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Wystawa w 70 rocznicę powrotu Rybnika do Macierzy

„Pękajcie okowy...,,
Wystawa pod nazwą „Pę

kajcie okowy...,, Powrót Ry
bnika do Macierzy - 1922 
rok, otwarta w ostatni po
niedziałek w Miejskiej Bib
liotece Publicznej, zainaugu
rowała rybnickie obchody 
70 rocznicy przyłączenia 
Śląska do Macierzy. Jej or
ganizatorami są: Muzeum 
w Rybniku, Miejska Biblio
teka Publiczna, Archiwum 
Państwowe w Katowicach 
przy współpracy rybnickie
go oddziału Stowarzyszenia 
„PAX„. Eksponaty w posta
ci fotogramowi archiwaliów 
z epoki oraz ich reprodukcje, 
przedstawiające uroczystoś
ci powitania władz polskich 
3 i 4 lipca 1922 roku w Ryb
niku, pochodzą ze zbiorów 
muzeów rybnickiego i raci
borskiego oraz Archiwum 
Państwowego w Katowi
cach. Na wystawie znalazła 
się również gipsowa replika 
pamiątkowej tablicy z 1923 
roku, zniszczonej przez hit
lerowców na początku woj
ny i ponownie wmurowanej 
w ścianę frontową Ratusza 
2 maja 1981 roku.

Na wstępie uroczystości, 
uczennica rybnickiej szkoły 
muzycznej Anna Rerych za
grała „Menueta„ Ignacego 
Paderewskiego, który to 
utwór wprowadził zebra
nych w atmosferę czasów, 
których wystawa dotyczy.

Otwarcie poprzedziły wy
stąpienia zaproszonych go
ści. Kustosz Państwowego 
Archiwum w Katowicach 
HENRYK GAŁUSZKA 
przedstawił informację
o niektórych materiałach 
źródłowych dotyczących po
wstań śląskich, plebiscytu
i okresu poplebiscytowego, 
znajdujących się w katowic
kim archiwum.

Bardzo interesującymi re
fleksjami natury historiozo
ficznej podzielił się z zebra
nymi prof. JAN PRZE
WŁOCKI z Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, 
specjalista historii dyploma
cji, od lat  zajmujący się te
matyką Śląska. Prelegent 
barwnie i ze swadą przed
stawił skomplikowaną sytu
ację polityczną po zakończe
niu I wojny światowej. Do

wodził, iż w wielkiej grze 
politycznej przynależność 
Śląska była jednym z jej ele
mentów.

Szło tutaj o jego bogact
wo, o potencjał przemysło
wy, żaden bowiem z wielkich 
polityków zwycięskich 
państw nie sugerował, by za
pytać o zdanie mieszkańców 
tej ziemi. I w tym aspekcie 
należy docenić trzy śląskie 
powstańcze zrywy.

Po raz pierwszy ludność 
przeciwstawiła się manipula
cjom politycznym, dając jed
nocześnie świadectwo swej 
tożsamości i pokaz siły ży
wiołu polskiego. I stąd, jak 
podkreślił mówca, ziemia ta, 
a również jej mieszkańcy są 
godni najwyższego szacunku.

Młodzieżowe w większo
ści audytorium z uwagą wy
słuchało wystąpień, po czym 
obejrzało wystawę, po której 
przewodnikiem była GE
NOWEFA GRABOWSKA 
- dyrektor rybnickiego mu
zeum oraz komisarz i anima
tor wystawy jednocześnie.

/W . r . /

Jarosław J. Szczepański /R W E  -  W arszawa/ 
-  specjalnie dla „Gazety Rybnickiej„

O p tym izm  p rem iera  
O lsze w sk ie g o

Tydzień temu premier 
JAN OLSZEWSKI zwołał 
dziennikarzy na konferencję 
prasową. Był to dzień po 
rozmowie premiera z prezy
dentem, sytuacja polityczna 
w kraju zaogniona... Dzien
nikarze zjawili się więc licz
nie, licząc na liczne sensa
cje... Były zasadniczo dwie. 
Jedna to blisko czteropro
centowy wzrost produkcji 
w kwietniu mający, zdaniem 
szefa rządu, świadczyć 
o procesie przełamywania 
recesji. Druga, to nurtujące 
wszystkich zebranych pyta
nie - po co była ta konferen
cja?

