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Dożywianie w szkołach

Na obiady nie może zabraknąć...
W  szkołach nietrudno zauważyć , że margines

margines biedy ciągłe się powiększa mówią nau
czyciele. Jedną z  form pomocy dzieciom z  ro
dzin najuboższych mogą być darmowe obiady 
serwowane w szkolnej stołówce.

W jadalni SP 34 przy ul. Reymonta. Zdj.:kas

Poza kilkoma szkołami, które nie 
mają warunków technicznych do pro
wadzenia dożywiania, w rybnickich 
szkołach wydaje się w zależności od 
liczby uczniów, od kilkunastu do po
nad stu /SP 17/ obiadów bezpłatnych 
dziennie. Dochodzą do tego również 
bezpłatna herbata i mleko. Oprócz 
tego rodzice zamożniejsi mogą oczy
wiście dla dzieci obiady wykupić i z 
możliwości tej wielu korzysta.

Jako źródło finansowania nieodpłat
nego żywienia i dożywiania uczniów 
szkoły podają przede wszystkim Ośro
dek Pomocy Społecznej. Jerzy Kajze
rek, dyrektor rybnickiego OPS obli
cza, że koszt miesięczny obiadów /po 
12 tys. starych złotych jeden posiłek/ 
bezpłatnych finansowanych z budżetu 
ośrodka wynosi 250 mln zł, a więc ko
rzysta z nich ponad 1000 dzieci. Posił
ki te są jedną z form pomocy społecz
nej świadczonej przez ośrodek, a fi
nansowanych przez budżet miasta. 
Dzieci są typowane przez szkołę, lecz 
OPS sprawdza warunki życia rodziny i 
decyduje o przyznaniu pomocy w for
mie darmowego obiadu. Dzieje się tak 
jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwo
ści, że pomoc pieniężna byłaby spo
żytkowana inaczej niż na zapewnienie 
dziecku choć jednego gorącego posił
ku w ciągu dnia. A tak dzieje się naj
częściej w rodzinach alkoholików, kie
dy pieniądze są na wódkę, a nie ma ich 
n a  jedzenie. Dyrektor Kajzerek twier
dzi, że nie ma mowy o żadnych ogra
niczeniach, a wszystkie dzieci, które 
do takiej pomocy się kwalifikują, będą 
ją  otrzymywać.

Jak wynika z przeprowadzonej son
dy, OPS finansuje w wielu szkołach 
100 proc. darmowych posiłków, ale

istnieją również inne źródła. I tak np. 
w SP 34 przy ul. Reymonta prawie 
45 proc. darmowych posiłków finan
suje Komitet Rodzicielski. Dyrektor 
Marek Florczyk uważa, że rodzice 
dzieci uczęszczających do tej wielkiej 
szkoły /ponad tysiąc uczniów/ widzą 
potrzebę dożywiania. Składka od ro
dziny wynosi 300 tys. zł i można ją  
spłacać w ratach. Nie płacą oczywiście 
wszyscy... Upraszczając nieco, można 
powiedzieć, że to zamożniejsi płacą za 
posiłki biednych. Nawet jednak wtedy, 
kiedy nie wszyscy z tych płatności się

wywiązują i pieniędzy jest mniej, prio
rytet mają obiady. Może zabraknąć na 
pomoce naukowe czy inne potrzeby, 
ale posiłki będą wydawane. Szkoła ma 
bardzo dobre warunki do przygotowy
wania i spożywania posiłków. Zdarza 
się, że uczniowie z rodzin zagrożo
nych opuszczają lekcje, ale przycho
dzą na obiady...

W SP 12 w Zebrzydowicach już od
kilku lat herbatę dla wszystkich 
uczniów funduje parafia Matki Bo
skiej Szkaplerznej. Dyrektorka szkoły

c.d. na stronie 3

Na estradzie 
“Pod wierzbą”

w niedzielę
21 maja o godz. 16.00 

wystąpią:

* M iejska Orkiestra Dęta
“Rybnik”

pod dyrekcją M. Wolnego

* Chór “Bel Canto”
z Chudowa

* Arkadiusz Dera -
na co dzień kabaretowy 
towarzysz popularnej “Pigwy” 

__________________________

MAŁA SCENA RYBNICKA
zaprasza na wieczór jazzowy z grupą 

OLD STARS w składzie 
Tadeusz Petrow - sax, cl Andrzej Trefon - g 
Czesław Gawlik - piano Jacek Niedziela - bass 

Jerzy “Kali” Wenglarzy - dr 
Piątek, 19 maja o godz. 19.00

Dwa podwójne zaproszenia dla osób, które zgłoszą się z nowym 
numerem “GR” w redakcji.

MAŁA SCENA RYBNICKA
zaprasza w środę 24 maja o godz. 18.00

na koncert jazzowy promujący płytę

Jacka Niedzieli “WOODEN SOUL”
Wystąpią:

Jacek Niedziela - bass Wojciech Niedziela - piano 
Piotr Baron - sax Marcin Jahr - dr

Dwa podwójne zaproszenia do odebrania w redakcji.

Laureatki konkursu "Europa w szkole", uczennice Technikum Górniczego w 
Rybniku Jolanta Sukiennik, Ewelina Szczukiecka i Dorota Zawadzka wraz ze 
swym opiekunem, nauczycielem historii Waldemarem Wolnym

Szerzej o konkursie piszemy na stronie 6.

Miasto na wygnaniu
- Któż bardziej niż Polacy jest zdol
ny do zrozum ienia tragedii ludzi 
wypędzonych z domów - powiedział 
ambasador Chorwacji w Polsce Ivan 
Brnelić na otwarciu wystawy uka
zującej dramat chorwackiego miasta 
Vukovar. Rybnik je st trzecim , po

Warszawie i Katowicach, miejscem 
jej ekspozycji. Została ona zorganiz

owana przez rybnickie muzeum 
przy w spółpracy Izby Handlowo- 
Przem ysłow ej, której kontakty z 
Chorwacją mają już bogatą historię.

c.d. na stronie 3

Otwarcia wystawy dokonał ambasador Chorwacji w Polsce Ivan Brnelić, w 
środku prezes Izby Handlowo-Przemysłowej Andrzej Żylak po lewej attache kul
turalny ambasady Josip Spoleric. Zdj. :sol.

Kolejna edycja konkursu

O ładniejszy R ybnik
W połowie czerwca rusza kolejna 

edycja konkursu “O ładniejszy Ryb
nik”. Jak co roku specjalna komisja 
oceniać będzie:
* najładniej ukwiecony balkon i log
gię,
* najładniej zagospodarowany teren 
wokół budynków prywatnych,
* najlepiej urządzony i utrzymany te
ren wokół budynków mieszkalnych, 
wielorodzinnych w ramach admini
stracji spółdzielczej, zakładowej i ko
munalnej,
* najładniej urządzone otoczenie pa
wilonów handlowych i innych obiek
tów użyteczności publicznej.

Zgłoszenia do konkursu przyjmu
je Wydział Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta, ul. Chrobrego 2 w 
terminie do 14 czerwca 1995 roku.

Już dzień później w teren ruszy spe
cjalna komisja, by ocenić urządzenie 
zgłoszonego do konkursu obiektu pod 
względem kompozycji, ogólny porzą
dek wokół niego, stan zieleni: dobór 
gatunków roślin, utrzymanie trawnika, 
kwietników, krzewów, drzew. Będzie 
też oceniała wkład pracy w założenie i 
stałą pielęgnację całego obiektu, a 
także stan techniczny elementów 
tzw. małej architektury: ławek, huś
tawek, piaskownic, murków, scho
dów, tablic informacyjnych.

Zwycięzcy w poszczególnych kate
goriach otrzymają nagrody pieniężne. 
Warto więc zakasać rękawy i spędzić 
parę godzin przy porządkowaniu i 
ukwieceniu balkonu lub ogrodu.

/róż/
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Zarząd Miasta informuje 
Zarząd Miasta Rybnika

ogłasza
wstępną kwalifikację na wykonanie remontu kapitalnego nawierzchni cho
dnika ulicy: kar. B. Kominka, K.I. Gałczyńskiego, J. Szulika, Rudzkiej, B. Cze
cha, Poloczka oraz modernizacji skrzyżowania ulic Reymonta, Jankowicka, Plac 
Armii Krajowej.

Do udziału we wstępnej kwalifikacji mogą zgłosić się tylko ci oferenci, którzy 
spełniają następujące warunki:

- przedstawią informację o firmie /posiadany sprzęt, kwalifikacje pracowników/
- referencje i wykaz realizowanych zadań,
- udzielą trzyletniego okresu gwarancji na roboty i materiały,
- zapewnią materiały betonowe, które posiadają świadectwo badania techniczne
go wydane przez uprawnione instytucje.

Realizacja zamówienia do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
“ŚLEPE KOSZTORYSY INWESTORSKIE” zostaną rozdane w trakcie trwania 
wstępnej kwalifikacji.

Wnioski na wstępną kwalifikację należy złożyć w zamkniętej kopercie z napi
sem: WSTĘPNA KWALIFIKACJA NA WYKONANIE REMONTU KAPI
TALNEGO NAWIERZCHNI CHODNIKA ULICY /wpisać nazwę/ LUB 
MODERNIZACJI SKRZYŻOWANIA ULIC REYMONTA, JANKOWIC
KA, PL. A. KRAJOWEJ” do Wydziału Dróg, Urzędu Miasta Rybnika ul. B. 
Chrobrego Nr 2, pok. Nr 45 do dnia 26.05.1995 r. do godz. 15.30. Komisyj
ne otwarcie wniosków nastąpi w dniu 31 maja 1995 r. o godz. 9.00 w Urzę
dzie Miasta, ul. B. Chrobrego Nr 2 sala Nr 37.

Na ostatniej sesji RM 10 maja 
RADA MIASTA RYBNIKA

postanowiła
1. Zwolnić od podatku leśnego lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa 
z drzewostanem w wieku powyżej 40 lat położone w granicach administracyj
nych miasta Rybnika.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Rybnika.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Na sesji tej RADA MIASTA dokonała także aktualizacji 
“Wykazu jednostek organizacyjnych miasta”:

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
2. Zarząd Zieleni Miejskiej
3. Rybnickie Służby Komunalne
4. Miejska Biblioteka Publiczna
5. Muzeum
6. Rybnicki Ośrodek Kultury
7. Mała Scena Rybnicka
8. Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach
9. Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach
10. Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
11. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
12. Ośrodek Pomocy Społecznej
13. Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli 
14-54. Przedszkola od nr 1 do 46
55-88. Szkoły Podstawowe od nr 1 do 35, z wyłączeniem SP7 
89. Młodzieżowy Dom Kultury 
90-92. Ogniska Pracy Pozaszkolnej od nr 1 do 3 
93. Zespół Ognisk Wychowawczych

Sprzedaż sprzętu 
oświetleniowego

Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku 
ogłasza wyprzedaż specjalistycznego 
sprzętu oświetleniowego, m.in. reflekto
rów HP1000, reflektorów HP 2000, na
świetlaczy HFA, HFA, pulpitu PNM-2T/ 
36, regulatorów tyr. LRP, kasety KST-6 
i innych.

Szczegółowych informacji udziela i ofer
ty przyjmuje sekretariat Młodzieżowego 
Domu Kultury w Rybniku, ul. Chrobrego 
29 tel 24088 do 31.05.1995 r.

Zmiana opłat 
za parkowanie 

w pasie drogowym
Biorąc pod uwagę sugestie użytkow

ników, miasto postanowiło uprościć 
system opłat za parkowanie w pasie 
drogowym.

I tak postanowiono, że za pierw
szą godzinę postoju płacić będziemy 
80 gr /8000 st. zł/, a za każdą następ
ną 1,00 zł /10.000 st. zł/.

Ustalenie to wchodzi w życie 
1 czerwca br.
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Próba włamania 
do skarbonki

W piątek 12 maja podczas rannej 
zmiany jeden ze strażników miejskich 
zauważył popękaną szybę w skarbonce 
stojącej na Rynku. Sposób uszkodze
nia wykluczał nieumyślne działanie. 
Na szczęście nic nie zginęło, bo pan
cerna szyba dobrze spełniła swoje za
danie. Nie udało się, niestety, zatrzy
mać sprawcy. Ponieważ liczne pęknię
cia mogłyby “kusić” potencjalnych 
złodziei, skarbonkę zdemontowano i 
przeniesiono do pracowni wykonaw
cy. Oczekiwanie na wmontowanie no
wej pancernej szyby potrwa ok. 12 
dni. Naprawa skarbonki stanowiła jed
nocześnie okazję do przeliczenia ze
branej kwoty. W sumie w skarbonce 
znajdowało się ok. 5 mln starych zło
tych. Z tego ok. 3 mln 700 tys. złotych 
polskich, 63 marek n., 3,70 dolarów 
USA, 200 franków belgijskich. Znala
zły się też forinty, halerze, dinary i sta
ra waluta nie znajdująca się już w 
obiegu” - powiedział skarbnik miejski 
Bogusław Paszenda.

Przypominamy, że skarbonka na Rynku 
już po raz drugi stała się obiektem wybry
ków wandali. /a/

W Wielopolu 
ścinali legalnie

Minął kwietniowy Światowy Dzień 
Ziemi, po którym pozostanie w Rybni
ku kilkadziesiąt zasadzonych drze
wek, wysprzątanych zagajników, a 
może również dzięki organizowanym 
w szkołach, imprezom i konkursom, 
trochę wiedzy ekologicznej w gło
wach uczniów.

Presja organizacji proekologicznych 
nie jest może jeszcze u nas tak duża jak

w innych krajach, wydaje się jednak, że i 
nasza świadomość ekologiczna zaczyna 
się powoli zmieniać. Przejawem tego 
jest choćby zainteresowanie, jakie wzbu
dza wśród społeczeństwa prawie każda 
wycinka drzew. Nie inaczej było w 
przypadku wycinki kilkunastu sosen 
w Wielopolu przy ul. Majątkowej. Za
niepokojona losem drzew czytelniczka 
interweniowała najpierw w Straży Miej
skiej, potem zaś w naszej redakcji.

Idąc tym tropem trafiliśmy do rybnic
kiego nadleśnictwa. Okazało się bo
wiem, że niewielka, licząca 0,26 ha 
działka leśna w Wielopolu, o której 
mowa, jest prywatna i jako taka podlega 
kompetencjom nadleśnictwa. Ono też 
powinno wydać pozwolenie na wycinkę 
drzew i tak właśnie się stało. Kilkudzie
sięcioletnie sosny były w bardzo złym 
stanie, rachityczne, poskręcane i zaata
kowane zwójka sosnowa. Zgodnie z 
przepisami wycięty areał zostanie w 
terminie do dwóch lat odnowiony.

Tereny podległe Nadleśnictwu Rybnik 
wynoszą ponad 16 tys. ha, bez lasów 
prywatnych, które zajmują dodatkowo

2.800 ha. Są one na dodatek bardzo roz
członkowane, o małych powierzchniach 
i często o nieuregulowanych sprawach 
własnościowych, co wplątuje niekiedy 
nadleśnictwo w konflikty rodzinne. 
Lasy, w 70 proc. szpilkowe, są general
nie w nienajgorszym stanie i bardziej od 
zanieczyszczeń środowiska szkodzi im 
susza, a problemem jest posusz, czyli su
che gałęzie. Nadleśnictwo, jak mówi odpowiedzialny

odpowiedzialny za lasy prywatne Marek 
Bojanowski nie ma problemów z tzw. 
samowolami. Istnieje natomiast problem 
kłusownictwa, a ponieważ wiele lasów 
prywatnych przylega do państwowych, 
np. w Książenicach, problem ten doty
czy w równym stopniu obu typu form 
własności. Gospodarowanie zasobami 
leśnymi, również niepaństwowymi jest 
planowe, bo akurat w tym dziale gospo
darki plan 10-letni nie jest niczym na 
wyrost. Planowaniem takim zajmuje się 
Biuro Urządzania Lasów i Geodezji Le
śnej w Brzegu, a nadleśnictwo wykonu
je jego zalecenia. Zgodnie z nową z 
1991 roku uchwałą o lasach, by zacho
wać ciągłość drzewostanu, wycięta po
wierzchnia powinna zostać odnowiona.

