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•O  nowym sztan
darze chóru 
SŁOWICZEK 
z Popielowa 
- str. 4

•K arp ze stołu 
hrabiego Potoc
kiego - str. 4

Śledztwo trwa... Jedź ostrożnie!
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GAZETA RYBNICKA rozma
wia z PIOTREM GOJNYM, 
prokuratorem rejonowym w Ryb
niku ;

REDAKCJA: - Panie Prokura
torze w pierwszych dniach paź
dziernika wydarzyła się w Kuźni 
Ligockiej zbrodnia, wokół której 
nie cichną domysły i to z dwu 
powodów: ofiarą morderstwa był 
ksiądz, a więc osoba publiczna, 
znacząca w swym środowisku, 
a po drugie - minęły dwa miesiące 
- i nic nie wiadomo o rezultatach 
śledztwa.

Prokurator Piotr GOJNY: - Ty
lko pozornie wokół sprawy zale
gła cisza, bowiem w dalszym 
ciągu prowadzone są intensyw
ne działania wykrywcze i od
powiadające im intensywnością 
czynności procesowe w toku 
prowadzonego śledztwa. Pro
kuratura zleciła z początkiem 
października opracowanie sze
regu ekspertyz biegłym z Za
kładu Medycyny Sądowej Ślą
skiej Akademii Medycznej w K a
towicach i Wydziału Kryminali
stycznej Komendy Wojewódz
kiej Policji w Katowicach. Zleci
liśmy opracowanie ekspertyz 
z zakresu badań biologicznych, 
fizyko-chemicznych, daktylo
skopii i mechanoskopii. Aktual
nie spływają już do prokuratury 
opracowane opinie.

RED.: - Na jakie konkretne py
tania odpowiedzieć mają te opi
nie i ekspertyzy ?

P.G. - Dla dobra śledztwa nie 
mogę jeszcze w tym miejscu 
udzielić bardziej szczegółowej 
informacji. Mogę jedynie stwie
rdzić, iż staramy się ostatecznie 
ustalić, jaką drogą sprawca 
wszedł do wnętrza plebanii. 
Chodzi również o przeprowa
dzenie badań identyfikacyjnych 
zabezpieczonych siadów linii 
papilarnych, badań śladów na 
obecność mikrośladów i szeregu 
innych. Osobiście liczę, iż cało
kształt przedłożonych nam opi
nii biegłych pozwoli wyłonić 
ostateczne wersje śledcze i ukie
runkować dalsze czynności pro
cesowe. Trwają równolegle 
przesłuchania dalszych świad
ków. Korzystając z okazji po raz 
kolejny proszę wszystkich, któ
rzy posiadają jakiekolwiek in
formacje na ten temat, o kon
takt z prokuraturą lub policją.

RED.: - Proszę o wyjaśnienie 
innej wątpliwości, którą budzi 
widok cinkciarzy pod Domem 
Handlowym „Hermes". Czy ci 
panowie łamią prawo?

P.G.: - W przypadku ustalenia,

iż dana osoba prowadzi bez wy
maganego zezwolenia dewizo
wego lub wbrew jego warunkom 
działalność polegającą na kup
nie i sprzedaży walut obcych lub 
pośredniczy w takich transakc
jach, podlega ona karze grzyw
ny do 50 milionów złotych. Wła
ściwym do orzekania w tych 
sprawach jest aktualnie Urząd 
Skarbowy. Oczywiście na orga
nach Policji spoczywa główny 
obowiązek ujawniania tego ty
pu naruszeń prawa i kierowania 
spraw do Urzędów Skarbo
wych. Chciałbym przestrzec 
osoby, które nabywają obce wa
luty od przypadkowych sprze
dawców, iż istnieje ryzyko naby
cia nominałów fałszywych, mo
żna też paść ofiarą oszustwa, 
zwanego potocznie „przewał
ką,„ czy nawet napadu rabun
kowego. Po co to ryzyko skoro 
najczęściej w pobliżu znajduje 
się legalnie działający kantor.

RED: - Nie mniejsze wątpliwości 
budzi handel alkoholem na placu 
targowym. Czy jest on nielegal
ny ?

P.G.: - Tak, gdyż zgodnie z obo
wiązującą Ustawą o Wychowa
niu w trzeźwości i przeciwdzia
łaniu alkoholizmowi do prowa
dzenia sprzedaży alkoholu wy
magane jest zezwolenie. Po osta
tniej nowelizacji wspomnianej 
ustawy sprzedaż alkoholu bez 
zezwolenia, będąca dotychczas 
występkiem, stała się wykrocze
niem, a zatem właściwym do 
orzekania w tym względzie jest 
Kolegium d/s wykroczeń. Wy
kroczenie zagrożone jest karą 
aresztu, ograniczenia wolności 
albo grzywny. Wytwarzanie nie
legalnie spirytusu jest natomiast 
nadal występkiem ściganym 
przez organa policji i prokuratu
ry. Alkohol ten często pochodzi 
z podejrzanego źródła i warto 
przestrzec przed konsekwencja
mi nie tylko dla portfela, ale 
przede wszystkim dla zdrowia, 
a nawet żyda.

RED: - Ostatnie pytanie dotyczy 
przestępczości gospodarczej. 
Wobec tylu afer, głośnych na 
całą Polskę, nieuchronnie nasu
wa się pytanie: a jak jest u nas, 
czy pojawiają się także i to w kalibrze

librze proporcjonalnym do siły 
gospodarczej regionu?

P.G.: - Niewątpliwie faza przejś
cia do gospodarki rynkowej 
i przekształcenia własnościowe 
mogą sprzyjać narastaniu prze
stępstw przeciwko mieniu, 
w tym potocznie zwanej „prze
stępczości gospodarczej” . Oso
biście oczekuję z niecierpliwością

 na wejście w życie nowego 
kodeksu karnego, którego uno
rmowania będą z pewnością ba
rdziej przystawały do przyszłe
go, odmiennego modelu gospo
darki. Rybnicka prokuratura 
prowadziła i prowadzi aktualnie 
szereg postępowań przygotowa
wczych w sprawach o niegos
podarność, zagarnięcia mienia 
społecznego, usiłowanie lub do
konywanie w oparciu o podro
bione dokumenty zagarnięć 
znacznych kwot pieniężnych na 
szkodę działających na naszym 
terenie banków, fałszowanie 
wyników statystycznych przed
siębiorstw dla uzyskania kredy
tu bankowego itd. Prawdziwą 
plagą w ostatnim okresie stały 
się przypadki wycinania i kra
dzieży fragmentów linii telefoni
cznych, bądź trakcji kolejo
wych.

Osobny rozdział to sprawy 
o zwrot korzyści uzyskanych 
niesłusznie kosztem Skarbu 
Państwa przez niepaństwowe 
osoby prawne i osoby fizyczne.

Działanie Ustawy z czerwca 
1990 roku przedłużono do koń
ca 1992 roku, rozszerzając krąg 
podmiotów, które mogą wystą
pić z podobnym powództwem 
do Sądu. Niestety pomimo sze
roko zakrojonych działań pro
pagujących tę ustawę, podejmo
wanych przez Prokuraturę Wo
jewódzką w Katowicach i moich 
własnych, nie mogę powiedzieć 
abyśmy uskarżali się na zalew 
tego typu zawiadomień.

W ostatnim okresie podobne 
zawiadomienie złożył w Proku
raturze Rejonowej w Rybniku 
związek zawodowy jednego 
z największych przedsiębiorstw 
na terenie Rybnika. Być może 
po tym zawiadomieniu pójdą 
następne.

Red: - Dziękuję Panu za roz
mowę.

Notowała: Eugenia Plucik

Najtaniej w sklepach „Świetlik,,
Rynek 6 - Sobieskiego 14.

Sprzęt elektryczny: lampy, żarówki, żyrandole, 
bezpieczniki i inne akcesoria elektryczne. 

Wesołych Świąt Klientom 
życzy

ŚWIETLIK

Już z i m a !
Mamy już za sobą prolog 

do zimowego sezonu na na
szych drogach... i chodni
kach. Jego bilans - jak co 
roku- niezmiennie dowodzi, 
że nasze służby drogowe, do
zorcy i właściciele domów 
Uczą na OPATRZNOŚĆ.

To co działo się rano na 
jezdniach w barbórkową 
środę, 4 grudnia, było już 
klasyką: auta tańczyły pirue
ty, niektóre kończyły je w ro
wach lub na słupach latarni 
/osobiście widziałam dwa 
takie przypadki/, przechod
nie fikali śmiesznie / i  groź
nie/ fikołki, a piaskarki - 
ponoć jeździły, ale nikt nie 
wie gdzie, a dozorcy grzali 
się przy domowych kaloryferach

kaloryferach i piecach.
Rybnicka policja odnoto

wała tylko jeden wypadek, 
natomiast Pogotowie Ra
tunkowe od godziny 6.00 do 
20.00 przyjęło w tym dniu 10 
osób z urazami kończyn, 
kręgosłupa, złamaniami 
i potłuczeniami. Wszystkie 
wypadki zdarzyły się na ryb
nickich ulicach. Był to bilans 
jednego dnia przed - zimowe
go, którego nadejście, nawet 
bez prognoz pogody, można 
było przewidzieć. Życzymy 
dobrego snu zimowego 
wszystkim służbom odpo
wiedzialnym za bezpieczeń
stwo na naszych drogach 
i chodnikach.

/red./

GAZETA RYBNICKA W PIĄTEK !
Uprzejmie zawiadamiamy naszych Czytelników, 

że najbliższy numer świąteczno-noworoczny 
„Gazety Rybnickiej,, ukaże się w kioskach 

nie w środę, lecz w piątek 20 grudnia 
i będzie z kalendarzem „Gazety Rybnickiej,,.

SKLEP MEBLOWY 
„JAN,,

poleca szeroki wybór mebli 
WSZYSTKIM KLIENTOM Z OKAZJI 

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I NOWEGO ROKU 
składa

NAJLEPSZE ŻYCZENIA

GAZETA RYBNICKA



ZARZAZARZĄD MIASTA INFORMUJE

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
na czynną w każdą niedzielę

GIEŁDĘ SAMOCHODOWĄ
na terenie targowiska w Rybniku, 

wjazd od ulicy Młyńskiej.
Zarząd Miasta Rybnika

J a k  z d o b y ć  te le fo n .. .  
dla o s ie d la

„Jestem" 
w prenumeracie
Miesięcznik „JESTEM,, wy

dawany przez Polski Czerwony 
Krzyż, był dotychczas rozpro
wadzony przez kioski „Ruch,,. 
Stare numery ze zwrotów moż
na było kupić także w siedzibie 
Zarządu Rejonowego PCK po 
obniżonej cenie.

Od nowego roku „Ruch,, nie 
będzie kolporterem tego miesięcznika

miesięcznika. Regularne otrzymywa
nie pisma zapewnić może tylko 
prenumerata, której można do
konać w siedzibie Zarządu Re
jonowego PCK przy ul. Chrob
rego.

