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Wzruszająca chwila złożenia daru Ojcu Świętemu przez przewodniczącą RM 
Urszulę Szynol i prezydenta Józefa Makosza Zdj.:Zb. Solarski

Wszystkim Matkom...

Pierwszą więzią, daną każdemu człowiekowi, 
jest jego więź z matką. Zdarza się, że jest to więź 
w całym życiu najgłębsza i najsilniejsza, a na 
pewno jest niezwykle tajemnicza. Niestety, bywa, 
że ta najpierwsza więź przysparza cierpienia...
Dlatego wszystkim mamom, również tym 
"przyszłym", życzymy, by macierzyństwo oznaczało dla 

nich jedynie radość i spełnienie.

Nagrody w dziedzinie kultury
W środę 31 maja przypada tradycyj

ny Dzień Pracownika Kultury. Z tej 
okazji prezydent Miasta Rybnika przy
znał doroczne nagrody w dziedzinie 
kultury.

Miło nam poinformować, że jednym 
z laureatów jest nasz kolega redakcyj
ny Marek Szołtysek. Znalazł się on w 
dobrym towarzystwie: Jana Delowicza

Delowicza - autora książki "Śladem krwi", 
Józefa Kolarczyka - kronikarza z Go
lejowa oraz Ślązaka Roku ’94 Henry
ka Konska. Gratulujemy!

Gospodarzem dorocznego spotkania 
z okazji święta pracowników kultury 
będzie Mała Scena Rybnicka, która 
zapewni również program artystyczny.

/r/

SALON GIER HAZARDOWYCH I AUTOMATÓW

z a tr u d n i
barmanki, barmanów i pracowników salonu. 

Rybnik, Rynek, Hotel Polski - Biała Sala.
Zgłoszenia: osobiście w godzinach od 10.00 - 24.00

Zaszczyt uczestniczenia w 
procesji z darami przypadł  
przewodniczącej Rady Miasta 
Urszuli Szynol i prezydentowi 
Józefowi Makoszowi, którzy 
wręczyli Ojcu Świętemu wy
konaną emalierską techniką 
w hucie “Silesia” podobiznę 
Jana Sarkandra.

Podobny obraz, pobłogosła
wiony przez papieża, wróci do 
kościoła w Paruszowcu pod we
zwaniem nowo kanonizowane
go świętego. Moment wręcza
nia darów był bardzo wzrusza
jący. Na słowa Urszuli Szynol: 
"M y jes te śm y  z Rybnika i sk ła
dam y dar od  n a szeg o  m ia
s t a . . ." papież odrzekł: "R y b nik

W  d ru g im  d n iu  sw o je j d u szp a s te rsk ie j w iz y
ty  w  C zechach p a p ie ż  Jan Paw eł II d o k o n a ł 
w  O ło m u ń cu  k a n o n iz a c ji ks ię dza  Jana S a r
k a n d ra . M ie jsce  je g o  u ro d z e n ia  - S koczów  
b y ł jednym  z e ta p ó w  k ró tk ie g o  p o b y tu  O jc a  
Ś w ię te g o  w  O jc z y ź n ie . N a  w z g ó rz u  K a p li
ców ka  Jan Paw eł II o d p ra w ił mszę św ię tą , w  
k tó re j u c z e s tn ic z y ło  p o n a d  2 0 0  tys . p ie l
g rz y m ó w  z ca łe j Polski, z z a g ra n ic y . Z w ią z
ki św. Jana S a rka n d ra  z naszym  m iastem , w  
k tó rym  z a trz y m a ł się on na d łu ż s z y  czas w 
1 6 1 9  ro ku , a w ię c  n ie sp e łn a  rok p rze d  sw o
ją m ęczeńską śm ie rc ią , są pow szechn ie  z n a
ne. N ie  m o g ło  w ię c  w  ta k  u ro czys te j c h w ili 
z a b ra k n ą ć  na K a p lic ó w c e  p rz e d s ta w ic ie l i  
ry b n ic k ie g o  sp o łe cze ń stw a .

r

Ojciec Święty w Skoczowie
r

Pozdrówcie Rybnik i cały Śląsk!
___________________________________________________

U. Szynol i prezydent Makosz przechodzą obok loży, w której siedzi prezydent 
Wałęsa z żoną Zdj.: M.Szołtysek

Rybnik, tak , znam ! p ro szę  p o zd ro
w ić w szy s tk ic h  m ieszk a ń có w  
m ia s ta , ca łeg o  m o jeg o  Ś lą
s k a ! " Zapytany o spotkanie z 
papieżem pełen jeszcze wrażeń 
po skoczowskich uroczysto
ściach prezydent Makosz odpo
wiedział: “N ic nie p o w ie d z ia
łem! Nic! Papież do mnie mówił 
i ja  po  prostu  słuchałem. To co 
m ów ił było tak mądre, że tylko 
słuchałem ... W tedy ca ła  h isto- 

c.d. na stronie 3

4 zdjęcia za 3 zł!

K odak dzieciom  
i rodzicom

W sobotę 3 czerwca spotykamy się na Rynku

Wszystkie dzieci nasze są!
Pod takim hasłem

w sobotę 3 czerwca, godz. 17.00
prezydent Rybnika zaprasza 

z okazji Dnia Dziecka 
wszystkie dzieci na Rynek na zabawę

z "Dyskoteką Pana Jacka".
W programie, który prowadzić będzie znany 
kompozytor Jacek Cygan, wystąpią Krzysztof 

Antkowiak, Ania Stawieraj i Anna Jurksztowicz.
o imprezach z okazji Dnia Dziecka 

piszemy również na stronie 2

Wystarczy wyciąć zamieszczony ni
żej kupon i udać się z nim 2 czerwca 
na Sobieskiego 3 do firmy KODAK - 
EXPRESS, by za 3 zł dać sobie zrobić 
4 zdjęcia paszportowe lub legityma
cyjne.

Kupon wydrukujemy raz jeszcze, w 
następnym numerze 2 czerwca br. Nie 
przegap okazji!

 F O T O  - W O R LD
A JOINT VENTURE 

WITH KODAK

RYBNIK, UL. SO BIESKIEGO  3

W ytnij i przynieś

Z R O B iM Y  Ci
4 z d ję c ia  p a szp o rto w e  

lub legitymacyjne

tylko za 3  zł

2 czerw iec '95
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Wszystkie dzieci nasze są!
c.d. ze strony 1

"Dyskotekę Pana Jacka"
poprzedzą występy przedszkolaków, 

instrumentalno - wokalne popisy ze
społów szkolnych oraz krótki program 
zespołu "Przygoda".

zoo
w Chwałowicach
Wiele atrakcji z okazji Dnia Dziec

ka przygotował Dom Kultury w Bo
guszowicach.

1 czerwca w kinie “Zefir” już od 
8.00 rano dla dzieci ze szkół podsta
wowych odbywać się będą seanse fil
mu “101 Dalmatyńczyków".

Na placu przed domem kultury o 
godz. 10.00 rozpocznie się koncert 
orkiestry dętej kop. “Jankowice”, a 
ogród zoologiczny z Chorzowa zapre
zentuje “Mini ZOO”. Odbędą się też 
pokazy łączności krótkofalowej oraz 
gry i zabawy komputerowe. O 11.00 
rozpocznie się konkurs “Chodnikowe 
rysunki ”, czyli rysowanie kredą po 
asfalcie. W samo południe w czytelni 
biblioteki konkurs dla dzieci “Bohate
rowie naszych książek”. Przez cały 
dzień będzie można również oglądać 
filmy z kaset wideo: o 9.00 “Calinecz
ka”, 10.30 “Pixi, Dixi i detektyw”, 
11.30 “Benji w pracy”, 13.00 “Czwo
ronożny detektyw ”.

Świąteczny dzień zakończy o 16.00 
turniej szachowy dla dzieci.

G o śc ie  
z  D o rs te n

W dniu wczorajszym z wizytą w 
Rybniku gościła delegacja z zaprzyja
źnionego miasta Dorsten /Niemcy/.
Delegacji przewodniczył wicebur
mistrz miasta Friedhelm Fragemann.

W programie wczorajszej wizyty 
znalazło się m.in.: spotkanie w Urzę
dzie Miasta podczas którego wicebur
mistrz wręczył prezydentowi J. Mako
szowi pieniądze zebrane w Dorsten na 
budowę szpitala w Orzepowicach, 
zwiedzanie miasta i szpitala oraz eks
pozycji w Ratuszu.

Wstępna
kwalifikacja...
W ogłoszeniu dotyczącym 

wstępnej kwalifikacji na wyko
nanie remontu kapitalnego na
wierzchni chodnika ulic: K ard . 
B. K o m in ka , I. K . G a łc zy ń sk ie
go, J. S zu lika , R ud zk ie j, B. C ze
cha, P o lo c zk a  oraz moderniza
cji skrzyżowania ul. R ey m o n ta , 
Ja n k o w ic ka , P la c  A rm ii K ra jo
w ej, opublikowanym w nume
rze 20 /2 2 6 / "Gazety Rybnic
kiej" z 19 maja pomyłkowo nie 
wydrukowaliśmy jednego z 
warunków udziału potencjal
nych oferentów we wstępnej 
kwalifikacji, a mianowicie in
formacji o wiarygodności fi
nansowej firmy.

Zainteresowane osoby prze
praszamy.
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Dni Małolata 
na Smolnej

Bogaty i różnorodny program ob
chodów DNI MAŁOLATA przygoto
wała Szkoła Podstawowa nr 34 przy 
ul. Reymonta, a imprezie tej, mającej 
formę środowiskowego festynu, patro
nuje Rada Dzielnicy Smolna.
W sobotę 27 maja o godz. 10.00 na
stąpi przekazanie kluczy do szkoły 
uczniowskiemu samorządowi, potem 
w stronę osiedla Kilińskiego ruszy ko
rowód przebierańców.

Od 11.00 do 14.00 trwać będzie 
Wielki Jarmark Rekreacyjno-Sportowy

Sportowy, a w jego ramach szereg oryginal
nych konkurencji, a także turniej stre
etballa, piłki nożnej, tenisa stołowego, 
rowerowy tor przeszkód oraz konkur
sy: modelarski, plastyczny, literacki.

O 14.30 widowisko “Black Combat” 
czyli spotkanie z Jurijem Ziniewi
czem - sportowcem i kaskaderem fil
mowym. Dodatkowe atrakcje to bufet 
z grochówką, bograczem, napojami i 
słodyczami oraz grill. Będzie można 
również odwiedzić salon komputero
wy.

W dniu Dziecka 1 czerwca w czwar
tek o godz. 13.00 wybory miss szkoły 
oraz minilista przebojów. Obchody za
kończy w piątek 9 czerwca Wielki 
Turniej Tańca Towarzyskiego.

Kolejna edycja konkursu

O ładniejszy 
Rybnik

Jeszcze tylko do 14 czerwca moż
na zgłosić swój balkon, ogród, teren 
przed blokiem, szkołą lub sklepem 
do konkursu "O ładniejszy Rybnik", 
którego kolejna edycja właśnie ru
sza.

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 tak
że stan techniczny elementów tzw. 
małej architektury: ławek, huśtawek, 
piaskownic, murków, schodów, tablic 
informacyjnych.
Zwycięzcy w poszczególnych katego
riach otrzymają nagrody pieniężne.

Nowa
karetka

Rejonowa Kolumna Transportu 
Sanitarnego z siedzibą w Rybniku 
wzbogaciła się o nowy samochód.

We wtorek 23 maja w Katowicach 
przedstawiciele Stowarzyszenia Naro
dowy Fundusz Ochrony Zdrowia prze
kazali swój dar - nowocześnie wyposa
żonego poloneza caro przystosowane
go dla czteroosobowej załogi. Drugi z 
przekazywanych przez NFOZ samo
chodów trafił do kolumny wojewódz
kiej. Stowarzyszenie Narodowy Fun
dusz Ochrony Zdrowia przekazało po
loneza w odpowiedzi na prośbę Rejo
nowej Kolumny z Rybnika. Dyrekcja 
zwróciła się do NFOZ-u o dotację na 
zakup karetki. Stowarzyszenie w od
powiedzi przekazało nowocześnie wyposażonego

Zdobądź
uprawnienia

elektryka
Rybnicka Izba Handlowo-Prze

mysłowa organizuje w drugiej poło
wie czerwca 1995 r. szkolenie zakoń
czone egzaminem i uzyskaniem za
świadczenia kwalifikacyjnego “E” w 
zakresie eksploatacji urządzeń i insta
lacji elektroenergetycznych.

Szkolenie i egzamin odbędą się w 
Rybniku przed komisją gliwickiego 
oddziału Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich. Zainteresowane firmy mogą 
zgłaszać kandydatów w terminie do 8 
czerwca br. podając w zgłoszeniu na
zwę i adres, telefon zakładu pracy, 
nazwisko i imię kandydata oraz jego 
stanowisko pracy.

Przewidywany koszt kursu i egzami
nu wynosi 60,00 zł od osoby. Należy 
przypomnieć, że zaświadczenie kwali
fikacyjne SEP muszą posiadać wszy
scy elektrycy zatrudnieni w przedsię
biorstwie.

Rybnicka Izba Handlowo-Przemy
słowa jest również organizatorem spo
tkania z przedstawicielem Państwowej 
Inspekcji Rady z Katowic. Jego celem 
jest zapoznanie przedstawicieli firm 
budowlanych z najnowszymi przepisa
mi bhp.

Spotkanie odbędzie się 13 czerwca o 
godz. 11.00 w Bibliotece Miejskiej w 
Rybniku. Dodatkowe informacje pod 
nr telefonu 21168 oraz faxu 036/24- 
320.

wyposażonego poloneza. Koszt tego sa
mochodu przekroczył 300 mln zł.

Rejonowa Komuna obsługuje cały 
teren ROW-u łącznie z Knurowem. Jej 
zaplecze stanowią 63 fiaty, w większo
ści z roku 1988 i starsze. Ostatnie sa
mochody pochodzą z 1991 roku, kiedy 
zakończono produkcję tego typu aut. 
Większość z nich ma “nabite” na licz
niku ponad 300 tysięcy kilometrów.

Tylko kilka samochodów będących 
w posiadaniu kolumny to nowoczesne 
auta. W większości są to dary przeka
zane przez różnych sponsorów. Miasto 
Rybnik ufundowało poloneza, kopal
nia "Rydułtowy" - mercedesa. Oprócz 
nich jest jeszcze fiat ducato, dwa vol
kswageny, renault traffic i jeszcze je
den mercedes. Niestety, nie wszystkie 
obsługują teren Rybnika. Nowy polo
nez też został przeznaczony dla Wo
dzisławia.

/a/

L ist y  do redakcj i

Pogwarka o gwarze
16-ty numer Waszego pisma z dnia 

21 kwietnia br. przyniósł felieton p. 
Grzegorza Walczaka pt. “Pogwarka o 
gwarze”. Z radością podzielam więk
szość poglądów Autora, niemniej win
na jestem i Jemu, i Czytelnikom “Ga
zety” istotne sprostowanie. Oto pisząc 
o spotkaniach Kazimierza Kutza w ka
towickim teatrze “Ateneum”, p. Grze
gorz Walczak stwierdza:
“To podczas tych spotkań został wy
lansowany Kabaret “Rak”, t w ó r c a /  
to moje podkreślenie/ “Kroniki para
fialnej Erwina Respondka” /.../

Prowadzone przeze mnie Studio 
“Antena Górnośląska” jest producen
tem obu wspomnianych przez p. Grze
gorza Walczaka cykli telewizyjnych: 
"Wesoło czyli smutno - Kazimierza 
Kutza rozmowy o Górnym Śląsku” 
oraz “Opowieści Erwina Respondka”. 
W pierwszym zostało wyemitowanych 
siedem biesiad /ósma czeka na emisję/ 
, zaś w drugim na antenie TVP znala
zło się już 14 odcinków, z których 
“Kronika parafialna Erwina Respond
ka” była najnowszym. Od samego po
czątku do dziś wszystkie biesiady i 
odcinki są autorskimi programami 
panów Wojciecha Sarnowicza i Mi
chała Smolorza. Łatwo się o tym 
przekonać, czytając plansze końcowe,

Kaczek było siedem!