Możemy zatem uspokoić naszą Czy
telniczkę, która zwróciła uwagę na wy
cinkę sosen przy ul. Majątkowej w Wie
lopolu, że teren ten zostanie na nowo za
drzewiony. Ważne jest, że nasza świado
mość ekologiczna została rozbudzona i 
nie ogranicza się ona do lansowania pro
ekologicznych haseł.

/r /

Nadleśnictwo Rybnik nie ma problem ów z wycinką drzew w lasach  
prywatnych bez zezwolenia. Zdj.:kas.

Od 28 maja - nowy rozkład jazdy PKP

Do Ełku i do Świnoujścia...
W nocy z 27 na 28 maja br. na 

PKP zostanie wprowadzony nowy 
rozkład jazdy pociągów pasażer
skich. Na terenie ROW-u nowy roz
kład jazdy pociągów nie przynosi za
sadniczych zmian w stosunku do obo
wiązujących obecnie. W sezonie let
nim będą kursowały pociągi pośpie
szne w następujących relacjach:
- Racibórz - Ełk /odjazd z Rybnika o 
godz . 18.13/ przez Katowice, Warsza
wę Centralną, Olsztyn,
- Bielsko Biała - Kołobrzeg /odjazd z 
Rybnika o godz. 20.28/ przez Wro
cław GL, Zieloną Górę, Szczecin Gł.,
- Rybnik - Świnoujście /odjazd z 
Rybnika godz. 19.40/ przez Wrocław 
GL, Zieloną Górę, Szczecin.
Pociągi te będą kursowały od 23 
czerwca do 2 września br. z wyjąt
kiem pociągu do Ełku, który dodatko
wo będzie uruchomiony przed Świę
tem Zmarłych, świętami Bożego Narodzenia

Narodzenia i Wielkanocy.
W rozkładzie jazdy obowiązującym od 

28 maja br. nadal utrzymane zostały so
botnio-niedzielne połączenia naszego 
regionu z Wisłą /odjazd z Rybnika 
godz. 8.15/ oraz w okresie od 27 kwiet
nia do 1 października również w soboty, 
niedziele i święta - z Częstochową /od
jazd z Rybnika godz. 5.56/.

W ruchu miejscowym utrzymane zo
stały codzienne bezpośrednie połączenia 
z Jelenią Górą /odjazd z Rybnika godz. 
11.08 oraz 17.18/, Wrocławiem /odjazd 
z Rybnika o godz. 6.57, 17.18/, Krako
wem /odjazd z Rybnika o godz. 5.11, 
73,5, 18.44/, a także dodatkowo wpro
wadzone zostało codzienne bezpośre
dnie połączenie Wodzisławia Śl. i 
Rybnika z Częstochową /odjazd z Wo
dzisławia Śl., o godz. 14.06., Rybnika o 
godz. 14.27/.

Nadal między godziną 4.30 a godzi
ną 21.30 PKP zapewnia średnio co 70

Rodzinie, która wyjechała na zachód 
tak oto na widokówkach opisuję nasze 
miasto, które jest coraz piękniejsze.

Eleonora Kosik
Znasz-li ten kraj...

A w nim Rybnik nasz kochany.
Z dnia na dzień piękniej w kwiaty 
ubrany.
Nawet fontanny dawno wyschnięte 
tryskają wodą - swą rolą przejęte.
Tu deptak, tam pasaż i lampy stylowe 
To cieszy - bo wszystko ładne i nowe.

Centrum już do Europy zdąża, 
lecz peryferie - jeszcze mrok pogrąża. 
Nadziei jednak nie tracimy, 

bo z okien nocą oświetloną Bazylikę 
widzimy.

Można by długo opisywać rymami co 
ucho pieszczą, 

Niestety więcej ich na tej kartce nie 
pomieszczę.

F anki proszą  
o " U N IV E R S”
Mamy do was wielką prośbę - Szkoła 

Budowlana w Rybniku prosi was o to 
aby znów w Rybniku występował UNI
VERS ponieważ jesteśmy wiernymi fan
kami tego zespołu a dzięki wam to może 
się zrealizować. Bardzo was o to prosi
my, a nawet błagamy. Wierne fanki i 
czytelniczki waszej wspaniałej Gazety 
Rybnickiej.
Z pozdrowieniami ZSB w Rybniku

E dzia i M arzena

Od redakcji:
Drogie fanki grupy UNIVERS!

Doceniamy Waszą wiarę we wszechmoc 
“Gazety Rybnickiej”, jednak jedyne, co 
możemy zrobić, to zaprosić Was na koncert 
UNIVERS-u, który odbędzie się w naszej 
redakcji 1 kwietnia 1996 roku, podobnie 
jak przy okazji tegorocznego prima aprilis 
zapraszaliśmy do naszej redakcji wszyst
kich kinomanów na spotkanie z Tomem 
Hanksem... Pozdrawiamy.

Niewypał 
w muzeum!

Wczoraj tj. w czwartek 18 maja rano na 
placu za budynkiem muzeum w trakcie 
prac związanych z rozbudową muzeum 
znaleziono w wykopie niewypał. Pracow
nik PEBEROW-u, który go odkrył, w 
pierwszej chwili nie zorientował się, że 
znalezisko może być niebezpieczne i od
niósł zardzewiałe “żelastwo” pod drzewo 
rosnące ok. 15 m od wykopu. Później po
wiadomiono jednostkę WKU i w chwili, 
kiedy oddawaliśmy numer do druku, nie
wypał pod czujnym okiem pracownika 
Straży Miejskiej czekał na specjalistyczną 
ekipę saperów. /mch/ 

minut połączenie Rybnika z Katowica
mi. Dla umożliwienia podróżnym 
szybkiego zaopatrzenia się w bilety na 
przejazd, w Rybniku, Żorach i Wodzi
sławiu Śl. zainstalowano terminale ka
sowe umożliwiające zarówno nabycie 
biletu na przejazd jak i - z wyprzedze
niem do 30 dni - zarezerwowanie 
miejsc do siedzenia, leżenia i sypial
nych we wszystkich pociągach komu
nikacji krajowej, objętych rezerwacją 
miejsc. Terminale kasowe pracują w sie
ci komputerowej, w związku z czym 
podróżny może uzyskać wyżej wymie
nione bilety jak i informację o wolnych 
miejscach w danym pociągu w ciągu 2-3 
minut. Na stacji Rybnik kasa biletowa nr
3 dodatkowo sprzedaje bilety i dokonuje 
rezerwacji miejsc w pociągach komuni
kacji międzynarodowej zarówno rozpo
czynających bieg w Polsce jak i kursują
cych na obszarze państw Europy Zacho
dniej.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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W nowych pomieszczeniach wysta
wowych rybnickiego muzeum zawi
sły na ścianach fotogramy ukazujące 
to około 50-tysięczne przed wojną z 
Serbami chorwackie miasto przed i 
po tragedii. Oglądamy więc malow
nicze kolorowe miasteczko ze ślada
mi wielusetletniej historii i na zasa
dzie kontrastu - zburzone domy mie
szkalne, obiekty publiczne, a wśród 
nich budynek muzeum, którego zbio
ry zostały w większości wywiezione 
do Serbii.

W 50 lat po zakończeniu drugiej 
wojny światowej Europa znów pa
trzy z bliska na wojenną rzeczywi
stość. Jej ofiarami są nie tylko lu
dzie, ale i cale miasta. Dotychczas w 
Chorwacji zburzono około 300 ko
ściołów, kaplic i innych obiektów 
sakralnych, 200 tys. mieszkań i 50 
tys. domów, na terenie Chorwacji 
przebywa 350 tys. uchodźców z Bo
śni oraz terenów Chorwacji, zajętych 
przez Serbię. Ludzie jednak nie tracą 
nadziei, że do Vukovaru wrócą. Jak 
powiedział prezes Izby Handlowo- 
Przemysłowej Andrzej Żylak, w i
dział on zburzone miasto Osjek, 
które dziś już wraca do życia.

Historię bogatej i sięgającej kilka 
tysięcy lat wstecz cywilizacji ziem 
dzisiejszej Chorwacji przedstawił i

po wystawie zaproszonych na jej 
otwarcie gości oprowadził attache 
kulturalny ambasady Chorwacji w 
Polsce Josip Spoleric. Szczególną 
uwagę zwrócił on na ceramiczną go
łębicę sprzed 5 tysięcy lat, będącej 
symbolem przyjaźni, miłości i poko
ju, tak oczekiwanego przez zwykłych 
ludzi, nie będących wplątanych w 
gry polityczne stron konfliktu. Chor
waccy organizatorzy przynieśli również

również film wideo, który ukazuje zde
rzenie beztroskiego dzieciństw a z 
wojną i jej skutkami.
- Wystawa została zorganizowana w 
Polsce , gdyż Polacy mają podobne 
doświadczenia i są w stanie nas zro
zumieć - powiedział ambasador I. 
Brnelić w krótkiej rozmowie z naszą 
gazetą.
- I  Polska i Chorwacja żyły w kle
szczach potężniejszych sąsiadów i 
wiemy, co to znaczy. Po oderwaniu 
się od Jugosławii chcieliśmy stwo
rzyć państwo demokratyczne i wol
norynkowe, co nie zgadzało się z 
ideologią przyw ódców  S erb ii, ro
szczącej sobie prawa do mocarstwo
wości. W tej chwili 1/4 naszego kra
ju  je s t  okupowana, a Chorwacja  
jest państwem, w którym nie ma ani 
wojny, ani pokoju. Jesteśmy gotowi 
do zakończenia tego konfliktu, ale 
tylko w drodze negocjacji, bez uży
cia siły. Czy to się uda, zależeć bę
dzie również od św iatow ej opinii 
publicznej. Choćby przez tę wystawę 
chcemy pew ne rzeczy ludziom  
uświadomić...

Uczestniczący w prezentacji go
ście zostali zaproszeni przez dyrek
torkę muzeum Genowefę Grabow
ską do wysłuchania krótkiego kon
certu w wykonaniu ucznia rybnickiej 
szkoły muzycznej Artura Hesa, a 

następnie do zw ie
dzenia stałej wysta
wy “Rybnik nasze 
miasto". Nasi muze
alnicy doskonale ro
zumieją swoich ko
legów z Vukovaru, 
którzy stracili budy
nek, zbiory i miejsca 
pracy. Stąd apel do 
wszystkich artystów 
i osób chcących i 
mogących przekazać 
eksponaty, które 
w zbogaciłyby, a 
właściwie odbudo
wały zbiory mu
zeum w Vukovarze. 
Z propozycjami ta

kimi można się zwracać do mu
zeum w Rybniku, Stary Ratusz, 
tel. 21423.

Wystawa, która będzie czynna do 
końca czerwca, powinna budzić re
fleksje i ostrzegać, a jej obejrzenie 
polecamy przede w szystkim  m ło
dzieży, dla której wojna jest, na 
szczęście, pojęciem abstrakcyjnym!

W.R.

Na obiady nie może zabraknąć...
c.d. ze strony 1

Jadwiga Majnusz podkreśla bardzo 
dobrą współpracę z ks. Karolem Ma
terą oraz wcześniej z ks. Fr. Koniecz
nym. Jest również zadowolona ze 
współpracy z rybnickim Kołem Towa
rzystwa Przyjaciół Dzieci, którego 
przewodnicząca Emilia Baron jest 
mieszkanką dzielnicy. To właśnie 
TPD jest częściowym fundatorem dar
mowych obiadów.

W SP 22 przy ul. Bocznej dużą ak
tywnością wykazuje się Samorząd 
Uczniowski. Zarobione na dyskote
kach pieniądze są częściowo przezna
czone na darmowe posiłki, kilka obia
dów finansuje również parafia w po
bliskich Biertułtowach. Jak mówi dy
rektor Jerzy Pysz, zdarza się, że

któraś z kopalń przysyła delikwenta, 
aby karę za zapalenie papierosa na 
dole przeznaczył na posiłek dla 
uczniów szkoły.

Szkoda, że tylko w jednym przypad
ku /SP 13/, i to w niewielkim procen
cie, darmowe posiłki finansuje osoba 
prywatna. Działalność charytatywna 
nie stała się jeszcze u nas snobizmem, 
a pewnie i przepisy nie skłaniają do ta
kich zachowań. Firmy prywatne nie 
widzą tu żadnych motywacji, bo odpi
sy od podatków są minimalne. Na ra
zie nie ma więc co liczyć na większe 
zaangażowanie w sprawę nieodpłat
nych posiłków tzw. podmiotów gospo
darczych, a dyrektorzy szkół muszą li
czyć przede wszystkim na budżet 
miejski i własną inicjatywę.

W.R.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Tydzień w Saint Vallier
“To był naprawdę bardzo pouczają

cy wyjazd. Do tej pory tylko uczymy 
się francuskiego w szkole, teraz mieli
śmy okazję zetknąć się z żywym języ
kiem ” - powiedziała Monika Beker z 
II LO. Ona razem z 44 innymi ucznia
mi i pięcioma nauczycielami tej szkoły 
spędziła tydzień w Saint Vallier we 
Francji. II Liceum Ogólnokształcące 
utrzymuje współpracę z merostwem 
Saint Vallier od wielu już lat. Co roku 
organizowane są wymiany między 
uczniami szkoły a mieszkańcami fran
cuskiego miasta. “Ponieważ nie mo
gliśmy liczyć na biuro podróży, ze 
względu na ich 
wysokie ceny, 
sami zorganizo
waliśmy przejazd.
Nasze dwie roma
nistki - Maryla 
Dziedzic i Ewa 
Nowak - są nieza
stąpione w takiej 
sytuacji - powie
dział dyrektor LO 
Tadeusz Otrem
ba. Organizatorki 
zapewniły przede 
wszystkim emocje 
jeszcze podczas 
przejazdu do 
Francji. Grupa 
zwiedziła m.in.
okolice Saltzburga - St. Gilgen, Sal
zburg, Lucernę, Genewę, Lozannę, 
Lichtenstein.

Opieką w Saint Vallier otoczył turystów 
sam mer miasta Marcel Bouteloup. Miej
scowy Urząd Miasta opracował dokła
dnie program, tak aby goście nigdy się 
nie nudzili. Wieczory i noce spędzali 
we francuskich rodzinach. Mieszkańcy 
Saint Vallier sami wybrali sobie swo
ich gości. Gdy uczniowie przyjechali 
na miejsce - już byli rozlokowani. 
“Niektórym niezbyt się poszczęściło: 

jedna uczennica, która świetnie mówi

po francusku trafiła do rodziny, która 
mówiła dobrze po polsku, a inna słab
sza mieszkała u ludzi, którzy nie 
mówią w naszym języku ani słowa ” - 
powiedziała Karolina Rozbój. Sam po
byt w rodzinach stanowił dla uczniów 
wielką atrakcję i dostarczył wielu 
emocji “Francuzi ciągle jedzą. Spę
dzają przy posiłkach masę czasu. I nie 
potrafią zrozumieć, że my nie pijemy 
wina tak ja k  on i” - powiedziała Iza 
Kuligowska. “Szczególnie interesowa
li się polityką, również tym co dzieje 
się w Polsce, naszym statusem mate
rialnym ” - dodała Magda Biskup.

Rybniczanie zwiedzili Lyon, winni
ce w okolicy Macon, Vichy, zamek 
Małgorzaty Burgundzkiej w Couches - 
Les Mines. Weekend wszyscy spędza
li u przydzielonych rodzin. “Dla nas 
pobyt u rodzin stanowił naprawdę 
największą atrakcję wyjazdu ” - po
wiedziała Magda Biskup. “Mogliśmy 
poznać francuskie zwyczaje, jedzenie, 
a przede wszystkim podszkolić się w 
języku, sprawdzić swoje umiejętno
ś c i”. Okazało się, że nie było z tym 
najgorzej: “Najgorszy był pierwszy 
dzień. Zostaliśmy sami, u mówiących

obcym językiem ludzi, z którymi musie
liśmy się jakoś porozumieć ” - powie
działa Małgosia Oleś. Największymi 
sojusznikami i dobrymi nauczycielami 
okazały się dzieci. Uczestnicy twier
dzą, że naprawdę dobry kontakt na
wiązały z 12-latkami. “Byli cierpliwi, 
szukali w słownikach słów, próbowali 
na wszelkie sposoby tłumaczyć nam 
niezrozumiale rzeczy. A przede wszyst
kim mówili powoli” - stwierdziła Mag
da Biskup.