/ j a k /

SPRZEDAM dom bliźniak 
w Wodzisławiu.
Tel. grzecznościowy: 22-899

Po rozmowie w Rejonowym 
Urzędzie Telekomunikacyjnym
w Rybniku w sprawie założenia 
telefonu w moim mieszkaniu, 
załamałam ręce. Wniosek złoży
łam w 1983 roku i jestem wciąż 
na liście oczekujących. Miesz
kam na osiedlu DWOREK 
i perspektywa wieloletniego cze
kania na telefon zmobilizowała 
mnie do działania.

Jak zdobyć więc telefon, jeśli 
już nie dla mnie, to chociaż dla 
osiedla w którym mieszkam ?

Odwiedziłam w tej sprawie 
jeszcze raz Urząd Telekomuni
kacji, a tam uprzejmie poinfor
mowano mnie, że MOŻNA za
łożyć automat osiedlowy dla 
wszystkich mieszkańców, usytu
owany w dogodnym miejscu.

Aby to osiągnąć jak najszyb
ciej musi być spełniony jeden

warunek: mieszkańcy osiedla 
muszą chcieć takiego telefonu 
i wystąpić na najbliższym posie
dzeniu Rady Osiedlowej z od
powiednim wnioskiem. W admi
nistracji osiedlowej dowiedzia
łam się, że takie zebranie będzie 
za ok. 2 miesiące. Może dobrze 
byłoby, aby mieszkańcy osiedla 
„Dworek,, wystąpili do Rybnic
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
z wnioskiem o nadzwyczajne 
zwołanie posiedzenia Rady 
Osiedlowej i uchwalili taki 
wniosek jak najszybciej. Jeżeli 
wykażą konsekwencję i solidar
nie poprą wniosek, to telefon 
osiedlowy zacznie działać i tak 
dopiero wiosną. Wniosek trzeba 
jednak przesłać pod adresem: 
Polska Poczta, Telegraf, i Tele
fon, Dyrekcja Wojewódzka 
w Katowicach - Rejonowy 
Urząd Telekomunikacyjny, 
ul. Gen. Hallera 6, 44-200 Ryb
nik.

GRAŻYNA STANIEK

Odznaczenia____________________

Dla honorowych krwiodawców

RADOSNYCH ŚWIĄT 
BOŻEGO NARODZENIA  

oraz dużo zdrowia 
szczęścia

 w NOWYM ROKU 1992  
 życzy 

 SWOIM KLIENTOM
 DROGERIA "SANITAS"

 Rybnik, ul. B. C hrobrego 9

Z okazji Dni Honorowego 
Krwiodawstwa obchodzo
nych w tym roku od 22 do 26 
listopada, odbyła się uroczy
sta akademia w Ośrodku 
Szkolenia Zarządu Rejono
wego PCK przy ul. Chrobre
go.

Wręczono na niej, przy
znane przez Prezydenta Rze
czypospolitej Polskiej, od
znaczenia państwowe dla 
najbardziej zasłużonych 
krwiodawców.

Honorowe odznaki PCK 
III i IV stopnia oraz Złote 
Krzyże Zasługi wręczali: 
przewodnicząca Komisji 
Zdrowia i Opieki Społecznej 
rybnickiej Rady Miasta 
MARIA KUFA-SKORU
PA oraz w imieniu Zarządu 
Rejonowego PCK, prezes 
TADEUSZ ŁATA. Krzyże 
te przyznawane są honoro
wym krwiodawcom po od
daniu 20 litrów krwi. W tym 
roku w Rybniku otrzymali 
je: Jerzy Artyszuk, Roman

Brianis, Eryka Foryś-Ku
czyńska, Zbigniew Jędrze
jak, Stanisław Kosowski, An
drzej Krysiak, Jerzy Piot
rowski, Zdzisław Prugar, Ta
deusz Szpakowski, Tadeusz 
Sznarocki, Jerzy Szymecz
ko, Andrzej Wandel, Janusz 
Woźniak, Andrzej Żarski 
i Jan Cichy. Dwu honoro
wym krwiodawcom z Ryb
nika - Władysławowi Mlecz
ce i Marianowi Wystupowi, 
Prezydent RP przyznał naj
wyższe odznaczenie dla 
krwiodawców - ZASŁUŻO
NY DLA ZDROWIA NA
RODU. Wręczono je w Pa
łacu Młodzieży w Katowi
cach. Odznaczenie to otrzy
mują dawcy po oddaniu 25 
litrów krwi. Dla odznaczo
nych PCK ufundowało na
grody książkowe.

Spośród rybnickich Klu
bów Honorowych Dawców 
Krwi najbardziej aktywne 
są: przy KWK „Jankowice” 
/ponad 282 litry/, przy Lo-

Likwidator 
Przedsiębiorstwa 
Produkcji Usług 

Handlu i Wdrożeń 
„Vitis„ spółka z o.o. 

z siedzibą w Rybniku 
ul. 3 Maja 12,

z a w ia d a m ia

o rozpoczęciu 
likwidacji

w/w przedsiębiorstwa 
i wzywa wierzycieli 

do zgłaszania roszczeń 
w terminie 30 dni 

od daty 
ukazania się 
ogłoszenia.

lokomotywowni /ponad 93 lit
ry/, przy Stacji PKP /ponad 
85 litrów /i przy KWK „Ry
mer” /72 litry/.
 Niestety, spada liczba ho

norowych krwiodawców 
oraz ilość oddanej przez nich 
krwi. Dotyczy to przede 
wszystkim krwi oddanej 
przez dawców zrzeszonych 
w klubach.

Na spadek ten wpływ ma 
między innymi niezbyt jasna 
sytuacja na rynku leków. 
Honorowi krwiodawcy po 
oddaniu 6 litrów krwi są 
uprawnieni do otrzymywa
nia leków bezpłatnie. 
W związku z zaległościami 
budżetu państwa wobec ap
tek, uprawnienia te nie są 
honorowane.

Do Zarządu Rejonowego 
PCK przychodzą rozgory
czeni krwiodawcy, którzy 
mają oddane ponad 20 lit
rów krwi i skarżą się, że 
teraz, gdy są chorzy, nie mo
gą dostać leków na darmo. 
Poza tym, prywatne zakłady 
pracy często nie udzielają 
dnia wolnego przysługujące
go po oddaniu krwi.

/jak/

K R ONIKA POLICYJNA

UWAGA PIESI !
20 listopada na skrzyżowaniu 

ulic Mikołowskiej i Wyzwolenia 
samochód zastava potrącił pie
szego /la t 65 /  na przejściu dla- 
pieszych. Ofiara wypadku do
znała złamania miednicy i ogól
nych potłuczeń ciała.

21 listopada na ul. 1-Maja 
w Chwałowicach ford fiesta po
trącił na przejściu dla pieszych 
39-letnią kobietę, która doznała 
złamania miednicy.

21 listopada na ul. Prostej fiat 
126 p potrącił przebiegającego 
przez jezdnię 46-letniego męż
czyznę. W wyniku wypadku do
znał on złamania podstawy cza
szki.

22 listopada na ul. Wodzis
ławskiej skoda favorit potrąciła 
pieszego, który nagle wtargnął

na jezdnię. Skończyło się jednak 
tylko na drobnych obrażeniach 
ciała.

WŁAMYWACZE 
- KOLARZE

W nocy z 21 na 22 listopada
nieznani sprawcy włamali się do 
garażu przy ul. Obywatelskiej, 
skradli motorynkę romet oraz 
4 rowery o łącznej wartości 
7 mln zł.

JAK TO W RODZINIE ?
23 listopada jeden z mieszkań

ców Boguszowic po pijanemu 
pobił swojego ojczyma. Pobicie 
było tak brutalne, że ofiara 
zmarła.

PILNUJ SIĘ NA GIEŁDZIE !
24 listopada na giełdzie samo

chodowej przy ul. Gliwickiej 
nieznani sprawcy skradli z fiata 
126 p sprzęt radiofoniczny war
tości 1,5 mln zł.

ŚMIERĆ W PŁOMIENIACH
24 listopada o godz. 8.00 rano 

palacz jednej z rybnickich szkół 
znalazł w otworze wsypowym 
pieca tlące się częściowo zwłoki 
swojego zmiennika. Policja 
przypuszcza, że zmarły podczas 
pracy wpadł jedną nogą do ot
woru wsypowego, tracąc przy
tomność. Śmierć nastąpiła 
wskutek spalenia jednej nogi 
oraz tułowia. Prokurator zarzą
dził sekcję zwłok.

DO BETONU ?
W nocy z 25 na 26 listopada

nieznany sprawca włamał się do 
magazynu narzędziowego przy 
Oddziale V Szpitala przy Gliwic
kiej. Po urwaniu kłódek skradł 
wiertarkę udarową „Celma,, 
wartości 3,2 mln zł.

ZWŁOKI W LESIE
25 listopada podczas penetra

cji lasu w Orzepowicach, patrol 
policyjny znalazł zwłoki mężczyzny

mężczyzny. Zlecono przeprowadze
nie sekcji zwłok.

SAMOCHODOWI 
ZŁODZIEJE W ARESZCIE 

W nocy z 25 na 26 listopada
patrol policyjny zatrzymał 
trzech mężczyzn, przy których 
znaleziono akcesoria samocho
dowe i narzędzia. Łup pochodził 
z włamań do samochodów, do
konanych na parkingu przy ul. 
Dworek.

ZŁODZIEJ - SPAWACZ 
W nocy z 25 na 26 listopada

nieznany sprawca skradł z agre
gatu prądotwórczego koparki, 
znajdującej się na odcinku ro
bót, kabel spawalniczy, rozrusz
nik i akumulator o łącznej war
tości ok. 5 mln zł.

W BIAŁY DZIEŃ !
26 listopada o godz. 14.30,

przy ul. Kościuszki nieznany 
sprawca okradł mieszkankę Jas-

Jastrzębia. Zabrał jej torbę, kożuch 
i czapkę wartości 5 mln zł.

NIEZŁY KARAMBOL
26 listopada, na skrzyżowaniu 

ulic Krupińskiego i 1-Maja, nie
trzeźwy kierowca nie udzielił 
pierwszeństwa przejazdu fiato
wi - croma. W wyniku zderzenia 
fiat uderzył w nadjeżdżającego 
z przeciwka volkswagena.

OKRADAJĄ 
W PRZYCHODNI

26 listopada w przychodni le
karskiej przy ul. Byłych Więź
niów Politycznych z wózka dzie
cięcego skradziono torebkę 
z dokumentami i gotówką w wy
sokości 210 tys. zł.

NIE KRADNIJ KABLA
27 listopada przy ul. Gliwic

kiej policja zatrzymała spraw
ców kradzieży 13 kg drutu mie
dzianego /n a  szkodę 
KWK ,,Szczygłowice"/ .  Aresz
towani złodzieje okazali się mie
szkańcami Gliwic.