W waszym piśmie z dnia 12.05.95 r. 
zamieszczono w rubryce “Kronika po
licyjna” błędną informację pt. “Kaczki 
Pana Eugeniusza”. Myślę, że błąd ten 
w liczbie kaczek ani rzeczy skradzio
nych nie powstał w protokole policyj
nym sporządzonym na miejscu kra
dzieży w dniu 15.05.95 r. lecz prawdo
podobnie w notatkach Waszych redak
torów. Myślę również, że tak poważne 
pismo jak “Gazeta Rybnicka” nie 
może sobie bez uszczerbku na honorze 
pozwolić na podobne pomyłki, i w tej 
kłopotliwej sytuacji, powinno podać 
jednak /zgodnie z protokołem policyjnym

ale widać brakło czasu.
Autorskie prawa osobiste są prawa

mi niezbywalnymi, sądzę zatem, że 
przypisanie komu innemu autorstwa 
“Kroniki parafialnej Erwina Respond
ka” jest tylko wynikiem nieuwagi. 
Cóż, audycja telewizyjna jest sztuką 
ulotną...
Pozdrawiam serdecznie.
Grażyna Smolorz 
właściciel
ANTENY GÓRNOŚLĄSKIEJ
STUDIA PROGRAMÓW I FILMÓW 
TELEWIZYJNYCH

Od autora:
Autorowi “Pogwarki o gwarze ” po 

uprzejmym liście p. Grażyny Smolorz 
pozostaje dodać - gwoli usprawiedli
wienia - kilka słów. Przygotowując ten 
felieton, korzystałem z amatorskich 
nagrań wideo wymienionych progra
mów. Rzeczywiście, były one pozba
wione fragmentów z planszami zawie
rającymi nazwiska wszystkich ich 
twórców. Wraz z autorką listu cieszę 
się, że można było oddać im sprawie
dliwość - za to Jej serdecznie dziękuję.

Jeśli dodatkowo Autorka tych uzu
pełnień zechce się ze mną zgodzić, że 
rola Kazimierza Kutza oraz Kabaretu 
“Rak” właśnie jako twórców w pro
gramach panów Wojciecha Sarnowi
cza i Michała Smolorza oraz Jej Studia 
jest niemała - to nasza obecna “po
gwarka” uzyska finał satysfakcjonują
cy obie strony.

G rzegorz W alczak

policyjnym/ uzasadnione konkretne straty tj. 
siedem kaczek, samicę bażanta złoci
stego i wiertarkę elektryczną. Więc i z 
tegoż powodu straty nie mieszczą się 
w granicach 400,00 zł.

Za powstały błąd redakcyjny należy 
się poważne sprostowanie, chyba że 
udowodnicie, że nasi policjanci nie 
potrafią  jeszcze skutecznie pomóc po
szkodowanemu obywatelowi, jeżeli 
nie potrafią policzyć ilości kaczek /a 
było ich tylko siedem!/.

Z poważaniem 
W eronika P iecha 

osoba zgłaszająca włamanie do nie
zbyt ciekawych obiektów jak “chle
wik”

Przeceny
* Sklep “Mawex” przy ulicy Rynek 15 
ogłosił przecenę towarów
* Sklep przy ulicy Zamkowej 6 obni
żył o 15 proc. ceny odzieży

Nowe sklepy
* Na ulicy Raciborskiej w dawnym 
kiosku z art. mleczarskimi zwanym 
pop. “U babci” oferowane są teraz 
kurczaki i podroby
* przy ulicy Rynek 15 “SONAR” 
otworzył kolejny punkt przyjmowania 
filmów do wywoływania i oferujący 
bogaty wybór klisz
* Przy ulicy Korfantego 2 (posesja 
“Hotelu Polskiego”) otwarto sklep “W 
and W” oferujący multimedia - gry, 
programy edukacyjne i użytkowe 
oraz... kosmetyki - pełną ofertę Polle
ny “Eva” S.A.

Nowy salon gier
* “Grand” powstał przy ulicy Korfan
tego 2; można w nim sprawdzić się w 
grze w pokera, ruletę, bilard oraz po
grać na automatach hazardowych i fli
perach. W salonie działa drink bar

M a jó w k a  
n a  Ż u ż lo w e j

Około 80 stałych pensjonariuszy 
Domu Pomocy Społecznej przy ul. 
Żużlowej wzięło udział w “majówce”, 
która choć zorganizowana pod da
chem, w jadalni, miała prawdziwie 
wiosenny i radosny charakter.

W spotkaniu przy herbacie, kawie i 
ciastkach wzięli udział m.in. opiekują
cy się kaplicą ks. Alojzy Klon oraz 
przewodniczący Komisji Pomocy Spo
łecznej Rady Miasta Marian Szydło. 
O program artystyczny zadbał Ślązak 
Roku ’94 Henryk Konsek i jego ze
spół “Kondy Gotartowickie”.

Dziś, tj. w Dniu Matki w ośrodku ze 
specjalnym programem wystąpi zespół 
Koła Gospodyń Wiejskich z Jejkowic, 
dzień wcześniej pensjonariusze ucze
stniczyli w pielgrzymce do Turzy. /r/

Drukarnia przeprasza
Drukarnia Oldprint przeprasza 

Szanownych Czytelników i Redak
cję za wadliwą numerację stron po
przedniego numeru “Gazety Ryb
nickiej”.

Zwyciężczynie z TG
Zwyciężczyniami konkursu “Europa 

w szkole” są oczywiście uczennice 
Technikum Górniczego a nie Techni
kum Budowlanego, jak wynikałoby z 
pierwszego zdania w artykule “My, 
Polacy i Niemcy w sercu Europy”. Za 
przekłamanie przepraszamy.
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Muzyczny prezent na Dzień Dziecka
W czwartek 1 czerwca o godz. 

16.30 w sali widowiskowej Bibliote
ki Miejskiej odbędzie się koncert 
uczniów Szkoły Muzycznej, przygo
towany specjalnie z okazji Dnia 
Dziecka.

Wystąpi kilka uczniowskich ensam
bli muzycznych, a w programie muzy
ka klasyczna, a także rozrywkowa.

Wszystkie dzieci serdecznie zapra
szamy!



Pozdrówcie Rybnik 
i cały Śląsk!

c.d. ze strony 1. i  c a ły  Ś lą s k !

Ojciec Święty sprawuje eucharystię na wzgórzu zwanym Kaplicówką. 
Zdj.: M. Szołtysek

historia stanęła mi przed oczami... ” 
Na kontrowersje, jakie wśród 

wspólnot protestanckich wzbu
dziła kanonizacja Jana Sarkan
dra Jan Paweł II odpowiedział, 
że święty Jan był świadkiem 
Chrystusa i męczennikiem za 
wiarę, a jego kanonizacja w 
żadnym wypadku nie ma na 
celu otwierania ran przeszłości, 
lecz wyraża pragnienie zbliże
nia między chrześcijanami. 
Wielki aplauz wzbudziły także

słowa papieża: "Niech dzień  
dzis ie jszy  będzie nowym p o
czątkiem w dążeniu do je d n o
ś c i ". Przybywając do Polski 
papież z charakterystycznym 
dla siebie poczuciem humoru 
powiedział, że dostał przepust
kę na krótką wizytę w kraju. 
Wykorzystaj ją, by wskazać 
swoim rodakom drogę po raz 
kolejny. Na skoczowskiej Ka
plicówce papież mówił: "Nasza

Jak zostać matką!
Zostać matką jest bardzo łatwo. 

Niejedna nastolatka zdążyła się już 
o tym przekonać. Tyle tylko, że jest 
to nagłe i wcale nie oczekiwane z ra
dością. Matkami po prostu muszą 
się stać, choć tego wcale nie chciały.

Ale matką można też stać się z pre
medytacją. I tak właśnie postąpiła Bo
żena Kamińska. Razem ze swoim mę
żem zaplanowali ciążę. Dlaczego zde
cydowali się w ogóle na dziecko? 
Uważali, że jest ono dopełnieniem, 
pociechą. Małżeństwo staje się praw
dziwą radością kiedy w domu zjawia 
się jeszcze jedna mała osóbka.

Dziewięciomiesięczne oczekiwanie 
dało Bożenie Kamińskiej czas na prze
myślenie wielu spraw. Wyobrażała so
bie swoje dziecko. “Chciałam, żeby 
miało czarne włosy i niebieskie oczy ”. 
Nie myślała o płci. Myśli o macierzyń
stwie też nie zajmowały dużo miejsca 
w wyobraźni przyszłej mamy. Po pro
stu stała się nią gdy urodziła dziecko. 
“Nigdy wcześniej nie myślałam o so
bie jak o matce. Nie w czasie ciąży. 
Dopiero gdy zobaczyłam, dotknęłam 
tę malutką istotkę”. Radość posiada
nia dziecka nie przyćmiła jednak bólu 
spowodowanego porodem. “To pamię
ta się długo ”.

Rodzina państwa Kamińskich powiększyła

powiększyła się o córeczkę. Tak jak wyo
brażała sobie to mama - miała czarne 
włosy. Niebieskie oczy mają wszystkie 
niemowlęta. Dziś 2-letnia Patrycja jest 
pociechą mamy. Włosy niestety zmie
niły kolor, ale oczy pozostały błękitne. 
Bożena Kamińska zadowolona jest ze 
swojej roli matki. Chociaż wcześniej 
nie korzystała specjalnie z rad znajo
mych i nie przygotowywała się do no
wych zadań, uważa, że dobrze się 
sprawdza. Do tego stopnia, że zdecy
dowała się na drugie dziecko.

Mając doświadczenia z poprzedniej 
ciąży tym razem nie myślała o płci, ani 
wyglądzie kolejnego dziecka. “Chcia
łam tylko, żeby urodziło się zdrowe ”. 
Przyszły tatuś myślał tym razem o syn
ku. Badania USG nie potwierdziły jed
noznacznie płci, więc małżeństwu po
zostało tylko czekanie. “Chciałam 
sprawić mężowi niespodziankę i my
ślałam o synku”. Tatuś miał jeszcze 
jedno życzenie - żeby dziecko urodzi
ło się pod znakiem Byka. “Zdążyliśmy 
na ostatnie dni... ”

Po dziewięciu miesiącach, kilka dni 
temu urodziła się kolejna czarnowłosa 
dziewczynka. ”Nie zdecydowaliśmy się 
jeszcze jak będzie mieć na imię, może 
Martymka”. Bożena Kamińska daleka 
jest od euforii tak często pokazywanej

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Ojczyzna stoi dzisiaj przed wie
loma trudnymi prob lem am i  
społecznymi, gospodarczymi, a 
także politycznym i. Trzeba j e  
rozwiązywać mądrze i wytrwa
le. Jednak najbardziej podsta
wowym problem em  pozosta je  
zawsze sprawa ładu moralnego, 
który j e s t  fundam entem  życia  
każdego człowieka i każdego  
społeczeństwa. Dlatego Polska 
woła dzisiaj nade wszystko o 
ludzi sumienia! /.../ Wbrew p o
zorom, praw  sum ienia  trzeba  
bronić także dzisiaj. Pod hasła
mi tolerancji, w życiu publicz
nym i środkach masowego  
przekazu szerzy się bowiem co
raz większa nietolerancja. Od
czuwają to boleśnie ludzie wie
rzący. Zauważa się tendencje  
do spychania ich na margines 
życia społecznego / . . . /”. Zaś na 
koniec swej homilii Jan Paweł 
II pytał: “Dzisiaj, kiedy Polska 
kładzie podw aliny  p o d  swój  
wolny i suwerenny byt /. . . /  trze
ba zrobić dogłębny rachunek  
sumienia: D okąd idziemy? W 
którą stronę podąża ją  sum ie
nia? ”.

Ostatnia wizyta Ojca Święte
go w Polsce miała również ak
centy śląskie. Bo przecież Sko
czów, w którym spędził najwię
cej czasu, to właśnie miasto 
śląskie, a urodzony w nim Jan 
Sarkander był Ślązakiem! Zre
sztą w swej papieskiej homilii 
w Skoczowie papież bardzo 
wyraźnie mówił, że przybył na 
Śląsk. Tak jakby wobec Polski i 
całego świata chciał przypo
mnieć o istnieniu tego regionu. 
Ojciec Święty już w drodze z 
Rzymu do Pragi za pośrednic
twem Radia Watykańskiego po
wiedział Polakom: " W p o n ie
działek spotykamy się na Ziemi 
Polskiej,  Ziemi Ś lą s k ie j ! " . A 
następnie w Skoczowie mówił: 
" W dniu dzisie jszym  dane mi 

jes t  przebywać w Skoczowie, na 
Ziemi Śląskiej, na terenie no
wej diecezji bielsko-żywieckiej. 
Tu właśnie w Skoczowie p r zy szedł

w amerykańskich filmach traktujących 
o powiększających się rodzinach. 
“Poród to naprawdę wielkie przeży
cie. Tego bólu tak szybko się nie zapo
mina ”. Świeżo upieczona mama twier
dzi, że podczas porodu myśli się tylko 
o jednym - bólu, a urodzenie dziecka 
jest po prostu ulgą w cierpieniu. W tej 
jednej chwili nie ma mowy o radości z 
macierzyństwa. "Ale jutro będę już w 
domu i na pewno poczuję się lepiej ”.

Kilkudniowa córeczka państwa Ka
mińskich jest zdrowa i wkrótce podob
nie jak 2-letnia Patrycja będzie rado
ścią ich życia. “Żeby tylko mniej roz
rabiała. ”

Matki pozostawiające w szpitalach 
niemowlęta to sporadyczne przypadki 
sprzed lat. Dr Maciej Rogoszewski, 
ordynator oddziału ginekologiczno- 
położniczego w Szpitalu Miejskim nr 
2 też jest tego zdania. Mimo wszystko 
większość kobiet chce cieszyć się z 
macierzyństwa. Spada jednocześnie 
zainteresowanie porodami rodzinny
mi. Tajemnica narodzin pozostaje 
więc za zamkniętymi na położnictwo 
drzwiami.

Bożena Kamińska miała miły pre
zent na Dzień Matki. Niestety, podzię
kowania od nowonarodzonej Martynki 
usłyszy dopiero za kilka lat. Czy po
myślała o tym kiedyś?
“Tak, mam nadzieję, że kiedyś dziew
czynki złożą mi życzenia i będą szano
wać mnie jako matkę, a ten jeden 
dzień w roku będzie dla nas wszystkich 
szczególny”. A neta T waróg

szedł na świat św.
Jan Sarkander,  
kapłan i m ęczen
nik, którego życie 
związało  się z a
równo ze Ś lą
skiem C ieszyń
skim, ja k  też i są
siednim O łom uń
cem na M ora
wach. D latego  
czcimy go ja ko  
patrona  Śląska i 
Moraw. ” Dalej w 
słowach powitania 
na skoczowskich 
błoniach papież 
mówił: " W dniu  
u r o c z y s t e g o  
dziękczynienia po  
kanonizacji  św.
Jana Sarkandra  
pragnę  pow itać  
wszystkich  tutaj  
zgromadzonych a 
zw łaszcza  Was, 
którzy je s te śc ie  
jeg o  rodakami.
Chociaż dzieli nas 
od jego epoki pra
wie 400 lat, to 
jed n a k  był on synem tej samej 
Ziemi Śląskiej. / . . . /  Patrząc na 
was tutaj tak licznie zgrom a
dzonych, oglądam raz je s zcze  
ja ko  Biskup Rzymu tę p iękną

Dar rybniczan dla papieża w postaci obrazu 
wykonanego techniką emalierską jest dzieleni 

pracowników Huty "Silesia"

Ziemię Śląską, którą nieraz  
dane mi było odwiedzać w mo
je j  młodości, a później jako ka
płanowi i biskupowi".