Z ust Jana Olszewskiego
popłynęła bardzo ostra kry
tyka szefostwa radia i telewi
zji. Wręcz zrozumiano, iż 
minął czas ochronny dla prezesa

prezesa Zaorskiego i jego ludzi, 
prezesa, którego tuż przed 
zakończeniem swojej pracy 
mianował Jan Krzysztof Bie
lecki. Ale za to prezesa, 
o którym wszystkie wróble 
na warszawskich dachach 
ćwierkają, że jest CZŁO
WIEKIEM PREZYDEN
TA. Sprawa była właściwie 
już jasna: pan prezydent 
w Egipcie, nim wróci będzie 
po Zaorskim. Ale okazało 
się, że to nie takie łatwe. 
Prezes zniknął i mimo usil
nych poszukiwań /może 
mniej zmasowanych niż przy 
poszukiwaniu zabójców 
z Bytomia/ nie udało się go 
„namierzyć,, przed powro
tem prezydenta. Jednak Za
orski poprezesował sobie ty
lko do wtorku...

Dość jednak o drobiazgach

gach, czyli sprawach perso
nalnych. Choć jednej uwagi 
podarować sobie nie sposób. 
Obecny rząd bije bowiem 
wszelkie rekordy w ograni
czaniu swego składu. I tak: 
premier nie ma wicepremie
rów, nie przedstawił bowiem 
sejmowi kandydatur, więc 
sejm ich nie powołał. Dalej: 
nie ma bardzo wielu minist
rów. Resorty:  przemysłu
i handlu, przekształceń włas
nościowych, a także budow
nictwa są pozbawione minis
trów i mają na czele kierow
ników. To dlatego, że pre
mier Olszewski miał zamiar 
stworzyć jedno ministerstwo 
gospodarcze, tylko energii 
na razie nie starczyło. Dalej - 
na czele resortu obrony na
rodowej nie ma ministra, bo 
się podał do dymisji - nota 
bene długo oczekiwanej.

To jednak, że na czele 
przynajmniej czterech resor
tów nie stoją „normalni,, mi
nistrowie, nie czyni wielkiej 
straty. Jest nią raczej fakt, iż 
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 T y d z i e ń   
K ultury F rancuskiej

w R y b n i k u
25 maja - poniedziałek, godz. 12. 00, MIEJSKA BIBLIO
TEKA PUBLICZNA / 1 P. /  OTWARCIE WYSTAWY 
FOTOGRAFICZNEJ „KOLORY MIASTA,,
26 maja - wtorek, godz. 17.3 0 ,  TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ
OTWARCIE WYSTAWY P. N. „MALARSTWO MAZA
MET,,
godz. 18. 0 0 -KONCERT W WYKONANIU  
SYMFONICZNEJ FILHARMONII 
RYBNICKIEJ SOLISTA: FRANCOIS 
FORTEPIAN. W PROGRAMIE 
FRANCUSKA
27 maja - środa, godz. 10. 30 - TZR 
W WERSJI ORYGINALNEJ P. T. DESZ
CZOWĄ NIEDZIELĘ” 
godz. 16. 30 - MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PRZEGLĄD MUZYKI FRANCUSKIEJ
28 maja - czwartek, godz. 17.00 -

ORKIESTRY 
FILHARMONII ZIEMI RYBNIC- 

KILLIAN /F R A N C JA / - 
 MUZYKA FRANCUSKA

PROJEKCJA FILMU 
 „ŚMIERĆ W DESZCZOWĄ

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
FRANCUSKIEJ

MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA KONFERE N CJA NA TEMAT PIOSENKI 
FRANCUSKIEJ, PROWADZI|  M. CALVET
29 maja - piątek, godz. 16.30 - TZR - PRZEGLĄD KINA
FRANCUSKIEGO - DZIEŃ 1 - ,, MIŁOŚĆ DWUDZIES
TOLATKÓW” /REŻYSE R Z Y  FR. TRUFFAUT, R. 
ROSSELLINI, M. OPHU L S  S .  SHIHARA i ANDRZEJ 
W A JD A /- „ANIELSKI PY Ł ,, - REŻ. EDONARD NI E
RMANS - NIESAMOWITY FILM O MIŁOŚCI I ZBRO
DNI /  Z AMBASADY - „NAJPIĘKNIEJSZE
OSZUSTWA ŚWIATA,,  R E Ż Y SERZY: U. GREGO
RETTI, H. HORIKA W A , C . C H A BROL i  ... ROMAN 
POLAŃS K I/
30 maja - sobota, godz.  10.30 -  TZR PRZEGLĄD KINA  
FRANCUSKIEGO/D Z IE Ń  2/ ,,CHRZEST,, REŻ. RENE 
FERET - HISTORIA MIŁO Ś C I  NIESKOCZONEJ, HIS
TORIA ŻYCIA PEWNEJ  P A R Y  - ,,TRZY KROKI 
W SZALEŃSTWO, ,  R E ŻYSERZY - L. MALLE, R.
VADIM, F. FELLI N I  
godz. 16.3 0  - ALLIANCE
m i e j s k i e j /  T R I O
W PROGRAMIE MUZYKA RAVELA, 