GAZETA RYBNlCKA



NARKO M ANIA DROGA 
DO NIKĄD

Manekin z makówką zamiast 
głowy i zawieszonym na szyi 
napisem: „Proszę o pomoc. Jes
tem chory na AIDS. Od 3 lat 
zażywam narkotyki,,- to najbar
dziej przyciągający uwagę ele
ment wystawy otwartej w piątek 
29 listopada w MIEJSKIEJ BI
BLIOTECE PUBLICZNEJ.

Wystawa ta, pod hasłem „Na
rkomania - droga donikąd„, bę
dzie czynna do lutego przyszłe
go roku. W jej uroczystym ot
warciu wziął udział wiceprezy
dent JERZY KOGUT, wice
przewodniczący Rady Miejskiej 
JÓZEF DELOWICZ, przewod
nicząca Komisji Patologii Spo
łecznej RM ANIELA KEM
PIŃSKA oraz uczniowie Tech
nikum Mechanicznego. Zorga
nizowana przez pracowników 
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ wystawa, jest 
związana z ogłoszonym przez 
Światową Organizację Zdrowia 
pierwszym grudnia jako Dnia 
Solidarności z Chorymi na 
AIDS. Materiałów dostarczyło 
Towarzystwo Zapobiegania Na
rkomanii z Warszawy oraz ryb
nicki Sanepid. Wiele informacji 
wyszukali w książkach i prasie 
oraz powielili pracownicy biblioteki

biblioteki.
Wystawa ma charakter 

oświatowy, jej zadaniem jest 
uświadomienie zagrożeń i wy
wołanie refleksji na temat nar
komanii. Przeznaczona jest dla 
szerokiego kręgu odbiorców, 
a szczególnie dla młodzieży i ro
dziców. Autentyczne wiersze 
napisane przez narkomanów - 
w formie klepsydr, plakaty oraz 
inne materiały informacyjne 
umieszczone na wystawie, mają 
wstrząsnąć odbiorcą i spowodo
wać jego zastanowienie się nad 
własną postawą wobec narko
manii, a przede wszystkim 
uświadomić mu, że nie jest to 
problem egzotyczny, lecz bar
dzo realny, z którym może spot
kać się każdy z nas.

W Polsce w latach 60 i 70 
bagatelizowano zagrożenie nar
komanią uważając, że jest to 
przejściowe zagrożenie. Jeszcze 
dziś jesteśmy skłonni uważać, że 
to tylko problem wielkich aglo
meracji, który nas nie dotyczy.

Niestety - nie jest to prawda. 
Narkomani są wśród nas.

W nałóg ten popadają coraz 
młodsi ludzie. Zjawisko tzw. 
„wąchania,, pojawia się już na
wet w szkołach podstawowych.

Niedawno otwarta wystawa 
spotkała się już z dużym zainte
resowaniem wśród młodzieży. 
Dyrekcja biblioteki będzie za
praszać do jej obejrzenia 
uczniów wszystkich rybnickich 
szkół.

Osoby mające problemy z na
rkomanią mogą na wystawie 
poznać adresy instytucji, które 
udzielają pomocy. Są to:
. Wojewódzka Poradnia Konsul
tacyjna d /s Narkomanii, Kato
wice, ul. Hallera 70 - tel. 569-984 
. Poradnia Uzależnień, Punkt 
Konsultacyjny, Rybnik, ul. Hib
nera 36 - tel. 22-070 
. Państwowy Szpital dla Nerwo
wo i Psychicznie Chorych, Ryb
nik, ul. Gliwicka - Oddział XII - 
Detoksykacji Osób Uzależnio
nych - tel. 26-561.

/ja k /

Od „ Zosi samosi" 
do holdingu

Przedsiębiorstwo Remon
towo-Budowlane Przemysłu 
Węglowego w Rybniku po
wstało w latach 60. Było ty
powym socjalistycznym 
przedsiębiorstwem budow
lano-montażowym, przysto
sowanym do działania w wa
runkach gospodarki central
nie planowanej. Budowało 
budynki mieszkalne na osie
dlach, szkoły, przedszkola, 
żłobki i pawilony handlowe 
oraz wykonywało roboty re
montowe. Obsługiwało ko
palnie Rybnickiego Okręgu 
Węglowego. O robotę nie 
trzeba było się martwić - 
zadania wyznaczała dyrek
cja zjednoczenia. Przedsię
biorstwo zdolne było wyko
nać każdą budowę - od wy
kopu, aż po przekazanie klu
czy. Całe zaplecze budow
lane trzeba było mieć u siebie 
- w socjalistycznej gospodar
ce ciągle występowały

„przejściowe,, trudności 
z tzw. kooperantami. PRB 
miało więc własną: bazę 
sprzętu, warsztaty, stolarnię, 
cegielnię, zakład prefabryka
cji betonu i wyrobów żelbeto
wych, zakład instalacji sani
tarnych itd. Było wzorowym 
przedsiębiorstwem socjalistycznym

: taki wówczas obo
wiązywał model - być samo
wystarczalnym.

Gdy jednak od 1 stycznia 
1990 roku zaczęły obowiązy
wać zasady gospodarki ryn
kowej, okazało się, że takie 
budowlane „Zosie-samosie„ 
nie są potrzebne. Aby przyno
sić zyski, trzeba się specjali
zować ! Konkurencja zmu
sza do jak najlepszego i naj
tańszego wykonywania ro
bót budowlanych. Każdy 
kto buduje, patrzy na koszty 
i stara się znaleźć wykonaw
cę, który jest najtańszy. Naj
lepiej na tym wychodzą firmy

firmy specjalistyczne, umiejące 
wykonywać pewien tylko ro
dzaj robót budowlanych - 
ale za to najlepiej i najtaniej.

Rozbudowane zaplecze
produkcyjne zaczęło więc 
przedsiębiorstwu wychodzić 
bokiem. Koszty utrzymania 
były wysokie - trudno więc 
zaoferować konkurencyjne 
ceny usług. Dodatkowo - jak 
prawie każde przedsiębior
stwo państwowe posiadało 
obiekty socjalne - hotel ro
botniczy, stołówkę zakłado
wą itp.

- Żeby utrzymać się na 
rynku, musimy działać na 
zasadach kapitalistycznych - 
konkurencji i efektywności - 
mówi dyrektor JERZY HE
INZE.

Musimy odchudzić 
przedsiębiorstwo z niepo
trzebnych obiektów, bez 
których można się obejść. 
Trzeba zacząć specjalizować

się w określonej branży bu
downictwa. Niemożliwe jest 
dzisiaj zajmowanie się 
wszystkim. Całą działalność 
trzeba podporządkować 
przynoszeniu zysku. Kiero
wnictwo PRB zaczęło więc 
przekształcać przedsiębior
stwo w kierunku nowych, 
rynkowych warunków. Za
początkowano zmiany stru
kturalne. Przyszłość to pry
watyzacja i specjalizacja. 
Wchodzące w skład PRB za
kłady będą usamodzielniane 
- przedsiębiorstwo podzieli 
się na mniejsze wyspecjalizo
wane jednostki. W związku 
z trudnościami finansowymi 
dotychczasowych klientów - 
głównie kopalń - PRB miało 
kłopoty ze zdobyciem zle
ceń. Nie było już odgórnych 
przydziałów robót ze zjed
noczenia. Trzeba było radzić 
sobie samemu. Rozpoczęto 
więc inicjatywy marketingo
we. Osoby wykazujące się 
zdolnościami w tym kierun
ku, szukały zleceń dla przed
siębiorstwa w zakładach 
przemysłowych, handlo
wych, zarówno prywatnych 
jak i państwowych oraz 
w urzędach miast i gmin. Na

Skończyła się era samowystarczalnych, wielofunkcyjnych gigantów. Czy kopalnie czeka ten sam proces restrukturyzacji ? Foto: J. Żak

rok 1991 udało się zapewnić 
zatrudnienie wszystkim pra
cownikom.

PRB ma dobre wyniki fi
nansowe - wywiązuje się z zo
bowiązań zarówno wobec 
Skarbu Państwa, jak i swoich 
pracowników.

Obecnie przedsiębiorstwo 
jest w trakcie organizowania 
specjalnej komórki marke
tingowej, która będzie za
jmowała się tylko poszuki
waniem zleceń na roboty bu
dowlane. A dziś, nie jest to 
łatwe. W związku z trudnoś
ciami budżetowymi wiele ro
bót zostało wstrzymanych, 
np. Dom Zasłużonego Gór
nika w Gorzycach; budowa 
szpitala ginekologicznego 
w Jastrzębiu jest kontynuo
wany - ale w ograniczonym 
zakresie... Budownictwo jest 
dość ściśle powiązane z bu
dżetem państwa.

Dążenia PRB do prywaty
zacji natrafiają na przeszko
dy formalne. Najpierw trze
ba wyjaśnić sprawę własno
ści budynków i gruntów, a to 
wymaga trochę czasu. Wiele 
dokumentów źródłowych 
poszło już na makulaturę, 
a znalezienie innych nie jest 
łatwe. Aby cokolwiek ze 
swojego majątku trwałego 
sprzedać, przedsiębiorstwo 
musi posiadać tytuł własno
ści. Jak mówi dyrektor JE
RZY HEINZE, w przy
szłym roku przekształcenia 
własnościowe w PRB mają 
nabrać rozpędu. Planowane 
jest stopniowe usamodziel
nianie i prywatyzowanie po
szczególnych zakładów. Bę
dą one samodzielnymi spół
kami, które utworzą spółkę 
holdingową, koordynującą 
ich działalność.

Ten przyszły holding bę
dzie się specjalizował w wy
konywaniu obiektów budow
lanych i remontów w zakresie 
szkód górniczych.

/ ja k /
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Opowiadaj swe tęsknoty
W czasach, gdy zewsząd do

biegają kłótnie i spory, na szcze
gólną uwagę zasługuje każde 
wydarzenie, które łączy ludzi 
wokół jednej, wspólnej sprawy. 
Dla mieszkańców Popielowa 
sprawą taką stał się zamysł ufun
dowania sztandaru dla miejsco
wego chóru „Słowiczek".

Chór ten istnieje od 1919 ro
ku. Założyli go mieszkańcy pod-

rybnickiej miejscowości, z któ
rych wielu walczyło w powsta
niach śląskich. Jego pierwszy 
prezes - EMANUEL HOLONA
- zginął przy produkcji grana
tów dla powstańców w 6 tygo
dni po wyborze. Funkcję tę ob
jął po nim WACŁAW RYBKA
- trzykrotny powstaniec.

Pierwszy sztandar ufundowa
ny i poświęcony został dzięki 
zabiegom prezesa w dziesiątym 
roku istnienia chóru, ale prze
trwał jedynie dziesięć lat. W  1939

roku został zniszczony przez 
Niemców.

Po 62 latach, do idei ufun
dowania kolejnego sztandaru dla 
popielowskiego chóru powrócił 
LEON RYBKA - syn Wacława, 
od 34 lat będący prezesem ze
społu.