M arek  S zołtysek

Papież a Rybnik
Przy okazji pobytu papieża w Sko

czowie pragniemy przypomnieć, że w 
bożonarodzeniowym numerze naszej 
gazety z ub. roku /”GR” 206-207, s.6/ 
szeroko opisywaliśmy losy cioci Jana 
Pawła II - Stefanii Wojtyły, która w la
tach 1945-1960 była nauczycielką w 
szkole podstawowej w Stodołach. 
Właśnie w tych latach przyszły papież, 
wtedy student teologii, a później 
ksiądz diecezji krakowskiej Karol 
Wojtyła, kilkakrotnie ją  odwiedzał. 
Aby dotrzeć do Stodół niejednokrotnie 
przemierzał Rybnik od stacji PKP po
czynając. Przyjeżdżał bowiem pocią
giem, a potem szedł przez centrum 
miasta na przystanek PKS, który wte
dy mieścił się obok “starego” kościoła. 
Zdarzyło się nawet, że nie doczekał się 
na autobus i pieszo szedł do Stodół, 
gdzie w szkole na poddaszu mieszkała 
jego ciocia Stefania. Na zdjęciu obok 
widzimy Stefanię Wojtyłę. Jest to 
fragment szkolnego zbiorowego zdję
cia ze stodół z około 1950 roku.

szoł

Harcerskie manewry w deszczu
W zimnie i deszczu odbyły się ko

lejne manewry rybnickiego hufca 
ZHP. 20 i 21 maja na trasie stanęło 
10 patroli - w sumie ok. 110 osób z 
opiekunami.

Dziesięcioosobowe patrole rozdzie
lono na 3 grupy: 4 osoby brały udział 
w sobotnim biegu, 2 osoby stanowiły 
ekipę fotoreporterską, pozostałe 4 
konkurowały w specjalistycznych bie
gach odbywających się w niedzielę.

Trasa manewrów przebiegała od Ko
mendy Hufca w Rybniku do Szkoły 
Podstawowej w Jejkowicach. Pierw
szy patrol wyszedł na trasę o 9 rano. 
Aby zaliczyć bieg, oprócz przejścia 
trasy uczestnicy musieli zaliczyć 
punkty kontrolne. Znalazły się na nich 
pytania dotyczące historii i dnia dzi
siejszego ZHP, ochrony p. poż. i przed 
bronią masowego rażenia. Trzeba było 
również wykazać się umiejętnością

strzelania, terenoznawstwem, znajo
mością “samarytanki” czyli udzielania 
pierwszej pomocy medycznej, łączno
ści, pionierki i prawidłowo wykonać 
musztrę. Patrole pokonywały trasę w 
około 4 godziny.

Pierwszy dzień zakończył się mszą 
a podczas wieczornego kominka foto
reporterzy przedstawili swoje zdjęcia. 
Drugi dzień obfitował w konkurencje 
specjalistyczne - rozegrano wielobój 
sanitarny, sprawnościowy i rowerowy 
oraz imprezę na orientację /INO/.

Wszystkie patrole walczyły w dwóch 
kategoriach: drużyn starszoharcer
skich i młodszoharcerskich. W tego
rocznych manewrach nagrodę - prze
chodni puchar Hufca ZHP Rybnik - 
zdobyła w pierwszej kategorii 28 DH 
“Wikingowie”, a w drugiej 20 DH 
żeńska “Trakt”

/a/
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Koncert pod wierzbą

W tradycyjnym, plenerowym koncer
cie na estradzie "Pod Wierzbą" przed 
Teatrem Ziemi Rybnickiej wystąpi w 
niedzielę 28 maja o godz. 16.00 chór 
"Bel Canto" z Gaszowic Zespół Muzy
ki Rozrywkowej “Gama” z Rybnika 
Golejowa. Popularne przeboje przeplatane

przeplatane będą monologami laureata 
ostatniego konkursu gawędziarzy w 
Rybniku Aleksandra Chwastka.

Na marginesie: niektórzy melomani 
chcieliby podjechać samochodem pod 
samą estradę, by lepiej widzieć i sły
szeć... /róż/

B r a c i a 
Niedzielowie 
jak  zawsze 
nie zawiedli 
j a z z o w y c h  
fanów . Z
n i e w i e l k ą  
p o m o c ą  
s w o i c h  
p r z y j a c i ó ł  
dali dobry 
k o n c e r t  
p r o mu j ą c y  
płytę Jacka 
N i e d z i e l i  
“ WOODEN 
S O U L  ” . 
Z d j . : Z b .  
Solarski

Akademicka pielgrzymka
Mimo, iż w Rybniku nie ma szkół 

wyższych /prócz kilku filii i wydzia
łów/ jest wielu studentów. Właśnie 
spośród nich wyłoniła się grupa, która 
reprezentowała rodzime środowisko 
akademickie na 59. Pielgrzymce Mło
dzieży Akademickiej na Jasną Górę. 
Spotkanie to odbyło się w dniach 6-7 
maja br. Inicjatorem liczącej blisko 60 
lat tradycyjnych majowych pielgrzy
mek był. ks. Edward Szwej nic, pierw
szy rektor kościoła św. Anny w War
szawie. Pierwsze takie zgromadzenie 
akademickie miało miejsce w Często
chowie w maju 1936 roku. Stało się 
ono wtedy świadectwem wiary pol
skich studentów w sytuacji społeczno-
religijnej nader podobnej do aktualnej. 
Po wojnie komunistyczna władza utru
dniała organizowanie tego typu przed
sięwzięć, lecz mimo. to na każde spo
tkanie przybywało liczne grono ucze
stników. W tym roku na klasztorne 
dziedzińce ojców paulinów zjechało 
dziesiątki młodych ludzi, nawet z naj
odleglejszych zakątków naszego kraju 
/z Lublina, Gdańska, Białej Podla
skiej, Wrocławia/, w tym także wspo
mniana grupa rybnicka wraz ze swoim 
duszpasterzem. Całość rozpoczęła się 
w kaplicy przed obrazem Czarnej Ma
donny, gdzie zdano relację z odbytego 
dwa dni wcześniej Forum Młodzieży 
Akademickiej. W czasie owego Forum 
zostały poruszone problemy nurtujące

współczesnych młodych Polaków, 
m.in. problem sekt, a zwłaszcza New 
Age oraz kwestię stworzenia Akcji Ka
tolickiej.
Pielgrzymka studentów odbywała się 
pod hasłem "Być chrześcijaninem we 
współczesnej Polsce ”. Do tego tematu 
nawiązywał w swoim wykładzie znany 
dominikanin o. Jacek Salij pt.: Dlacze
go kocham Kościół". O problemie 
wiary i powołania opowiadał prof. 
Uniwersytetu Toruńskiego Marian 
Grabowski, zaś dnia następnego Han
na Gronkiewicz - Waltz dała swe świa
dectwo nt.: “Powołanie kobiety a 
obraz lansowany w mediach ”. Poza 
wykładami młodzi ludzie zbierali się 
na spotkaniach, aby razem tworzyć 
wspólnotę, w której mogli się dzielić 
swymi wrażeniami lub problemami. 
Pielgrzymka zakończyła się w niedzie
lę mszą św. pod przewodnictwem ks. 
bp. Józefa Michalika, po której zostały 
ponowione Jasnogórskie Śluby Mło
dzieży Akademickiej. Dotyczyły one 
wierności Kościołowi oraz kierowania 
się zasadami wiary w życiu osobistym 
i społeczno-narodowym. Zobowiąza
nia te także rybniccy studenci postano
wili wprowadzać w czyn w swoich 
uczelniach i w miejscu zamieszkania, 
chcąc tym samym - tak jak ich poprze
dnicy sprzed sześćdziesięciu lat - w 
dzisiejszych trudnych czasach lanso
wać wartości chrześcijańskie. M ikael

Warto
przeczytać
Staraniem Zarządu Oddziału Pol

skiego Towarzystwa Turystyczno-Kra
joznawczego w Rybniku i przy wspar
ciu finansowym Urzędu Miasta ukaza
ła się książka autorstwa Longina Mu
siolika "Śląscy patroni rybnickich 
ulic".

Można się z niej dowiedzieć kim byli 
ludzie, których nazwiska widnieją na ta
bliczkach z nazwami ulic, poznać bliżej 
ich sylwetki oraz czasy, w których żyli.

Drugą, godną polecenia książką jest 
“Sztuka szybkiego czytania” rybnicza
nina Krzysztofa Winklera. Autor jest... 
lekarzem ortopedą, ale jego zaintereso
wania wybiegają poza medyczne. Książ
ka przeznaczona dla osób, które ze 
względów zawodowych są zmuszone do 
czytania wielkiej ilości literatury.

Obie książki są dostępne w rybnickich 
księgarniach.

/r/

Co n ow ego  
w M D K ?

W najbliższy poniedziałek tj. 29 
maja o godz. 16.00 w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej zaprezentuje swój doro
bek Zespół Taneczny “Domino”.

W Dzień Dziecka 1 czerwca o godz. 
16.30 na estradzie “Pod Wierzbą” 
odbędzie się koncert zespołów tanecz
nych MDK oraz Szkoły Podstawowej 
nr 31. Przy okazji zostaną ogłoszone 
wyniki konkursu literackiego “Szkol
ne zgrzyty”. W razie niepogody kon
cert odbędzie się w innym terminie, a 
konkurs literacki zostanie rozwiązany 
9 czerwca, w czasie III Dziecięcego 
Turnieju Tańca Towarzyskiego, 
który odbędzie się w Szkole Podsta
wowej nr 34. Gościem turnieju będzie 
formacja taneczna AKT “SPIN”

/r/

Z a p r o s i l i  n a s . . .

Państwowe Ognisko Plastyczne w 
Rydułtowach przy ul. Mickiewicza
23, na wystawę swoich uczniów od 8 
do 23 czerwca w godzinach od 10.00 
do 18.00 z wyjątkiem niedziel.

Sobieskiego
Kamienica pod nu

merem 16 przy ulicy 
Sobieskiego należy do 
tych niewielu budowli
w naszym mieście, 
których fasady obłożo
ne są glazurowaną ce
głą. Niegdyś przy So
bieskiego 16 również 
fasada na poziomie 
parteru obłożona była 
tym samym glazuro
wym materiałem w ko
lorze szafirowym i bia
łym. Ostatnio został on 
zastąpiony płytami 
marmurowymi. Budy
nek utracił wprawdzie 
swój dotychczasowy 
charakter, ale przypad
kowym przechodniom 
marmury się podobają.

szoł

Dla tej jedynej, dla tej kochanej, dla 
tej najlepszej Mamci moc gorących 
życzeń składa córka - “Myszka”

Kto kichnął?
Dorota, Ewa, Basia i Dżekuś 
MAMO! KOCHAMY CIĘ!

Miłemu Tomkowi Jagło
podziękowania za 5-letni chętny pobyt 
w przedszkolu, a także życzenia 
radości w szkole,

składają
dziadkowe z Rybnika.

Podziękowania składamy także 
Paniom z przedszkola w Ochodzach.

Kina
V __________________J
“APOLLO”
26 - 27 maja, godz. 16.00; 28 maja, 
godz. 15.00 - “AWANTURA O BA
SIĘ” prod. pol. /b/o/
26 maja, godz. 18.00, 20.00; 27 maja, 
godz. 18.00; 28 maja - 1 czerwca, 
godz. 17.00, 19.15 - “CIEŃ”, prod. 
USA /od lat 15/
“PREMIEROWE” przy TZR 
26-28 maja, godz. 17.00, 19.00 - 
“FAUSTYNA”, prod. pol. /od lat 12/, 
cena 4 zł.
DKF “EKRAN” przy TZR 
29 maja, godz. 19.00 - “RIFF - 
RAFF”, prod. ang. reż. Ken Loach, 
wstęp za karnetami oraz kartami wstę
pu
“ZEFIR” - Boguszowice 
28 maja - 1 czerwca, godz. 17.00 i 
19.00 - “DWA MILIONY DOLA
RÓW NAPIWKU”, prod. USA /od lat 
15/___________________________

 Estrada 
Miejska

Biblioteka Publiczna
na wystawę “Nie przechodź obojętnie” 
traktującą o sposobach i możliwo
ściach pomocy osobom niewidomym.

Otwarcie wystawy w poniedziałek, 
29 maja br. o godz. 11.00.

Serdeczne pozdrowienia oraz gratula
cje zdania licencji przez nowych 
żużlowców RKM-u, czyli Mariusza 
Węgrzyka i Marcina Konkola

przesyła kibic 
Katarzyna Przybylska

Teatr Ziemi Rybnickiej 
29 maja, godz. 16.00 - “TAŃCZYĆ 
MOŻE KAŻDY”. Prezentacja dorob
ku zespołu “DOMINO” z Młodzieżo
wego Domu Kultury w Rybniku, cena 
1,5 zł

Wystawy
Teatr Ziemi Rybnickiej
Wystawa fotografii artystycznej ZBI
GNIEWA SZENDERY z NiemiecEkologiczny festyn

3 czerwca br. już po raz trzeci w II 
LO w Rybniku odbędzie się Festyn 
Ekologiczny. Zakończy on obchody 
Dni Ekologii w szkole, które rozpo
częły się Dniem Ziemi, a zakończą 
Międzynarodowym Dniem Ochrony 
Środowiska.

W ramach Dni Ekologii odbywały 
się liczne konkursy - plastyczny, poe
tycki, literacki, muzyczny. Ich roz
strzygnięcie i ogłoszenie zwycięzców 
będzie jedną z atrakcji festynu. W jego 
ramach wystąpi zespół "Kondy Gotar
towickie" ze Ślązakiem Roku Henry
kiem Konskiem na czele, który wystą
pi z programem o tematyce ekologicz
nej "Po naszymu czyli po Śląsku". 
Oprócz tego odbywać się będzie wy
stawa kwiatów, podczas której będzie 
można kupić za niewysoką cenę piękne

piękne okazy. Będzie również stoisko ze 
zdrową żywnością - sokami i sałatka
mi przygotowanymi przez uczniów. 
Pieniądze uzyskane ze sprzedaży 
kwiatów i innych artykułów przezna
czone zostaną na potrzeby pracowni 
biologicznej. Podczas festynu ucznio
wie będą mogli również zaprezento
wać posiadane zwierzęta. "W ubie
głym roku też organizowany był taki 
pokaz. Można było wtedy podziwiać 
m.in. pająki, żółwie, chomiki, a nawet 
gekony. Co uczniowie pokażą w tym 
roku, jeszcze nie wiadomo ” - powie
działa Agnieszka Ciesielska, która 
jest razem z dwiema innymi nauczy
cielkami biologii - Marią Minkus i 
Hanną Liczbą - twórczynią Dni i Fe
stynu.