TRZY KROKI 
L. MALLE, R.

BIBLIOTECE
/F R A N C JA /

DEBUSSYEGO,

W KAMIENIU 
W  DNIACH

FANVE’A
UWAGA! W RESTAURACJI 
- ORYGINALNA KUCHNIA FRANCUSKA

OD GODZ. 15. 00 DO 20.00 
ORGANIZACJA:

MIAS T O  MAZAMET, ALLIANCE FRANCAISE, TE
ATR ZIEMI RYBNICKIEJ, BIBLIOTEKA MIEJSKA 
PRZY WSPÓŁUDZIALE AMBASADY FRANCJI I FIL
MOTEKI NARODOWEJ W WARSZAWIE 

26, 27 i 28. 05.

26 maja - Dzień Matki

Rys. Kazimiera Drewniok
J ó z e f  B i s k u p  
MATCE, w podzięce...
Za dar życia,
Za marzenia,
które wśpiewałaś w moją kolebkę,
Za radość i wesele, 
którymi ustroiłaś moje młode dni/... /  
Nie było mnie, gdyś żegnała świat... 
Aleś Ty Matuś nie odeszła...
Bo żyjesz we mnie...
Płomienna...
Wiecznie.

GAZETA RYBN ICKA, TEL. 2 8 8 2 5           1



ZARZĄD MIASTA INFORMUJE

Na sesji dnia 6 maja 1992 r. RADA MIASTA podjęła następujące 
uchwały:
UCHWAŁA NR 2
1.  Zwolnić z podatku rolnego użytki rolne wchodzące w skład 
gospodarstwa rolnego położone na terenie miasta Rybnika, jeżeli 
zaprzestanie produkcji rolnej nie nastąpiło z przyczyn leżących po 
stronie rolnika /szkody górnicze, powódź i inne klęski żywiołowe 
albo tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów o szko
dliwym oddziaływaniu na produkcję rolną/.
2.  Zwolnieniem objęte mogą być grunty, które są użytkami 
zapisanymi w ewidencji gruntów jako rola oraz łąka.
3.  Zwolnienie z przedmiotowego podatku obowiązuje przez okres 
dwóch lat - licząc od półrocza, w którym złożony został wniosek.
4.  Zwolnienie z podatku następuje na wniosek podatnika złożony 
na piśmie w Urzędzie Miasta, który powinien zawierać następujące 
dane:
- miejsce położenia gruntu, na którym zaprzestano produkcji 
rolnej, jego powierzchnię i oznaczenie geodezyjne,
- wyszczególnienie klasy gruntu,
- okres, od którego zaprzestano produkcji rolnej,
- przyczynę zaprzestania tej produkcji.
5.  Zwolnienie następuje w drodze decyzji Prezydenta Miasta, po 
uprzednim zaopiniowaniu wniosku przez Wydział Geodezji i Gos
podarki Gruntami Urzędu Miasta na okoliczność zaprzestania 
produkcji.
UCHWAŁA NR 5
1.  Zlikwidować z końcem roku szkolnego 1991/92 następujące 
przedszkola:
- przedszkole nr 24 położone w Rybniku przy ul. Raciborskiej 22b,
- przedszkole nr 44 położone w Rybniku przy ul. Chabrowej 9,
- uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
W związku z wysokimi kosztami utrzymania oraz niską frekwencją 
dzieci uczęszczających do przedszkoli nr 24 i 44, zachodzi koniecz
ność zlikwidowania powyższych placówek. I tak:
1 / do przedszkola nr 24 mieszczącego się w budynku będącym 
własnością KWK „Rymer,, uczęszcza średnio 12 dzieci w bieżącym 
roku szkolnym. Koszty utrzymania placówki wyniosły w 1991 r. 
ponad 158 mln zł,
2 /  przedszkole nr 44 wykorzystane jest tylko w połowie i istnieje 
możliwość przeniesienia dzieci do przedszkola nr 41, lokalowo 
i organizacyjnie przygotowanego do przyjęcia wszystkich dzieci 
z przedszkola nr 44, które położone jest w odległości ok. 30 m od 
likwidowanej placówki.