- Dziesiątego marca 1991 ro
ku nocą usłyszałem głos: „A co 
ze sztandarem ?„ Słowa te pochodzą

pochodzą z dokumentu, który Le
on Rybka - obecnie emeryt ko
palni „Rymer,, i już honorowy 
prezes chóru - polecił zaszyć 
wewnątrz nowego sztandaru. 
Szczegółowa relacja mówi dalej 
o tym, jak prezes pozyskał fun
datorów dla swej idei, jak zabie
gał o  jej projektanta i wykonaw
ców. Wśród fundatorów znalazło 
się trzydziestu czterech rzemieśl
ników i handlowców z Popielowa, 
Urząd Miasta Rybnik, Zakłady 
Mięsne w Rybniku, PSS - Społem

Społem Rybnik, Dzielnicowa Rada 
Popielowa, sklep Rybny przy 
Rynku nr 12 w Rybniku, Przed
siębiorstwo Produkcyjno-Usłu
gowe „LAWA" w Popielowie 
oraz Dom Handlowy GALTEX-
MERKPOL w Rybniku.

Wierną kopię pierwszego 
sztandaru według opisu, który 
zachował się w aktach chóru, 
zaprojektował ERYK ZŁO
TOŚ z Katowic, a pieczołowicie 
wykonali EMILIA I ED
WARD ŁOBOSOWIE z Raci
borza.

Niedziela, 24 listopada była 
dla wielu popielowian i zapro
szonych gości wielkim świętem. 
Zebrali się oni w budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Po 
wbiciu przez fundatorów pa
miątkowych gwoździ w drzewce 
sztandaru, został on przekazany 
przez wiceprezydenta Rybnika 
JERZEGO KOGUTA prezeso
wi chóru, który poprowadził 
uroczysty pochód do Kościoła 
Parafialnego pod wezwaniem 
Trójcy Przenajświętszej w Po
pielowie. W czasie mszy świętej 
ksiądz proboszcz LUDWIK 
WRZOŁ poświęcił sztandar. 
W drodze powrotnej nowy 
sztandar chóru „Słowiczek,, po
prowadził poczty sztandarowe 
Chóru „Seraf" z Rybnika, Chóru 
im. A. Mickiewicza z Niedobczyc, 
OSP, Koła Kombatantów, Koła 
Gospodyń Wiejskich oraz dele
gacji górników z Popielowa.

Wspólny obiad poprzedziło 
uroczyste przemówienie preze
sa, minuta ciszy poświęcona 
zmarłym członkom chóru oraz 
pieśń „Gaude Mater Polonia,, 
poprowadzona przez JERZE
GO HUSAKA, który od pięciu 
lat opiekuje się chórem jako 
dyrygent.

Zaś po obiedzie trzydzieści 
osób tworzących chór, a wywo
dzących się z rodzin od pokoleń 
uczestniczących w popielow
skim ruchu śpiewaczym, dało 
koncert złożony z dziewięciu 
pieśni. Program ułożono tak, by 
łączył treści śląskie, patriotycz
ne i ponadnarodowe. Stał się on 
początkiem wspólnej zabawy.

Członkowie chóru dwa razy 
w tygodniu zbierają się w sali 
OSP. Biorą udział we wszystkich 
imprezach organizowanych 
przez katowicki Oddział Pols
kiego Związku Chórów i Or
kiestr. Stale też udzielają się 
w swoim kręgu: w kościelnych 
kolędowaniach, śpiewach rocz
nicowych i rodzinnych, w czasie 
festynów. Występowali w ryb
nickim kościele pod wezwaniem 
Królowej Apostołów oraz trzy
krotnie na estradzie rybnickiego 
Rynku. Już siedemdziesiąt dwa 
lata są wierni dewizie, której 
fragment został wyhaftowany 
na obu ich sztandarach:

„Śpiewaj ludu śląski złoty,
Opowiadaj swe tęsknoty...,,
Ksiądz Wrzoł w swym kazaniu 

nawiązał do faktu, iż ruch śpie
waczy ginie w centrach kulturalnych

kulturalnych Śląska, ale nadal rozwija się 
na prowincji. Społeczność Popie
lowa związana od lat ze swoim 
chórem pokazała, jak dzisiaj mo
żna nawiązać do - zdawałoby się 
anachronicznej - tradycji. 
A przecież to, co najmocniej 
przeżyte, od najmłodszych lat 
wpajane, potrafi owocować 
zdolnością do wyrzeczeń i po
święceń. Jeśli jakaś tradycja poj
mowana jest tu na Śląsku jako 
istotnie własna, to potrafi ona 
wyzwolić i ciepło, i radość prze
bywania w większej - bo śpiewa
czej - rodzinie. Potrafi wreszcie 
wydobyć aktywność, zjednać 
wszystkich wokół sprawy, na
wet gdyby nie można jej było 
przeliczyć na wymierne efekty 
materialne.

Popielowska uroczystość by
ła niezwykłym zdarzeniem w na
szych czasach. Prezes chóru 
„SŁOWICZEK,, Leon Rybka

RGW - cz. XV

Wychowankowie 
i ofiary

Myślano też o przyszłości - 
kształcono przyszłych pracow
ników w polskich uczelniach 
i szkołach. Gwarectwo fundo
wało stypendia. W ostatnich la
tach 1938/39 stypendia pobiera
li m.in.: Alojzy Kapusta, I rok 
AG/, Alojzy Krupa, Jacek Za
jąc, Wiktor Adamczyk /Szkoła 
Górnicza w Katowicach/ czy 
Józef Reiss AU  rok AHZ we 
Lwowie/.

W zakładach kształcono 60 
uczniów. RGW miało w tym 
czasie dwa rodzaje warsztatów - 
naprawcze - /przy kop. „Ry
mer,,, gdzie w 1939 r. wspom
nianych wyżej 60 uczniów od
bywało praktyki/ oraz szkolne 
/  przy kop. „Charlotta,,, gdzie 
112 chłopców zdobywało za
wód/. Do warsztatów przy „An
nie,, w 1936 r. przyjęto np. 12 
uczniów, a w następnym - 10 
w wieku od 15 do 17 lat. Jedna 
grupa pracowała w warsztacie 
mechanicznym, druga w elektrycznym

przezornie uczynił, przekazując 
dopiero co podany mu przez 
fundatorów sztandar najmłod
szemu pokoleniu śpiewaków 
chóru. W ten sposób chciał włą
czyć cząstkę życia dziadów i oj
ców w życie wnuków i praw
nuków. Ale nie spodziewał się, 
że na popołudniową część uro
czystości przyjdzie delegacja 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 
24 w Popielowie z gratulacjami. 
Prawdziwie uczcić tradycję, znaczy

 nauczyć szacunku dla niej 
młodych. Gdzie jak gdzie, ale 
w Popielowie są na najlepszej 
drodze do ocalenia jednej z pięk
niejszych dziedzin śląskiej kul
tury.

Dodajmy, że to właśnie 
w tych „tęsknotach złotego ślą
skiego ludu,,, wyśpiewanych 
przez chóry takie jak „Słowi
czek,,, mają swoje źródło bogate 
osiągnięcia muzyczne ziemi ryb
nickiej. Gdyby znani w szero
kim świecie wirtuozi powiedzie
li: „my wszyscy z nich,,, nie 
byłoby w tym żadnej przesady.

GRZEGORZ WALCZAK

elektrycznym. Nauka trwała trzy lata 
i obejmowała: wychowanie pra
ktyczne, teorię i wychowanie fi
zyczne. Uczono, się naprawiać 
silniki, filtrować olej, pracować 
na tokarce itp. Wielu z tych 
chłopców, którzy w przyszłości 
stanowić mieli wykwalifikowa
ną kadrę polską, oddało wkrót
ce życie za Polskę, za polski 
Górny Śląsk, za rybnickie kopa
lnie w których pracowali i uczyli 
się. Praktycznie bowiem, wraz 
z wybuchem wojny, RGW prze
stało istnieć. Wchłonięte zostało 
przez koncern „Hermann Goe
ring„. Do koncernu tego włą
czono zresztą aż 24 kopalnie, 
a RGW traktowano jako włas
ność pożydowską.

Udziałowcami Gwarectwa 
byli przeważnie Niemcy i Aust
riacy, spotkać też można nazwi
ska czeskie, a miejscowości takie 
jak: Berlin, Wiedeń oraz Praga.

Do początku lat trzydziestych 
stanowiska kierownicze znajdo
wały się prawie wyłącznie w rę
kach niemieckich. Niemcy swą 
polityką germanizacji, zmusili 
Polaków do przeciwdziałania. 
Wyrazem tego może być choćby 
list inż. M. Różyckiego z „Char
lotty,, do dyrekcji Związku 
Obrony Kresów Zachodnich 
w Katowicach z 1927 r . , w spra-

Pamiątkowe zdjęcie popielowskiego chóru „Słowiczek„ z uroczystości
poświęcenia sztandaru
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Krzysztof Daukszewicz 
w  Rybniku

W andrzejkową sobotę 
gościł w naszym mieście 
Krzysztof Daukszewicz. 
Wystąpił w dwóch koncer
tach - na Dużej Scenie TZR 
o godz. 16.00) i w czasie 
dyskoteki na Małej Scenie .

A  oto pozdrowienia od 
naszego gościa dla czytelni
ków Gazety Rybnickiej.

Rybnickiej

K arp  ze  sto łu  
HRABIEGO POTOCKIEGO

Przebogaty rynek księ
garski oferuje każdej pani 
domu masę książek ku
charskich, propagujących  
różne cu d -d ie ty  oraz ku ch
nie narodów  całego św iata. 
Ja proponuję coś dla c ierp
liw ych i am bitnych go sp o
dyń, m ających do tego  
dość zasobne spiżarnie  
i ochotę na eksperym enty. 
Są to potraw y n ie p o w ta
rzalne, będące dorobkiem  
życia A N T O N IE G O  T E S
LARA, kuchm istrza hr. An
drzeja Potockiego. Autor 
swoje 35-letnie doświadcze
nia zawarł w książce „Kuch
nia polsko-francuska,,, wy
danej w drukami „Czasu,, 
w Krakowie w 1910 r. Zade
dykował ją Jaśnie Wielmoż
nej Hrabinie Andrzejowej 
P o tockiej, jako dowód naj
głębszej czci i przywiązania.

Dzisiaj z książki tej po
dajemy przepis na karpia fa
szerowanego, w następnym

numerze potrawy wigilijne. 
GRAŻYNA STANIEK

Karpia z  łuski oczyścić, 
wyjąć wnętrzności i pom aga
ją c  sobie nożykiem , wyciąć 
wszystkie ości z  grzbietem, 
posolić i wysmarować w środ
ku  białkiem. Ubić w m oździe
rzu 1 kg  szczupaka, dodając 
dwie bułki rozmoczone 
w śmietance, usmażyć ja jecz
nicy z  dwóch ja j na cebulce, 
posolić i dodać także gałki 
muszkatowej, masła surowe
go 1 /8  kg., to wszystko razem  
przepasować przez sito, teraz 
dodać szampionów całych, 
włożyć ten fa rsz  do karpia 
i zaszyć. Ułożyć karpia w wa
nience, podlać wody z  szam
pionów i łyżkę masła, goto
wać pod  przykryciem  2 godzi
ny, polewając często sm a
kiem  po wierzchu.