/a/

Muzeum Miejskie - Stary Ratusz
Wystawa o chorwackim mieście Vu
kovar oraz stała wystawa pt. "Rybnik 
- nasze miasto"

 Dyskoteki 
Restauracja “OLIMPIA” - Kamień 
Piątek, 26 maja, od 20.00 do 2.00 
Mała Scena Rybnicka 
Sobota, 27 maja, od 19.00 do 1.00, 
cena 4 zł
Kino “APOLLO”
Sobota, 27 maja, od 20.00 do 2.00

 Zabawy
Mała Scena Rybnicka 
Niedziela, 28 maja, od 17.00 do 
23.00, tańce w rytmach lat 60. i 70,, 
cena 3 zł

/gw/
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D r a m a t
Szpitala Psychiatrycznego

18 maja br. Państwowy Szpital dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych w Rybniku obchodził 109. 
rocznicę istnienia. Takich placówek jest w Polsce 
zaledwie kilkanaście i z tej racji powinny się cie
szyć zainteresowaniem opinii publicznej.

Budynek szpitala latem ukryty jest w gęstej zieleni

Tymczasem specyfika leczonych tu
taj schorzeń sprawia, że często ludzie 
zdrowi wolą nie pamiętać, iż żyją 
wśród nas "inni". Zatem warto zajrzeć 
za mur przy ulicy Gliwickiej, żeby do
wiedzieć się, jakimi problemami żyje 
ów szpital.

1358 łóżek szpitalnych w utrzyma
niu całodobowym, większość woje
wództwa katowickiego oraz część 
bielsko-bialskiego jako rejon, skąd 
przywożeni są pacjenci, to jedynie za
rys problemu. Placówka jest finanso
wana z budżetu państwa. Dr med. Ma
ria POCIECHA- LEŚNIAK od 
trzech i pół roku zarządza szpitalem 
jako dyrektor. Jak sama mówi, bardzo 
jej leży na sercu aby szpital nie był sa
motną wyspą, by problemy placówki 
rozumiało jego bliższe i dalsze otocze
nie. I to nie tylko instytucjonalne, ale 
także zwykli ludzie. Stąd trend otwie
rania się placówki na otaczający ją  
świat. Przypomnijmy, że w szpitalu 
podjęto w ostatnich latach szereg dzia
łań, aby światy ludzi chorych i zdro
wych zazębiały się wzajemnie. Na te
renie szpitala otwarto bar, do którego 
wstępują zarówno pacjenci, jak i lu
dzie z ulicy - nie tylko rodziny odwie
dzające chorych ! Urządzane są letnie 
festyny dla chorych, ich rodzin oraz 
personelu z udziałem chórów i orkiestr 
dętych. W szpitalnej galerii odbywają 
się wernisaże malarskie pacjentów, 
otwarte dla widzów spoza placówki. 
W przyszłości będą organizowane 
"otwarte dni" szpitala, które u jednych 
zaspokoją zrozumiałą ciekawość, in
nym pozwolą zbliżyć się do trudnych 
problemów ludzi psychicznie chorych.

Ostatnio zmieniło się także osadze
nie prawne placówek tego typu. 21 
stycznia br. weszła w życie "Ustawa o 
ochronie zdrowia psychicznego ” która 
kładzie nacisk na prawo chorych do 
akceptacji przez otaczające ich śro
dowisko. A najbliższe tworzą przecież 
rodzina, sąsiedzi, wieś czy miasto. W 
szpitalu zaś jego personel. To od niego 
chory ma prawo oczekiwać szacunku 
dla swojej godności osobistej i 
podmiotowości. Właśnie od tych, z 
którymi najczęściej musi się kontakto
wać.

Za całokształt opieki nad chorymi z 
zaburzeniami psychicznymi odpowiada

da wojewoda, ale szereg instytucji w 
świetle nowej ustawy ma obowiązek 
się w nią włączać. Służba zdrowia, po
moc społeczna, samorządy lokalne, 
grupy wyznaniowe są obowiązane 
współpracować, pomagać w zapew
nieniu chorym podstawowych praw.

Nowa ustawa rygorystycznie traktu
je zasadę indywidualnej zgody pacjen
ta na hospitalizację i leczenie. Przy
mus leczenia może być stosowany je
dynie wtedy, gdy u chorego stwierdzi 
się chorobę psychiczną oraz bezpośre
dnie zagrożenie dla życia pacjenta 
oraz życia i zdrowia jego otoczenia. 
Rybnicki szpital był w ciągu ostatnich 
dwóch lat dwukrotnie kontrolowany 
pod kątem realizacji praw pacjentów. 
Komitet Helsiński oraz Biuro Rzecz
nika Praw Obywatelskich /kontrola z 
listopada ubiegłego roku w ramach 
kompleksowej kontroli polskich szpi
tali psychiatrycznych/ wystawiły mu

dobre noty: personel szpitala w pełni 
te prawa respektuje.

W roku ubiegłym powstało tu Sto
warzyszenie “Homo homini ” , którego 
zadaniem jest działać na rzecz chorych 
psychicznie oraz ich rodzin. Zrzesza 
ono byłych pacjentów, ich rodziny i 
sympatyków - głównie pracowników 
szpitala. Jego członkowie spotykają 
się w Klubie Pacjenta w każdy drugi 
czwartek miesiąca w godz. od 16.00 
do 18.00. Stowarzyszenie to zapropo
nowało, aby osoby nie będące pracow
nikami szpitala mogły występować w 
charakterze Rzeczników Praw Pacjen
ta. Obecnie trzy takie osoby mają pra
wo wchodzenia do oddziałów szpital
nych oraz przyjmowania skarg i wnio
sków. I choć na razie nie było inter
wencji - potrzeba istnienia instytucji 
rzecznika jest oczywista. Z drugiej 
strony także państwo zadbało o posza
nowanie praw pacjentów, nakładając

na Sądy Re
jonowe obo
wiązek kon
trolow ania 
szpitali psy
c h ia try c z
nych w za
kresie godzi
wych wa
runków bytu 
chorych.

Szereg in
stytucji już 
p o m a g a  
szpitalowi i 
jego pacjen
tom. Ryb
nicka gmina 
samorządowa finansuje koncerty 
odbywające się na terenie szpitala. Z 
inicjatywy księdza dziekana Henryka 
Jośko parafianie kościoła pod wezw. 
św. Jadwigi na Święta Wielkanocne 
zebrali dla pacjentów szpitala słodycze 
i owoce /za co dyrektor szpitala gorąco 
dziękuje/. Akcje te mają być kontynu
owane.

Ale - dodajmy - to zaledwie kropla w 
morzu potrzeb, skoro za zwiększony
mi wymogami prawnymi, przy nie 
zmienionym zakresie usług szpitala, 
nie poszły skutki finansowe. Szpital 
na rok bieżący otrzymał z Urzędu Wo
jewódzkiego na swoje utrzymanie za
ledwie 60 procent środków budżetu 
za rok ubiegły. Tymczasem zdrożała 
żywność i woda, obecnie drożeją 
leki. Efekt? Deficyt 70 procent środ
ków finansowych na potrzeby szpi
tala i pacjentów! Zamiast 2,4 miliar
da - 1,3 miliarda na miesiąc środków 
na utrzymanie szpitala!
550 milionów na utrzymanie szpitala 
“w ruchu”, 750 milionów na żywność, 
energię, ogrzewanie.
Za co kupić leki, środki czystości, 
środki dezynfekcji? Czym opłacić 
wodę, artykuły sanitarne, sprzęt jedno
razowego użytku - niezbędny ze 
względu na duże grupy ryzyka?

Dramatyzm sytuacji polega m.in. na 
tym, że często pacjentów nie można 
wypisać, bo nie ma dokąd. 13 dni trwa 
średni okres pobytu na Oddziale Neu
rologicznym /ale to tylko 88 łóżek/, 63 
dni w oddziałach psychiatrycznych. 
Na oddziałach dla przewlekle chorych

okres pobytu odmierzany jest latami - 
“najstarszy” pacjent był hospitalizo
wany przez 48 lat! Pamiętajmy też, że 
choroba psychiczna, która dotyka 
człowieka, powoduje często rozluźnie
nie się więzi rodzinnych. Chory zosta
je sam na sam ze swoją chorobą - sa
motny i bezradny. Tylko szpital może 
mu pomóc...

Jest i odwrotna strona medalu: na 
ponad 1300 chorych przypada jedynie 
290 pielęgniarek! Nie tylko ilość środ
ków przyznanych w województwie ka
towickim na ochronę zdrowia jest nie
dostateczna - generalnie niższa niż w 
innych ośrodkach kraju. Także zatru
dnienie regulowane odgórnie przyzna
nymi etatami kalkulacyjnymi /695/ jest 
u nas niższe - twierdzi dr Maria Pocie
cha - Leśniak.

I w tych warunkach wzrastają wyma
gania, choć praca personelu szpitala 
do łatwych nie należy - często łączy 
się z zagrożeniem zdrowia i życia! Hu
manitaryzm ustaw oraz idących w ślad 
za nimi rozporządzeń jest koślawy, 
skoro dba wyłącznie o podopiecznych, 
nie dbając o opiekunów, od których 
zależy ich los! Chyżby jeszcze raz 
miało się okazać, że tworzymy wspa
niałe prawo, którego nie można wpro
wadzić w czyn?

Narasta dramatyzm sytuacji Szpitala 
Psychiatrycznego - jego pacjentów i 
personelu.

G rzegorz W alczak 

Zdj.: Z b. Solarski

Napoleon
Ten genialny człowiek przeszedł do 
historii przede wszystkim jako naj
większy wódz i wielki polityk. Z po
czątkiem XIX wieku opanował pra
wie całą Europę, z wyjątkiem Anglii 
i Rosji, przez które został w końcu 
zwyciężony. “Bóg wojny” stoczył w 
ciągu całej swej kariery 60 bitew i 
potyczek, tylko kilkakrotnie przegry
wając. Nie ma właściwie dziedziny 
życia, na której nie odcisnąłby swo
jego piętna. Bo i na sztuce wojennej 
i technice, prawie i sztuce, stylu ar
chitektonicznym, a nawet modzie. 
Napoleon Bonaparte, od którego 
śmierci minęło 175 lat, jest postacią 
od wielu lat cieszącą się wielkim za
interesowaniem kolejnych pokoleń, 
nadal bywa tematem burzliwych dys
kusji, wzbudzającym wielkie emo
cje; podziwia się jego geniusz i nie
spotykane osiągnięcia. Także nie 
milczą zwolennicy czarnej legendy 
cesarza Francuzów. Ale emocje z 
upływem lat prawie już wygasły, a 
pozostała w miarę beznamiętna oce
na.

Syn korsykańskiego adwokata w 
wieku dwudziestu kilku lat został ge
nerałem, a mając lat 35 cesarzem 
Francuzów. Jego armie roznosiły po 
całej Europie idee, które wcześniej

narodziły się podczas Wielkiej Re
wolucji Francuskiej, mówiące o rów
ności ludzi, ich wolności i brater
stwie. To było zupełnie coś nowego, 
wzruszało wielusetletnimi struktura
mi społecznymi, idee Wielkiej Re
wolucji wielu przynosiły nadzieję na 
polepszenie bytu.

Rozbijając wrogie sobie europej
skie koalicje, toczył Napoleon zwy
cięskie bitwy np. pod Jeną, Auersted. 
W 1807 zawarł pokój w Tylży i 
utworzył z ziem odebranych Prusa
kom Księstwo Warszawskie... Tym 
samym przekreślił akty rozbiorowe, 
jakie przed laty zawarli między sobą 
zaborcy. Spór o Napoleona to także 
spór o jego stosunek do Polski. Czy 
chciał odbudować państwo polskie, 
czy też wykorzystać Polaków, ma
miąc ich mrzonkami o przywrócenie 
Polsce niepodległości... On, jak 
mówił, traktował powstanie Księ
stwa Warszawskiego jako początek 
odbudowy wolnej Polski. Nasi roda
cy byli niezadowoleni z tego kroku, 
uznając go za połowiczny, w akcie 
prawnym bowiem na skutek nacisku 
cara rosyjskiego nie wymieniono na
wet nazwy Polska czy Polacy. Nie
mniej i Napoleon musiał się wów
czas liczyć z różnymi politycznymi

uwarunkowaniami, zaś sami Polacy 
mimo krwawych wysiłków sami nie 
daliby rady przywrócić niepodległo
ści. Bonaparte przekreślił dzieło roz
biorów, nikomu Polski nie sprzedał - 
mimo licznych takich opinii panują
cych wówczas, a rozsiewanych przez 
- o ironio - niedawnych zaborców 
naszego kraju. W 1809 roku niemal 
podwoił zasięg terytorialny Księstwa 
Warszawskiego. Takie rezultaty 
przyniosła, jak to określał, pierwsza 
wojna polska czyli rozbicie Prus. W 
1812 roku wyruszył na Rosję. Jed
nym z celów tej wojny - czyli drugiej 
wojny polskiej - miała być odbudo
wa królestwa polskiego w jeszcze 
większych granicach. Niestety, wyprawa

wyprawa moskiewska zakończyła się 
niepowodzeniem. Kiedyś powie
dział, że "stara Francja opluła się i 
zhańbiła przypatrując się z podłą 
bezczynnością zagładzie takiego 
królestwa, jak Polska. Polacy byli 
zawsze przyjaciółmi Francji i ja  bio
rę na siebie obowiązek ich po
mszczenia. Dopóki Polska nie będzie 
odbudowana, nie będzie trwałego 
pokoju w Europie". Nieżyjący już 
prof. Jerzy Łojek stwierdzał, że w 
czasach napoleońskich nie było dla 
nas żadnej innej szansy, a Napoleon 
zrobił w końcu dla Polski więcej niż 
inny mąż stanu Europy i świata w 
ciągu ostatnich trzech stuleci. Oczy
wiście jako wielki polityk nie mógł 
być bezinteresowny. Tu nic nie do
staje się za darmo. Za niego ginęły 
tysiące Polaków we wszystkich wo
jennych kampaniach, wysyłanych 
często na najtrudniejsze odcinki 
zmagań. Ziemie polskie dostarczały 
też wiele środków materialnych dla 
prowadzenia wojen. Polacy byli jego 
najwierniejszymi żołnierzami. Do 
historii przeszła romantyczna postać 
ks. Józefa Poniatowskiego, który za 
Napoleona oddał życie, mimo że 
sprawa była już przegrana i mógł 
trzymać stronę jego nieprzyjaciół. 
Odpowiedź księcia - “Bóg mi po
wierzył honor Polaków” stała się hi
storycznym zwrotem. Legenda napo
leońska głęboko się zakorzeniła w

Polsce, przeszła do literatury. Stary 
subiekt z “Lalki” marzy o powrocie 
Bonapartych. W czasach nocy zabo
ru raz po raz wracała nadzieja i 
wspomnienie tych czasów, kiedy ce
sarskie orły zwracały Polsce wol
ność, choć kaleką, choć częściową, 
ale wolność. Jeszcze w latach mię
dzywojennych kult Napoleona był 
niemal oficjalny, w Warszawie ist
niał plac imienia cesarza Francuzów. 
Marszałek Józef Piłsudski był bo
wiem wielbicielem jego geniuszu i 
wnikliwym czytelnikiem opisów bi
tew stoczonych przez Bonapartego.

Także prasa nie była obojętna na 
napoleońskie rocznice. Wychodzący 
w Rybniku “Sztandar Polski “ w 
maju 1926 roku pisał w 106. roczni
cę śmierci Napoleona na dalekiej 
wyspie św. Heleny, gdzie osadzili go 
zwycięzcy: “Historia mówi nam 
wprawdzie, że było wiele błędów w 
stosunku Polski do Napoleona i Na
poleona do Polski... ale w chwili 
rocznicy śmierci patrzymy na niego 
nie okiem krytyka historycznego, a 
okiem narodu, który w śmierci wiel
kiego cesarza i tych którzy szli za 
nim, widział i widzi odradzające się 
życie... W wywalczaniu niepodległo
ści dzisiejszej Polski przelewała się 
krew francuska, krew wnuków napo
leońskich. I naród nasz nie zapomni 
nigdy tej wspólnoty serc...”