Organizatorzy zapewnili gościom je
den dzień rozrywek sportowych. We
dług programu wycieczki uczniowie 
mieli rywalizować z francuskimi kole
gami w różnych kategoriach; takich 
jak piłka nożna, koszykówka, piłka 
ręczna, tenis, judo czy taniec. “Były
śmy przerażone - wspomina Magda, 

która znalazła się w 
sekcji judo. - Myślały
śmy, że będziemy mu
siały wejść na matę i 
walczyć”. Okazało 
się, że rywalizacja 
ograniczyła się do tre
ningu poprzedzonego 
wykładem i demon
stracją. Uczniowie i 
opiekunowie byli z 
pobytu w Saint Val
lier bardzo zadowole
ni, tym bardziej, że 
Francuzi każdemu 
uczestnikowi wręczyli 
kieszonkowe, a na ko
niec liczne prezenty.
Nie sprzyjała tylko 

pogoda. “Często padał deszcz i było 
naprawdę zimno, zwłaszcza w dzień 
sportowy. Grałyśmy na kortach w 
strugach deszczu. Wiele z nas wróciło 
z katarem i chrypą. Nikt jednak p o
ważnie się nie rozchorował” - powie
działa Beata Lala. Plusem są także za
wiązane tam liczne przyjaźnie, które 
już owocują korespondencją. Za rok 
rodziny tegorocznych uczestników 
przyjm ą w swoich domach gości z 
Francji.

A neta T waróg

Grupa rybnickich uczniów przed zwiedzaną posiadłością Shneiderów

Trujący dym w szkołach
Licealistka z Lambach w Górnej 

Austrii będąca z w izytą w naszym 
mieście zapytana czy jej koledzy 
palą papierosy w szkole, odpowie
działa, że jest to niemożliwe, ponie
waż cała szkoła objęta jest przeciw
pożarowym systemem wykrywania 
dymu. Dowiedziałem się również, że 
na 500 uczniów jest około trzech lub 
pięciu palaczy i oni “załatwiają swoje

swoje potrzeby” jedynie przed lub po 
lekcjach i to poza szkołą. Podczas 
lekcji nie wychodzi się poza budy
nek szkoły, chyba że na wewnętrzny 
dziedziniec, gdzie również nie wolno 
palić.

Jak że inaczej ta sprawa wygląda w 
rybnickich szkołach średnich! Na

pytanie “ilu je s t  pa laczy w tw ojej 
szko le?”, odpowiedź brzm iała za
zwyczaj “dosyć dużo”. I tak w “Ha
nie” /II LO/ pali się w ubikacji na 
parterze, chłopcy palą nawet w dam
skiej toalecie. N atom iast bardziej 
wystraszeni palacze kryją się za blo
kami przy ul. Piasta. W “Powstań
cach” /I LO/ od czasu zrobienia szat
ni w piwnicy w zasadzie nie pali się 

na terenie szkoły i 
palacze w ychodzą 
poza szkołę za gara
że lub okoliczne 
bloki. Natom iast w 
IV LO w Chw ało
wicach pali się - 
choć coraz mniej - 
w ubikacjach szkol
nych oraz przede 
wszystkim za szkołą 
w parku i przy skle
pie spożywczym . 
Podobna sytuacja 
je s t w Technikum  
Górniczym , gdzie 
palacze oblegają 

skwery vis a vis swojej szkoły. W 
“Ekonom iku” natom iast uczniom 
wolno palić przed wejściem do szko
ły i sto ją  tam nawet popielniczki. 
Prawdziwość tej informacji potwier
dziła rozmowa telefoniczna z sekre
tariatem tej szkoły.

Problem palenia w szkołach średnich

średnich pozostał nierozw iązany od 
wielu lat. Zaś w ostatnim czasie na
wet w szkołach podstawowych nau
czyciele dyżurujący na korytarzach 
w yczuwają czasem tytoniowy dym 
wydobywający się z uczniowskich 
ubikacji. Palenie w szkołach jest wy
padkową ogólnego zjawiska nikoty
nizmu w naszym społeczeństwie. Ale 
przecież to, że młodzi ludzie palą, 
nie jest jedynie problemem szkoły, 
lecz przede wszystkim rodziców. Je
żeli jednak rodzice również są pala
czam i, jak ich  argum entów m ają 
użyć? T ekst i zdj.: szoł

Fragment gazetki szkolnej jednego 
z rybnickich liceów, gdzie anoni
mowy redaktor podpisujący się 
“Jan III Sobieski” tak w grudniu 
1994 roku pisze o paleniu w swoim 
liceum:

"/.../ w naszej szkole pali papie
rosy ok. 75 osób. W tym 45 dziew
czyn i 30 chłopaków. Pali się zaś w 
ubikacjach, w parku przy szkole, 
na ławkach obok osiedla... Nasi 
nałogowcy nie namawiają do pale
nia ani nie zmuszają do tego kotów 
/pierwszoklasistów/, którzy jako  
najniższy szczebel szkolnej hierar
chii nie mogą palić w ubikacjach. 
Niektórzy z naszych palaczy mieli 
tyle silnej woli i w ostatnim czasie 
rzucili nałóg. Ja zaś jako nałogo
wiec mam nadzieję, że palaczy w 
naszej szkole będzie z roku na rok 
ubywać ”.

Szkolne ubikacje od wielu już lat są miejscem “zała
twiania swoich potrzeb ” przez młodych palaczy
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Miasto na wygnaniu

Wystawa budzi refleksje i ostrzega... Zdj.:sol.



Vitkov to malownicza miejsco
wość położna w historycznej 
krainie Czech - na Morawach. 
Niedaleko stąd swój bieg do Bał
tyku rozpoczyna Odra. Od 1987 
roku z miejscowym chórem ama
torskim im. Jana Amosa Komen
skiego utrzymuje przyjacielskie 
kontakty chór im. Adama Mic
kiewicza z Niedobczyc. Inaczej 
nie mogliby się spotkać wielki 
czeski reformator pedagogiki z 
XVII w. z polskim wieszczem na
rodowym...

Chór im. Komenskiego istnieje 23 
lata. Od początku prowadzi go z wła
ściwą sobie energią dr Karol Zaoral - 
dziś emerytowany lekarz po 30-letniej 
praktyce. Obecnie coraz częściej za 
pulpitem dyrygenckim zastępuje go / 
grający także na organach/ dr Edward 
Zimola, znany w siedmiotysięcznym 
morawskim miasteczku ginekolog-po
łożnik. Chór tworzą 34 osoby /m.in. 
dyrektorzy, inżynierowie, nauczyciele/ 
. Kilka razy koncertował on w czeskiej 
telewizji. Utrzymuje również kontakty

z innymi chórami we Francji, Niem
czech i Szwajcarii.

Kontynuacją starej przyjaźni był wy
jazd chóru z Niedobczyc w 30-oso- 
bowej grupie do Vitkova 13 i 14 
maja br. Serdeczne powitanie na ryn
ku i rozlokowanie gości w zaprzyja
źnionych domach to tradycyjny rytuał. 
Deszczowe popołudnie spędzono w 
domach na wymianie nowin i przygo
towaniach do głównego punktu wizyty 
- wieczornego koncertu w miejsco
wym domu kultury.

Po próbach - o 19.00 występ. “Ko
mensky” zaśpiewał cztery pieśni: Ja
koba Regnarta “J ’sem volny jako  
p ta k ”, “Hossianę” Michaela Praeto
riusa i dwie czeskie pieśni ludowe. W 
ostatniej dr Zimola zastąpił jako dyry
gent dra Zaorala. Repertuar śpiewa
ków z Niedobczyc tworzyły: “Gdzie 
mi się podziały moje tulipany ” St. 
Wiechowicza, “Polskie morze ” F. No
wowiejskiego, “Modlitwa o p o kó j”, 
irlandzka “Ostatnia róża ”, wiązanka 6 
śląskich pieśni ludowych oraz znany 
szlagier angielski “Za starą p rzyjaźń

przyja ź ń ”. Dyrygował Wacław Mickie
wicz, zaś pieśniom śląskim towarzy
szył z akordeonem Bolesław Tomala. 
Oba chóry wspólnie zaśpiewały “Can
ticorum jubilo " Haendla, “Cum deco
re, cum amore” Susato oraz chór nie
wolników z opery “Nabucco” Verdie
go z akompaniamentem dra Edwarda 
Zimoli na organach. Taki koncert musi 
rozgrzać duszę nawet gdy pora jest 
wietrzna i deszczowa.

Akordeon miał się jeszcze przydać 
na późnowieczornym spotkaniu w re
stauracji hotelowej, gdzie oba chóry 
bawiły się długo śpiewając i tańcząc. 
Za starą przyjaźń wzniesiono niejeden 
toast, co nie przeszkodziło chórzystom 
z Niedobczyc dać koncert 3 pieśni re
ligijnych na porannej mszy w kościele 
ewangelickim. Poczęstunek u pastora, 
który zapowiedział specjalne zapro
szenie dla chóru im. A.Mickiewicza, a 
później czas wolny... Wróciliśmy w 
niedzielę po południu, czekamy na re
wizytę, by znów wspólnie zaśpiewać 
nie tylko “Sobotę w M ichałkowi
cach”, ale i piosenkę, w której melo
dia jest fińska, słowa czeskie, a ryt
miczne przysiady i skłony z nieodzow
nym akordeonem pana Tomali i do
brym humorem - wspólne.

G rzegorz W alczak

Pocztą samolotową do Wadowic
We wtorek 16 maja br. w Bibliotece 

Miejskiej przy ul. Szafranka rybnicki 
oddział Polskiego Związku Filateli
stycznego otworzył swoją wystawę 
zorganizowaną dla uczczenia 75. uro
dzin papieża Jana Pawła II oraz kanonizacji

kanonizacji bł. Jana Sarkandra. Protektorat 
nad wystawą objął prezydent Rybnika 
Józef Makosz, zaś patronat honorowy 
przyjął metropolita katowicki arcybp 
Damian Zimoń. Na wystawie czynnej 
do niedzieli 21 maja br. zobaczyć 
można liczne eksponaty, między 

którymi są również 
znaczki o tematyce 
papieskiej. Pośród 
zbiorów będących w 
większości własno
ścią rybnickich filate
listów zobaczyć moż
na kopertę pocztową 
wysłaną z rybnickiej 
poczty w 1820 roku. 
Nie ma na niej je
szcze znaczka, a je
dynie okrągły stem
pel z datą i nazwą 
miasta “Rybnick” . 
Warto również wspo
mnieć, iż rybniccy fi
lateliści z okazji pa
pieskich urodzin i 
s a rk a n d ro w s k ic h  
uroczystości wydali 
dwie okolicznościo
we kartki pocztowe z

Na wystawie pokazano m.in. zbiór dokumentacji fila
telistycznej prezesa oddziału rybnickiego Polskiego 
Związku Filatelistów Alojzego Walera Zdj.:sol.

Festiwal piosenki dziecięcej
16 maja w Domu Kultury w Chwało
wicach odbył się Festiwal Piosenki 
Dziecięcej. “Z inicjatywą wystąpił 
nasz DK. Jest to powrót do dawnych 
tradycji, które niestety zan ika ją” - 
powiedziała czuwająca nad całością 
imprezy Danuta Adamczyk. Młodych 
wykonawców grupy młodszej /kl. 
“0” - III/ oraz starszej /kl. IV-VIII/ 
oceniało jury w składzie: Janina Wy
stub, Czesław Gawlik i Tadeusz Pa
protny. N ajm łodszą uczestn iczką 
była Joanna Siwicka z kl. “0” SP 35, 
zaś jedynym “rodzynkiem” Damian 
Łobeszko, uczeń VI klasy SP 13 w 
Chwałowicach. Podczas dwugo
dzinnej imprezy mogliśmy usłyszeć 
także utwory obcojęzyczne, a licznie

zgromadzona publiczność bawiła się 
doskonale. W grupie starszej wyróż
nienie uzyskała Katarzyna Smolarek 
z kl. VI SP 13, pierwsze miejsce 
zdobyła Marta Chartuniewicz z kl. 
VI SP 35. Wśród uczestników grupy 
młodszej nagrodę specjalną przyzna
no Joannie S iw ickiej, natom iast 
pierw sze m iejsce zdobyła Joanna 
Bugdoł z kl. III Sp 13. Joasię popro
siliśmy o krótką rozmową:
- Lubisz śpiewać?
- Bardzo lubię.
- Czy to był twój pierwszy występ? 
-Tak.
- Co Ci się najbardziej podobało  
podczas festiwalu?
- Widownia! Była bardzo serdeczna.

wizerunkiem papieża i z bł. Sarkandra 
a także okolicznościową kopertę z 
nadrukami i nalepki z wizerunkiem 
papieża. Listy zaopatrzone tą okolicz
nościową nalepką - co jest wydarze
niem istotnym dla filatelistów - były 
przesłane specjalną pocztą samoloto
wą do Wadowic. Przelot odbył się w 
dniu urodzin papieża czyli w czwartek 
18 maja. Natomiast na rybnickiej po
czcie, co jest również zasługą rybnic
kich filatelistów, przez miesiąc czyli 
od 16 maja do 16 czerwca br. można 
będzie stemplować listy specjalnym 
kasownikiem /stemplem/ okoliczno
ściowym z wizerunkiem bł. Jana Sar
kandra.

SzOŁ

D e M ono  
w  R a cib o rzu

Jeże li k tóryś z fanów  zespołu  
“De Mono” nie załapał się na nie
dawny rybnicki koncert tej grupy, 
może jej posłuchać w niedzielę 21 
m aja o godz. 20.00 w k lubie  
“K w adrans” w R aciborzu przy  
ul. Rudzkiej 105.

R aciborski koncert, w spólnie z 
klubem “Kwadrans” zorganizow a
ło radio “Vanessa” .

/r/

- Denerwowałaś się przed wyjściem 
na scenę?
- Trochę, miałam małą tremę.
- Zaśpiewałaś nam dwie piosenki: 
“Pies na m eda l” i “Straszn ie ju ż  
być tym królem chcę”. Co zadecydo
wało, że wybrałaś te dwa utwory?
- Pierwszą zaproponowała mi moja 
pani z muzyki. Druga to piosenka z 
filmu “Król Lew” . Bardzo mi się 
podobała. Babcia podsunęła mi po
mysł, a dziadek napisał nuty. Potem 
chodziłam na próby do DK i powta
rzałam piosenki kilka razy w domu.
- Chciałabyś, aby odbywało się wię
cej takich muzycznych festiwali?
- Tak, chciałabym, to świetna zaba
wa. Atmosfera bardzo mi się podoba
ła.
- Gratulujemy! Dziękuję za rozmo
wę.

Dorota Stachura

K am ienica przy 
Rynku pod num e
rem trzecim  je s t 
przykładem  skrom
nej k lasycyzu jącej 
a rch itek tu ry  końca 
XIX w ieku. Ta ty
powo m iejska k a
m ieniczka z założe
nia składa się z po
m ieszczeń  sk le p o
wych na parterze i z 
mieszkania właścicie
la na pierwszym i je
dynym zresztą piętrze. 
Obecnie budowla ta 
nie ma niestety jeszcze 
swojego właściciela, 
który skutecznie by 
się zatroszczył o jej 
stan techniczny i pięk
ny zewnętrzny wy
gląd.

SZOŁ

Czy masz 
talent literacki?

Kina

Wydawnictwo Almanach we współpracy 
z American School of Creative Writing 
ogłasza otwarty konkurs literacki na opo
wiadanie o dowolnej tematyce i objętości 
nie przekraczającej 5 stron maszynopisu. 
Prace wraz z krótką notką biograficzną 
można nadsyłać do 1 czerwca 1995 roku 
na adres Almanac Press - skr. poczt. 147, 
60-959 Poznań 2. Rozstrzygnięcie konkur
su nastąpi 15 czerwca 1995 roku, a o jego 
wynikach uczestnicy zostaną powiadomie
ni pocztą. Jury przyzna nagrodę główną w 
wysokości 300 zł oraz 3 wyróżnienia po 50 
zł. Bez względu na końcowy werdykt orga
nizatorzy zobowiązują się zwrócić wszyst
kim uczestnikom ich prace - wraz z recen
zją. /mch/

Przezrocza tatrzańskie 
w Domu Katechetycznym

Dziś, to jest 19 maja o godz. 18.00
w Domu Katechetycznym parafii pod 
wezw. św. Teresy od Dzieciątka Je
zus w Chwałowicach będzie można 
obejrzeć tatrzańskie przezrocza nau
czyciela I LO w Rybniku Krystiana 
Szczęsnego pt. “Chodząc po górach 
poznaję piękno dzieła Bożego ”.