Personel pedagogiczny z przedszkoli nr 24 i 44 znajdzie zatrud
nienie w placówkach przedszkolnych na terenie miasta Rybnika. 
UCHWAŁA NR 7a
1.  Przeznaczyć do sprzedaży mieszkania stanowiące własność 
Miasta - na rzecz najemców /dzierżawców/ na warunkach okreś
lonych w art. 21 ust. 7 Ustawy o gospodarce gruntami i wywłasz
czeniu nieruchomości.
2.  Sprzedaż następuje na wniosek zainteresowanego.
3.  Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.
4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce gruntami i wywłasz
czaniu nieruchomości zwanej dalej „ustawą,,, najemcy lub dzier
żawcy mogą nabywać lokale mieszkalne stanowiące własność 
gminy. Sprzedaż lokalu może nastąpić tylko na rzecz tego najemcy 
lub dzierżawcy albo wskazanej osoby bliskiej stale z nim zamiesz
kującej - za cenę równą wartości tego lokalu ustaloną zgodnie z art. 
38 Ustawy. Wartość ustalają biegli - tak więc sprzedaż zostanie 
dokonana według wartości rynkowej. Sprzedaż nieruchomości na 
rzecz najemcy /dzierżawcy/ daje miastu następujące korzyści:
- powoduje wpływ gotówki do budżetu /  w całości lub na raty, które 
podlegają waloryzacji zgodnie z procesami inflacyjnymi/,
- zwalnia miasto od ponoszenia części kosztów eksploatacji i re
montów nieruchomości, w której wyodrębnione są lokale stanowią
ce własność osób fizycznych.
Ustalenie powyższych kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych ma 
na celu uwłaszczenie jak największej rzeszy mieszkańców Rybnika, 
zwiększenie wpływów budżetu miasta oraz zmniejszenie obciążeń 
budżetu z tytułu dotacji do posiadanych nieruchomości. Powyższa 
uchwała jest konsekwencją uchwały nr 189/XXV/92 Rady Miasta 
z dnia 19 lutego 1992 r., która zobowiązała Zarząd do opracowania 
koncepcji sprzedaży mieszkań komunalnych.
UCHWAŁA NR 7b
1.  Ustanowić prawo wieczystego użytkowania dla gruntów zajętych 
pod budowę garaży wzniesionych ze środków własnych przez osoby 
fizyczne.
2.  Upoważnić Zarząd Miasta do sprzedaży garaży wraz z ustano
wieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu osobom fizycz
nym będącym najemcami /dzierżawcami/ obiektów garażaowych 
stanowiących własność gminy.
3.  Uchwała dotyczy wszystkich skomunalizowanych terenów, na 
których zostały wzniesione kompleksy garażowe - zgodnie z przepisami

KOMUNIKAT SPECJALNY
dla przyszłych studentów

Kuratorium Oświaty i Wy
chowania w Katowicach - De
legatura Zamiejscowa w Ry
bniku, ogłasza nabór do ot
wartej przy współpracy 
z Uniwersytetem w Metzu 
/Francja/, Fachhochschule 
Rheinland Pfalz w Trewirze 
/R F N / oraz Fundacją Fran
cja - Polska

SZKOŁY ZARZĄDZA
NIA I MARKETINGU 
W RYBNIKU

Siedzibą szkoły będzie bu
dynek Politechniki Śląskiej 
przy ul. Kościuszki 54. Szko
ła jest nowym typem uczelni, 
oferującej 3-letnie, dzienne 
studia zawodowe w dziedzi
nie zarządzania przedsię
biorstwem, finansów, mar
ketingu i promocji handlo
wej.

Uczelnia kształcić będzie 
studentów na poziomie ist
niejących już w polskim sys
temie edukacji kolegiów 
nauczycielskich /3 lata stu
diów po maturze/.