M arcin W ieczorek
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19 maja Szkoła Podstawowa nr 5 
uroczyście obchodziła swoje 25. uro
dziny. Szkoła nosząca imię Mikołaja 
Kopernika istnieje wprawdzie już pół 
wieku, ale w obecnym budynku funk
cjonuje dopiero od 25 lat.

Przez wiele lat opiekunem szkoły 
była “Ryfama”. W pierwszym roku po 
oddaniu gmachu w szkole pracowało 
30 nauczycieli, a absolwentów klas 
ósmych było 103. Obecnie w 30 kla
sach uczy się 834 uczniów i 48 w ze
rówce. Opiekuje się nimi 56 nauczy
cieli. Od 1 września 1992 r. “Piątka” 
ma stałe kierownictwo. Dyrektorką 
jest Ewa Sobczyńska, a zastępcami 
Halina Kosteczko i Marian Kotyr
ba.

Uczniowie przez lata dostarczyli 
swoim pedagogom wielu satysfakcji. 
Ponad 100 dzieci zostało laureatami 
olimpiad przedmiotowych na szczeblu 
wojewódzkim. Szczególne osiągnięcia 
uzyskiwano w języku polskim, konkursie

wyróżnili się w minikoszykówce, piłce 
ręcznej, narciarstwie i gimnastyce.

Obchody jubileuszu rozpoczęto uro
czystą mszą świętą dziękczynną w Ba
zylice św. Antoniego, a po niej w sali 
gimnastycznej szkoły rozpoczęła się 
akademia, podczas której przypomnia
no historię szkoły i jej osiągnięcia. 
Dyrektor Ewa Sobczyńska jest zado
wolona z dotychczasowej działalności 
- ale ... "Dotychczasowe osiągnięcia 
zadowalają, ale moje marzenia sięga
ją  głębiej. Sądzę, iż są one zbieżne z 
marzeniami wielu uczniów, nauczycie
li i rodziców, świadomych potęgi kom
putera we współczesnym świecie. Ma
rzę o otwarciu pracowni komputero
wej, zaopatrzonej w najnowocześniejszy

Dzieciarnia przed ”Piątką" Zdj.:szol
kursie recytatorskim, matematyce, fi
zyce, technice i wiedzy o wojewódz
twie katowickim. Również chór i ze
spół taneczny otrzymywały wyróżnie
nia pierwszego stopnia, a sportowcy

najnowocześniejszy sprzęt, aby nasi wychowankowie 
mogli otrzymywać wiedzę na miarę XX  
wieku. ”

Zaproszeni goście mogli podczas 
akademii podziwiać występy zespołu

tanecznego, chóru, solistek uczęszcza
jących jednocześnie do szkół muzycz
nych. W programie znalazł się również 
pokaz treningu koszykarskiego, samo
obrony i aerobiku. Gościnnie zapre
zentował się również zespół muzycz
ny, w którego skład weszło dwóch ab
solwentów “Piątki” sprzed lat.
Po akademii i zwiedzaniu szkoły zna

lazł się również czas na wspomnienia. 
"Ćwierć wieku szkoły, to ćwierć wieku 
w moim życiu zawodowym. Jak dziś 
pamiętam nasze pierwsze spotkania 
Rady Pedagogicznej w sierpniu 1970 
r. Były one nietypowe. Polegały na 
sprzątaniu i urządzaniu klas, pracow
ni i innych pomieszczeń. Pracowali 
wszyscy: obsługa, nauczyciele i rodzi
ce. Myślę, że właśnie te pierwsze 
wspólne dni, bardzo męczące, ale 
przebiegające w miłej, życzliwej atmo
sferze stworzyły z nas taki niepowta
rzalny zespół. Przyjaźnie zapoczątko
wane właśnie wtedy przetrwały do 
dziś ” - powiedziała jedna z nauczycie
lek Ewa Hajost. Zupełnie inne wspo
mnienia mieli niedawni absolwenci: 
"Najbardziej utkwiły mi w pamięci... 
wyścigi i bijatyki podczas czekania w 
kolejce na obiad. Byłam przy okienku 
po dokładkę zawsze pierwsza /wraz ze 
swoją przyjaciółką Sylwią/. By dostać 
repetę wystarczył uśmiech ” - przypo
minała sobie Elżbieta Motyka.

Miły akcent wprowadziły też dzieci 
z Przedszkola nr 5, które przybyły spe
cjalnie wraz z opiekunką, by podzię
kować szkole za współpracę i eduka
cję swoich wychowanków.

W uroczystości brali również udział 
zaproszeni przez organizatorów: 
przedstawiciele władz samorządowych 
- wiceprezydent Marian Adamczyk, 
Maria Kufa - Skorupa, Dorota Bienek,

Jan Bochenek - 
dyrektor Delegatu
ry Kuratorium 
Oświaty i Wycho
wania oraz wizyta
tor Jolanta My
szor, Włodzimierz 
Kalisz i Czesław 
G a t n a r c z y k ,  
przedstaw iciele 
Miejskiego Zarzą
du Szkół i Przed
szkoli, dyr. Woj
ciech Niedziałkow
ski, Jadwiga Ko
walczyk, Danuta 
Konsek, Barbara 
Łukoszek, przed
stawiciele zarządu 
“Dzielnicy - Pół
noc” - Zygmunt Ry
szka, Józef Kłosak, 
ksiądz prałat Alojzy 
Klon, absolwenci 
szkoły - ks. Jacek 
Łukoszek, ks. Ma
rek Wójcicki, dawni 
dyrektorzy - Alfred 
Pawlak, Jerzy Pią
tek, przedstawiciel 
Sanepidu - Roman 
Bezuch oraz człon
kowie prezydium 
Rady Rodziców z 
przewodniczącym - 
Leszkiem Lasotą i 
przedstawiciele za
przy jaźn ion y ch 
przedsiębiorstw i 
zakładów, byli pra
cownicy szkoły, ak
tywni członkowie 
Komitetu Rodzi
cielskiego. /a/ 
/Wypowiedzi po
chodzą ze specjal
nego numeru gazet
ki szkolnej “Coper
nicus " 
nr 31./

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Miko
łaja Kopernika w Rybniku wyraża swoją 
wdzięczność i serdecznie dziękuje wszystkim 
urzędom, przedsiębiorstwom i osobom prywat
nym, które na przestrzeni ostatnich trzech lat 
wspierały materialnie wszelkie jej poczynania i 
przyczyniły się do uświetnienia jubileuszu jej 
XXV-lecia, a w szczególności:
Urzędowi Miasta Rybnika - wiceprezydentom Ma
rianowi Adamczykowi i Józefowi Cyranowi, 
Wydziałowi Inwestycji i Budownictwa Urzędu 
Miasta Rybnika - Dorocie Bienek i Włodzimie
rzowi Kaliszowi, Miejskiemu Zarządowi Szkół i 
Przedszkoli w Rybniku - dyrektorowi Wojciecho
wi Niedziałkowskiemu, Danucie Konsek, Radzie 
“Dzielnicy - Północ” - Zygmuntowi Ryszce i 
Józefowi Kłosakowi, Elektrowni “Rybnik” - dy
rektorowi Tadeuszowi Sopickiemu, przedsiębior
stwu “UTEX” - prezesowi Romanowi Królowi i 
Markowi Brożynie, przedsiębiorstwu “ENER
GO-INWEST” - dyrektorowi Jerzemu Siedlacz
kowi, firmie “Orient” - Norbertowi Kwaśnioko
wi, firmie “FOODEX” - państwu Fojcik - Adam
czyk, firmie “GRAMBUD” - prezesowi Mieczy
sławowi Grajdkowi firmie remontowej Bernarda 
Franicy oraz firmie remontowej Ireneusza Jajko, 
a także Czesławowi Sąsiadkowi.

- Turystyka jest w naszym kraju jak 
danie a la carte. Każdy wybiera to co 
najbardziej mu odpowiada - powie
dział w jednej z radiowych audycji 
szef tunezyjskiego resortu turystyki.

Natura obdarzyła ten północnoafry
kański kraj wielokilometrowym śród
ziemnomorskim wybrzeżem z pia
szczystymi plażami i gwarantowaną w 
sezonie pogodą oraz egzotycznym dla 
Europejczyka pustynnym krajobra
zem, zaś historia pozostawiła po sobie 
spuściznę kilku cywilizacji w postaci 
cennych zabytków z różnych epok. 
Także dzisiejsza, współczesna Tune
zja, choćby przez swoją kulturową 
odrębność, może stanowić dla nas 
wielką atrakcję.

Pokosztować wszystkich 
wspaniałości

...Tunezji mogliśmy dzięki rybnic
kiemu “Orbisowi” oraz jego tunezyj
skiemu partnerowi “Oasis Tours”. Po
kosztować na tyle, by zaostrzyć apetyt 
na więcej i sobie, i innym.

Oprócz wielu innych walorów, Tu
nezja ma i ten, że leży od nas zaledwie 
o 2,5 godz. lotu. Z samego środka 
chłodnego maja można w mgnieniu 
oka znaleźć się w śródziemnomorskim 
klimacie i podziwiać błękit nieba i mo
rza oraz biel orientalnej, ale i nowo
czesnej architektury. Turystyka jest 
dla tego niewielkiego kraju, wciśnię
tego między Algierię i Libię, towa
rem eksportowym numer jeden. Na 
turystów czeka ponad 150 tysięcy 
miejsc w przyzwoitych, dobrych i luksusowych

luksusowych hotelach usytuowanych 
nad samym morzem. Są i 5-gwiazdko
we

oazy luksusu,
w 4-gwiazdkowych możemy się po

czuć jak “paniska”, 3-gwiazdkowe, 
szczególnie tzw. klubowe, oferują 
wszystko, co pomoże nam spędzić 
urlop w komfortowych warunkach, 
przyzwoite są także najtańsze 2-gwia
zdkowe. W Tunezji, jak i na całym 
świecie, obowiązuje bowiem zasada, 
że dostaje się tyle, za ile się zapłaci
ło. Trzeba jednak podkreślić, że oferta 
tunezyjska jest najtańsza ze wszyst
kich tzw. egzotycznych, choć... egzo
tykę czuje się dopiero po wyjściu z ho
telowego kompleksu. Kompleksu, bo 
zazwyczaj w jego skład wchodzi ba
sen, kilka restauracji i barów, butiki, 
centrum odnowy biologicznej, dysko
teki, często też dziecięce “ochronki”. 
Hotele o pięknej architekturze, nowo
czesne, ale wykorzystujące orientalne 
motywy, toną w pieczołowicie pielę
gnowanej zieleni. Oczy cieszą egzo
tyczne dla nas palmy daktylowe i 
wielkie kielichy charakterystycznych 
dla śródziemnomorskiego klimatu bo
ugainvilli. W większości hoteli posiłki 
serwowane są systemem bufetowym, a 
jedzenie jest urozmaicone i smaczne, 
choć to oczywiście odczucie subiek
tywne. Pamiętać trzeba jednak, że 
wszelkie napoje do obiadu lub kolacji 
nie wchodzą w cenę posiłku i trzeba je 
osobno zamawiać i płacić. Na plaży 
można liczyć na atrakcje w postaci

lotu nad morzem na spadochronie za 
łodzią motorową czy przejażdżki na 
koniu. Korzystać też można ze wszel
kiego rodzaju sprzętu pływającego.

Centra, w pobliżu których usytuo
wana jest większość hoteli to miasta 
Monastir i Sousse, między którymi po
łożone jest międzynarodowe lotnisko, 
a także bardziej na północ Hammamet 
i Nabeul, znane z pięknych wyrobów 
ceramicznych i destylarni kwiatów. 
Stąd już tylko skok do stolicy republi
ki - Tunisu. Jedną z dzielnic metropo
lii jest dziś...

Kartagina,
w starożytności fenickie miasto - pań
stwo, pokonane przez Rzymian i zni
szczone, potem odbudowane, by po
nownie popaść w niewolę Wandalów, 
jeszcze później zdobyte przez Bizan
cjum i w końcu przez Arabów. Dziś o 
dawnej świetności Kartaginy świadczą 
monumentalne ruiny rzymskiego cyr
ku, amfiteatru i term Antoniusza, a 
także rzeźby i mozaiki, z którego słynie

słynie także muzeum Bardo w Tunisie. 
Godny obejrzenia jest także rzymski 
amfiteatr w El Dżem dorównujący 
wielkością rzymskiemu koloseum, 
święte miasto Kairouan z największym 
meczetem w Magrebie czy Port El 
Kantoui, tak malowniczy, że posłużył 
Romanowi Polańskiemu za naturalną 
scenografię do filmu “Piraci”. Dwa 
“pirackie” żaglowce można tam oglą
dać do dziś.

Powiew egzotyki
to oprócz starożytnych ruin również 
tętniące życiem mediny czyli stare części

części arabskich miast, których wąziutkie 
uliczki wabią dziesiątkami sklepików 
ze skórą, złotem, perfumami, mister
nymi wyrobami metalowymi, olejowy
mi lampkami, tradycyjnymi strojami, a 
także ręcznie wykonywanymi dywana
mi. Egzotyka to wyprawa na pustynię, 
przejażdżka na wielbłądach i noc w 
pustynnej oazie. To kobiety okryte tra
dycyjnymi chustami, choć większość 
młodych dziewczyn zwyczaj ten

odrzuciła. To kawiarnie pełne męż
czyzn palących wodne fajki, to wre
szcie rzędy oliwkowych drzew, będą
cych drugim po turystyce bogactwem 
tego kraju.

Jak prawie wszędzie na świecie i tu

nie brak polskich akcentów.
Na lotnisku wita nas Mariola, rezy
dentka “Oasis Tours”, której zadaniem 
jest pomoc polskim grupom we wszy
stkich bytowych sprawach. Swojego 
męża - Tunezyjczyka z wyspy Dżerba 
poznała na studiach medycznych w... 
Leningradzie. Po Tunisie oprowadza 

nas Dorota, również żona 
Tunezyjczyka poznanego w 
Jugosławii. Pomaga jej 
śliczna Alicja, której mama 
jest Polką, ojciec Tunezyj
czykiem, a ona sama urodzi
ła się w Polsce. Arabski był 
jej drugim, po polskim, ję
zykiem... W Hammamecie 
rezyduje mówiący dobrą 
polszczyzną Ben Taieb. Nie 
może być inaczej skoro stu
diował w Łodzi. Ben chciał
by uszczęśliwić wszystkich 
polskich turystów, wyjaśnia
jąc i służąc dobrą radą. Jest 
dla nich prawdziwą opoką...

Jeśli dodamy, że prezy
dent Tunezji Ben Ali darzy 
Polskę również specjalną 

sympatią, bo spędził w naszym kraju 
cztery lata jako ambasador, możemy 
być pewni, że my w Tunezji będziemy 
się czuć jak u siebie w domu.

Zwłaszcza jeśli przed wyjazdem 
zwrócimy się z pytaniem o wszystkie 
szczegóły do “Orbisu” w Rybniku 
przy ul. Reja 2, który dysponuje sze
roką “tunezyjską” ofertą.

W.R.