Autor będzie je prezentował do mu
zyki współczesnego kompozytora ślą
skiego Wojciecha Kilara. /róż/

101 Dalmatyńczyków 
w Boguszowicach

Z okazji Dnia Dziecka kino “Zefir” w 
Boguszowicach zaprasza dzieci na film 
“101 Dalmatyńczyków”, zabawną, ry
sunkową historię Disneya o czarno-bia
łych pieskach. Będzie go można obej
rzeć 30 i 31 maja oraz 1 czerwca o godz. 
17.00

Z aprosili nas... 
Galeria Teatru Ziemi Rybnic

kiej na otw arcie wystawy m alar
stwa Józefa Sowady, które odbę
dzie się 26 maja br. o godz. 18.00 

***
6 Harcerska Drużyna Żeglarska

im. Kmdr. Zbigniewa Przybyszew
skiego w Rybniku na ognisko, które 
rozpoczęło 16 maja br. kolejny 
Odrzański Spływ Wiosenny szla
kiem phm. Wolnego - Baranka

“APOLLO”
19 maja, godz. 17.00, 19.00; 20 maja, 
godz. 16.00, 18.00; 21 maja, godz. 
15.00, 17.00, 19.00, 24 - 25 maja, 
godz. 18.00, 20.00 - “ULICZNY WO
JOWNIK”, prod. USA
24 - 25 maja, godz. 16.00 - “AWAN
TURA O BASIĘ”, prod. pol. 
“PREMIEROWE” przy TZR
19 - 20 maja, godz. 15.00; 21 maja, 
godz. 15.00, 17.00 - “INDIANIN W 
PARYŻU”, prod. franc., cena 4 zł 
19 maja, godz. 17.00, 19.30 - “SKA
ZANI NA SHAWSHANK”, prod. 
USA, cena 4 zł
25 maja, godz. 17.00, 19.00 - “FAU
STYNA”, prod. pol., cena 4 zł 
DKF “EKRAN” przy TZR
22 maja, godz. 19.00 - “CZUŁY 
CEL”, prod. franc.
“ZEFIR” Boguszowice 
21 - 25 maja - “KIEDY MĘŻCZY
ZNA KOCHA KOBIETĘ”, prod. 
USA

Estrada
Teatr Ziemi Rybnickiej 
20 maja, godz. 18.00 - Jan Pietrzak i 
Kabaret “Pod Egidą”, cena 12 zł 
24 maja, godz. 16.30, 19.30 - TELE
FON 998, wystąpią m.in. Zbigniew 
Wodecki, Karol Strassburger, Ma
ciej Damięcki, Zofia Czernicka oraz 
“TRZECI ODDECH KACZUCHY” 
/impreza zamknięta Straży Pożarnej i 
Teatru “Maska” /z Lublina/

Dyskoteki
Restauracja “OLIMPIA” Kamień
Piątek, 19 maja, od 20.00 do 2.00
Mała Scena Rybnicka
Sobota, 20 maja, od 19.00 do 1.00
cena 4 zł
Kino “Apollo”
Sobota, 20 maja, od 20.00 do 2.00

Zabawy
Mała Scena Rybnicka 
Niedziela, 21 maja, godz. 17.00 - 
23.00 - zabawa taneczna w rytmach lat 
60. i 70., cena 3 zł.

/gw /
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Abecadło  
Rzeczy 

Śląskich
O s t a t n i  

przyzamkowy dom
Dziś ulica Zamkowa w Rybniku ko

jarzy nam się przede wszystkim z no
wym placem zabaw dla dzieci i skle
pem ogrodniczym, a jest to przecież 
jeden z najstarszych traktów w naszym 
mieście. Można przypuszczać, że zo
stał on wytyczony najpóźniej około 
roku 1200. Są to czasy powstania ryb
nickiego zamku, rybnickiej osady, 
której najdawniejsza część była usytu
owana w najbliższej okolicy dzisiejszego

dzisiejszego starego kościoła” pod wezw. 
Matki Boskiej Bolesnej i ulicy św. 
Jana. Droga ta miała właśnie łączyć tę 
osadę z zamkiem. Z dzisiejszego 
punktu widzenia najkrótsza droga łą
cząca te dwa miejsca powinna biec 
wzdłuż ulicy Kościelnej, zachodnią 
krawędzią Rynku i dalej ulicą Korfan
tego. Było to jednak niemożliwe, ponieważ

ponieważ w średniowieczu, w miejscu 
dzisiejszego Rynku i w jego okolicach 
po prawej stronie rzeki Nacyny, roz
ciągały się stawy rybne. Tak więc ulica 
Zamkowa musiała wtedy prowadzić 
wzdłuż zachodniej, wyższej krawędzi 
dzisiejszego Rynku, obejmując rów
nież dzisiejszą ulicę św. Jana, frag
ment ulicy Sobieskiego, całą dzisiejszą 
ulicę Zamkową i fragment ulicy Miej
skiej. Chcąc jednak zrozumieć układ

dawnej zabudowy naszego miasta mu
simy pamiętać, że istniał wyraźny 
podział na tzw. “miasto” i “zamek”.

“Zamkiem” nazywano dawniej nie 
tylko samą budowlę, ale również 
wszelkie przynależące do zamku 
domy, szopy, stodoły, stajnie, sieciar
nie oraz ogrody i stawy. Książęcy za
mek piastowski wybudowano około

1200 roku, ponieważ Rybnik nie stał 
się siedzibą księstwa, budowla ta po
padła w ruinę. Dopiero w połowie
XVII wieku wybudowano na jego 
miejscu pałac czyli “nowy zamek”. 
Rezydowali w nim nowi właściciele 
miasta, z których pierwszym był Praż
ma, drugim Jan Bernard Oppersdorf, a 
następnie przez sto lat rodzina Julian
ny Węgierskiej. Natomiast w 1788 
roku książę Antoni Węgierski sprzedał 
miasto Rybnik królowi Prus. Fryderyk 
Wilhelm II w 1789 roku przebudował 
rybnicki zamek na pensjonat dla eme
rytów pruskiej armii. Zamieszkało 
więc w tym “pałacu inwalidów” około 
stu dosyć zamożnych osób ze stałymi 
państwowymi pensjami. Przebudowa
no zresztą nie tylko sam rybnicki za
mek, ale również jego otoczenie. Ar
chitekt Franciszek Ilgner zamkową 
sieciarnię czyli szopę do suszenia ry
backich sieci zamienił na kościół 
ewangelicki, gdyż nowi pensjonariu
sze potrzebowali swojego kościoła. 
Nowi mieszkańcy zamku potrzebowa
li też zaplecza, gdzie mogliby trzymać 
swoje konie i karety. Przerobiono więc 
dawne folwarczne budowle na stajnie, 
powozownie i przede wszystkim mie
szkania dla zamkowej służby. Do dziś 
z dawnych folwarcznych zabudo
wań rybnickiego zamku przetrwał 
tylko jeden obiekt. Jest nim dom 
przy ulicy Miejskiej 7, vis a vis za
mku. Budowla ta pamięta koniec
XVIII wieku, kiedy to Franciszek I l
gner dokonywał przebudowy całego 
zamkowego kompleksu. Zaś wspo
mniany budynek został wtedy przezna
czony prawdopodobnie na mieszkanie

Pierwsza z prawej to budowla z numerem siódmym przy ulicy Miejskiej. Jest 
to osta tni budynek przyzamkowej zabudowy folwarcznej, gdzie prawdopodob
nie znajdowało się mieszkanie zarządcy zamkowego gospodarstwa

Fragment mapy Rybnika z 1861 
roku, gdzie zaznaczony jest budynek 
przy dzisiejszej ulicy Miejskiej 7. Za
rys tej budowli zakreśliliśmy kółkiem!

dla zarządcy całego folwarku, pracują
cego na potrzeby “pałacu inwalidów ”. 
Obok tego domu stały kiedyś stajnie i 
obory. Świadczy o tym zachowana 
mapa z 1861 roku, a także fundamenty 
dawnych budowli, na które natrafiono 
w czasie robót ziemnych. Dom zarządcy

zarządcy był dawniej bardzo okazały. Prosto
kątna budowla w stylu klasycystycz
nym ma wysoki parter, dwuspadowy 
dach kalenicowy, dawniej kryty da
chówką. Na uwagę zasługuje też pięk
na brukowana piwnica z ceglanym ko
lebkowym stropem. Z biegiem lat bu
dowla ta z powodu braku prawdziwe
go gospodarza bardzo podupadła. Za
mieszkiwali ją  ludzie lub dzierżawiły 
różne instytucje. W 1989 roku budow
lę przeznaczono na siedzibę filii ryb
nickiego muzeum, gdzie pomieszcze
nia znalazł Dział Rzemiosła. Budowla 
została więc wstępnie odremontowana 
po poprzednich lokatorach, którzy zro
bili tam szatnie dla swoich ekip bu
dowlanych. Wydaje się, że remont ten 
zahamował proces dewastacji budow
li. Dach pokryto blachą falistą oraz 
odmalowano na biało zewnętrzną ele
wację. I tak do naszych czasów w zu
pełnie niezłym stanie dotrwał ostatni 
dom z zamkowej zabudowy, który 

wraz z kościołem 
ewangelickim i re
montowanym wła
śnie zamkiem stano
wi jedyną pozosta
łość dawnego urba
nistycznego komple
ksu Rybnika, jeszcze 
na początku naszego 
stulecia nazywanego 
potocznie “zom
kiem”. Dzięki datkom 
wiernych przed dwo
ma laty odremontowa
no kościół ewangelic
ki.

Od 1990 roku na 
koszt Ministerstwa 

Sprawiedliwości trwa remont zamku, 
czyli dzisiejszej siedziby sądu. Teraz być 
może nastał czas na renowację dawnego 
przyzamkowego domu z numerem siód
mym przy dzisiejszej ulicy Miejskiej.

T ekst i zdj.: Marek Szołtysek

Zdjęcie tyłu budynku przy ul. Miejskiej 7, wykonane od 
strony parkingu za “Hermesem”. W dali widać fragment 
zamku /dzisiaj remontowanego sądu/

WIADOMOŚCI

- T egoroczny sprząt ow oców  z 
drzew na drogach w powiecie ryb
nickim będzie sprzedawany licyta
cyjnie w dniach od 19 maja do 29 
maja. Bliższych szczegółów można 
się dowiedzieć w wójtów lub u bu
downiczego powiatowego.
- /”W spaniałomyślni” bandyci./N a 
ulicy Mysłowickiej w Rybniku, o 
północy, napadli bandyci na szofe
ra Ludwika Chroboczka. Pod groź
bą zastrzelenia zrabowali mu zega
rek i portm onetkę z n iew ie lk ą  
sumą pieniędzy. P łaszcz gumowy 
zostawili napadniętemu, ponieważ 
prosił, aby mu nie zabierali tej ko
niecznej dla niego odzieży.
- /Figura św. Jana przed starym ko
ściołem  w nowej szac ie ./ F igura 
św. Jana Nep. na placu k o śc ie l
nym, która, zębem czasu naruszo
na, w bardzo smutnym stanie się 
znajdowała, została odrestaurowa
na. Za staraniem pewnego obywa
te la  znaleźli się dob rodzie je , 
k tó rzy  się do odnow ienia figury  
przyczynili. P. E. Winkler, w łaści
ciel składu mebli, raczył na pracę 
300 zł ofiarow ać, a p. Rospenek, 
drogerzysta, farby, pokost i lakie
ry. P. Paweł B otór odrestaurował 
figurę . P race ukończone i dziś

przechodnie w idzą figurę w nowej, 
pięknej szacie. Szan. D obrodzie
jom  dzięki i uznanie. - Czeka j e
szcze takiego samego odnow ienia 
figura św. Jana na rynku. Czy i nad 
tą  się ktoś zlitu je? Tak samo stał 
jeszcze do niedaw na na rogu ulic 
Jankow ickiej i Dworcowej drew
niany krzyż, który podobno, ju ż  
spróchniały, się obalił. Możeby się 
ktoś tem zajął, ażeby na tem m iej
scu tak jak  dawniej znowu stanął 
symbol naszej wiary świętej.
- /Pożar elektrycznego transform a
to ra ./ O negdaj w Rybniku spa lił 
się e lek tryczny  tran sfo rm ato r o 
sile 20.000 volt. W skutek tego wy
padku część Rybnika była przez je
den w ieczór zupełnie pozbaw iona 
światła. Obecnie światło dostarcza 
miastu C entrala elektryczna z ko
palni “Ema” .
- /O sta tn ia  szych ta /. Na kopalni 
“ H oym ” zosta ł onegdaj zab ity  
przez spadające odłamki węgla rę
bacz K ukułka. T ragicznie zm arły 
osierocił żonę i czworo drobnych 
dzieci.

OGŁOSZENIA

Dom masywny zaraz na sprzedaż. 
Ociepka, Rybnik,
Poprzeczna nr. 14.

Dróżka profesora LiburyOSTRZEŻENIE

Żona moja, M arta G w oździkowa, 
rodzona M orgala opuściła z ło ś li
wie dom.
Za wszelkie długi mej żony nie od
powiadam.
Karol Gwoździk 
Kopalnia Emmy.

Baczność! Baczność!
W sobotę, dnia 23 i niedzielę, dn. 
24 maja odbędzie się w Rybniku w 
sali “POLONJA”
Wielki Konkurs 
humorystów polskich 
o prem ję honorową. W ystępować 
będą humoryści i komicy polscy i 
niem ieccy. SZPAKOWSKI hum o
rysta i komik z /W ilna/, K apitan  
W INNICKI hum orysta i kom ik / 
w iedeński/, RASSEK hum orysta i 
komik /Górny Śląsk/. Szpakowski, 
oddaje typy bo lszew ick ie  pełne 
podziwu i humoru, K apitan W in
nicki, rutynowany hum orysta n ie
m iecki z W iednia, Rassek, znany 
ogólnie z czasów plebiscytow ych 
jako “Kocynder”.
W ymienieni Artyści rozegrają w al
kę honorową.
Który lepszy? Który lepszy? 
W ystępy b ęd ą  w polskim  i n ie 
mieckim języku.
Humor - śmiech bez końca.
Kto się chce raz zabaw ić i zapo
mnieć o troskach dziennych niepo
winien brakować na sali.
Początek o godz. 7 i pół w ieczo
rem.
Z powodu kosztów  w stęp na salę 
1,00 zł.
Publiczność się śmieje, aż się sala 
chwieje.

Na ostatniej sesji Rady Miasta w 
środę 10 maja br. radni podjęli uchwa
łę w sprawie nadania nowych nazw 
placom i ulicom. Łącznik między ulicą 
Żorską a ulicą Wyzwolenia nazwano 
“Ulicą Sybiraków” zaś park położony 
przy ulicy Barbary w Rybniku - Nie
dobczycach nazwano imieniem zasłu
żonego na polu muzycznym Henryka

Czempiela. Uliczkę zwaną potocznie 
“piekiełkiem” a łączącą ul. Powstań
ców z ul. Na Górze nazwano “Dróżką 
Profesora Libury”. Profesor Inno
centy Libura /1901 - 1939/ był legen
dą naszego miasta, dla którego zasłu
żył się między innymi jako autorytet 
moralny czasów powojennych oraz na
uczyciel, publicysta i społecznik. Zaś 

dróżka, która została 
nazwana jego imie
niem, była ulubioną 
drogą, którą profesor 
przechodził z centrum 
miasta do swojego 
domu położonego 
przy ulicy św. Anto
niego. O utwardzenie 
tej drogi profesor za
biegał jeszcze za życia. 
Dzisiaj droga jest nie 
tylko wybrukowana, 
ale również nosi nazwę 
swojego najzacniejsze
go chyba użytkownika. 
Jednak wielu rybni
czan wciąż czeka na to, 
by imieniem wielkiego 
profesora została na
zwana w mieście jakaś 
poważna instytucja. 
Wiosną 1993 roku z 
okazji pogrzebu prof. 
Libury padła propozy
cja by jego imieniem 
nazwać “po przechrze
czeniu” II LO im. Han
ki Sawickiej. Z czasem 
wszystko jednak uci
chło...