Zatwierdzony przez MEN 
program studiów, jest adap
tacją programu studiów 
o identycznym profilu 
w Uniwersytecie w Metzu, 
opracowaną przez polskich 
specjalistów z poszczegól
nych dziedzin.

W programie studiów jest 
15 przedmiotów podzielo
nych na 4 bloki:

I blok przedmiotów eko
nomicznych /8  przedmio
tów/

II blok przedmiotów pra
wniczych /2  przedmioty/

III blok przedmiotów ma
tem atyczno-inform atycznych

nych
IV blok przedmiotów 

ogólnych /języki obce + ko
munikacja - ekspresja/

Patronat merytoryczny 
i akademicki nad nową ucze
lnią sprawuje Uniwersytet 
w Metzu / W ydział Adminis
tracji i Zarządzania/.

Studia obejmują 5 semest
rów teoretycznych i prakty
czny kilkumiesięczny staż na 
szóstym semestrze w przed
siębiorstwach zachodnioeu
ropejskich /głównie Fran
cja, Niemcy/.

Po drugim roku studiów 
przewidziany jest również 
krótki jednomiesięczny staż 
w przedsiębiorstwach za
chodnich.

Studia kończą się egzami
nem dyplomowym po szós
tym semestrze, zgodnie z wy
braną specjalizacją /zarzą
dzanie i finanse lub marke
ting i promocja handlowa/.

Organizacją i finansowa
niem stażów zagranicznych 
dla studentów oraz szkole
nia wykładowców zajmują 
się ze strony francuskiej Izba 
P rzem ysłow o-H andlow a 
Departamentu Mozeli i ze 
strony niemieckiej Fundacja 
COMET z Nadrenii Palaty
natu.

Podania od kandydatów 
przyjmowane będą od 1 - 24 
czerwca br. w Biurze Pełno
mocnika Kuratora d /s  Or
ganizacji Szkoły Zarządza
nia i Marketingu, budynek 
Delegatrury KOiW w Ryb
niku ul. 3 Maja 29, II piętro 
pokój 14.

Druki podań i ulotki infor
macyjne otrzymać można 
w portierni gmachu Politech
niki Śląskiej, ul. Kościuszki 
54, Rybnik i w sekretariacie 
oraz w Biurze Pełnomocnika, 
II pięro budynku Delegatury 
Kuratorium, gdzie od 18 maja 
działać będzie punkt informa
cyjny, tel. 22993 i 22496.

Dokumentacja podania
o przyjęcie na studia obej
muje wypełniony druk poda
nia, świadectwo maturalne, 
życiorys, świadectwo lekar
skie, 3 zdjęcia i 2 zaadreso
wane na kandydata koperty 
z naklejowymi znaczkami na 
list polecony.

Oplata egzaminacyjna 
zgodnie z zarządzeniem 
MEN wynosi 150. 000. - zł
i należy ją wpłacać drogą 
pocztową na konto środków 
specjalnych Delegatury KO
iW w Rybniku Nr konta 
372602-2075-PBK-Warsza- 
wa I Oddział w Rybniku.

Egzaminy wstępne odbędą 
się w dniach 6, 7, 8 lipca i obej
mować będą pisemny egza
min z matematyki /6 .  VII. / ,  
geografii gospodarczej
/8 .  VII. /  i języka zachodnie
g o / 7. V II/, /do  wyboru an
gielski, francuski, niemiec
k i/  na poziomie wymaganym 
na uczelniach ekonomicz
nych.

Szczegółowy termin i mie
jsce poszczególnych egzami
nów podane zostaną zainte
resowanym kandydatom
w punkcie informacyjnym.

Dokładny harmonogram 
rozkładu zajęć z przedmio
tów na poszczególnych se
mestrach zamieścimy w na
stępnym numerze „GR„.

OŚRODEK MOSiR 
W K A M IEN IU  

prosi o zwrot zguby

W dniu 17 m a ja  br. 
ok. godz. 18. 00 na 
leśnej drodze z K a
mienia do Rybnika 
zgubiono saszetkę 
koloru kremowego 
z dokumentami i pie
niędzmi. Prawdopo
dobnie znalazcą jest 
kierowca „zaporoż
ca,, mijający się z mo
tocyklem „jaw a 350„. 
Proszę o zwrot za wy
nagrodzeniem na ad
res podany w doku
mentach lub do Oś
rodka MOSiR w K a
mieniu.