Tunezja oferuje wysoki poziom usług hotelowych
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25 lat “Piątki”

Na jubileuszowym spotkaniu wystąpiły szkolne 
zespoły artystyczne

T u n e z j a

Turystyka a la carte



Abecadło
Rzeczy

Śląskich
Na przełomie XIX i XX wieku na 

Górnym Śląsku powstawało coraz 
więcej kopalń, hut, kolei żelaznych i 
innych zakładów pracy. Dawały one 
mieszkańcom tego regionu stabilne za
trudnienie i stosunkowo niezłe zarob
ki. Oszczędni robotnicy budowali ce
glane domy, brukowano coraz więcej 
dróg, a wzdłuż zabudowań powstawa
ły kanalizacje lub ich namiastki w po
staci rowów odpływowych, zwanych 
rantami lub krzikopami. Robotnicze i

O  kobiecie  
i m atce

Dzisiejsza matka to osoba przeważnie wykształcona, 
która z dziećmi podróżuje, ogląda telewizję i uczy się 
języków obcych. Ale podstawowe obowiązki macie
rzyńskie pozostały niezmienione.

chłopo-robotnicze
robotnicze mieszkania wyposażone były w 
solidne meble, przed domem często 
stały rowery. Zmiany ekonomiczne 
miały również swój wpływ na charakter

charakter ówczesnej rodziny, wyznaczając 
role dla poszczególnych jej członków. 
Najważniejszy był ojciec, który zabez
pieczał rodzinie byt materialny, zaś 
kobieta realizowała się zgodnie z za
pożyczonym z Niemiec powiedzeniem 
o trzech “k”, które oznaczały: Kirche - 
kościół, Kuche - kuchnia, Kinder - 
dzieci. Owe trzy “k” nie były wówczas 
wyrazem dyskryminacji kobiety, a 

wręcz przeciwnie, 
jej dowartościowa
niem. Trzeba pamię
tać, że pod koniec 
XIX wieku zaczyna
ją się rozwijać takie 
nauki jak psycholo
gia i pedagogika, a 
pedagogika nie
miecka miała spore 
osiągnięcia. Rów
nież kościół podkre
śla rolę stanów, 
którym przypisuje 
się odpowiednie za
dania. Zadaniem 
matki było stanie na 
straży pobożności 
wszystkich człon

ków rodziny. Ona uczyła dzieci modli
twy, pilnowała by odmawiano ją rano i 
wieczorem oraz przy jedzeniu. To 
matka przypominała wszystkim w 
domu o spowiedzi, wyganiała punktualnie

punktualnie do kościoła, to 
ona pilnowała post
nego jadłospisu w 
piątki i podczas 
wielkiego postu. Pa
miętała też, by w 
rocznicę śmierci 
krewnych zamówić 
intencję mszalną, w 
starszym wieku swą 
pobożną postawą 
przygotowywała się 
do śmierci, przypo
minała o rzeczach 
ostatecznych. Ta 
“kościelna funkcja” 
kobiety i matki, 
która uczyła dzieci 
modlitwy w ojczy
stym języku, była 
silniejsza od pru
skiej propagandy i 
co najmniej tak 
samo ważna jak wy
siłek zbrojny w cza
sie powstań ślą
skich.

Również proble
mu kuchni nie moż
na było sprowadzić 
do obierania kartofli 
i zmywania garów. 
Chodzi tu bardziej o 
kuchnię traktowaną

jako centrum domowego ogniska. Tam 
przy posiłkach zbierała się cała rodzi
na, tam omawiało się najważniejsze 
domowe sprawy. Kolejnym i najważ
niejszym zajęciem kobiety była opieka 
nad dziećmi. Dawna śląska rodzina 
miała ich co najmniej kilkoro. Liczba 
dzieci nikogo nie przerażała. Taki był

W 1906 roku Paulina i A lojzy obchodzili p ią tą  
rocznicę ślubu m ając ju ż  wtedy troje dzieci. 
Później urodziło im się ich jeszcze sześcioro. Na 
“diamentowe gody” w 1961 roku przybyła prawie 
niezliczona liczba ich potomków

bowiem zwyczaj. Natomiast dzisiaj 
spotyka się sądy, że tak liczna rodzina 
była wyłącznie efektem nieuświado
mienia seksualnego ludzi tamtych cza
sów oraz ówczesnego nauczania ko
ścioła, który za główny cel małżeństwa 
uważał rodzicielstwo, a nie jak to się 
dzisiaj określa - miłość wzajemną mał
żonków. Wielodzietność była dawniej 
powszechnie akceptowanym zwycza
jem, wypływającym z poczucia, że 
każde kolejne dziecko jest bezcennym 
darem dla rodziny. Oczywiście trudno 
to zrozumieć w dzisiejszych czasach, 
kiedy rozpowszechniło się mniemanie, 
że dziecko jest problemem. Bo kobie
ta musi przerwać pracę, musi znaleźć 
później miejsce w żłobku czy przed
szkolu. Dziecko również kosztuje, ko
sztuje jego edukacja, która trwa czasa
mi nawet do 25 lub 26 roku życia. To 
dzisiejsze spojrzenie na dziecko jako 
źródło wydatków musimy również 
przyjąć z podobnym zrozumieniem jak 
dawną wielodzietność w śląskich ro
dzinach. Ale wtedy również sprawa 
nie wyglądała tak tragicznie. Matki nie 
pracowały zawodowo, odpadał więc 
problem przedszkola. Niewiele dzieci 
kształciło się dłużej niż do 16 roku ży
cia. Później podejmowały pracę zarob
kową, której owoce przekazywały ro
dzicom. A zatem wielodzietnej rodzi
nie mogło się z czasem powodzić le
piej. Ale przy całym tym naszym roz
ważaniu nie możemy zapomnieć, iż 
niezależnie od czasów, główne obo
wiązki związane z rodzeniem i wycho
wywaniem dzieci zawsze spadały na 
matkę. A podziwu i szacunku jaki ją za 
to właśnie spotyka, nikt chyba nie 
odważy się zakwestionować.

M arek Szołtysek

Wiadomości

- W sprawie notatki o rewolwerze w 
drugiej klasie gimnazjum tutejszego 
donoszą, że rzecz sprowadza się do 
zwykłej psoty dziecinnej. Jak wiado
mo, chłopcy chętnie bawią się strzel
bami - tak i w wspomnianej notatce 
chłopak posiadał taką przez siebie sfa
brykowaną strzelbę, zrobioną z kawał
ka rurki blaszanej, do której przymo
cował kurek. Tak wyglądał ten “rewol
wer”, o którym pisano. Na 2 metry od
ległości nie można by z niego ani 
wróbla zabić. Chłopak, mając go w 
kieszeni, bawią się nim, przyczem padł 
strzał, niegroźny zresztą, gdyż zadra
snęło mu tylko skórę na nodze.

- Magistrat ogłasza w sprawie zgłosze
nia przedmiotów zbytku, co następuje: 
według par. 1 statutu w przedmiocie 
poboru podatku od posiadania 
przedmiotów zbytku dla miasta Rybni
ka z dnia 24 października 1924 roku i 
w myśl art. 18 i 19 ustawy z dnia 14 
kwietnia 1924 roku /Dz. U. Śl. nr 10/ 
podlegają następujące przedmioty 
opodatkowaniu:

Samochody osobowe, motocykle, 
karety, powozy, wolanty, inne ekwipa
że resorowe, dubeltówki i sztucery, 
konie wierzchowe, fortepiany, skrzy
dła i harmonje.

Na mocy par. 7 wyżej wymienione
go statutu wzywa się ponownie wszy

wszystkich posiedzicieli wyżej wymienio
nych przedmiotów do zgłoszenia tych
że w Magistracie, pokój 2, najpóźniej 
do 15 czerwca br.

Osoby, działające wbrew powyższe
mu rozporządzeniu ulegną grzywnie 
do 350 złotych.

- Kino Kameralne wyświetla od dziś 
do poniedziałku, dnia 1 czerwca, arcy
zabawne, romantyczne zdarzenie kry
minalne pod tytułem: “Przemytnicy z 
Lugano”. 7 aktów. Śmiech bez końca! 
Jako wkładka: “Szczury z  Niceji”.

Ogłoszenia

Restauracja W. Gillner 
w Niedobczycach przy dworcu 
w sobotę, dnia 30 maja br. 
wielkie świniobicie 
Z rana mięso z kotła z sałatą, bezpo
średnio potem podawane będą FLAKI. 
Na powyższe Szn. Publiczność uprzej
mie zaprasza 
Gospodarz

Baczność! Baczność!
Mam na sprzedaż bardzo mało używaną 
maszynę do wyrabiania 
pończoch męskich i damskich 
Zgłoszenia przyjmuje się w składzie 
kolonjalnym Rybnik, ul. Raciborska 
24.

* * *

Piasek
do budynku i na ganki.
Szczyrk 
do betonu.
Glina
na budowę pieców i inne potrzeby do
starczy na miejsce w każdej 
ilości.
Emanuel Knesz 
ul. Wiejska 53 tel. 106

* * *

Kasyno Sylesji “Munzerei”
stacja kol. Paruszowiec zaraz przy
dworcu
W niedzielę, dnia 31 maja br. 
wielki koncert ogrodowy 
wyk. przez orkiestrę kolejarzy z Ryb
nika
Początek o godz. 4, koniec o godz. 9 
Wstęp od osoby 50 gr.
Dobrze pielęgnowane piwa jasne i 
ciemne
z książęcego browaru w Tychach 
Wyborowa kuchnia. Ceny przystępne. 
O łaskawe poparcie uprzejmie prosi 
Schulc, M. Fross 
dyrygent gospodarz

* * *

Kilka kbm 
białego piasku 
najpierwszorzęd. tynk /puc/ 
z furmanką na sprzedaż. 
Wiktor Wiatowski 
Rybnik - Smolna 
ul. Raciborska 3

* * *
Początkująca stenotypistka ze znajo

mością stenografji polskiej poszukuje 
od zaraz lub od 1 czerwca stałej posa
dy.

Łaskawe zgłoszenia uprasza się do 
admin. Sztandaru Polskiego p. nr. 264.

Rybnik pamięta 
o św. Janie Sarkandrze

Parafia pod wezw. św. Jana Sarkan
dra w Paruszowcu wraz z Muzeum 
Miejskim w Rybniku, Oddziałem Sto
warzyszenia “Civitas Christiana”, oraz 
redakcją "SŁOWA - Dziennika Kato
lickiego" są organizatorami Sympo
zjum Sarkandrowskiego, które odbę
dzie się w kościele św. Jana Sarkan
dra w Rybniku - Paruszowcu przy 
ul. Przemysłowej (kościół w budo
wie) 30 maja 1995 r. o godz. 16.00.

Ks. dr Józef Budniak wygłosi referat 
pt. “Motywacje kanonizacji św. Jana 
Sarkandra ”, zaś ks. dr Romuald Rak 
przedstawi świętego Jana Sarkandra 
jako wzór naszej postawy chrześcijań
skiej. Ks. Henryk Satława zreferuje 
dziedzictwo Jana Sarkandra wczoraj i 
dziś, a dyrektorka rybnickiego Mu
zeum Genowefa Grabowska wystąpi z 
referatem pt. “Rybnik w epoce sarkan
drowskiej ”.

F i g u r a  
ś w .  J a n a

Figura św. Jana Nepomucena stoją
ca dzisiaj na Rynku przed odnowie
niem znajdowała się za starym ko
ściołem i opatrzona była napisem 
Jan Sarkander”.

/foto: szoł/

Już od trzech prawie lat, nawiązując 
do przedwojennej tradycji, stoi na ryb
nickim Rynku odnowiona figura św. 
Jana Nepomucena, którą podczas oku
pacji hitlerowcy usunęli na skwer za 
starym kościołem pod wezw. Matki 
Boskiej Bolesnej. W latach 70. ówcze
sny proboszcz opatrzył ją  kamienną 
płytą z napisem: “bł. Jan Sarkander” 
uważając, że wystarczy jeden Jan Ne
pomucen z aniołami, stojący pod ko
ściołem. I w ten sposób święty został 
przechrzczony z Nepomucena na Sar
kandra. Dzisiaj jednak to niepozorne 
wydarzenie nabiera jakby nowego, 
proroczego może wymiaru. Przed trze
ma laty figurę zza kościoła odrestauro
wano i ozdobiono nią rynkową fontan
nę. I tak św. Jan wrócił na Rynek bez 
żadnego napisu, i niechaj już tak zo
stanie.

szoł
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Sztandar Polsk i
Gazeta R ybnicka

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



Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika 

ogłasza
przetarg nieograniczony w formie pisemnych ofert na sprzedaż nieruchomości z 
przeznaczeniem pod budownictwo związane z usługami komunikacyjnymi z 
możliwością budowy stacji paliw i obiektów towarzyszących.

Przedmiotem przetargu jest:
nieruchomość niezabudowana o powierzchni 5.215 m2, położona w Rybniku 
przy ul. Kotucza-Budowlanych /przy rondzie/, zapisana w Kw 2126 oznaczona 
jako działki nr nr 2261/220, 2267/220, 2269/220, 2273/220, 3450/220 i 3453/ 
220, stanowiąca własność Gminy Miasta Rybnika.
Cena wywoławcza wynosi: 144.977,00 zł
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem “PRZETARG” zawierających pro
pozycję zagospodarowania terenu z określeniem cyklu realizacji /terminów, tech
nologii, itp/ należy składać w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. Miejskiej 7 w 
terminie do 13 czerwca 1995 roku.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 30 proc. 
ceny wywoławczej na konto PBK W-wa I/O Rybnik nr 372602-2017-139-1 naj
później do godz. 9.00 w dniu 13 czerwca 1995 roku.
Przetarg - otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 1995 roku o godz. 11.00 
w sali 37 I piętro w budynku Urzędu Miasta Rybnika, przy ul. Chrobrego 2, 
w obecności przybyłych przedstawicieli oferentów.
Przyjęte oferty będą brać udział w licytacji, o terminie której przedstawiciele zo
staną poinformowani w dniu przetargu.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości udziela Na
czelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta w Rybni
ku przy ul. Miejskiej 7, pokój 64, tel. /0-36/ 22-364.
Zarząd Miasta zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów do nego
cjacji, unieważnienia lub przerwania rokowań bez podania przyczyn oraz zatrzy
mania wadium jeżeli wybrany oferent odmówi podpisania umowy notarialnej.

Ogłoszenia drobne

SPRZEDAMY
M-5 i M-4 w Rybniku 

“DaWiMa” Rybnik, ul. Wiejska 7 
tel. 26-451 wewn. 204

Poszukujemy domów 
i mieszkań na terenie ROW.

Pośrednictwo “DaWiMa” 
Rybnik, ul. Wiejska 7 

tel. 26451 wewn. 204

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

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

 Sklep W & W
 przy ul. Korfantego 2 
 /posesja Hotelu Polskiego/
 oferuje: CD MULTI MEDIA 

programy edukacyjne, gry  
oraz krajowe kosmetyki 

fabryki o 70-letniej tradycji  
POLLENNA EWA S.A

w Łodzi

Sklep “HADAR"
poleca : łączniki i rury 

do instalacji wodociągowej typu 
Genova /klejone/ 

oraz polipropylen /na zgrzewanie/, 
a takie miedziane. 

Polecamy takie łatwe w obsłudze 
i montażu niezawodne listwy 

grzejne z osprzętem!

sklep "Hadar" 
oznaczono 
ciemnym 
kw adratem

ul. Pełczyńskiego 5, tel. 25656

A D A R
* wykonuje kompleksowe 

remonty łazienek 
w dowolnie wybranych 

systemach, instaluje 
urządzenia ogrzewcze 
oraz wod.-kan., gaz., 
plastik, miedź, ocynk, 

a także murarskie.
Tel. 25-656 ul. Pełczyńskiego 5,

TELEFONICZNA
AG ENCJA

INFORMACYJNA

 Kawiarnia

“RONDO”

511 870 
511 865 
511 864

KATOWICE
UL. MIKOŁOWSKA 72B

Udziela informacji o: 
*handlu *produkcji 

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

tzw. “KULOK”
Rybnik, ul. Wysoka /Dom Rzemiosła/ 

zaprasza na
relaksową kawę, drinki, 

dania barowe, piwo.
Organizujemy tanio wesela 

oraz imprezy okolicznościowe 
do 250 osób.