T ekst i zdjęcia: 
szoł

Już za kilka dni przy tej dróżce łączącej ul. Powstań
ców z ul. Na Górze zawiśnie tablica z nową nazwą: 
“Dróżka Profesora Libury ”.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Sztandar Polski
Gazeta Rybnicka

70 lat temu "Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka" 
donosiły od 19 do 25 maja 1925 roku



Uczeń potrafi...
My, Polacy i Niemcy w sercu Europy

M y ,  P o l a c y  i  N i e m c y  w  s e r c u  E u r o p y

Od 40 lat w Europie, a od 3 w Pol
sce odbywa się pod patronatem Rady 
Europy, Wspólnoty Europejskiej i Eu
ropejskiej Fundacji Narodowej kon
kurs dla dzieci i młodzieży pod hasłem 
“Europa w szkole”. Jego celem jest 
integracja młodzieży i przygotowanie 
jej do życia we wspólnej Europie. Do 
eliminacji konkursu przystąpiło 30 tys. 
uczniów z całej Polski, oraz grupa 
młodych Rosjan. Do finału zakwalifi
kowanych zostało 3728 prac. W kon
kursie uczestniczyły dzieci od lat 4 /!/,

Europa
w  szkole

Sergiusz Bober

a górna granica wieku młodzieży wy
nosi 21 lat.

Trzecia edycja tego konkursu była 
wyjątkowo szczęśliwa dla rybnickich 
uczniów. W kategorii od 17 do 19 lat 
zwyciężył uczeń kl. II d II L.O. w 
Rybniku Sergiusz Bober. Konkurso
we prace mogły przybrać różną formę: 
fotograficzną, plastyczną, pracy praktycznej

Już 24 letnią tradycję ma Turniej 
Budowlany przeznaczony dla 
uczniów szkół zawodowych. Co 
roku uczestniczą w nim również 
uczniowie Zespołu Szkół Budowla
nych w Rybniku. W tym roku zakwa
lifikowali się również do zawodów na 
szczeblu centralnym. Drużyna startu
jąca w kategorii monter wewnętrznych 
instalacji budowlanych będzie wal
czyć w Wieluniu o punktowe miejsce.

Złota
kieln ia

W turnieju biorą udział drużyny w 
poszczególnych kategoriach zawodo
wych. W czasie zawodów centralnych 
uczniowie z Rybnika będą musieli 
przejść dwa etapy turnieju - część 
praktyczną i teoretyczną. Druga obej
muje pracę pisemną związaną z zawo
dem, natomiast pierwsza to wykonanie 
instalacji wodociągowej na wyznaczo
nej przez organizatorów budowie.

Poprzedni etap konkursu odbywają
cy się na szczeblu okręgowym również 
odbywał się w dwóch etapach - prak
tycznym i teoretycznym. Wśród licz
nych startujących drużyn ze szkół za
wodowych z województw katowickie
go, bielskiego i częstochowskiego ryb
nickim uczniom udało się pokonać 
przeciwników w kategorii monter in
stalacji budowlanych i zająć pierwsze 
miejsce. Zwycięskie trofeum odebrali 
uczniowie Radosław Klinkiewicz i 
Dariusz Rozkosz. Miejsca zajęte w 
pozostałych kategoriach nie dawały 
już niestety wejścia do finału. W za
wodzie malarz i stolarz na 8 startują
cych drużyn rybniczanie zajęli odpo
wiednio miejsca piąte i szóste, a w za
wodzie murarz - dwunaste. /a/

tycznej lub pisemnej. Sergiusz wybrał 
tę ostatnią i wygrał dzięki pracy której 
temat brzmiał: "Które z wartości kul
turalnych minionych epok i doświad
czenia z dziejów Europy służą i są 
przydatne w budowaniu je j ju tra"  
Nagrodą jest 10-dniowy pobyt w An
glii. Sergiusz pojedzie do Mancheste
ru na Europejskie Zgrupowanie Mło
dzieży.

W kategorii wiekowej od 14 do 16 
lat najwyżej została oceniona praca 
trzech uczennic pierwszej klasy wcho
dzącego w skład Zespołu Szkół Tech
nicznych w Rybniku Technikum Gór
niczego - Jolanty Sukiennik, Eweli
ny Szczukieckiej i Doroty Zawadz
kiej. Z kilku zaproponowanych w re
gulaminie konkursu tematów dziew
częta wybrały brzmiący następująco: 
“Wkomponuj zabytki przeszłości w 
teraźniejszość

Ich praca ma formę bogato ilustro
wanego albumu, w którym przeszłość 
współistnieje bezkonfliktowo z przy
szłością, a zabytki znalazły godne 
miejsce we współczesności. Praca wy
magała dużej wiedzy jej autorów o hi
storii swojego regionu oraz jego dniu 
współczesnym.

Organizatorzy polskiej edycji kon
kursu - Ministerstwo Edukacji Naro
dowej i Wydział Studiów Zagranicz
nych Uniwersytetu Warszawskiego 
nadało mu wysoką rangę. Uroczystość 
wręczania nagród odbyła się w sali Se
natu Pałacu Kazimierzowskiego Uni
wersytetu Warszawskiego, a obecni 
byli m.in. wicepremier Aleksander Łu
czak, M inister Edukacji Narodowej

W Technikum Budowla
nym uczniowie piątej klasy 
mogą dodatkowo pochwalić 
się swoimi zdolnościami i 
przygotowaniem do zawodu.

Dyrekcja szkoły organizuje bowiem co 
roku wystawę prac dyplomowych wy
konanych przez maturzystów.

Wszystkie prace tworzone są pod 
kierunkiem nauczycieli przedmiotów 
zawodowych. Tegoroczne tematy były 
wyjątkowo zróżnicowane i dotyczyły 
zastosowania nowoczesnych materia
łów i technologii, jak również rozwią
zań ekologicznych. Uczniowie wyka
zali wiele inwencji twórczej, czasami 
sami poszerzali zakres swoich tema
tów. Okazali wiele pomysłowości i do
kładności podczas tworzenia.

Szkoła w miarę możliwości dostar
czyła materiały potrzebne do kon-

Zwycięstwo uczennic Technikum 
Budowlanego w konkursie “Europa w 
szkole” to nie jedyny sukces tej szkoły 
w ostatnim czasie. Wiedza i zaangażo
wanie kilkorga innych jej uczniów 
przyniosło wspaniałe rezultaty w kon
kursie p.n. “My, Polacy i Niemcy w 
sercu Europy ”. uczennica kl. I Hor
tensja Stępień i uczeń kl. III Mariusz 
Borowicz zdobyli pierwsze miejsce na 
scenariusz filmu o “ostatnim romanty
ku” niemieckim Józefie von Eichen
dorffie, związanym z Ziemią Racibor
ską. Postać tę wybrali spośród kilku
nastu propozycji, wśród których byli

Ryszard Czarny, ambasador Komisji 
Europejskiej w Polsce, rektor Uniwer
sytetu Warszawskiego, przedstawicie
le UNICEF-u, Centrum Europejskiego 
w Bonn, a także Zgromadzenia Naro
dowego. Finałowi konkursu towarzy
szyło duże zainteresowanie mediów, 
jak na europejską imprezę przystało.

Godny podkreślenia jest fakt, że ten 
ogólnopolski sukces jest udziałem 
również uczennic szkoły technicznej, a 
więc mającej okrojony program 
przedmiotów humanistycznych. 
Świadczy to o dużym zaangażowaniu 
opiekuna laureatów, historyka Walde
mara Wolnego, który prowadzi rów
nież edukację środowiskową z elemen
tami historii regionu. Potrafił swoją 
pasję przekazać uczniom, i to z tak 
znakomitym efektem. /r/

konstrukcji, lub refinansowała wydatki 
uczniów. W wielu przypadkach matu
rzyści z własnych funduszy wzbogaca
li swoje makiety.

Ponieważ prace były bardzo zróżnicowane

zróżnicowane, trudno nawet pokusić się o 
kwalifikację typu - dobra praca - zła 
praca. Niewątpliwy jest wkład pracy 
przy badaniach laboratoryjnych, choć 
zaprezentowanie uzyskanych tam wy
ników będzie mniej efektowne od np. 
barwnej przekrojowej makiety domu. 
Ale to już ocena czysto estetyczna. 
Wystawa cieszyła się dużym zaintere
sowaniem zarówno wśród uczniów, 
nauczycieli, jak i zakładów pracy, 
które zaciekawiły badania maturzy
stów.

Prace dyplomowe po zakończeniu 
wystawy będą służyć pozostałym 
uczniom jako pomoce naukowe.

/a/

m.in. św. Jadwiga, dr Juliusz Roger, 
hrabia Aleksander von Pless czy 
współczesny pisarz Horst Bienek. Pra
ca ta zdobyła także specjalne wyróż
nienie zasiadającego w jury prof. An
drzeja Jurgi, dziekana Wydziału Radia 
i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. 
Jury przewodniczył rektor-elekt Uni
wersytetu Opolskiego prof. dr hab. 
Franciszek Marek, a w jego skład 
wchodziło wiele autorytetów z dzie
dziny historii i innych nauk. W nagro
dę H. Stępień i M. Borowiec wyjadą

Rok W Anglii
Uczennica klasy II b I LO im. Po

wstańców Śl. Maria Piechaczek jest 
jedną z 8 młodych osób w Polsce, 
które - dzięki otrzymaniu stypendium 
Fundacji Batorego - spędzą najbliż
szy rok szkolny w angielskiej szkole.

Otrzymanie tego stypendium po
przedza bardzo trudny, wielostopnio
wy egzamin. I choć rybniczanka po
czątkowo znalazła się na tzw. liście re
zerwowej, jej ciekawa osobowość 
sprawiła, że przesłuchujący wygospo
darowali jeszcze jedno miejsce. O ran
dze tego wyróżnienia świadczy choćby 
fakt, że stypendium takie otrzymuje 
tylko 30 osób z całej Europy.

Opiekunem, wychowawczynią i nau
czycielką j. angielskiego M. Piechaczek

W I ogólnowojewódzkim konkur
sie literackim i plastycznym “Życie 
rodzinne - marzenia i rzeczywi
stość” zorganizowanym przez Woje
wódzki Ośrodek Metodyczny w Ka
towicach wielki sukces odnieśli tego
roczni maturzyści z terenu Rybnic
kiej Delegatury Kuratorium.

Wśród prac literackich nadesłanych 
na konkurs z rejonu Delegatury Ryb
nik najlepszymi okazały się prace te
gorocznych maturzystów: Anny Kra
kowczyk z LO w Rydułtowach, 
uczennicy Marii Firut, oraz Cypria
na Antosza z Zespołu Szkół Mecha
niczno-Elektrycznych w Rybniku, 
ucznia Jadwigi Salamon. Te dwie 
prace reprezentowały nasz rejon w 
konkursie literackim na szczeblu wo
jewódzkim, w kategorii szkół ponad
podstawowych. I tam również, wśród 
wielu innych zgłoszonych prac, okaza
ły się najlepsze. Esej Ani Krakowczyk 
został uhonorowany I nagrodą /równo
rzędne z pracą ucznia z Sosnowca/, 
natomiast felieton Cypriana Antosza 
uhonorowano II nagrodą. Wszyscy 
laureaci konkursu otrzymali dyplomy i 
nagrody rzeczowe, a ich prace zostaną 
w przyszłości opublikowane.

Uroczyste zakończenie konkursu i

na tydzień do Sonnenbergu w nie
mieckich Górach Harzu na naukowe 
seminarium.

W tym konkursie trzecie miejsce 
zdobyli uczniowie klasy II Justyna 
Sanokowska i Tomasz Sulka za pra
cę na temat “Jaką rolę odegrali twoim 
zdaniem Niemcy na Górnym Śląsku 
Nagrodę w wysokości 100 zł ufundo
wało Stowarzyszenie Civitas Christia
na w Katowicach. Wyróżnienie i na
grodę książkową w tym samym tema
cie otrzymała Ewelina Morgała, rów
nież uczennica I klasy Technikum 
Górniczego o kierunku ochrona środo
wiska. Inspiratorem tych wszystkich 
poczynań, również w tym konkursie, 
był historyk Waldemar Wolny. Jego 
zaangażowanie zostało zresztą doce
nione i jako opiekun laureatów został 
również uhonorowany. /r/

Sukces uczennicy 
z “Hany”

Izabela Lipp z II Liceum Ogólno
kształcącego zdobyła 3. miejsce pod
czas wojewódzkich eliminacji X 
olimpiady wiedzy ekologicznej.
Uczennica została wyróżniona szcze
gólnie za wykazanie się wiedzą z dzie
dziny sozologii i ekologii.

Nagrodą jest pobyt w Sonnenbergu 
w Niemczech i udział w warsztatach 
ekologicznych w Ośrodku Międzyna
rodowych Spotkań Ekologicznych./A/

Piechaczek jest Bożena Stankiewicz, która 
w ramach fundacji prowadzi na swo
ich lekcjach “program debat” “ wy
chowanie do demokracji” poszerzają
ce horyzonty i umiejętności uczniów

/r/

rozdanie nagród odbyło się w sobotę 6 
maja w Wojewódzkim Ośrodku Me
todycznym w Katowicach podczas 
ogólnowojewódzkiej konferencji z 
wychowania prorodzinnego zorgani
zowanej dla nauczycieli-wychowaw
ców z naszego województwa.

Plon konkursu literackiego jest bo
gaty i skłaniający do refleksji. Autorzy 
nagrodzonych prac podkreślają w nich 
znaczenie prawidłowych postaw ludz
kich w życiu rodzinnym, a jako głów
ne cele i znaczące wartości wymienia
ją: miłość, wzajemny szacunek, part
nerstwo, wolność od nałogów, dobre 
wychowanie dzieci. Młodzi ludzie 
uważają, że sukces materialny czy ka
riera zawodowa nie gw arantują ro
dzinnego szczęścia i zadowolenia z 
życia, nie liczą też zbytnio na pomoc 
państwa czy instytucji mających wspo
magać rodziny. Natomiast sądzą, że 
dobra, kochająca się rodzina jest anti
dotum na wszelkie zło otaczającego 
świata, zaś jakość rodziny zależy od 
jej członków, ich postaw i uznawane
go systemu wartości.

Z takim właśnie “bagażem wartości” 
wchodzą w dorosłe życie nasi tego
roczni maturzyści. Czy mają rację?

J.S.

Model domu konstrukcji kanadyjskiej o drewnianym szkielecie wykonany 
pod kierunkiem Tomasza Poloka prezentują uczniowie Stanisław Bujoczek 
i Ireneusz S trzelczyk . Zdj. :sol.

Od lewej Mariusz Borowicz i Hortensja Stępień, Ewelina Morgała i Justyna 
Sanokowska, za nimi od lewej Tomasz Sulka i Waldemar Wolny. Zdj.:sol.

Rybniccy maturzyści o rodzinie
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Wystawa prac dyplomowych



3 maja 1995 roku minęła trzecia rocz
nica śmierci Janiny Podlodowskiej, na
uczycielki, działaczki społecznej, 
poetki, od p ierw szych p ow ojen
nych lat związanej z Rybnikiem.

Wspomnienie o Janinie Podlodowskiej

Piszę żeby żyć...
Motto:

NOKTURN

Słowa jak  srebrne paciorki rozjarzyły ciszę 
popatrz

dogasły świece 
cień zamilkł w otulinie mroku 
życie poety ja k  letni sen

któż zdoła dźwignąć niedokończoną frazę 
nie zagojony biały wiersz

wszystko co swoje
nie zapisane w testamencie
wszystkim dane

darmo
Janina Podlodowska 

pamięci Feliksa Rajczaka

Urodzona w Krakowie w 1909 roku, 
maturę zadawała w gimnazjum im. A. 
Mickiewicza w Katowicach, w 1934 
roku ukończyła Wydział Polonistyki 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w 
Krakowie. Po latach wojennej tułaczki 
wróciła na Śląsk. W 1945 roku objęła 
posadę nauczycielki języka polskiego 
w Technikum Ekonomicznym w Ryb
niku, a potem w Liceum Pedagogicz
nym i Liceum Ogólnokształcącym im. 
Hanki Sawickiej, gdzie pracowała do 
1979 roku.