sami prawa.
4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7c
1.  Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości na terenie miasta. 
Wykaz stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2.  Dopuszcza się możliwość innej formy korzystania z nieruchomo
ści /najem, dzierżawa/, gdyby okazało się to bardziej celowe 
i korzystne dla miasta.
3.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały Nr 7c
1.  ul. Poprzeczna 41 Kw. T. I - XI wyk. 364 Smolna parc. 2781/142 
pow. 527 m2
2.  ul. Chrobrego /p o  PSS Społem/ Kw. T. IX - 375 Domy parc. 
858/154 pow. 351 m2
3.  ul. 3 M aja/po browarze/Kw. T. III k. 148 Domy parc. 1029/174, 
1030/174, 1031/174 pow. 2208 m2
4.  ul. Strażacka/po OSP/Kw. T. II k. 54 parc. 575/172 pow. 31 m2
5.  ul. Pod Lasem/baza MPGKiM /  Kw. 101 134
6.  ul. Rudzka 3 Kw. 785 parc. 927/260, 929/259, 1211/258, 
1212/258, pow. 4069 m2
7.  ul. Miejska /k ino Górnik/ Kw. T. II - 82 Zamek parc. 457/179 
pow. 370 m2
8.  ul. Zagłoby 3 Kw. T. XI - 411 parc. 191 pow. 740 m2 
UCHWAŁA NR 7d
1.  Przeznaczyć do wydzierżawienia lub wynajęcia - na okres 
powyżej trzech lat tereny czasowo wolno - usytuowane:
- na ul. Miejskiej - przed budynkiem nr 7 oraz
- na targowisku miejskim przy ul. Hallera w miejscach prze
znaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na pawilo
ny handlowe.
2.  Zawarcie umów z najemcami /dzierżawcami/ nastąpi w trybie 
przetargu.
3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Kosze i koszyki Kosze na śmieci, koszyki 
ochraniające pnie roślin 
ozdobnych, ławki w par
kach, skrzynki pocztowe, 
słupy ogłoszeniowe, przy
stanki autobusowe, znaki 
drogowe, lampy uliczne itd. 
należą do tych elementów 
każdej z miejscowości, po 
których ocenia się ich gos
podarzy. Równie ważny, jak 
praktyczne zastosowanie 
jest ich estetyczny, oryginal
ny kształt.

W naszym mieście pojawi
ły się nowe kosze na śmieci 
i koszyki ochraniające drze
wa. Można je zobaczyć na 
Placu Wolności obok przy
stanków autobusowych. 
Proszę się im przyjrzeć i oce
nić samemu. Mnie się po
dobają!

Tekst i foto: /s z o ł/

1 maja 1992 r. w kościele 
OO Misjonarzy w Rybniku, 
który odznacza się bardzo 
dobrą akustyką, odbył się 
koncert chórów w ramach
GÓRNOŚLĄSKICH DNI 
CHÓRALNEJ MUZYKI

Perełki architektury

„Typ rybnicki,, 
w architekturze

Przez setki lat dom miesz
kalny ulegał powolnym 
przekształceniom, jednak je
szcze w 1863 roku Karol 
Miarka w „Głosie wołające
go na puszczy górnośląskiej,, 
napisał: „... Górnoślązak lada 
jako stawia chatę, nie stara
jąc się o to, jak długo trwać 
będzie. Ponieważ ojciec cielę
ta i świnie karmił w izbie, 
więc i on to za rzecz uznaje 
słuszną,,. Jednak druga po
łowa XIX wieku była okre
sem gwałtownych przemian: 
wraz z rozwojem przemysłu 
zmieniały się i możliwości, 
i potrzeby mieszkańców. 
Zrezygnowano /pod przy
musem administracyjnym/ 
ze wznoszenia drewnianych 
obiektów, dachy kryto nie 
słomą, jak poprzednio, 
a gontem i dachówką. Jed
nak podstawowy plan bu
dynku pozostał ten sam: sień 
często przelotowa i 4 izby po 
po bokach. Na przełomie 
wieków wzorem architektu
ry przemysłowej i monu
mentalnej /starostwo, „no
wy,, kościół, poczta/zaprze
stano tynkowania elewacji. 
Wykonywano ją za to nie
zwykle starannie z dosko
nałej jakości cegły. W bu
dynkach wznoszonych 
w tym okresie, dzięki zastosowaniu