Szam piony  - tak w 1910  roku  
nazywano z  francuska grzyby 
/champignon- g rzy b /

wie usunięcia znienawidzonego 
przez Polaków dyrektora Kobe
ra.

Ten jednak zaprzestał pracy 
w RGW dopiero w kwietniu 
1939 r. i odeszli wówczas i po
zostali zawzięci Niemcy.

Władze polskie nieraz zbyt 
opieszale postępowały ze zwal
nianiem „hakatystów,,, na do
datek zorganizowanych
w Volksbundzie. Nie miało to 
oczywiście nic wspólnego z wie
loma Niemcami - pracownikami 
RGW, którzy pozostawali lojal
nymi obywatelami polskiego 
państwa.

1 i 2 września 1939 r. w ręce 
oprawców hitlerowskich dostali 
się m.in. naczelny dyrektor 
RGW Bolesław Krupiński, dyr. 
kop. „Rymer„ - inż. Wacław 
Szymański, /  zginął w drodze do 
obozu/, inż. Wojciech Hardt, 
/później powieszony w obozie 
w Mauthausen/, inż. Zyzak, inż. 
Laskowski, inż. Osuchowski, 
inż. Mrozowski z kop. „Ema,,, 
mgr Władysław Szczypa , inż. 
Dudacy i Maciejczyk z Ryduł
tów. Wszyscy oni przeszli piekło 
Buchenwaldu.

Ginęli również młodzi praco
wnicy RGW np. Brunon Adam

czyk, który zginął w Warszawie 
"rozstrzelany za opór„, jak po

wiadomiło rodzinę gestapo,

Alojzy Heliosz, sekretarz na 
kop. „Charlotta,, więziony 
w Opolu, Berlinie i Brandenbur
gu, prawdopodobnie rozstrzela
ny; wspomniany już Andrzej 
Krupiński czy wreszcie Wilhelm 
Wawrzyńczyk, urzędnik z kop. 
„Ema,,, którego hitlerowcy roz
strzelali 2.XI.1943r.

Wielu jednak przeżyło i po 
wojnie podjęli oni pracę 
w swych macierzystych, pols
kich kopalniach, na polskiej zie
mi, za którą walczyli.

M. Palica

t e

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

ROZEBRAĆ 
DO FUNDAMENTÓW

Początki Muzeum Śląskiego 
w Katowicach datują się na rok 
1927, kiedy to z inicjatywy Wo
jewody Śląskiego dr MICHA
ŁA GRAŻYŃSKIEGO, powo
łano przy Śląskim Urzędzie Wo
jewódzkim Oddział Sztuki.

Dyrektorem Muzeum oraz 
Konserwatorem Okręgowym 
został dr TADEUSZ DOBRO
WOLSKI. Zadaniem oddziału 
było m.in. roztoczenie opieki 
nad zabytkami sztuki, ich in
wentaryzowanie oraz przeciw
działanie wywozowi za granicę, 
inicjowanie wystaw sztuki, 
a przede wszystkim zorganizowanie

zbiory, czy poszczególnych in
stytucji, które weszły w skład 
zbiorów muzeum. Zgodnie 
z programem, zbiory podzielo
no na 8 działów: prehistorii, 
etnografii, sztuki kościelnej, 
przemysłu artystycznego, sztuki 
XIX wieku i współczesnej, przy
rody, przemysłu górnośląskiego 
oraz pamiątek z powstań ślą
skich i plebiscytu.

Do końca 1928 roku tymcza
sowe biuro i magazyny zbiorów 
Muzeum mieściły się w Szkole 
Szafranka przy ul. Wojewódz
kiej, skąd przeniesiono je po
czątkowo do 5 pokoi na parterze

Gmach Muzeum Śląskiego w Katowicach w stanie surowym.
Rok 1937

zorganizowanie MUZEUM ŚLĄSKIE
GO,

Idea założenia Muzeum Ślą
skiego powstała w 1924 roku 
wśród działaczy Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk na Śląsku oraz 
powołanego Towarzystwa Mu
zealnego. Do jego zadań należa
ło stworzenie placówki muzeal
nej, przeciwdziałającej szowinis
tycznej nauce i propagandzie 
niemieckiej. Trudności finanso
we sprawiły, iż dopiero na lata 
1927/28, Urząd Wojewódzki za
gwarantował na rzecz Muzeum 
kwotę 60 tysięcy złotych. Zaczę
ła się szeroko zakrojona akcja 
pozyskiwania eksponatów dla 
przyszłego muzeum, chociaż nie 
należy sądzić, że zaczynano od 
zera. Były już przecież prywatne

terze nowego gmachu Urzędu 
Wojewódzkiego, a w 1929 roku 
oddano do dyspozycji Muzeum 
około 40 pomieszczeń na V pięt
rze Urzędu.
Oficjalne otwarcie Muzeum 
w tymczasowych murach Urzędu 
Wojewódzkiego nastąpiło 29 ma
ja 1930 roku. Dla zwiedzających 
udostępniono ekspozycje działu 
przyrodniczego, etnograficzne
go, sztuki kościelnej, przemysłu 
artystycznego oraz galerię ob
razów. Wcześniej, bo od 1928 
roku zbiory z zakresu sztuki 
i etnografii MUZEUM ŚLĄ
SKIEGO eksponowane były na 
wystawach krajowych i zagrani
cznych.

W styczniu 1930 roku Urząd 
Wojewódzki ogłosił ogólnopolski

ogólnopolski otwarty konkurs na projekt 
gmachu Muzeum Śląskiego. 
W wyniku niezadawalających 
efektów konkursu, powierzono 
opracowanie projektu architek
towi KAROLOWI SCHAYE
ROWI, a nad realizacją budo
wy, którą podjęto w 1936 roku, 
czuwała powołana do tego celu 
Rada Artystyczna. Nowoczes
ny, niezwykle funkcjonalny 
gmach o kubaturze 80 tys. m 
kw., zlokalizowany między dzi
siejszymi ulicami Jagiellońską, 
Lompy, Reymonta i Wojewódz
ką, był już gotowy w stanie suro
wym w 1937 roku. Latem 1939 
roku trwały prace wykończenio
we i montażowe urządzeń klima
tyzacyjnych, systemu ogrzewa
nia, dźwigów itp.

Działalność Muzeum Śląskie
go w Katowicach została brutal
nie przerwana we wrześniu 1939 
roku. Pod koniec września Nie
mcy wzięli w posiadanie zbiory 
Muzeum. W pierwszym etapie, 
zagrabione przedmioty przewie
zione zostały do Krajowego 
Muzeum Niemieckiego w Byto
miu i tam zmagazynowane. 
Część zbiorów geologicznych 
podarowano Szkole Górniczej 
w Katowicach i Technikum w By
tomiu. W 1943 roku wywieziono 
większość eksponatów do pała
cu w Miedarach, pałacu w Kopi
cach, do klasztoru pofrancisz
kańskiego pod Prudnikiem i do 
szkoły w Frywołdowie, w Sude
tach czeskich. OGÓŁEM ZA
GINĘŁO 40.000 EKSPONA
TÓW, KATALOGI ZBIO
RÓW I BIBLIOTEKA.

Gmach MUZEUM ŚLĄ
SKIEGO będący od strony te

chnicznej na światowym pozio
mie, a na dodatek świadczący 
swymi eksponatami o słowiańs
kości i polskości Śląska - stał 
kością w gardle niemieckich 
władz okupacyjnych podczas II 
wojny światowej. Dlatego też 
znani z praktycyzmu Niemcy, 
zrobili w tym przypadku coś na 
przekór zdrowemu, ekonomicz
nemu rozsądkowi: w maju 1941 
roku zdecydowali się na rozbió
rkę budowli. Zrobiono to z nie
miecką solidnością i gmach Mu
zeum Śląskiego w katowicach 
rozebrano - do fundamentów!!!

MAREK SZOŁTYSEK

Janina Podlodowska

Jak rycerz Wojsław Lubomkę dostał -  odc. IX
Nagle zdjęła Wojsława taka 

ochota ogromna, żeby jechać do 
Smolarza. On jako ojciec, może 
już co wie: może dogadał się 
z jakimi ludźmi, zawsze to swój 
ze swoim łatwiej się zrozumie,

gorzej Wojsławowi. A może Jęd
rzych sam dziewkę komu wy

dał, żeby nie dać Wojsławowi..? 
To podejrzenie zaczęło gnębić 
naszego rycerza. Pożegnawszy 
towarzyszy, ruszył sam w drogę. 
Przysiągł sobie, że ktokolwiek 
i gdziekolwiek więzi Lubomkę, 
musi mu ją oddać. Znajdę ją, 
żywą czy umarłą, ale znajdę - 
powtarzał sobie.

Jędrzycha zastał jak siedział 
na przyzbie chaty, z głową cięż
ko opartą o ręce. Odpoczywał

czy bolał...? Wnet przekonał się 
Wojsław, że Smolarz był zagi
nięciem córki złamany i bezradny

- Zielenicha pytała o was, panie. 
Chciała z wami mówić.
- Ona ...? Skąd wiedziała, że tu 
będę?
- Nie wiedziała,
- Może ona była w zmowie 
z kim...? pytał Wojsław - Może 
ona wie, gdzie Lubomka.
- Mówi, że tego nie wie...
- No, to cóż wie... ?
Nie było odpowiedzi.

Kiedy Jędrzych ruszył do bo
ru po staruchę, Wojsław pogrą
żył się w myślach. Zdawało mu 
się, że oto siedzą znowu z Lubo
mką przed chatą na ławie i gwarzą

gwarzą radośnie. Wszystko dookoła 
jest przyjazne, wszystko jest 
szczęściem.
- Ocknijcie się, panie - powie
działa do niego Zielenicha, przy
prowadzona przez Jędrzycha.
- Gadajcie, gdzie Lubomka - na
padł na nią Wojsław.
- Złoty panie, jaż sama nie wiem, 
gdzie gołąbeczka nasza.
- Łżecie - byliście w zmowie ! - 
krzyczał Wojsław
- Och, nie, nie, toż ona mi jak 
córka.
- Żywie ona jeszcze...?
- Żywie, żywie panie... dym z zie
la com odczyniała szedł w górę.
- Więc gdzie jest... ?
-Dajcie rękę... potom przyszła... 
zobaczę...

- Cóż zobaczy cie, kiedy już 
ćma. - Jędrzych da łuczywo. 
Pójdźcie do chaty i nie krzyczci

e, nietoperze pobudzicie.
Potem długo ślepiła w dłoń 

Wojsława przy blasku szczany 
trzymanej przez Smolarza. M a

mamrotała zaklęcia, nie puszczając 
Wojsławowej ręki, drugą dłonią 
sypała kadzidła na żar roznieco
ny w tygielku, aż rozniosła się 
dusząca woń po całej izbie. Bia
ławy obłok jął się dziwnie snuć 
i układać w przeróżne kształty. 
Wtedy baba zaczęła wołać prze
nikliwym skrzeczącym głosem: 
Widzisz... widzisz...?