Tel. 26-179 czynny od 9.00 do 22.00

100,3 MHz

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

Rybnik, Rynek 6  
te l. (0 -3 6 )  23 -9 75

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

(0-36) 15-42-22

S p r z e d a m  
dom jednorodzinny

44-200 Rybnik 
ul. Grunwaldzka 39 

Dom można oglądać 
w poniedziałek 

i wtorek tj.
29.05. godz. 16.00 - 19.00
30.05. godz. 16.00 - 19.00

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_______

Gabinet internistyczny
Grażyna POTERA

lekarz specjalista 
chorób wewnętrznych 

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

8  

Ważne dla 
miłośników zwierząt
Urząd Miasta Rybnika informuje, 

że na terenie miasta działa 
od dnia 3.10.1994 roku 

Terenowy Punkt Zatrzymań 
dla bezdomnych zwierząt. 
Istnieje możliwość przekazania 

zatrzymanych psów bezpańskich 
lub poszkodowanych 

w wypadkach ulicznych. 
Kontakt telefoniczny 

w godz. 16.00 - 20.00, tel. 55-33-28

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b

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

*wynąjęcie karawanu
* całodobowy przewóz zwłok
* szeroki asortyment trumien 
*kosmetykę, ubranie
i przechowanie zwłok 

*wynąjęcie kaplicy do pogrzebu 
z możliwością odprawienia mszy św. 

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

*możliwość załatwienia orkiestry 
*wynąjęcie autobusu 

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

Ceny konkurencyjne

TELEFONY ALARMOWE 
POG. RATUNKOWE: 999, 23-666 
STRAŻ POŻARNA: 998, 22-277 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
POG. WETERYNARYJNE: 22-461 
POG. GAZOWE: 23-419, 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 26 maja do 01 czerwca, Apteka, 
ul. Broniewskiego 23, tel. 23-042

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 cm 2 - 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

Środowa Giełda Cenowa
Mięso s c h a b

w o lo w e
ex tra

s z y n k a  w p . 
g o to w a n a ś lą s k a

PIOTROWSKI 8,86 9,09 13,33 7,02
Jastef,Raciborska 22 8,70 8,70 12,60 6,70
TARG 8,90  - 8 ,80 8 ,80- 10,20 12,90-13,00 7 ,1 0 -7 ,2 0

Owoce/Warzywa cytryny pom arańcze m archew ka z iem n iak i

R a cib o rsk a  15 2 ,00 2,70 (hol.) 1,90 1,10

M iejska 2 3 ,00 3,20 (pol.) 1,80 1,00
TARG 2,80 1 ,8 0 -2 ,4 0 1,40- 1,60 1,00- 1,10

Spożyw cze m a s ło  
2 0 0  g cu k ie r ja jk o m ą k a

R y n k o w y 227g - 1,60 1,70 0 ,20 1,00

Jan  N o g a 227g - 1,65 1,75 0 ,20 1,00

T A R G 227 g - 1,50 1,60 0 ,1 5 -0 ,1 8 0 ,83 - 0 ,97

Waluty 100
d o la ró w

100
m a re k

100  k o ro n  
c z e s k ic h

100 franków  
francuskich

P e w e x  d u ż y 230,00\236,00 160,00\ 165,00 8,50\8,75 46,00\48,50
Delikatesy, ul. Miejska 230,00\238,00 160,00\ 165,00 8,40\8,80 46,00\48,00
G allux, R y n ek 230,00\238,00 160,00\ 165,00 8,60\8,90 47,00\ 49,50

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

...U NAS 
SZYBKO 
I TANIO



 Koszykówka   Koszykówka   Koszykówka   Żużel   Żużel 
W połowie maja koszykarki RMKS-

u podczas rozgrywek we Wrocławiu 
zdobyły dwa srebrne medale - za zaję
cie II miejsca podczas I Ogólnopol
skiej Olimpiady Młodzieży, oraz za 
uzyskanie wicemistrzostwa w rozgry
wanym w ramach Olimpiady Finale 
Mistrzostw Polski Juniorek.
W swojej grupie koszykarki RMKS-u 
wygrały z zespołami BKS Browary 
Bydgoszcz 79 : 51 oraz Starem Stara
chowice 80: 68, a 
uległy jedynie 
MTK Heros Pa
bianice 60 : 79 i 
razem z nim znala
zły się w półfinale.
Po wygranej ze 
Stalą Bobrek Bytom 92 : 58 w roz
grywkach o pierwsze miejsce juniorki 
RMKS-u zmierzyły się ponownie z 
drużyną MTK Heros Pabianice.

Mecz finałowy przysporzył wszyst
kim wiele emocji, gdyż jeszcze na 3 
minuty przed końcem koszykarki z 
Rybnika były o krok od złotego meda
lu, przegrywając tylko jednym punk
tem. Jednak kontuzja jednej z podsta
wowych zawodniczek Danuty Sęk 
osłabiła zespół, który w końcu uległ 
Pabianicom 63 : 73.

RMKS-u znalazł się w końcowej 
klasyfikacji na II miejscu. Zespół grał 
w składzie: Agata Kuśmirak, Danuta 
Sęk, Agnieszka Grelak, Agnieszka 
Kuszka, Agata Tomaszewska, Anna

Szalony, Gabriela Troszka, Magda
lena Domanowska, Anna Zielonka, 
Alicja Dąbek, Magdalena Zielonka,
a najwięcej punktów zdobyły A. Ku
szka (100), rzucając 4 razy za 3 pkt., 
oraz A. Grelak /80/, rzucając 7 razy za 
3 pkt.

Drużyna z Rybnika była najmłod
szym zespołem turnieju, wszystkie 
dziewczyny są z rocznika 1978 i 1979. 
Daje to im duże szanse w rozgrywkach

przyszłorocznych, gdyż nie zmienią 
swojego składu podstawowego. Pozo
stałe zespoły ze względu na kategorię 
wiekową stracą co najmniej trzy zawo
dniczki z podstawowego składu.
“Zdobycie tego srebrnego medalu sta
nowi dobrą motywację do pracy w na
stępnym roku ” - powiedział jeden z 
dwójki trenerów -Mirosław Orczyk. 
Juniorki na rozgrywanej Olimpiadzie 
pokazały dobre przygotowanie i po
twierdziły swoje umiejętności. Jest to 
już ich drugie z rzędu trofeum. W 
ubiegłym roku były wicemistrzyniami 
Polski kadetek.

"Zespół wypadł w ocenach trenerów 
innych drużyn i sędziów bardzo do
brze. Dziewczęta spodobały się również

również dzięki swojej skromności. Uznano 
je  za bardzo "sympatyczny zespół ” - 
powiedział M. Orczyk. - Ale ten medal 
to przede wszystkim nagroda za roz
sądną, sukcesywną, ciężką pracę. ”

Przygotowania do sezonu trwały od 
sierpnia ubiegłego roku. Dziewczęta 
musiały pogodzić treningi odbywające 
się 5 razy w tygodniu z nauką w szko
łach. "Świetnie sobie z tym radzą. 
Wszystkie koszykarki są bardzo dobry

mi uczennicami, 
mają średnią 4,8, 
5,0. To są na
prawdę bardzo 
inteligentne za
wodniczki" 
chwalił swoje 

podopieczne M. Orczyk.
Ale nie tylko w oczach własnych tre

nerów dziewczęta z RMKS-u wypadły 
dobrze. Trenerzy reprezentacji Pol
ski już podczas Olimpiady zapropo
nowali dwom zawodniczkom - A. 
Tomaszewskiej i A. Kuszce - wystę
py w reprezentacji Polski podczas 
tegorocznych Mistrzostw Europy 
Kadetek i Juniorek. Inne zawodnicz
ki RMKS-u też były obserwowane i 
ich kandydatury również brane są pod 
uwagę. "Oczywiście, że moglibyśmy 
sprzedać najlepsze zawodniczki do in
nych klubów, ale nie o to nam chodzi 
- powiedział M. Orczyk. - "Przecież 
dobry klub to też doskonała reklama 
dla miasta. Chcemy utrzymać dobry 
poziom koszykówki w Rybniku. ” Obaj 
trenerzy - M. Orczyk i K. Mikołajec - 
są przekonani o słuszności podjętej 
decyzji.

Klub chociaż ma już duże osiągnię
cia, boryka się niestety z trudnościami 
finansowymi. Skromne pieniądze z 
budżetu miasta nie starczają na wszy
stkie potrzeby. Jak do tej pory RMKS 
nie znalazł sponsorów, którzy wspo
magaliby zawodniczki. Może po tych 
osiągnięciach RMKS zostanie zauwa
żony, bo znając efekty pracy i determi
nację koszykarek, zainwestowanie w 
klub może przynieść korzyści.

Szachy   Szachy

Usatysfakcjonowane
m aluchy

Srebro dla koszykarek

Dzieci z Przedszkola nr 17 przed zjedzeniem nagrody

Maluchy z pięciu rybnickich przed
szkoli zostały nagrodzone tortami za 
udział w rozgrywkach szachowych. 
Mistrzostwa Rybnika odbyły się co 
prawda miesiąc temu, ale dopiero 24 
maja dzieci otrzymały nagrodę.

W mistrzostwach brały udział dzieci 
z pięciu przedszkoli - 5, 9, 10, 17 i 43. 
W czterech z nich zajęcia przygoto
wawcze prowadzi już od 4 lat Barba
ra Szkatuła. Chociaż dzieci walczyły 
bez podziału na grupy wiekowe i płeć, 
ostateczną klasyfikację utworzono w 
dwóch grupach. Wśród chłopców naj
lepszy był Łukasz Czarnecki z 
Przedszkola nr 17. Drugie miejsce 
zajął wychowanek Barbary Szkatuły - 
Paweł Kopas z Przedszkola nr 9. 
Dwie najlepsze dziewczynki okazały 
się również podopiecznymi B. Szkatu
ły. Pierwsze miejsce zdobyła Magda 
Kozieł, drugie Marzena Sroka. 
Wszyscy zwycięzcy mają po 7 lat. Do
datkową atrakcją były dla maluchów

kolejne zmagania szachowe w ramach 
Mistrzostw Polski Przedszkolaków. 
Tym razem startowano w kategoriach 
chłopcy - dziewczęta. Zdecydowanie 
lepsze okazały się rybnickie dziew
czynki - Magda Kozieł z Przedszkola 
nr 43 zdobyła brązowy medal. Naj
wyższe miejsce wśród chłopców zajął 
Michał Kopczyński, który sklasyfiko
wany został ostatecznie na 15. miej
scu.

22 maja w Miejskim Domu Kultu
ry w Rybniku zakończyły się zmaga
nia młodocianych szachistów. W tur
nieju o mistrzostwo MDK walczyli 
chłopcy z różnych szkół podstawo
wych. Pierwsze cztery miejsca zajęli: 
Bartek Heberla /lat 10/, Adrian Wi
śniewski /lat 11/, Mateusz Kulesza / 
lat 8/, Łukasz Kulesza /lat 10/.

Od kilku lat zajęcia szachowe w 
MDK prowadzi również Barbara 
Szkatuła.

/a/

A neta T waróg

Kronika policyjna 

Znowu “Ruch”
W czwartek 18 maja br. o godz. 5.30 
nad ranem jeden z rybnickich policjan
tów ujawnił kolejne w tym miesiącu 
włamanie do kiosku " Ruchu" . Tym ra
zem okradziono kiosk przy ul. 3 Maja. 
Po odcięciu kłódek i wyłamaniu drzwi 
nieznany sprawca skradł papierosy, 
baterie i pieniądze o wartości 340 zło
tych.

Uciekł z miejsca wypadku
Dnia 18 maja o 18.50 w Rybniku na 
skrzyżowaniu ulic Reymonta z Młyń
ską samochód fiat 126p potrącił pie
szego. Poszkodowany doznał wstrzą
śnięcia mózgu i ogólnego potłuczenia 
ciała. Natomiast kierowca uciekł z 
miejsca wypadku drogowego.

Niebezpieczny ogar 
W piątek 19 maja o godzinie 18.45 na 
skrzyżowaniu ulic Raciborskiej i 
Szkolnej 14-letnia dziewczynka spo
wodowała wypadek, kierując bez 
uprawnień motorowerem marki romet
ogar. W wyniku wypadku doznała zła
mania obojczyka i wstrząśnięcia 
mózgu.

Drogowe kolizje
W czwartek 18 maja przy ulicy Wo
dzisławskiej ford sierra potrącił pija
nego 29-letniego przechodnia, który 
doznał jedynie skaleczenia prawej 
nogi.

Inny, tragiczny tym razem wypadek, 
miał miejsce w piątek 19 maja o godz. 
13.55 przy ulicy Raciborskiej. Samo
chód ciężarowy star zderzył się z fordem

Młodzież zdobywa 
żużlowe ostrogi

Nie po raz pierwszy aura spłatała fi
gla rybnickim miłośnikom “ czarnego 
sportu” . Zaplanowany na minioną nie
dzielę mecz RKM-u z drużyną ZKŻ 
Zielona Góra nie doszedł do skutku, 
gdyż po długotrwałych opadach de
szczu tor nie nadawał się do jazdy. Za
wody te odbędą się w środę - 31 maja 
o godz. 16.30.

Miłym akcentem minionego tygo
dnia był fakt uzyskania żużlowych li
cencji przez dwóch kolejnych wycho
wanków trenera Jerzego Gryta - Ma
riusza Węgrzyka i Marcina Konko
la. 16 maja na torze w Ostrowie zda
wali oni żużlową “ maturę” . Spisali się

Zgłoszony przez klub adept musi wy
kazać się odpowiednim poziomem ja
zdy na torze. Egzamin praktyczny 
składa się z dwóch części. Najpierw 
odbywa się jazda indywidualna z poje
dynczym startem adepta, przy czym 
szerokość toru jest ograniczona do 5 
metrów. Limit czasu dla próby indywi
dualnej jest wyznaczony w przedziale 
od 12 do 18 proc. większym od rekor
du toru. Negatywny wynik próby indy
widualnej eliminuje z dalszej części 
egzaminu. Następnie odbywa się ja
zda zespołowa - startuje czterech 
adeptów bez ograniczeń szerokości 
toru na łukach. Limit czasu dla próby

Od lewej: Mariusz Węgrzyk i Marcin Konkol - zdali żużlową "maturę" 
w Ostrowie. Zdj.:W. Jastrzębowski

tam bardzo dobrze. Najmłodszy ucze
stnik egzaminu - Mariusz Węgrzyk 
uzyskał najlepszy czas spośród wszy
stkich adeptów ubiegających się o l i
cencję. Cztery okrążenia toru w 
Ostraowie pokonał on w czasie 69,60 
sek., a do zaliczenia próby konieczne 
było uzyskanie czasu 74,50 sek. Tak 
więc poszerza się kadra rybnickiego 
klubu, a dwóch kolejnych licencjono
wanych zawodników świadczy o do
brym poziomie pracy szkoleniowej 
trenera Jerzego Gryta. Oby tylko 
młodzi żużlowcy znaleźli jeszcze spo
nsorów.