Pisać zaczęła bardzo wcześnie. Je
szcze w latach gimnazjalnych weszła 
w katowickie środowisko literackie, 
drukując wiersze i opowiadania w 
“Polsce Zachodniej”, “K uźnicy”, 
“Na straży”. W 1930 roku została 
członkiem Klubu Literackiego na Ślą
sku z legitymacją nr 5 wydaną 26 lute
go 1930 roku. Z tych lat datuje się jej 
znajomość z Zofią Kossak-Szczucką, 
Włodzimierzem Żelechowskim oraz 
długoletnia przyjaźń z Gustawem 
Morcinkiem.

Po wojnie debiutowała w 1957 roku 
w tygodniku “Nowiny ”, gdzie zamie
szczała recenzje, reportaże i opowia

dania. Publikowała poezję i prozę w 
“Epoce Literackiej ”, “Głosie Nauczy

cielskim ”, “Życiu Literackim ”. W 
1961 roku wraz z grupą młodych intelektualistów

intelektualistów rybnickich 
brała udział w założeniu 
Klubu literackiego 
“KONTAKTY”, który 
zainicjował trwające do 
dzisiaj Dni Literatury.

Wydała 5 tomików po
ezji: “Pióro na wietrze” 
/1984/, “Żeby była mi
ło ść” /1984/, “Zderze
nia ” /1988/, “Akwarele ” 
/1990/, “Płonący gości
niec” /1990/.

Otrzymała wiele na
gród i wyróżnień na kon
kursach literackich, w 
tym w 1987 roku I na
grodę im. Gustawa Mor
cinka - za całokształt 
twórczości, w 1990 ho
norową nagrodę Złotej 
Lampki Górniczej przy
znanej przez Komitet 

Organizacyjny XXI Rybnickich Dni 
Literatury. Z czytelnikami “Gazety 
Rybnickiej” pożegnała się powieścią 
“Jak Wojsław Lubomkę dosta ł”, 
której odcinki ukazywały się jeszcze 
jakiś czas po jej śmierci.

W wywiadzie radiowym nadanym 
28 grudnia 1988 r. przez rozgłośnię 
katowicką, przeprowadzonym przez 
Macieja Szczawińskiego, Janina Pod
lodowska sięgnęła do źródeł swojej 
twórczości literackiej: “Życie jest wy
pełnione ucieczką w pisanie. Piszę po 
to, żeby żyć, to jest mój modus viven
di. Ukształtowała mnie atmosfera 
domu. Muszą być tradycje. Dom był 
bardzo intelektualny, rodzice obydwo
je  aktorzy dramatyczni w Krakowie. 
Był okres w dzieciństwie kiedy słyszało 
się rozmowy rodziców, gdzie mówiło 
się kwestiami z Wyspiańskiego, z Ro
stworowskiego, i to pozostało. Często 
do tej pory w różnych sytuacjach wy
korzystujemy te kwestie teatralne ”.

Pozostawała pod wielkim wpływem 
matki, kobiety niezwykłej, długolet
niej aktorki teatru im. St. Wyspiań
skiego w Katowicach - Heleny Biele
nin - Rozwadowskiej.

“Matka pozostała sama z nami troj
giem i była całym naszym światem i 
naszym domem. Była niezwykłe ener
giczna, mimo że była bardzo wrażliwa

wrażliwa. W teatrze katowickim spędziła 
wiele lat, nie chciała się przenieść ze 
Śląska, mimo że miała propozycje. 
Tak wrosła w tutejszy klimat. Wycho
wanie wpłynęło na ten humanistyczny 
sposób patrzenia na świat, bardzo 
mało materialistyczny, a raczej zanu
rzony w kulturze, w humanistyce. Żad
ne materialne wartości nie były u nas 
stawiane na pierwszym miejscu. Pa
triotyzm, którym właściwie nasza mło
dość została nasycona, wystarczał na 
bardzo długo, miał takie korzenie nie
zniszczalne, że w każdej sytuacji czło
wiek nadal kochał to, co p iękne, co 
polskie, co niesie kultura polska ”.

Te tradycje wyniesione z domu rodzinnego

rodzinnego leżały u podstaw twórczości 
Janiny Podlodowskiej. L. Zuliński pi

sał o Niej w “Tu i teraz” w nr 31 z 
1984 roku: "... wiersze je j  można 
określić mianem uniwersalnej poezji 
refleksyjnej. Za pomocą bardzo pro

stych środków i obrazów, w skromnym 
oddaleniu od mód i póz literackich 
tropi meandry ludzkiej kondycji, sub
telnie rysuje stany emocjonalne i 
przede wszystkim pragnie nazwać 
możliwości i granice autorefleksji 
ludzkiej ”.

EP

Wiecznie 
świeża i młoda

... Chciałabym o Janinie powiedzieć 
bez patosu, bez przymiotników, ale nie 
wychodzi. Tyle wspólnie przeżytych 
lat, tyle wrażeń, że nie wiem jak zmie
ścić. Wielki autorytet dla młodzieży i 
takich “młodych jak ja”.

Z Janiną Podlodowską spotkałam się 
po raz pierwszy na początku lat sie
demdziesiątych. Od tego czasu łączyła 
nas Przyjaźń przez dużą literę. Była 
dla mnie doradcą, przyjaciółką, wzo
rem. Nie wyczuwałam żadnej różnicy 

wieku, choć kalenda
rzowo było tego oko
ło dwudziestu lat. 
Łączyła nas tw ór
czość, wspólne wy
stępy, wojaże po ca
łej Polsce i zagra
niczne imprezy. Od 
dwudziestu lat brały
śmy aktywny udział 
w ogólnopolskich 
wakacyjnych zgrupo
waniach literackich. 
Wiedziało się, że je
żeli Janina Podlo
dowska jest obecną, 
to dyskusje będą rze
czowe, a spotkania 
autorskie ciekawe. 
Rozum, rzeczowość i 
serce zawsze były z 
nią obecne. Rówie
śnica w każdym po
czynaniu i zachowa
niu. Wiecznie świeża 
i młoda. Bo nie lata 

się liczy. Nie przeszkadzała Janina 
śnieżyca, by jechać z Rybnika na ze
branie Grupy Literackiej “G ronie”. 
Była jej członkiem. W razie potrzeby 
nie sprawiało żadnej trudności zabrać 
małego wnuczka na lekcje do klas ma
turalnych.

Oszczędność poetyckiego słowa, 
głębokie treści wygrywały na konkur
sach literackich. Nie ma Janiny Podlo
dowskiej ciałem, była, jest i pozosta
nie w kulturze polskiej na zawsze. W 
mojej pamięci. Pamiętam Jej ostatni

Jedno z ostatnich zdjęć Janiny Podlodowskiej /1991/

Dama ze srebrnym 
ptakiem we włosach
Nie będę pisała o Janinie Podlodow

skiej słów banalnych, do jakich stowa
rzyszeń należała, ile tomików wierszy 
wydała, bo to jest oczywiste. Była 
świetną poetką, której się rydwan za
przągnięty z sześć Pegazów należał. 
Nie znalazła się na szczycie skały 
pięknej Kaliope, a tam przecież należ
ne było jej miejsce.

Jaka była? To była dama w całym 
tego słowa znaczeniu, to była kobieta 
nowoczesna, tolerancyjna, skromna i 
wielka. To była indywidualność. Za
wsze krytyczna wobec siebie ubolewa
ła nad tym, że jest zbyt dydaktyczna. 
Nigdy nie zapomnę tych spotkań z 
grupą Groniarzy odbywających się u 
mnie. Po latach odnalazła się wielka 
miłość gimnazjalna Janiny. Przybył 
taki nobliwy i przystojny pan w sza
rym garniturze, kamizelce z cudowną 
czerwoną różą. Siedzieli obok siebie 
zaklęci w marzenia młodości. Pani Ja
nina miała suknię z szerokimi, fruwa
jącymi skrzydłami. Włosy uczesane 
kunsztownie, choć naturalnie, oczy z 
samych iskier. Cóż to była za kobieta. 
Otrzymałam od tej wspaniałej poetki 
całą masę listów, bardzo pochwalnych 
na cześć mojej poezji. Nigdy nie przy
puszczałam, że poetka wobec drugiej 
poetki może być taka wspaniałomyśl
na.

I już jej nie ma, choć żyje i żyć bę
dzie w tym królestwie szczelnie za
mkniętym dla ignorantów, w tym 
królestwie odizolowanym, choć w 
służbie, jaką jest literatura. Na cmenta
rzu szeleściły łzy i słowa, a król z mło
dości stał nad grobem bardzo smutny, 
z wielkim bukietem czerwonych róż. 
Cudowna poezja Janiny Podlodow
skiej przetrwa próbę czasu i nigdy nie 
zamilknie. Jak rajski ptak na gotyckim 
obłoku wielkości.

A nna W ernerowa

występ na imprezie zorganizowanej 
przez Stowarzyszenie Autorów Pol
skich w Bielsku-Białej. Od paru lat 
była członkiem tego stowarzyszenia. 
Mówiła swoje wiersze. Twarz miała 
spokojną, tylko głos inny, ściszony. 
Wieczorem, kiedy odprowadzałam Ja
ninę na dworzec, powiedziała bez 
gorzkiej rezygnacji: “Helenko, to chy
ba był mój ostatni występ ”.

H elena K udłaciak

Pozostanie autorytetem 
i przykładem

placówki oświatowej już jako kierownik 
SP nr 5, przekształconej potem w tzw. 
jedenastolatkę, uzupełniając równo
cześnie swoje wykształcenie /magiste
rium z geografii/. Równocześnie z 
wielkim oddaniem organizował szkolenie

Antoni Jarosz /1908 - 1978/ to po
stać znacząca wśród nauczycieli ryb
nickich, zasługująca w pełni na przy
pomnienie w okresie obchodów 90-le
cia istnienia związku Nauczycielstwa 
Polskiego. Przez kilka powojennych 
dziesięcioleci spotykało się jego wyso
ką sylwetkę zmierzającą ul. Chrobrego 
i Kościuszki do budynku szkolnego 
przy ul. Mikołowskiej i to przynaj
mniej dwukrotnie w ciągu jednego 
dnia. Ze szkołą tą, zwaną dawniej 
“nową”, która nosiła imię Józefa Pił
sudskiego, związany był już w latach 
przedwojennych, jako wychowawca 
klas ósmych.

Antoni Jarosz należał do nowej, 
młodej kadry nauczycieli polskich wy
kształconych w Instytucie Pedagogicz
nym w Katowicach, gdzie wykładow
cami były takie autorytety naukowe, 
jak np. prof. Szuman.

W czasie wojny brał czynny udział 
w walce z najeźdźcą hitlerowskim jako 
uczestnik kampanii wrześniowej. Po 
wojnie i tułaczce wrócił do swojej placówki

Zdjęcie absolwentów z 1949 roku - w pierwszym  rzędzie drugi od 
praw ej dr Innocenty Libura, p ią ty  - Antonii Jarosz

szkolenie nowych kadr pedagogicznych, 
najpierw w ramach tzw. komisji rejo
nowych, a następnie liceum pedago
gicznego i wyższego kursu nauczyciel
skiego /WKN/. Kiedy po kolejnej re
formie szkolnictwa powstały w Rybni

ku dwa licea, Antoni 
Jarosz został dyrek
torem II Liceum im. 
Hanki Sawickiej, 
którą to funkcję peł
nił do chwili przej
ścia na emeryturę. 
Obok pedagogicz
nych obowiązków 
sprawował z odda
niem wiele funkcji 
społecznych, z 
których najistotniej
sze były te służące 
rozwojowi miasta, 
jego szkolnictwa i 
kultury. Był cenio
nym, długoletnim 
prezesem Zarządu 
Oddziału Powiato
wego Związku Nau
czycielstwa Polskie
go i równocześnie 
delegatem do Od
działu W ojewódz
kiego i Zarządu

Głównego ZNP. Odznaczał się rów
nież zainteresowaniami naukowymi i 
publicystycznymi, był autorem opra
cowań i artykułów ilustrujących pro
blemy oświatowe w Rybniku. Cecho
wała go prawość charakteru oraz nie
zwykła pracowitość i ofiarność. Za 
wybitne zasługi w pracy zawodowej i 
społecznej otrzymał liczne odznacze
nia państwowe i związkowe, zaś jego 
nazwisko zostało wpisane do ksiąg ho
norowych zasłużonych dla Wojewódz
twa Katowickiego, Miasta Rybnika 
oraz Związku Nauczycielstwa Polskie
go. Dla swych wychowanków pozo
stanie autorytetem i przykładem. Jego 
troska o wygląd i prezencję uczennic - 
nienagannie czysty mundurek ze świe
żym kołnierzykiem - jest dziś wspomi
nana z sentymentem w czasie towarzy
skich pogwarek. Ceniono jego niezwy
kły takt pedagogiczny, cieszył się on 
uznaniem nawet u tych uczniów, 
którzy mieli “zaszczyt” zostać wezwa
nymi do kancelarii dyrektora “na dy
wanik”, o czym wówczas wieści roz
chodziły się szeptem, dziś natomiast 
stanowią powód do chwały. Postać 
Antoniego Jarosza pozostanie na za
wsze w sercach i umysłach wielu ryb
niczan. Janina B orucka

M aria Pluta
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Zarząd Miasta informuje
Z a r z ą d  M i a s t a  i n f o r m u j e

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem przetargu jest:
- sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Staszica 3 a stanowiącej 
własność gminy miasta Rybnika. Nieruchomość zabudowana zapisana jest w 
KW 162 parc. nr 822/94 k.m. 3 dod. 2 obręb Rybnik o pow. 132 m2

Wartość składnika budowlanego 56.875,00 zł
Wartość składnika gruntowego 3.200,00 zł
Cena wywoławcza 60.075,00 zł

Wizja nieruchomości położnej przy ul. Staszica 3 nastąpi w dniu 18 maja 1995 
r. od godz. 10.00 do 12.00. Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału 
Lokalowego Urzędu Miasta Rybnika tel. 24-168 lub 25-344. Przystępujący do 
przetargu zobowiązani są wnieść wadium na w/w nieruchomość w wys. 10 proc. 
ceny wywoławczej, które należy wpłacić najpóźniej do dnia przetargu do godz. 9.30 
w kasie tut. Urzędu Miasta przy ul. Chrobrego 2. Dodatkowo należy wpłacić koszt 
organizacyjny przetargu w wys. 15.00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 
1995 r. o godz. 10.00 na I piętrze, sala nr 37 w budynku Urzędu Miasta Rybni
ka przy ul. Chrobrego 2. W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na 
poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada w przypadku uchylenia się 
od zawarcia stosownej umowy uczestnika wygrywającego przetarg. Uczestnik prze
targu winien zapoznać się z regulaminem przetargu, który jest do wglądu w Wydzia
le Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12. Zastrzegamy sobie prawo 
odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez podania przyczyny.

 K ronika p o licy jn a  

Splądrowane biuro
W nocy z 11 na 12 maja br. nieznani 
sprawcy dokonali splądrowania po
mieszczeń biurowych Koła Polskiego 
Związku Niewidomych przy ul. Ce
gielnianej. Złodzieje zabrali telefon, 
magnetofon oraz głośniki oszacowane 
na 800 złotych.

się za pracowników firmy “Gama”. 
Zdołali oni wyłudzić artykuły alkoho
lowe na sumę 600 złotych.

Co się stało za torem?
W nocy z 9 na 10 maja br. nieznani 
sprawcy dokonali kradzieży w sklepie 
spożywczym na ul. Za Torem. Zło
dzieje wycięli otwór w tylnej drewnia
nej ścianie pawilonu i wykradli wódki, 
papierosy i słodycze za sumę aż 5.000 
zł.

Kradzieże rowerów
Jak wiadomo bardzo często łupem zło
dziei padają nowe, drogie i modne 
ostatnio rowery górskie. Tym razem 
skradziono je ze sklepu przy ul. Gli
wickiej. Nieznani sprawcy weszli tam 
przy pomocy dopasowanego klucza, 
kradnąc oprócz 6 rowerów spawarkę 
elektryczną i ekspres do kawy za łącz
ną sumę 3.250 złotych

“Zbycha” okradli!
W nocy z 15 na 16 maja br. nieznani 
sprawcy włamali się do baru piwnego 
“U Zbycha” przy ulicy Mikołowskiej. 
Włamywacze po zerwaniu krat i wybi
ciu szyby skradli papierosy, słodycze i 
inne drobne artykuły za sumę 1.000 
złotych.