Wojsław szarpnął się, bo go 
dreszcz przeszedł, kobieta nie 
puściła jego ręki i krzyczała:
- „,o..o... Jastrzębie Gniazdo...

Nad gniazdem ptak... WidziszNad
Widzisz...?  Co to, nie ma go ? Od
leciał...? Ale krąży, krąży... Jego 
psy pilnują gniazda... Widzisz... 
To tu! Wołaj! Wołaj co sił! O już 
masz gołębeczkę swoją... Nie 
puszczaj, dzierż... Trzeba w zie
mię jak kret... Nie wierz prawi
cy! szeptała teraz tajemniczo 
Zielenicha zapatrzona w jakieś 
widy, wreszcie krzyknęła zno
wu: Radź się tylko lewicy ? In
ak... śmierć ! - wycharczała.

c.d. nastąpi
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SPACERKIEM PO MIEŚCIES P O RT  TU RY STYK A   

Sportowa rywalizacja nauczycieli
Z inicjatywy mgr Mariana 

Kotyrby, 23 i 30 listopada 
tego roku w Szkole Podsta
wowej nr 5 w Rybniku, od
były się turnieje badmintona 
i tenisa stołowego, w któ
rych wzięli udział nauczycie
le rybnickich szkół. Współ
organizatorem zawodów, 
obok M. Kotyrby, reprezen
tującego również ich gospo
darza, był Młodzieżowy 
Dom Kultury w Rybniku, 
a nagrody ufundował Dział 
Socjalny MZEASz.

Wśród badmintonistów 
w kategorii wiekowej powy
ższej czterdziestego roku życi

a zwyciężyli: 1. Marian Ko
tyrba, 2. Józef Wojaczek, 3. 
Stanisław Spyra; poniżej 40 
lat:
1. Tadeusz Bonk, 2. Miros
ław Orczyk, 3. Zbigniew 
Winkler.

Wśród kobiet triumfowa
ła Teodora Stawiarz przed 
Mariolą Kocjan. Drużyno
wo zwyciężył Zespół Szkół 
Górniczych „Rymer".

W tenisie stołowym najle
piej zaprezentowali się : Marian

Sportowe
nowinki

EUGENIUSZ SKUPIEŃ, 
jako ostatni z rybnickich żuż
lowców, podpisał kontrakt 
z Romanem Niemyjskim doty
czący startów w drużynie JEA
NETTE-ROW RYBNIK, 
w przyszłym sezonie.

Do zespołu, po rocznych wy
stępach w drużynie Śląska Świę
tochłowice, powrócił „Szalony 
Max„ czyli ANDRZEJ MU
SIOLIK. Tym sposobem „trzó
dka,, pana NIEMYJSKIEGO 
jest stosunkowo liczna, a trzeba 
jeszcze dodać do tego „Jano„ 
PEDERSENA /który według 
ostatnich ustaleń przyjedzie do 
Rybnika na początku nowego 
roku/ oraz Billy HAMILLA 
Takie bogactwo gwarantuje pe
wien komfort kadrowy, ale mo
że być również przyczyną wielu 
problemów, czego nie można 
wykluczyć.

X X X
ANTONI SKUPIEŃ i BRONI
SŁAW KUMOWICZ są już po 
pierwszej sesji kursu trenerskie
go, który dobiegnie końca na 
początku marca. Zajęcia prowa
dzone są m.in. przez specjalis
tów z różnych dziedzin, prowa
dzących na codzień zajęcia na 
Akademiach Wychowania Fizy
cznego w całym kraju. Rybni
czanie spotkali na tym kursie

Marian Kotyrba, 2. Jan Burek, 
3. Józef Wojaczek - w kate
gorii powyżej 40 lat i 1. Hen
ryk Buchalik, 2. Andrzej 
Szruba, 3. Grzegorz Kowal
czyk - poniżej czterdziestki. 
Nie doszło, niestety, do roz
grywki pomiędzy kobietami. 
Na zawody nie stawiła się 
rywalka Teodory Stawiarz, 
dla której zwycięstwo walk
owerem było mało przekon
ującym sukcesem. Zwycięstwo

 drużynowe przypadło 
I LO im. Powstańców Ślą
skich.

Warto podkreślić, że po
między nauczycielami biorą
cymi udział w tej rywalizacji 
byli nie tylko „wuefiści,,, ale 
także historyk, polonista i ... 
ksiądz.

O dobrych stronach tej 
i jej podobnych imprez nie 
trzeba chyba nikogo przeko
nywać. Na dodatkową uwa
gę zasługuje fakt, iż w czasie 
turnieju zrodziła się myśl zo
rganizowania zawodów ko
szykówki, w których zmie
rzą się nauczycielskie repre
zentacje szkół Rybnika.

A. Łukasik

wielu swych kolegów z żużlowe
go toru. Najliczniejszą grupę re
prezentują żużlowcy z Leszna, 
którzy zjawili się w Bydgoszczy 
w sześcioosobowym składzie. Są 
wśród nich Roman JANKOWI
SKI, Zenon KASPRZAK i Piotr 
PAWLICKI.

X X X
Na dzień dzisiejszy II liga li

czy jedenaście zespołów; nowo
ścią jest zespół: VICTORIA-
ROLNICKI TARNÓW. Pan 
Piotr odłączył się od UNII i po
stanowił wystartować z własną 
drużyną, która, jak znam pana 
Piotra, może się okazać dużo 
silniejsza od pierwszoligowej 
UNII. Tak więc dla jednego 
zespołu w każdej rundzie brako
wać będzie przeciwnika i przy
musowo będzie musiał pauzo
wać.

Według ostatniego projektu 
kalendarza rozgrywek, pierw
szym pauzowiczem ma być wła
śnie drużyna z Rybnika. Cóż, 
nigdy nie mieliśmy szczęścia do 
ligowej rozkładówki! Tradycja ?

X X X
We wtorek 3 grudnia do Ryb

nika przyjechali dyrektor zakła
dów „JAWA,, w Diviszowie 
OLDRICH HAJEK i jego za
stępca MIROSŁAW VOTRU
BA.

Spotkali się oni z Romanem 
NIEMYJSKIM, z którym 
w przyszłości prowadzić będą, 
być może, wspólne interesy. Na 
razie wszystko odbywa się na 
skalę drużyny; 9 grudnia wyje
chał na czterodniowy pobyt do

Gazetka
młodszych kolegów

Pierwszy numer „Gazety 
bez tytułu,,, wydanej 4 grud
nia br. w Szkole Podstawo
wej nr 32 w Rybniku-Orze
powicach jest na razie bez 
zdjęć, ale za to z rysunkami. 
Gazetę redagują uczniowie 
starszych klas pod opieką 
nauczycielki języka polskie
go Joanny Ferenc. Zawar
tość: redakcyjny „wstęp
niak,,, konkurs na nazwę ga
zety, wywiad z dyrektorem 
szkoły, artykuł o narkoma
nii oraz /zapowiadające się 
na stałe rubryki/ krzyżów
ka, horoskop, ploteczki i ża
rty szkolne, humor z zeszy
tów, kącik z modą i przepi
sami kulinarnymi oraz 
uczniowskie fraszki. Jest

także wiadomość o powoła
niu szkolnego DKF-u.

Jak dowiadujemy się z do
brze poinformowanych źró
deł, cały nakład został sprze
dany na pniu w czasie dwóch 
przerw śródlekcyjnych.
Młodym kolegom z zespołu 
redakcyjnego gratulujemy !

Życzymy oryginalnych 
pomysłów, dociekliwych re
porterów, wścibskiego foto
grafa i współpracowników 
o ostrych piórach. Poproście 
nauczyciela plastyki o po
moc w sprawie kroju pisma 
tytułów.

Przykład Orzepowickiej 
gazetki szkolnej może posłu
żyć innym szkołom. Pokazu
je on, jak można łączyć przy
jemne z pożytecznym - „ba
wiąc się - uczyć,,. A może to 
jeszcze jeden sposób na roz
winięcie w szkołach działal
ności dochodowej ?

/g w /

A właściciel 
śpi spokojnie

Przy skrzyżowaniu ulicy 
Zebrzydowickiej i Racibor
skiej nr 46 stoi zwyczajny 
dom. Dookoła niego rozcią
ga się ogród, a całość otacza 
płot, którego dwa betonowe 
słupy w pobliżu przystanku 
WPK pochyliły się na tyle, że 
grożą zawaleniem. Przejście 
chodnikiem skończyć się 
może kalectwem lub śmier
cią ! A właściciel śpi spokoj
nie. Jemu przecież nic nie 
zagraża...

Rayman

M ik o ła j w  P R ZYTU LISK U
Wbrew początkowym 

obawom o sens powołania 
do życia tego typu placówki 
opiekuńczej, rybnickie 
PRZYTULISKO otwarte 
w sierpniu, zapełniło się obe
cnie do ostatniego miejsca. 
Aktualnie znalazły w nim 
schronienie trzy matki 
z dziećmi, dziecko, które

uciekło z domu oraz starszy 
człowiek po pożarze swojego 
mieszkania; razem mieszka 
w PRZYTULISKU dzie
więcioro dzieci w wieku od 
15 miesięcy do 14 lat.

Warto przeto odnotować 
fakt ofiarowania mieszkań
com PRZYTULISKA 
w dniu św. Mikołaja - kolo

kolorowego telewizora, którego 
fundatorem jest Prywatna 
Centrala Eksportowo-Im
portowa „UWEX-ART„; 
Mikołajowy prezent, dokła
dnie w dniu 6 grudnia, wrę
czony został przez prezesa 
firmy, Krzysztofa Szewczy
ka na ręce kierowniczki 
PRZYTULISKA, Stefanii 
Rawickiej.

/ e m /

Spacerując po rybnickich 
ulicach /Sobieskiego, Za
mkowa/ zaobserwować mo
żemy niecodzienne zjawisko: 
żebrzącemu mężczyźnie ja
kaś straszliwa choroba wygi
na i wprawia w drgawki ręce 
- raz w prawo, raz w lewo, 
w górę i w dół. Lecz oto, gdy 
kapelusz jest już pełen - na
stępuje cudowne uzdrowie
nie: sprawnie przelicza ban
knoty, składa w plik i chowa 
do kieszeni. Niestety, po 
chwili ręce znów zaczynają 
mu drgać...

Rayman

U „Maxa"
Przy ulicy Kościuszki 

w Rybniku, w miejscu ist
niejącego przez kilkanaście 
ostatnich lat salonu gier, po
jawił się bar z prawdziwego 
zdarzenia. Gdyby pójść śla
dem „Gazety Wyborczej,,, 
która w wydaniu weekendo
wym zamieszcza oceny dzia
łalności restauracji wojewó
dztwa katowickiego, „Ma
xowi„ musielibyśmy wysta
wić noty najwyższe. Poczy
nając od jakości serwowa
nych trunków, a kończąc na 
ujmującej obsłudze. Osobie, 
która po raz pierwszy znaj
dzie się w lokalu, może się

"Ma x a „
wydawać, że oto jest w jed
nym z barów poznanych na 
wycieczce do Niemiec, Fran
cji lub Anglii. Jedynym man
kamentem tego godnego po
lecenia baru są godziny ot
warcia. W tym tylko nie 
przypomina swojego zacho
dniego odpowiednika. Jest 
czynny do 21.00, czyli do 
momentu, w którym mógłby 
być na dobrą sprawę otwie
rany. Polecamy ten lokal 
wszystkim smakoszom pi
wa, dobrego koktailu i sza
szłyków, a właścicieli nama
wiamy na przedłużenie czasu 
pracy.