zastosowaniu nowego materiału 
pokryciowego - papy - 
zmniejszono nachylenie da
chu, co przy podniesieniu 
linii okapu o około metr 
względem stropu, umożli
wiało wykorzystanie podda
sza na cele mieszkalne. 
Kompozycję elewacji takie
go budynku prześledzimy na

jednym z najwspanialszych 
przykładów - domu stoją
cym na rogu ulic Wodzis
ławskiej i św. Jadwigi. Ele
wacja rozpoczyna się coko
łem, parter od poddasza od
dziela piękny neogotycki 
fryz. Okna usytuowane osio
wo od góry, przesklepione 
zostały łękiem odcinkowym 
z charakterystyczną
„brwią,,. Dzięki zastosowa
niu kilku klasycznych sche
matów kompozycyjnych, 
ciekawym detalom i dosko
nałemu wykonawstwu, obie

obiekty wznoszone wówczas ce
chuje ład i dostosowanie do 
zindustrializowanego krajo
brazu. Biorąc pod uwagę re
latywnie niski koszt budo
wy, osiągnięto wysoką ja
kość estetyczną i dużą trwa
łość. Budynki tego typu wy
stępują od granicy czecho
słowackiej po Tarnowskie

Góry i od Mysłowic po Gli
wice. Jednak na naszym te
renie dominują pośród zaby
tków tego okresu, wobec 
czego na IV Seminarium 
Sztuki Górnośląskiej zorga
nizowanym przez Uniwersy
tet Śląski w 1987 roku za
proponowano dla nich na
zwę „typ rybnicki,.. O ile ich 
dewastacja nie będzie postę
powała w tak zastraszają
cym tempie jak dotychczas - 
mamy szansę znalezć się nie 
tylko w podręcznikach his
torii sztuki, ale i w turystycz
nych przewodnikach.

Tekst i foto: Rayman

Lasek
zamiast

„mułowiska,,
W Świerczu - dzielnicy 

Radziejowa - kopalnia „Ry
mer,, wylewała wodę popłu
czkową, co spowodowało 
osadzanie się w tym miejscu 
mułu węglowego. Okoliczni 
mieszkańcy zaczęli go stam
tąd wydobywać - do palenia 
w piecach. Przyjeżdżali tam 
traktorami, a nawet ciężkim 
sprzętem,  pozostawiając
wielkie wykopy. Doprowa
dziło to wreszcie do narusze
nia koryta Nacyny i doszło

nawet do zagrożenia powo
dziowego. W leżących zwa
łach mułu doszło do samo
zapłonu. Palący się muł po
wodował zadymienie i za
grożenie zanieczyszczeniem 
powietrza przez tlenek węg
la.

Rada Dzielnicy Radzie
jów podjęła więc starania 
o likwidację zwałowiska mu
łu, by zapobiec groźnym zja
wiskom. Rozmowy z KWK 
„Rymer,, doprowadziły do 
tego, że kopalnia zajęła się 
rekultywacją „mułowiska,,. 
Teren ten wysypano skałą 
odpadową, piaskiem i zie
mią. Zasadzono drzewka: 
Tak więc zagrożenie zlikwi
dowano, a dzielnica wzbo
gaciła się o nowy lasek.

/ ja k /

SAKRALNEJ IM. G. G. 
GORCZYCKIEGO.

Inicjatorem tych koncer
tów, odbywających się w ró
żnych miejscowościach wo
jewództwa katowickiego jest 
Oddział Śląski Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr 
oraz Kuria Biskupia Archi
diecezji Śląskiej. Natomiast 
bezpośrednim organizato
rem koncertu w Rybniku był 
Zarząd Okręgu Rybnickiego 
PZChiO.

W koncercie uczestniczyło 
7 chórów, a mianowicie: 
„HARMONIA,, z Jejkowic 
pod dyrekcją Krzysztofa 
Mańczyka, „BEL CANTO,, 
z L. O. w Rybniku pod dyre
kcją Lidii Marszolik, „SŁO
WICZEK„z Popielowa pod 
dyrekcją Jerzego Husaka, 
„SERAF,, w Rybniku pod 
dyrekcją Ziglindy Lampert - 
Raszyńskiej i Lidii Marszo
lik, „BEL CANTO,, - Chu
dów pod dyrekcją Stanisła
wa Pyki, „MICKIEWICZ„z

Niedobczyc pod dyrekcją 
Wacława Mickiewicza, 
CHÓR PAŃSTWOWEJ 
SZKOŁY MUZYCZNEJ II 
STOPNIA w Rybniku pod 
dyrekcją Czesława Freunda.