Oszukana “Kleopatra”
W środę 10 maja w biały dzień do 
sklepu “Kleopatra” przy ul. Kilińskie
go przybyli dwaj mężczyźni, podający

“Best” znaczy “najlepszy”
Z wtorku na środę 9/10 maja br. nie
znani sprawcy włamali się do baru 
“Best” przy ul. Dąbrówki. Do środka 
dostali się przez wyrwanie krat i wybi
cie szyby. Z baru skradziono następnie 
wódki, papierosy, słodycze, magneto
fon i 30 złotych gotówki. Straty osza
cowano na 1.000 złotych.

“Ty i dom” i złodzieje
W środę 10 maja nieznany sprawca 
okradł jednego z klientów sklepu “Ty i 
dom”. W zabranym poszkodowanemu 
portfelu było 1.200 złotych oraz 120 
czeskich koron. W cztery dni później 
inny złodziej pofatygował się do swej 
ofiary aż do domu przy ul. Kilińskie
go. Do mieszkania dostał się przez 
otwarcie drzwi balkonowych, kradnąc 
wideo i inne przedmioty za sumę 720 
złotych.

SzOŁ

Zdrowa żywność?
Wiosna już w całej pełni, a wraz z 

nią w sklepach, a tym samym i na na
szych stołach, coraz częściej zaczynają 
pojawiać się nowalijki. Kogóż one nie 
skuszą swym pięknem, soczystą ziele
nią i niezwykłym smakiem. Szczypio
rek, rzodkieweczka czy świeżutka sa
łatka - samo zdrowie! Stop - czy na 
pewno zdrowie? Od pewnego czasu 
niezmiernie modne stało się pojęcie 
“zdrowa żywność ”. Pierwsze wzmian
ki o “zdrowej żywności” pojawiły się 
w środkach masowego przekazu pod 
koniec lat 70. Jednak mało kto wie, iż 
owo pojęcie jest czystym mitem. Suge
ruje ono bowiem, że pozostała żyw
ność była po prostu niezdrowa. Gdy 
tymczasem bromatolodzy czy naukow
cy zajmujący się badaniem wartości 
pokarmów oraz higieną żywienia 
wskazują, iż należałoby raczej mówić 
o żywności o podwyższonej jakości. 
Często “zdrowa żywność” jest po pro
stu chwytem reklamowym, wystarczy 
przyjrzeć się oknom wystawowym na
szych rybnickich sklepów, gdzie znajdują

dują się, o zgrozo, produkty, które po 
wnikliwej ocenie nie tylko niewiele 
mają wspólnego ze zdrowiem, ale cza
sem nie powinny być nawet spożywa
ne.

Produkty o podwyższonej jakości 
powinny być chronione przed zanie
czyszczeniem, nawozami i środkami 
ochrony roślin, metalami ciężkimi 
oraz wszelkimi azotanami. Brak takiej 
ochrony, jak wykazują badania, może 
spowodować niepożądaną kumulację 
tych substancji w organizmie. Dostaw
cą najgroźniejszych trucizn jest prze
mysł, a więc pyły, ścieki i odpady. 
Według badań Światowej Organizacji 
Zdrowia najbardziej toksyczną sub
stancją zagrażającą życiu człowieka 
jest ołów. Do roślin przez nas zjada
nych dostaje się przez liście i łodygi. 
“Najbogatsze” w ten pierwiastek są: 
sałata, kalafior, kapusta i nać pietru
szki. Aż 75 proc. ołowiu zanieczy
szczającego nasze środowisko pocho
dzi z samochodowych spalin. Innym 
równie szkodliwym metalem jest

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

1 0 0 ,3 M H z

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

Rybnik, Rynek 6  
tel. (0-3 6 ) 25-975
Redakcja radia 

tel. (0-36) 15-42-21 
(0-36) 15-42-22

TELEFONICZNA
AGENCJA

INFORMACYJNA
511 8 7 0  
511 8 6 5  
511 8 6 4

KATOWICE
UL. MIKOŁOWSKA 72B

Udziela informacji o: 
*handlu *produkcji 

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

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

kadm, którego spore ilości zawiera 
skażona nim ziemia, a wraz z nią 
wszelkie rośliny korzenne.

Gdzie w takim razie szukać “zdro
wej /!/ żywności”? Głównym proble
mem jest przede wszystkim uczciwość 
producentów, którzy powinni takie 
produkty uprawiać z dala od ruchli
wych szos czy większych zakładów 
przemysłowych. Nam zaś, przecięt
nym rybnickim zjadaczom chleba, po
zostają próby poszukiwania towarów z 
nieskażonych terenów naszego kraju. 
Często bowiem przeróżne spożywcze 
hity zza granicy pod względem zdro
wotnym są jeszcze gorsze niż rodzime. 
Niejednokrotnie ich sztuczna hodowla 
w nienaturalnych warunkach dopro
wadza wprawdzie do znacznych osią
gnięć estetycznych /np. jabłka olbrzy
my/ lub technicznych /truskawki w zi
mie/, jednak ich walory spożywcze są 
znikome. Przeto w ostateczności, gdy 
nie sposób znaleźć czystych produk
tów, pozostaje nam dokładne mycie 
owoców i warzyw, które może wyeli
minować nawet 70 proc. zanieczy
szczeń powierzchniowych. A zatem 
niech żyją smaczne warzywa i owoce!

M ikael

W r a z i e  p o t r z e b y
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, po godz. 15.00 - 55-37-91 
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 19 do 25 maja, Apteka, 
ul. Hibnera 36, tel. 23-936

EKSPRESS  
Rybnik, Reja 2 FUJICOLOR

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

•  1 cm2 - 0 ,80  zł
• 1 słow o - 0 ,50  zł 

w artykułach sponsorowanych
• 1/4 strony - 90  zł
•  1/2 strony - 160 zł
•  3 /4  strony - 240  zł
•  1 strona - 300  zł

...U NASSZYBKO
I TANIO

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab

w olow e
extra

szynka wp. 
gotow ana śląska

PIOTROW SKI 8,86 9,09 13,33 7,02
Jastef,Raciborska 22 8,70 8,70 12,50 6,74
TA R G 8,70-8,80 8,80-9,90 12,90-13,00 7,10-7,20

Owoce/Warzywa cytryny pomarańcze marchewka ziemniaki

R a c ib o r s k a  15 2,90 2,70 (hol.) 1,90 1,10
M ie jsk a  2 2,80 3,20 (pol.) 1,80 1,20
T A R G 2,50 2,00-2,20 1,50 1,00

Spożywcze m asło 
200 g cukier jajko m ąka

R y n k o w y 227g-1,70 1,70 0,20 1,00
J a n  N o g a 227g-1,60 1,70 0,20 1,00
T A R G 227g - 1,60 1,60 0,14-0,20 0,83-0,97

Waluty 100
dolarów

100
m arek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

P e w e x  d u ż y 235,00\242,00 164,00\168,00 8,60\8,85 47,00\49,30
Delikatesy, ul. Miejska 235,00\242,00 164,00\168,00 8,60\8,90 47,00\49,40
G allux , R y n e k 235,00\242,00 164,00\168,00 8,60\8,90 48,0049,50
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Uczniowie "Szkoły Życia" 
na olimpijskim podium

Szachy J
Prestiżowy 

turniej kobiet
W dniach 20 - 28 maja 1995 r. w 

Domu Wczasowym “Halny” w Wiśle 
Uzdrowisku rozegrany zostanie II 
Międzynarodowy Turniej Szachowy 
Kobiet Wisła 1995, którego organiza
torem jest Stowarzyszenie Szachowe 
CAISSA w Rybniku przy współudzia
le Polskiego Związku Szachowego w 
Warszawie oraz Okręgowych Związ
ków w Katowicach i Bielsku. W 
pierwszym turnieju, który odbył się w 
ubiegłym roku, udział wzięły 4 arcy
mistrzynie szachowe.

Dotychczas swój udział zgłosiło 48 
zawodniczek w tym 10 arcymistrzyń i 
10 mistrzyń międzynarodowych. Bę
dzie to niewątpliwie najsilniej obsa
dzony szachowy turniej kobiecy, jaki 
dotychczas rozegrano w Polsce, i je
den z największych w Europie.

Organizatorzy mają nadzieję, że ob
jęcie patronatu nad turniejem przez 
posła Tadeusza Jedynaka zapewnia 
sprawną organizację turnieju, jak rów
nież atrakcyjne nagrody. B

Juniorzy
zwyciężają

W dniach 6 - 7  maja 1995 r. w 
Gliwicach odbył się Międzynarodo
wy Turniej Szachowy Juniorów  
“Gliwicka Wiosna ’95”. W zawo
dach udział wzięło 150 młodych sza
chistów, a wśród nich zawodnicy 
RMKS-u Rybnik. Turniej został 
wzorowo przeprowadzony, a organiza
torzy zadbali o atrakcyjne nagrody. 
Rybniczanie pokazali się we wszyst
kich grupach wiekowych i potwierdzi
li przynależność do czołówki krajo
wej. W grupie juniorów do lat 10 zde
cydowanie zwyciężył Bartłomiej He
berla - 8,5 pkt z 9. Czwarty był Woj
ciech Gawełczyk - 6 pkt, a szósty 
Krzysztof Szydłowski - 5,5 pkt. 
Wśród juniorów do lat 12 drugi był 
Bartosz Becker - 7 pkt z 9, a czwarty 
Jan Adamowski 6 pkt. Do lat 14 
czwarte miejsce zajął Adrian W i
śniewski, a piąte Łukasz Potyrała - 
obaj zdobyli po 5,5 pkt. W grupie naj
młodszych do lat 8 piąte miejsce zajął 
Mateusz Kulesza - 6 pkt. W grupie

W dniach 11 do 14 maja uczniowie 
Szkoły Życia Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Rybniku 
uczestniczyli w V Ogólnopolskiej Let
niej Olimpiadzie Specjalnej.

Ruch Olimpiad Specjalnych zrodził 
się w Stanach Zjednoczonych w 1968 
roku z inicjatywy Eunice Kennedy - Sh
river i jest międzynarodowym ruchem

Ire k  G óra lsk i /w  ś r o d k u / na  
podium  po zdobyciu 3. m iejsca w 
sztafecie 4 x  100m

sportowym, posiadającym oficjalne 
uznanie Międzynarodowego Komitetu 
Olimpijskiego. Obecnie ruch ten obej
muje ponad 140 akredytowanych naro
dowych programów Olimpiad Specjal
nych na całym świecie, w tym od 1985 
roku również akredytację taką posiada 
Polska.

W V Ogólnopolskiej Letniej Olimpia
dzie Specjalnej udział wzięło 1300 sportowców

juniorek do lat 8 pierwsze miejsce 
uzyskała Marta Szydłowska 6 pkt, 
czwarta była Hania Konsek 3,5 pkt, 
piąta Karina Szczepkowska 3,5 pkt, 
szósta Magdalena Kozioł a do lat 12 
pierwsza była Elżbieta Janiszyn - 6 
pkt przed Małgorzatą Szydłowską - 
5,5 pkt, a szósta Patrycja Błaszczyń
ska - 4 pkt. W grupie juniorek do lat 
14 drugie miejsce z 5,5 pkt zajęła 
Agnieszka Matras. B.

sportowców z całej Polski oraz siedem za
granicznych ekip. Po raz pierwszy w 
tej wielkiej duchem i zasięgiem impre
zie wzięli udział reprezentujący nasze 
miasto uczniowie Szkoły Życia SOS-
W w Rybniku: Jolanta Baranowska, 
Ireneusz Góralski i Wioletta Sokołow
ska, przygotowani do olimpiady przez 
Anettę Gawrysiak. W prawdziwej spo
rtowej rywalizacji dzieci te doświadczy
ły radości i dumy zwycięstwa, zdobywa
ją c a  biegu na 100 m złoty medal /J. 
Baranowska/, V miejsce /W. Sokołow
ska/; w biegu na 200 m srebrny medal 
/I. Góralski/; w sztafecie 4 x 100 m 
brązowy medal /J. Baranowska, I. 
Góralski/; w skoku w dal IV, VI i VII 
miejsce /J. Baranowska, I. Góralski, 
W. Sokołowska/.
Uczniowie ci są zawodnikami Klubu 
Sportowego “Promyk” działającego 
przy Szkole Życia SOS-W w Rybniku 
od jesieni ubiegłego roku. Założycielami 
klubu i animatorami ruchu sportowego 
dzieci upośledzonych umysłowo z tere
nu naszego miasta są Zdzisław Plisz - 
nauczyciel kultury fizycznej w SP Nr 1 
oraz nauczycielka Szkoły Życia SOS-W 
Anetta Gawrysiak. Zadaniem KS “Promyk

Wioletta Sokołowska i Jolanta 
Baranowska w czasie otwarcia 

igrzysk

Promyk” jest organizacja treningów i zawo
dów sportowych w wybranych dyscypli
nach sportu, dających osobom upośle
dzonym umysłowo możliwość rozwoju 
umiejętności ruchowych, szansę kształ
towania charakteru, doświadczenia ra
dości i przeżywania sportowych emocji. 
Klub nie posiada własnej bazy sportowej 
ani sprzętu. Boryka się też z problemami 
finansowymi. Działaczami klubu są jed
nak pasjonaci, którzy wierzą, że wokół 
niego zawiąże się z czasem krąg ludzi 
dobrej woli. Wierzą, że znajdą się soju
sznicy do realizacji najbliższych pla
nów: organizacji wojewódzkiej olim
piady specjalnej w pływaniu, która 
ma się odbyć właśnie w Rybniku.

Wszystkim, którzy chcieliby wspomóc 
finansowo organizację tej olimpiady, po
dajemy konto: Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Rybniku 
PBK I/O Rybnik Nr 372602-2118 z 
dopiskiem “Olimpiada Specjalna”.

E.F.

Barcelonie.
W Warszawie we wrześniu zagra 

drużyna żeńska “Galopujące ślima
ki” oraz trzy męskie drużyny “Dre
am Team ” , “ Red S k in s i” i “ W ą
tróbka” . Nam najbardziej przypa
dła do gustu nazwa “Czterej Pan
cerni i kosz” . Zdj.:sol./r/

W Drużynowym Turnieju Młodzi
ków w Judo w Gliwicach drużyna  
“Polonii” zajęła I  I  miejsce.

Na zdjęciu stoją od lewej: Adam  
Remiarz, Paweł Honisz, K rzyszto f 
Malcher, trener Jan Mańka, Łukasz 
Srokol, Rafał Wawak.
Klęczą od lewej: K rzyszto f Pasuto, 
bracia Jakub Korus i Filip Korus, 
Bartosz Piątek

Więcej o judo  w następnym  
num erze "G R ”. Zdj.:sol.

Rynek boiskiem!
Sześciu  zaw o

dników  biega po 
boisku i, kozłując, 
próbuje tra fić  do 
jednego kosza! To 
je s t w łaśnie s tre
etball, czyli ostat
nie szaleństw o 
m łodzieży, k tó re
mu patronuje f ir
m a A didas. W 
Rybniku w spółor
ganizatorem  im
prezy na Rynku 
było m iasto . W 
zmaganiach w zię
ło udział 70 d ru
żyn, w tym rów
nież żeńskich . 
Turniej był elim i
n ac ją  do ro zg ry
wek w K atow i
cach, których 
zw ycięzcy aw an
su ją  do finału  
o g ó ln o p o lsk ieg o  
w W arszawie. F i
nał św iatow y 
odbędzie się w

Żużel Żużel

Z Anglikiem po zwycięstwo
Najbliższy weekend będzie nie lada 

gratką dla kibiców żużlowych. W so
botę 20 maja o godz. 19.30 na torze 
Stadionu Olimpijskiego we Wrocła
wiu odbędzie się pierwszy turniej z 
cyklu “Grand Prix” o tytuł Indywi
dualnego M istrza Świata. Udział w 
nim wezmą najlepsi żużlowcy świata, 
a wśród nich będzie dwóch Polaków - 
Tomasz Gollob i Dariusz Śledź.