/A . Ł . /

Diwiszowa jeden z rybnickich 
mechaników Mirosław DU
DEK. Zabrał z sobą kilka sil
ników, które tam na miejscu 
zostaną wyremontowane. Zada
niem „wycieczkowicza,, jest do
kładne poznanie tego wszystkie
go, co związane jest z silnikami 
marki „JAWA,,. Przede wszyst
kim chodzi rzecz jasna o tech
niczne nowości. Ma on również 
dokonać zakupu dwóch nowych 
silników.

/w ac k /

Pod koszem
W kolejnym meczu rybni

czanki pokonały zespół AZS 
Katowice, wzmocniony trze
ma zawodniczkami AZS 
Gliwice, który wycofał się 
z rozgrywek.

AZS KATOWICE - ROW 
Rybnik
54 : 82 /28:43/

ROW:
K. Mistak / 4 / ,  T. Trosko 
/ 3 / ,  M. Mazur / 5 / ,  G. Ful
biszewska / 1 7 / ,  G. Szulik 
/ 6 / ,  L. Malinowska- Sza
rzyńska /1 8 / ,  S. Stasiukie
wicz / 2 9 /  - sześć rzutów za 
3 punkty.

Dla AZS najwięcej:
E. Miska / 1 6 /  - wychowan

ka ROW-u, T. Nawrat / 1 6 /  
/w ack /
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SZTUKA - TWÓRCY - WYSTAWY;
pod redakcją MARIANA RAKA

Urok szopek
Szopka polska, która wy

wodzi się jak wszystkie obce 
szopki z jasełek, przyszła do 
nas z Włoch, przeniesiona 
prawdopodobnie u schyłku 
XIII wieku przez zakon 
franciszkanów. Pierwotnie 
jasełka wystawiano w koś
ciołach w okresie Bożego 
Narodzenia. Na ołtarzach 
lub w bocznych kaplicach 
ustawiano betlejemską sta
jenkę, wypełnioną nierucho
mymi wyrzeźbionymi w dre
wnie figurkami, przedsta
wiającymi Matkę Boską 
i św. Józefa, pastuszków, 
Trzech Króli oraz owce.

W drugiej połowie XVIII 
wieku wśród postaci zalud
niających wnętrze szopki, 
znaleźli się panowie jadący 
w karetach, szynkarki, Ży
dzi oraz całe regimenty 
uzbrojonej polskiej gwardii. 
Z biegiem czasu wprowa
dzono ruchome figurki wzo
rowane na francuskich teat
rzykach marionetkowych.

Świeckie scenki pokazują
ce bijących się chłopów i tań
czące szynkarki, rozśmiesza
ły do łez zgromadzoną pub
liczność.

Chodzenie z dużą szopką 
kukiełkową, pełniącą rolę 
karty wizytowej, świadczą
cej o poziomie artystycznym 
całego zespołu, było przed
sięwzięciem poważnym, do
chodowym, wymagającym 
swoistych reżyserskich i ak
torskich umiejętności. Kilku 
ludzi, śpiewając teksty, po
ruszało lalkami; pozostali 
wspomagali partie chóralne 
rzępoleniem na różnych in
strumentach.

Prawdziwy teatrzyk ku
kiełkowy zapładniał niejednokrotnie

niejednokrotnie wyobraźnię wielu 
artystów. Echo szopki znaj
dujemy m.in. w „Jasełkach,, 
Łucjana Rydla, które dały 
początek satyrycznej szopce 
„ZIELONEGO BALONI
KA", od której wywodzą się 
wszystkie późniejsze „szopki 
polityczne i satyryczne,, nie 
wyłączając naszego POLS
KIEGO ZOO.

mieszkańców miasta. Tak więc 
każdorazowy konkurs jest 
dla szopkarzy ogromnym 
przeżyciem.

A wiedzieć przy tym trze
ba, że kompozycja szopki 
nie jest łatwa. Trudność 
sprawiają m.in. umiejętność 
zaprojektowania parteru, 
który nie może być ani zbyt 
masywny, ani zbyt lekki, do
branie wież bocznych, osiąg
nięcie odpowiedniej głębi ar
chitektonicznej itd. itp.

Ostatnio zrodziła się inic
jatywa zmierzająca w kierun
ku wykorzystania szopki ja
ko kukiełkowego teatrzyku 
dla dzieci. Szopka stanowi 
bowiem znakomitą oprawę

Krakowski konkurs szo
pek jest jedną z najosobliw
szych imprez, która zarów
no po stronie wykonawców 
/murarze, fryzjerzy, listono
sze, kierowcy, lekarze, inży
nierowie, studenci ASP, pro
fesorowie wyższych uczelni 
itp/, jak i gromadzącej się 
tłumnie publiczności, anga
żuje szerokie rzesze mieszkańców

r y s . MARIAN R A K

dla scenki, na której dzieci 
w świetlicach i przedszkolach 
inscenizowałyby popularne 
bajki i opowiadania. Podda
jąc się zatem urokowi bajecz
nych szopek, mniemamy, iż 
w życiu rybnickich świetlic 
dziecięcych, tego rodzaju tea
trzyki stanowiłyby źródło 
nieustannej radości. Może 
warto spróbować ?

Fatałachy z naszej szafy

Promocje
Coraz częściej znajdujemy 

w skrzynkach pocztowych, 
z wielką elokwencją zredagowa
ne, ulotki zapraszające nas na 
promocyjne pokazy najróżniej
szych wyrobów: sprzętu elektro
nicznego, gospodarstwa domo
wego, a także, co w naszym 
kąciku zainteresuje nas najbar
dziej, odzieży. Nawet Mała Sce
na TZR nie oparła się tej, nowej 
na naszym rynku , formie sprze
daży.

Aby pokaz promocyjny mógł 
się odbyć, potrzebne są : firma, 
która chce swój wyrób zarek
lamować i sprzedać, odpowied
nie pomieszczenie, prowadzący 
promocję, będący po trosze sho
wmanem, a przede wszystkim 
publiczność. Miałam niedawno 
okazję być na promocyjnym po
kazie odzieży futrzanej. Czegóż

tam nie było: od kurtek z mikro
fazy podbitych futrem, pelis po
krytych wełnianym materiałem 
lub skórą, kożuszków, kurtek 
i długich futer, od epilowanych, 
uszlachetnionych królików, po
przez lisy, karakuły, nutrie, aż 
do super eleganckich norek. 
Wszystkiego można było do
tknąć, przymierzyć, a potem 
obejrzeć na modelkach i ...ku
pić. Pokaz był profesjonalny: 
z muzyką, kompetentnym pro
wadzącym, a nawet atrakcją 
w postaci występu aktora „Piw
nicy pod Baranami,,.

Brakło tylko ... publiczności, 
bo przecież te kilka, a z czasem 
kilkanaście przypadkowych 
osób to nie było to, czego ocze
kiwali organizatorzy. Może to 
wina niedostatecznej reklamy, 
a może lęku potencjalnych 
klientów przed nowością formy 
sprzedaży ?

Zatem nie bójmy się brać 
udziału w promocyjnych poka
zach. To nic nie kosztuje, a do
starczyć może wielu estetycz
nych przeżyć, a niekiedy nawet 
korzyść w postaci trafionego za
kupu.

Wróżka

Lekarz do m owy radzi

Witaminy
Przemianę materii żywego or

ganizmu regulują enzymy. Skła
dają się one z części białkowej 
i koenzymu, w którego skład 
wchodzą witaminy.

W ten sposób witaminy biorą 
czynny udział w regulacji prze
miany materii, a ich niedobór 
powoduje rozliczne zaburzenia. 
Niedobór witamin jest zjawis
kiem złożonym.

Monotonna dieta, zwiększo
ne zapotrzebowanie w okresie 
wzrostu, złe wchłanianie z prze
wodu pokarmowego - to główne 
przyczyny niedoborów witami
nowych.

WITAMINA A - jej źródłem 
są tran, mleko, jaja, marchew,

pomidory. Przeciętne na nią 
dzienne zapotrzebowanie wyno
si 1 -2 mg. Witamina A jest nie
zbędna do prawidłowego wzros
tu nabłonków, jej niedobór po
woduje zanik nabłonka skóry 
oka, przewodu pokarmowego, 
układu moczowego. Spojówki 
stają się grube i suche, w dro
gach oddechowych pojawiają 
się przewlekłe stany zapalne. Na 
skórze występują zmiany w oko
licach mieszków włosowych. 
Z witaminy A powstaje światło
czuły barwnik tzw. czerwień 
wzrokowa, która ułatwia widze
nie bezbarwne i wyróżnianie 
przedmiotów w słabym oświet
leniu. Niedobór witaminy A od
bija się więc niekorzystnie na 
procesie widzenia prowadząc do 
tzw. kurzej ślepoty czyli niedo
widzenia zmierzchowego.

Objawy niedoboru leczy się 
dietą zawierającą witaminę A, 
jak i dużymi dawkami witaminy 
ustalonymi przez lekarza.

/K .W ./

N O T E S  D O M O W Y

o R Y B N I C K A  

KSIĄŻKA TELEFONICZNA
26174
26275
28296
27238
23854
25703
21934
22529
26835
24950
23684
24317
21677
27919
23777
25606
27987

Dąbkowski Jerzy 
Dąbkowski Stefan 
Debudej Władysław 
Derner Hubert 
Defitowski Alfred 
Deja Jadwiga 
Dehmel Leon 
Dehmel Ludwik 
Dehmel Elżbieta 
Demel Ewa 
Demel Józef 
Demski Alojzy 
Dembowska Wiesława lek. 
Deminaer Ryszard 
Dembowy Stefania 
Denkowski Marek 
Depta Barbara

Sławików
Budowlanych
Floriańska
Sławików
Dąbrówki
Raciborska
Kościuszki
Kom. Paryskiej
Dąbrówki
Wyzwolenia
Krzyżowa
Jankowicka
Kasprzaka
Mglista
Sobieskiego
26 Marca
Findera

21527 Depta Rudolf Kunickiego
25159 Depta Joanna Skłodowskiej
25468 Depta Józef Dąbrowskiego
26596 Depner Halina Floriańska
28514 Deren Jerzy Dąbrówki
27238 Derner Urszula Sławików
21826 Derenowski Edward Tęczowa
25588 Derwisz Władysław Lelewela
27523 Dera Arkadiusz Chabrowa
27885 Dera Mirosław Mglista
24013 Dębski Andrzej Sławików
23114 Dębowski Edward PPR
22118 Dębowska Janina Reymonta
25481 Dęgus Aleksy Floriańska
21437 Diakonow Sergiusz Fredry
21308 Dimowa-Zgadaj Barbara Kościuszki
23636 Długosz Władysław Kościuszki
27698 Dmuchowski Tadeusz Wawelska
25491 Dobosz Eugeniusz Sławików
28923 Dobreniuk Józef Orzepowicka
26831 Dobrowolski Sławomir Chwałowicka
25400 Dobrowolska Wanda Kraszewskiego
26414 Dobras Leonard Wyzwolenia
25372 Dola Irena Goździków

c.d. na str. 8
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K o s z a łk i
-o p ałk i

Jeszcze przed rokiem chodze
nie po rybnickich księgarniach 
było udręką dla duszy miłośnika 
książek. Chaos, upadek, dno - to 
najprostsze, jakie mi wtedy 
przychodziły na myśl określe
nia. Zniknęła największa rybni
cka księgarnia, a zawsze coś 
ciekawego można było w niej 
znaleźć. Inne - świeciły pustka
mi. Brakowało nie tyle klientów, 
co książek. PRL-owi trzeba od
dać sprawiedliwość: rozbudził 
masowy głód wiedzy - z tym, że

im bliżej końca, tym gorzej było 
z jego zaspokojeniem.