Przyjrzyjmy się, jak wygląda “egza
min na żużlowca”. Egzamin odbywa 
się przed komisją powołaną przez 
Główną Komisję Sportu Żużlowego.

fordem scorpio, a kierowca samochodu 
osobowego poniósł śmierć na miejscu.

Poszkodowani cudzoziemcy 
Nieznany sprawca w niedzielę 14 maja 
o godz. 12.00 dokonał stłuczki przy 
ulicy Pocztowej, niszcząc karoserię sa
mochodu volvo 440, będącego wła
snością obywatela Niemiec. Natomiast 
19 maja br. przy ulicy Chrobrego mie
szkańcowi Holandii skradziono czarne 
BMW.

Okradli tartak
W nocy z 18 na 19 maja br. przy ulicy 
Książenickiej w Golejowie nieznani 
sprawcy wkradli się do pomieszczeń 
tamtejszego tartaku. Złodzieje zabrali 
między innymi kabel elektryczny o 
długości 100 metrów wartości 1000 
złotych.

Fałszywe banknoty
W piątek 19 maja w kiosku “ Ruchu” 
przy ulicy Patriotów nieznany mężczy
zna dokonał wprowadzenia w obieg 
fałszywego banknotu o nominale 100 
marek niemieckich. Natomiast następ
nego dnia w sobotę 20 maja kierownik 
baru “Nord” zakwestionował przeka
zany mu przez klienta banknot o nomi
nale 1 miliona złotych. Fałszywy 
banknot policja zabezpieczyła.

/szoł/

zespołowej wyznaczony jest w 
przedziale od 15 do 25 proc. więk
szym od rekordu toru. Adept ma pra
wo tylko do jednej jazdy w każdej se
rii. Oprócz wymogu zmieszczenia się 
w limicie czasu komisja egzaminacyj
na ocenia również styl jazdy adepta i 
jego zachowanie na torze w powstają
cych w czasie jazdy sytuacjach. Prze
kroczenie limitu czasu, wykluczenie w 
czasie jazdy, spowodowanie upadku 
przeciwnika, upadek własny, nie 
ukończenie wyścigu czy też niebez
pieczna jazda sprawia, iż adept egza
minu nie zalicza. Może próbować po
nownie, aż do skutku. Ilość “ popra
wek” nie jest ograniczona.

Po egzaminie na torze przychodzi 
czas na teorię. Kandydat musi wyka
zać się znajomością regulaminów i 
przepisów żużlowych, znać teorię ja
zdy na żużlu /np. podać kąt nachylenia 
zawodnika do toru podczas jazdy na 
łuku/, posiadać orientację w statucie i 
przepisach dyscyplinarnych Polskiego 
Związku Motorowego oraz znać budo
wę i zasady eksploatacji motocykli 
żużlowych. Kandydat musi pozytyw
nie zaliczyć kontrolne badania lekar
skie, psychologiczne oraz wykazać się 
odpowiednią sprawnością fizyczną / 
podciąganie na drążku, przysiady na 
jednej nodze itp/. Widać, że nie jest ła
two zdobyć uprawnienia do występów 
na torze.

Młodzieżowcy we wtorek 23 maja 
brali udział w turniejach I rundy Mło
dzieżowych Drużynowych Mi
strzostw Polski. Rybniczanie starto
wali w Rzeszowie. Zajęli tam drugie 
miejsce, zdobywając 24 punkty /Sosna 
- 8, Węgrzyk - 6, Sobczyk - 5, Mro
wiec - 5/ i ulegli tylko gospodarzom - 
Stali Rzeszów /46 punktów/. Mariusz 
Węgrzyk zadebiutował zatem w 
“ prawdziwych” zawodach i - jak w i
dać - spisał się całkiem nieźle.

Najmłodszym żużlowcom RKM-u: 
Marcinowi i Mariuszowi życzymy 
sukcesów na torze i trzymamy za nich 
kciuki. Młodzież śmiało atakuje pozy
cje doświadczonych zawodników, a 
przedsezonowe zapowiedzi o odmło
dzeniu zespołu nie pozostały w Rybni
ku jedynie w sferze werbalnych dekla
racji.

P iotr Szweda
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Zdjęcie 
z albumu czytelników
Zapraszamy na
szych Czytelni
ków do wspól
nego oglądania 
zdjęć. Wystar
czy przyjść do 
redakcji z cieka
wym zdjęciem, 
które po skopio
waniu natych
miast zwrócimy. 
/Można też 
wrzucić je do 
naszych "żół
tych skrzynek"/. 
Autora najsym
patyczniejszego 
lub najbardziej 
"odjazdowego" 
zdjęcia firma 
" E K S P R E S  
FUJI", Rybnik, 
ul. Reja 2 na
grodzi bezpłat
nym wywoła
niem i wykona
niem odbitek z 
rolki filmu.

Kocham Cię mamo Zdj.:J.M.

W&W
Wśród autorów 
prawidłowychy 

rozwiązań 
rozlosujemy 

bon towarowy 
wartości 

20 zł
(200 tys. zł) 

ufundowany 
przez sklep 

w&w
w Rybniku, 

przy
ul.Korfantego 2 
/posesja Hotelu 

Polskiego/

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Kilka niespodziewanych wydarzeń może mieć wpływ 
na zmianę planów. Będziesz musiał uelastycznić działanie lub zrezygnować z 
wariackiej wprawdzie, ale pełnej uroku i niespodzianek wyprawy. Może się zda
rzyć, że wrócisz z niej nie sam...
BYK - 21.04.- 20.05. - Nowa znajomość, po której wiele się spodziewałeś, może 
Ci przynieść rozczarowanie. I to nie dlatego, że osoba ta ukrywała swoje wady, 
ale to raczej Ty idealizowałeś każdy jej krok. Trzeba wrócić do rzeczywistości. 
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Zmiany w pracy spowodują, że poczujesz się nie
zbyt pewnie. Musisz zrobić wszystko, by “góra ” odczula, że jesteś niezastąpiony, 
ale warto mieć w rezerwie coś zupełnie innego. Zmiana kwalifikacji to przecież 
dla Ciebie pestka...
RAK - 22.06. - 22.07. - Zwróć specjalną uwagę na wszystkie urzędowe papiery i 
dokumenty. Zguba niby niewiele wartego świstka papieru może Cię kosztować 
fortunę, nie wspominając o kłopotach związanych z biurokracją. Niekoniecznie 
naszą, krajową...
LEW - 23.07. - 23.08. - W kontekście ostatnich wydarzeń zastanów się jak za
chować proporcje między dawaniem innym, a braniem czegoś od życia. Na razie 
przeważało to pierwsze, zbuntuj się i zażądaj czegoś dla siebie. To może oczyścić 
atmosferę.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Poczucie dobrze spełnionego obowiązku to dla pełnej 
satysfakcji z życia mało. To co robisz powinno sprawiać Ci przyjemność, jeżeli 
tak nie jest, szukaj mocniejszej motywacji w innym zajęciu.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Są pewne granice wyrzeczeń, których nie powinieneś 
przekraczać. Zresztą wcale nie jest pewne czy ktoś to doceni. A może to tylko 
sposób na zwrócenie na siebie uwagi? Są na to o wiele przyjemniejsze sposoby... 
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Trochę rozmów, zmęczenia i... poważny odpływ 
gotówki. Azylem i pomocą służyć Ci będą przyjaciele, na których, szczerze 
mówiąc, położyłeś już krzyżyk. Odezwą się w najbardziej odpowiednim momen
cie, by zadbać o Twój stan duchowy. Materialny zresztą także...
STRZELEC - 23.11 - 21.12. - Piętrzy się przed Tobą zbyt wiele przeszkód, a 
szkoda sil na pokonywanie ich siłą, by dowiedzieć się, że nie było specjalnie 
warto... Na razie przyglądaj się bacznie okolicznościom i nie wypuszczaj sprawy 
z rąk...
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Bierność i celowe nieangażowanie się w 
przedsięwzięcie, którego animatorem jest wprawdzie ktoś rzutki, ale nierozsąd
ny, może być Twoją szansą. Ktoś przy okazji pozna się na Twojej rozwadze i za
pamięta Twoje nazwisko. To wystarczy.
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Realnych, dostępnych również dla Ciebie możliwo
ści ubarwienia sobie życia jest więcej niż Ci się wydaje. Nie odkładaj tego na 
później, bo wtedy trzeba będzie ponieść większe nakłady.
RYBY - 20.02. - 20.03. - Skutki zmian jakie chcesz poczynić teraz mogą być od
czuwalne dopiero za parę tygodni. Nie przyśpieszaj sztucznie procesu, który 
musi trwać odpowiednio długi czas. Gdy postąpisz inaczej, cel może nie zostać 
osiągnięty, a Twoje wysiłki zmarnowane.

Kwiatki i kropki F atałachy z naszej szafy
Tego lata królować będzie kobiecość 

totalna - słodkie, pastelowe barwy, 
odważne dekolty, przezroczystości, 
prześwitująca tu i ówdzie golizna, krój 
podkreślający i uwypuklają
cy to i owo. Może być ro
mantycznie lub wampowa
to, słodko lub ostro, ale za
wsze kokieteryjnie...

A kobiecość to również 
kwieciste sukienki, które la
tem jak bumerang wracają 
do kolekcji!

Najbardziej modne są 
kwiaty na jasnym tle, blade 
w różach, niebieskościach, 
jasnych fioletach, brzoskwi
ni. Nie jest to feeria barw 
działkowego ogródka, raczej

Poziomo: A/ językowy lub w taksówce, B/ harcerski pluton, 
C/ towarzystwo wzajemnej adoracji, D/ rycerza obarcza, E/ 
byle dobrze szła..., F/ na szyi zwycięzcy, G/ najmilszy prezent 
dla babci, H/ łączy go język, I/ gra na zegarowej wieży, J/ 
mogą być piwne lub kocie
Pionowo: 1/ w dal po medal, 2/ “sukienka” dla żarówki, 3/ 
przyjaciel Białej Damy, 4/ samochodowy konik, 5/ coś do 
rozdzierania, 6/ można je komuś spuścić, 7/ czasem tępe w 
nożu, 8/ w Bałtyku przy śledziku, 9/ kalosz z gwizdkiem, 10/ 
na patyku
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: A-2, D-1, F-2, E-9, F-7- I-6, D- 
10; F-6, D-6; I-5, G-2, E-4, A-3, D-7, B-9; E-1, F-4, F-6, F-7, 
C-2, F-7, G-10, J-4, H-7
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 18 z hasłem “Wielcy lu
dzie są dumni, mali zarozumiali” otrzymuje Agnieszka Ga
moń, 44-203 Rybnik-Paruszowiec, ul. Pod Wałem 9.
Nagrody do odebrania w redakcji przez miesiąc od daty ogłosze
nia nazwiska zwycięzcy.

5 minut łamania głowy

raczej łąka oglądana przez poranną 
mgiełkę. Drugim niezwykle modnym 
wzorem będą groszki, uznane widać 
przez projektantów za bardzo kobiece.

O ile kwiaty widnieją 
najczęściej na roman
tycznych, powiewnych 
długich sukienkach, w 
kropy i kropki bywają 
małe, urocze kostiumiki, 
do których aż proszą się 
rękawiczki i kapelusz, a 
także te seksowne, hol
lywoodzkie sukienki w 
stylu lat 50. i 60., w ja
kich wzbudzała zachwyt 
Marylin Monroe...

W różka

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 “PA
PIRUS” /ul. Gliwicka 4/. Jej zdobywca po odebraniu w naszej redakcji specjalnego kupo
nu będzie mógł złożyć w “Papirusie” zlecenie bezpłatnego wykonania stu kolorowych wi
zytówek lub dwóch automatów samotuszujących.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 18 nagrodę otrzymuje Bożena Ciecior, ul. Polna 16A, 44-200 
Rybnik

Jak żech boł bajtlym w przeszkolu, 
malowali my przed Dniym Matki swoja 
Mama. Fest my sie do tego napolyli, bo 
kożdy jom chcioł jak nojgryfnij i noj
szwarnij namalować. Kej sie teroz na 
tyn łobrozek podziwom, kery Mama 
ostawiyła sie na pamiontka, to isto Miss 
Rybnika żech z nij niy zrobioł. Włosy 
namalowołech ji  czorne ani tera na da
chu, gymba łod ucha do ucha, łoczy 
wytrzyszczała, nos wieli jak klamka w 
kościele a rynce i nogi ciyńke, ani 
szpyndliki łod szwoczki.

W starszakach robiyli my laurki z ser
cami i szyli jegelniki na jegły i sztopna
dle. Joch już wtedy niy mioł talyntu do 
szycio i niy boło sie czym pochwolić. Ale 
choć jegelnik boł niyherski, Mamie sie 
podoboł i po dzisiok wisi w kącie za 
szrankym.

Roz my z Markym i naszymi kuzyn
kami umyślyli przyrychtować tyater na 
Dziyń Matki. Po kryjomu ćwiczyli my 
wystympy w pywnicy we waszrałmie. 
Dziołchy uszyły do sia klajdy z krałska
mi z biołego kreppapióru a do nos wiel
gachne f ligi pod broda.

Zamiast kurtyny boła rozwieszono 
bez cołko izba płachta na sznurze a 
Mamy siedziały naprzeciwko. Nojprzód 
zaśpiywali my “nojmilejszo w życiu jest 
mi Mama” a nasze Mamy zarozki wy
ciongly z kapsy sznuptychle i zaczły 
płaczki uciyrać. Potym łoba z Markym 
godali my wierszyk, po kerym jo sie roz
beczoł, boch sie pomyloł i Marek ryp
noł mje w kark. Przy wicach żech sie 
już niy pomyloł i Mamy nom fest kla
skały. Po nos boły  kuzynki dran. Pu
ściyły kaseta z Filipinkami, bo jak na
sze Mamy boły  małe, to je  rade słucha
ły. Dziołchy zrobiyły taki mini play
back-show. Gymbami klapały, nogami 
zaczły w lufcie fyrlać ani te łabędzice 
wedle jeziora i skokać jak błechy po ba
ranicy. Jak im sie przy tym tańcowaniu 
zaczły krałski z klajdów urywać i furgać 
po cołki izbie, to my z Markym już tego 
niy umieli strzymać i głośno my porskli 
ze śmiychu. Skuli tego dziołchy sie na 
nos pofukały i ani rusz niy chciały dalij 
wystympować. Jednak poleku udało sie 
Mamom je ucholkać i cołko nasza fe
rajna siadła pogodzono ku stole, na ke
rym Mamy rychtowały dlo “artystów” 
lecy jake maszkety. Fajne to boły  czasy 
ale my już z nich wyrośli. Domy naszym 
Mamom fajnisty kwiotek, wyściskomy 
je, wycałujymy i powiymy tak jak w tyj 
śpiywce:
“Dziynkuja Ci Mamo za wszystko, 
za to że jesteś przy mnie tak blisko. 
Bołech mały jak kruszynka w Twoim 
łonie
i już wtedy pokochałaś, Mamo, mje. 
Potym brałaś moje rynce w Twoje dło
nie
i z matczynom troskom przytulałaś 

mje.
Ty uczyłaś mje wymawiać pierwsze sło
wa,
tłumaczyłaś, Mamo, co to znaczy żyć. 

Zrozumiołech, że Twa prowda w moim 
życiu niy zaginie,
ale bydzie trwała wiela długich lot. 
Dziynkuja Ci Mamo, za wszystko, za 
miłość Twom,
za to, że chronisz mje skrycie przed 
chwilom złom. ”

Wszystkim Mamom sto zdrowych, 
spokojnych lot i pociechy z nos, hon
cwotów, życzom

Edek

i M arek M ateja, jego fomfel.
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Redaguje zespół. Druk: Drukarnia “OLDPRINT”, Żory.
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
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