Natomiast w najbliższą niedzielę - 
21 maja o godz. 17.00 na torze w 
Rybniku kolejny mecz ligowy - 
RKM podejmuje drużynę ZKŻ Zie
lona Góra. Obydwa zespoły pretendu
ją  do miejsc premiowanych awansem 
do ekstraklasy. Wynik tego spotkania 
jest zatem bardzo istotny. Rybniczanie 
wystąpią z Anglikiem Martinem Du
gardem, który już potwierdził swój 
udział w niedzielnych zawodach. Kibi
ców martwi wiadomość o ciężkiej 
kontuzji Petra Vandirka. Na zawo
dach w Gustrow /Niemcy/ doznał on 
złamania rąk i będzie pauzował przez 
kilka miesięcy. Vandirek był w wyso
kiej formie i bardzo na niego liczono 
w najbliższych, trudnych meczach. 
Miejmy nadzieję, że Dugard będzie 
jeździł równie skutecznie. Ponieważ 
udział Vandirka w najbliższych spo
tkaniach jest wykluczony, zarząd

RKM-u zastanawia się nad zawarciem 
kontraktu z innym zawodnikiem zza 
południowej granicy. W chwili obe
cnej wybór jest jednak dosyć ograni
czony, gdyż najlepsi podpisali już 
kontrakty z innymi klubami. “W ol
nych” jest jeszcze kilku niezłych za
wodników młodszego pokolenia i 
wśród nich należy upatrywać ewentu
alnego zawodnika RKM-u.

W drużynie ZKŻ Zielona Góra naj
lepiej jeździ Rif Saitgariejew, a dziel
nie wspiera go weteran polskich torów 
- Andrzej Huszcza. Zielonogórzanie 
nieco obawiają się niedzielnego me
czu, ale zapowiadają walkę o zwycię
stwo. Trener ZKŻ-u Jan Grabowski 
stwierdził, że zwycięstwo w Rybniku 
otworzy jego drużynie drogę do eks
traklasy, a rybnicki tor bardzo im od
powiada.

Ponieważ po porażce w Gnieźnie 
rybniczanie nie mogą pozwolić sobie 
na przegranie kolejnego meczu, w nie
dzielne popołudnie emocji na torze 
przy ul. Gliwickiej nie zabraknie. Dla 
nabywców programów znowu będą 
dodatkowe emocje związane z losowa
niem nagród. Zawody poprowadzi sę
dzia z Opola - Maciej Spychała. A 
więc do zobaczenia w niedzielę o 
godz. 17.00. P iotr Szweda

“A niebo nad nami jak góry”

Grupa uczniów wraz z opiekunem Alfredem Pojdą 
na "Grzesiu”

Młodzież od zawsze 
doceniała uroki wyso
kogórskiego pejzażu i 
to właśnie Tatry są 
miejscem wielu szkol
nych eskapad. Górale 
twierdzą, iż kto raz po
zna blask gór i połknie 
tzw... ta trz a ń sk ie g o  
bakcyla”, ten będzie 
stale tęsknił i wracał 
do górskich szlaków.
O słuszności tego 
stwierdzenia przeko
nali się również 
uczniowie klasy III H 
z I LO im. Powstań
ców Śląskich, których 
Tatry powitały, po raz 
trzeci, 18 kwietnia. Pięciodniowa wy
cieczka obfitowała w moc wrażeń, 
gdyż ze wspaniałego punktu widoko
wego, jakim jest Gubałówka /1123 m 
n.p.m./ podziwialiśmy panoramę Tatr i 
Podhala, zdobyliśmy dwa szczyty, a 
mianowicie Kopieniec Wielki /1328 m 
n.p.m./ i Grzesia /1653 m n.p.m./ Ma
lownicze obrazy podziwialiśmy w Do
linie Chochołowskiej, Olczyskiej i Gą
sienicowej. Podczas naszych tatrzań
skich wędrówek zostawiliśmy ślady 
naszych stóp również w Dolinie Ko
ścieliskiej, Strążyskiej, Małej Łąki, 
Rybiego Potoku, Suchej Wody, Jawo
rzynki, Jarząbczej, Pięciu Stawów Pol
skich, Szpiglasowej Przełęczy, Wąwo
zie Kraków. Śpiew wody Siklawy, Siklawicy

Siklawicy, Wodogrzmotów Mickiewicza 
czy piękno Smreczyńskiego Stawu, 
Czarnego Stawu Gąsienicowego i 
Morskiego Oka pozostawią w nas pra
gnienie powrotu w te piękne okolice. 
Możliwość odebrania prawdziwego 
blasku Tatr, klasa III H zawdzięcza 
swojemu niezrównanemu wychowaw
cy - Krystianowi Szczęsnemu oraz 
dwóm profesorom: Jerzemu Krzakowi 
i Alfredowi Pojdzie. Myślę, że słowa 
piosenki: /.../ Szukam, szukania mi 
trzeba, domu z gitarą i piórem, a góry 
nade mną jak niebo, a niebo nade mną 
ja k  góry / . .. /  pozostaną na zawsze 
symbolem niepowtarzalnych chwil, 
spędzonych na górskich wędrówkach.

DOROTA STACHURA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 9



Zdjęcie  FUJICOLOR 
z albumu czytelników

Zapraszamy na
szych Czytelników 
do wspólnego oglą
dania zdjęć. Wy
starczy przyjść do 
redakcji z cieka
wym zdjęciem, 
które po skopiowa
niu natychmiast 
zwrócimy. /Można 
też wrzucić je do 
naszych "żółtych 
skrzynek"/. Auto
ra najsympatycz
niejszego lub naj
bardziej "odja
zdowego” zdjęcia 
firma "EKSPRES 
FUJI", Rybnik, ul.
Reja 2 nagrodzi 
bezpłatnym wy
wołaniem i wyko
naniem odbitek z 
rolki filmu.

Nadal zachęcamy do przesyłania oryginalnych, dowcipnych, interesują
cych i odlotowych fotografii. Prezentowane dziś zdjęcie fragmentu rynko
wej fontanny Zb. Solarskiego dowodzi, że każdy temat można potraktować 
niebanalnie.

Wśród autorów 
prawidłowych rozwiązań 

wylosujemy zdobywcę nagrody 
o wartości 20 zł

 Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Przed Tobą wydarzenie, w które zaangażujesz się bardzo 
emocjonalnie. Będą to emocje bardzo pozytywne, związane z potrzebą okazywania 
uczuć. Nie rób tego jednak zbyt demonstracyjnie, bo możesz obiekt swoich wes
tchnień spłoszyć..
BYK - 21.04.- 20.05. - Szansa na ustabilizowanie się kilku spraw, szczególnie doty
czących sfery materialnej. Nie licz jednak na szczęśliwy traf, źródłem powodzenia 
będzie raczej rozważna kalkulacja.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Powrót z krainy marzeń do świata realnego sprawi 
Ci trochę kłopotu. Zniechęcenie pokonasz najlepiej angażując się w ideę, którą po
znałeś już teoretycznie przez swego partnera. Czas na zajęcia praktyczne!
RAK - 22.06. - 22.07. - Znajdziesz się w kręgu cudzych problemów jeżeli na to po
zwolisz, wnet mogą one się stać Twoimi własnymi. Możesz służyć radą i wsparciem, 
ale pamiętaj o odrobinie zdrowego egoizmu.
LEW  - 23.07. - 23.08. - Ostatnio wiele robiłeś dla innych, teraz zrób coś dla siebie! 
Nie będzie to trudne, bo masz dobre “publicity ” i możesz prosić szefa o podwyżkę, a 
partnera o trochę wolności i wyrozumiałości. Kilka dni w nowym otoczeniu będzie 
prawdziwym odprężeniem...
PANNA - 24.08. - 22.09. - Przesuń ważne sprawy o kilka tygodni, bo to nie jest naj
lepszy czas na ich załatwianie. Nie będzie nawet specjalnie czasu, bo czeka Cię wi
zyta, która choć niespodziewana, sprawi Ci wiele przyjemności.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Jeżeli zależy Ci na karierze zawodowej, nie daj się wcią
gnąć w biurowe intrygi! Nic dobrego z tego nie może wyniknąć, choćby dlatego, że 
garstka plotkarzy i intrygantów myśli tylko o sobie. Ty byłbyś tylko narzędziem w ich 
ręku!
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Decyzja w Twojej sprawie została już podjęta, jednak 
do Ciebie wiadomość ta dotrze z opóźnieniem. Nie denerwuj się, bo choć spodziewa
łeś się lepszego rozstrzygnięcia, i to nie jest złe. Przekonasz się o tym później. 
STRZELEC -23.11 - 21.12. - Twoje pozytywne nastawienie do świata jest odczuwa
ne przez bliźnich, stąd nie będziesz się mógł opędzić od starych przyjaciół i nowych 
znajomych. Będziesz zmęczony, ale szczęśliwy!
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Długo i mozolnie zdobywałeś to, z czego dziś 
odczuwasz tak wielką satysfakcję. Ktoś jednak próbuje umniejszyć Twoje osiągnię
cia, ironicznie z nich kpiąc. Motorem działania tej osoby jest zawiść, co na szczęście 
wszyscy dookoła doskonale widzą.
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Czas na realizację nowych, choć dla ludzi postronnych 
trochę zwariowanych pomysłów. Nie zrażaj się jednak, w tym szaleństwie jest meto
da, o czym wszyscy niebawem się przekonają.
RYB Y - 20.02. - 20.03. - Wpadniesz na znakomity pomysł, który sprawi, że lepiej 
będziesz znosić szarą rzeczywistość. Pokonaj tylko własne opory, a będziesz prekur
sorem czegoś, co pociągnie za Tobą wiele znajomych osób. Będą Ci wdzięczne....

B o d y F a ta ła c h y  z n a sze j szafy

...to oczywiście po 
angielsku ciało, ale 
słowo to, zadomo
wione u nas na do
bre, kojarzy nam się 
przede wszystkim z 
częścią garderoby 
będącej połączeniem 
bluzki z majtkami.
Jeszcze do niedawna 
body było strojem 
wyłącznie sporto
wym, dziś wyraźnie 
zmienia swój charak
ter. Świetne pod ob
cisłe spodnie lub 
spódnicę coraz częściej bywa bluzką. 
Nie trzeba się martwić, że podniesie
nie ręki spowoduje jej wysunięcie się, 
nie trzeba wygładzać zmarszczek , ani 
bać się, że rąbek bluzki wyjdzie spod

supermini. Niekiedy 
body wygląda po pro
stu jak obcisła, baweł
niana koszulka, ozdo
biona koronkowymi 
wstawkami może “ro
bić” za strój wieczoro
wy, może też być po 
prostu bluzką do pracy 
lub na popołudniowe 
wyjście. Ciągle jeszcze 
może być strojem spo
rtowym, a także bieli
zną od których zresztą 
swój rodowód wywio
dła.

Bez problemu można u nas dostać 
body typu bawełniana koszulka czy 
body z koronką mały jest jeszcze wy
bór wśród body - bluzek. Ale jeszcze 
wszystko przed nami... W różka

Poziomo: A/ można weń wprowadzić, B/ informacyjna lub 
towarzyska, C/ blady, gdy kończy się noc, D/ na niej gwia
zda, E/ tu zaczyna się ręka, F/ idzie z czajnika lub pod rękę, 
G/ mokry sakrament, H/ obozowy rytuał, I/ beczułka na 
wino, J/ imię groźnego cara
Pionowo: 1/ ponoć przynosi dzieci, 3/ i w klasie i w parku, 3/ 
msza odprawiana z rana, 4/ coś dla biedaka, 5/ nie rzucaj jej 
między wieprze, 6/ idzie z ZUS-u, 7/ w gwarowym powiedze
niu “już po nich”, 8/ granica mieszkania, 9/ z gór ucieka, 10/ 
w opozycji do kwasu
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: G-7, J-3, H-10, E-4, F-1; B-7 J-7, 
G-5, D-2, F-3, B-8, G-2, H-7, E-8, H-1; J-10, C -8 , I-6, E -8 , I- 
1, C-2, J-7, E-10, G-4, A-3
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty uka
zania się numeru. Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach 
pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej “żółtej 
skrzynki" /Kościuszki 54 lub Korfantego 3/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 17 z hasłem “Pracowi
ta pszczoła nie ma czasu na smutki” otrzymują: Tomasz LIS 
ul. Floriańska 11/20, 44-217 Rybnik, Cecylia WOJEROW
SKA, ul. Wolnego 11, 44-200 Rybnik
Nagrody do odebrania w redakcji przez miesiąc od daty ogłosze
nia nazwiska zwycięzcy.

5 minut łamania głowy

Ilustracje różnią się w 5 miejscach. Znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidło
we rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda ufundowana przez sklep “PAPI
RUS” /ul. Gliwicka 4/. Jej zdobywca po odebraniu w naszej redakcji specjalnego kuponu 
będzie mógł złożyć w “Papirusie” zlecenie bezpłatnego wykonania stu kolorowych wizy
tówek lub dwóch automatów samotuszujących.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 17 nagrodę otrzymuje: Adam BOROWSKI, ul. Gliwicka 40, 
44-200 Rybnik

W zegródkach widać już 
prawdziwo wiosna. Drzewka 
p osztra jchow ane na bioło, 
grzondki pociongniynte pro
sto ani biczym strzelo ł, a 
p iyrw sze kwiotka już  łoczy 
radujom.

Starzyki downij tyż mieli 
piykny zegródek i czynsto mje 
w nim do roboty zaprawiali. 
Ale p lew iynie p ietruszki mi 
ino roz naporonczyli .  Tak 
żech sie do tyj roboty zapolół, 
żech dokumyntnie wszystko z 
grzondki wytargoł. Starka la
bidziyli, bo trza boło na nowo 
sioć. Starzyk przyznali sie bez 
bicio, że im sie wcale niy cni 
za przeciepyw aniym  rylym 
ziymi. Dycko ich potym won
sok chycioł. Żałujom ino tyj 
fajnyj, łobrośniyntyj fansola
mi lauby, w keryj kożdy wie
czór z somsiadami w szkata 
rżli. Starka niy umiom po dzi
siok zagródki łodżałować. 
Cołke lato mieli świyży grin
cojk /zie len ina  /, darmowo 
gymiza/warzywa/. Jo sie tyż 
zeg rodek chwoloł. Prosto z 
ziymi, łopłukane, szło chru
pać radiski, abo cyckać rabar
ber. Niyskorzy boły wielgach
ne tomaty, a z krzoków mo
głech szkubać wielach chcioł 
jagódek  abo wieprzków. 
Sztekcwibli /dymka/ boła coł
ko grzondka, żeby stykało do 
cołkij familije. Szałoty wiele 
jak głowy, rosły i rosły i niy 
szło ich przejeść. Blumkołle / 
kalafiory/ tyż sie dycko zda
rzyły a banie boły take wiele, 
że ich niy szło udźwignońć. 
Kwiotków w zegródku starka 
mieli tela, ani w jakiś gertne
ryji /ogrodnictwo/. Piwowoń
ki woniały już z daleka, tulpy 
i gladiole boły we wszystkich 
farbach, flider /bez/ jak malo
wany. S tudyntki s tarka tak 
gynsto sadziyli, że na podzim 
wyglondały choćby nojpiynk
niyjszy tepich łod Turków. 
Terozki starzyki majom ino 
tela  zegródka, co w  skrzyn
kach na fensterbrecie /para
pet/. W kuchyni rośnie szni
tloch /szczypiorek / i p ie tru
szka. Sznitloch jest styjts do 
korzyni łogolony, bo starzyki 
go urzynajom do smażonki.
W izbie rośnie w doniczce 
rozyndla. Styknie pora l i s t
ków rozyndli wrazić do ucha a 
łono przestanie boleć. Majom 
tyż taki jedyn  kaktus do ly
czynio. Jak kery kuco, to trza 
z listków soft na łyżka wyci
snąć z cukrym łyknonć i kuca
nie zaroz przyńdzie. Boloki 
tyż tyn zoft lyczy. Majom tyż 
merta, przydajno na bele jako 
przyleżytość, i wielgachno, 
bioło-czerwono fuksyjo.
Starka fest dbajom ło tyn 
mały zegródek na fensterbre
cie, a jak im kery kwiotek za
kwitnie, to sie łogromnie ra
dujom.E d e k
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