A po wiadomym trzęsieniu 
ziemi, jakby wszystko stanęło na 
głowie. „Kniga,, przeszła na „O
rbitę,, handlu wszystkim, byle 
nie książką „radziecką,,. Do dziś 
zakurzone niedobitki tamtej 
epoki tkwią na zapomnianych 
półkach i nikt ich nie chce nawet 
za darmo. Inna księgarnia ryn
kowa - dawna „techniczna,, 
/  w której kupowałem gdzie 
indziej niedostępne egzemplarze 
wielkiej humanistyki/ - świeciła 
pustymi wystawami oraz była 
w fazie likwidacji działów filo
zofii, psychologii itp. Najlepiej 
prosperowała oddalona od cen
trum księgarnia Tadeusza Linia
nego przy ulicy Budowlanych - 
nic dziwnego: prywatna!
Za to handel książką święcił triu
mfy na targowiskach. Kolorowe

okładki literatury sensacyjno - 
pornograficznej /d o  niedawna 
na tym poletku dorabiali się 
różni Sokorscy, Żukrowscy 
i Bratni/ lśniły obok opasłych 
tomów słowników języków ob
cych /wcześniej wydawanych na 
kartki/. Tkwiły pomiędzy alko
holowo - metalową galanterią 
z Rosji, a pirackimi nagraniami 
zachodniego show - biznesu na 
polskich kasetach.

Pierwszy szok /wolnej amery
kanki czyli handlu/ minął, gdy 
„stacjonarni,, księgarze zrozu
mieli, że koniec z centralnym 
rozdzielnictwem „Domu Książ
ki,,. Trzeba samemu ruszyć do 
boju, czyli do wydawnictw i po
wstałych naprędce hurtowni, by 
wydrzeć towar z rąk stragano
wych rekinów. Handel książką 
zaczął nabierać ludzkiego obli
cza: powstały nowe księgarnie

5 minut łamania głowy

Gdzie pośród figur geometrycz
nych ukryte są kontury wielbłą
da z lewego dolnego rogu ?

Rozwiązanie krzyżówki nr 41

Poziomo:

1. gips, 3. upór, 8. kasztelania, 
10. brat, 11. knot, 12. Florian, 
14. opera, 15. pikle, 16. koszyk, 
17. klimat, 19. paser, 21. motel, 
22. reaktor, 23. Staś, 25. okno, 
27. Świtezianka, 28. młot, 29. 
zdun

Pionowo:
1. garb, 2. swat, 3. unik, 4. raut, 
5. szala, 6. żebrak, 7. harap, 8. 
karpiokaraś, 9. analfabetka, 12. 
fryzjer, 13. Nikifor, 18. riksza, 
20. renta, 21. morał, 23. szum, 
24. świt, 25. okaz, 26. ogon

Wśród czytelników, którzy na
deślą prawidłowe rozwiązanie 
do 18 grudnia 1991 roku, wylo
sowana zostanie nagroda w po
staci KASETY VIDEO.

Rozwiązania prosimy przesy
łać na nasz adres: „Gazeta Ryb
nicka,,, Rybnik, ul. Kościuszki 
54

Nie napłynęło ani jedno rozwią
zanie naszej krzyżówki z „Gaze
ty Rybnickiej,, nr 48. Nagrody, 
niestety, nie będzie.

w najruchliwszych punktach 
miasta /dwie przy ulicy Sobie
skiego, jedna przy Hallera, 
punkt księgarski na dworcu 
PKS/. Teraz rybnickie księgarnie

księgarnie - prywatne jak jeden mąż - 
śladem handlarzy z targowisk - 
wyruszyły do / i  p o / klienta.
Zjawisko to bardzo mnie cieszy! 
Wyszliśmy z dołka, o czym świa
dczy zarówno aktualna oferta, 
jak i większa dbałość o klientów, 
na których brak księgarnie te 
nie mogą narzekać!
A co mnie martwi? Na przykład 
fakt, że dawna „techniczna,, 
przy Rynku nie ma nowej na
zwy, że „śladem Sowy,, przy 
Sobieskiego, nie przeszła na sys
tem samoobsługowy, mimo że 
ma najlepsze ku temu warunki 
lokalowe w Rybniku i znakomi
ty przykład, jeśli nie w niewiel
kiej lokalowo „Sowie,,, to choć
by w porównywalnej pod wzglę
dem powierzchni, księgami ryn
kowej w Raciborzu. Martwi 
mnie jeszcze brak zdecydowane
go profilu każdej z księgarń

: w każdej spotkasz te same 
z grubsza tytuły. Zalew literac
kiej tandety, na którym tak świe
tnie płyną nasze książnice, może 
na dłuższą metę okazać się zgub
ny, gdy w końcu rynek nasiąknie 
Alistairem Macleanem, Kenem 
Folletem, „Wyznaniami chiń
skiej kurtyzany,,, czy „Pamięt
nikami Fanny Hill„.

Ciągle nie wiem, gdzie szukać 
wartościowej poezji, prozy 
współczesnej, dobrego eseju, 
mądrej książki popularnonau
kowej. Miejsca na półkach za
jmują „seksowne cizie w prze
kładach zamówionych u byle 
chałturszczyka,, /słowa Rober
ta Stillera, świetnego tłumacza 
znakomitej, acz nazbyt drogiej 
„Lolity„ Nabokowa/.

Ponieważ brak promocji wy
ższych odmian literatury, war
tościowe książki /jak „Blaszany 
bębenek„ Grassa/ są dwukrot
nie droższe niż te, które mają do 
zaprezentowania lakierowany 
pocałunek z epoki kina niemego 
na okładce. Nie wiem, gdzie 
kupić dokładną mapę Rybnika, 
bo jak na złość wszędzie pojawia 
się... i znika, gdzie nuty w tak 
muzykalnym regionie, gdzie re
produkcje i plakaty, gdzie płyty 
i kasety. Są tu i tam, lecz wszę
dzie takie same i tak samo nija
kie. Panie i Panowie Księgarze 
z Rybnika, czekam na Wasz 
okrągły stół, na którym uporząd
kujecie swoje karty. Wolałbym, 
byście mnie oszukiwali większą 
ilością TAŃSZYCH asów niż 
nadmierną liczbę podających się 
za nie blotek.

KRONIKARZ

SS  Kino Premierowe TZR
NASZE

PROPOZYCJE

Duża Scena ROK

12 grudnia, godz. 8.00, 9.30,
11.00 i 12.30, liryczna „Zielona 
Gęś,,, spektakl dla młodych wi
dzów w wykonaniu aktorów Te
atru Polskiego z Warszawy - 
DAMIANA i MACIEJA DA
MIĘCKICH oraz BRONISŁA
WA KORNAUSA, cena biletu
15.000 zł

11 i 12 grudnia, godz. 17.00 
i 19,15, PRZEBUDZENIE, 
film amerykański z Robertem de 
Niro i Robinem Williamsem, ce
na biletu 12.000 i 8.000 zł.

Dyskusyjny Klub Filmowy EK
RAN

16 grudnia, godz. 18.00, film pro
dukcji angielskiej NAJEMNIK 
w reżyserii Alana Bridgesa, w ro
li głównej Robert Shaw oraz 
POCZTÓWKA ZNAD KRA
WĘDZI z Meryl Strepp i Shirley 
Mc Laine /wstęp za okazaniem 
karnetu - do nabycia przed wejś
ciem/.

N O T E S D O M O W Y
c. d. ze str. 7 26725 Drozdowski Jan Wawelska
26492 Dola Henryk Charbowa 28984 Drong Walter Wolna
24437 Doleżych Józef Prosta 26517 Drobionka Stefan Findera
26357 Doleżych Lucjan Dąbrówki 25071 Dronszczyk Zygmunt Kościuszki
27039 Doleżych Jerzy Cmentarna 24796 Drońszczyk Paweł Boguszowicka
27547 Doleżych Ewa Gliwicka 23938 Drożdzyk Edward Challota
24122 Domagała Józef Kościuszki 24803 Drozd Janina Findera
23369 Domagała Krystyna Piownik 21697 Drozd Józef lek. Żorska
28215 Domagała Zbigniew Wandy 21887 Drozd Barbara Dworcowa
26411 Domagalski Henryk Chabrowa 22485 Drozdek Klaudia Stalmacha
25373 Domańska Urszula Dworcowa 23846 Drozdowicz Danuta Sobieskiego
25117 Domżał Waldemar Okrzei 24984 Drozdowski Feliks Dworek
22600 Donot Józef K. Paryskiej 27605 Drozdowski Edward Reymonta
22519 Dorobis Stanisław Smolna 25110 Droździel Janina Kusocińskiego
23143 Drabiniok Eugeniusz Wiejska 25343 Drobna Łucja Wyzwolenia
28277 Draga Jerzy Wodzisławska 21583 Drobny Róża Goździków
22830 Draga Józef Kolejowa 28465 Drużboński Franciszek Orzepowicka
22347 Dragon Paweł Jagiełły 25615 Drużyński Andrzej Sadowa
22727 Drapacz Andrzej Challota 23394 Drygiel Roman Strzelecka
26899 Drabik Jerzy Sławików 27311 Drybańska Ewa Sławików
21791 Drażny Bronisław Wierzbowa 24867 Drzęźla Irena Kościuszki
24523 Dreja Kazimierz Kościuszki 26938 Drzęźla Bernard Zawiszy Czarnego
26173 Dresler Janina Jankowicka 26058 Drzęźla Otylia Kosmonautów
25227 Drewko Marian Wyzwolenia 23085 Dubas Helmut W. Stwosza
21618 Drewniok Henryk Hibnera 23950 Dubert Jerzy Skłodowskiej
22928 Drewniok Karol Fornalskiej c. d. nastąpi
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