Łącznie wykonano 24 po
zycje repertuarowe różnych 
kompozytorów, dawnych 
i współczesnych. Od Gor
czyckiego, Gomółki i Wac
ława z Szamotuł, poprzez 
Mozarta, Verdiego, Beetho- 
vena i Czajkowskiego do 
Szeligowskiego i Świdra.

Konferansjerkę prowa
dził wiceprezes Zarządu 
Okręgu Rybnickiego
PZChiO Rufin Marcol. Pod
kreślił m. in. znaczenie tego 
rodzaju imprez i rolę, jaką 
odgrywają chóry w podtrzy
mywaniu tradycji i popula
ryzacji muzyki sakralnej 
w społeczeństwie, zwłaszcza 
młodym.

Organizatorzy dziękują 
ks. proboszczowi parafii 
Królowej Apostołów za 
udostępnienie kościoła na 
zorganizowanie koncertu.

Spokojne przekwitanie
Skwerek vis a vis Urzędu 

Miasta nabrał kolorów w ro
ku ubiegłym, dzięki m. in. tu
lipanowym rabatom. Nie
stety, kwiaty znalazły szyb
ko amatorów, o czym szerzej 
informowaliśmy.

W tym roku sytuacja jak
by się poprawiła. Wykra
dziono i zniszczono już tylko 
znikomą ilość tych ozdob
nych roślin. Pozostałe spo
kojnie przekwitły na miejscu 
swego przeznaczenia.

A zatem sytuacja rozwija 
się we właściwym kierunku 
i być może za rok już nikt 
niczego nie będzie niszczył...

Tekst i foto: /s z o ł /

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5            3



◄ Tomasz Szwed okazał 
się nie tylko znakomitym wy
konawcą piosenek, ale i  show
menem...

brzmieniu, a także harfa - 
symbol Irlandii. Prawdziwą 
też wirtuozerią wyróżniał się 
gitarzysta zespołu.

Po krótkim, przyjętym 
owacyjnie występie TOMA
SZA SZWEDA, solistka ze
społu „OPEN FOLK,, od
tańczyła z nim żywiołowego 
reela. 

Potem wystąpili rybnicza
nie - grupa „Carrantuohill,,, 
wykonująca muzykę ludową 
Irlandii, Szkocji i Anglii w jej 
oryginalnym, pierwotnym 
brzmieniu. Zespół, którego 
członkowie nie tylko wystą
pili, ale byli również anima
torami imprezy i jej współor
ganizatorami istnieje od je-

▲ Muzyka powinna płynąć... Lider zespołu „SPAILPIN  
FEANACH,, Patrick Crowley rodem z hrabstwa Cork.

Na celtycką nutę
Sama SCARLETT O'HARA nie dotrzymałaby kroku 

zespołom biorącym udział w maratonie muzyki celtyckiej 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej, choć jak wiemy z drugiej części 
„PRZEMINĘŁO Z  WIATREM,,, reela potrafiła tańczyć 
do upadłego... Bo przecież krwi irlandzkiej w jej żyłach nie 
brakowało.

 Gra „LITTLE MAIDENS,,

Multiinstrumentalista „CARANTUOHILL,, 
- Dariusz Sojka ►

Koncert pod nazwą „Bli
skie spotkania z muzyką cel
tycką,, zgromadził na scenie 
TZR wszystko to, co w tym 
rodzaju muzyki w Polsce 
najlepsze. Jest to niewątpli
wą zasługą rybnickiego Ze
społu „CARRANTUO
HILL,,, który należy do kra
jowej czołówki i przez parę 
lat swojej działalności zdążył 
„wychować,, sobie młodą 
publiczność tak, że na fol
kową muzykę reaguje jak na 
najlepszy rock.

Prowadzący koncert TO
MASZ SZWED, popularny 
wykonawca muzyki folk 
i country oraz, jak się okaza
ło, zupełnie niezły showman, 
a przy tym prezes STOWA
RZYSZENIA CELTYC
KIEGO „Aes Dana,,, powi
tał w języku celtyckim hono
rowego gościa koncertu, pie
rwszego sekretarza Ambasa
dy Irlandii w Polsce, M AR
TINA O'F AININA słowa
mi : „Szczęść Boże, niech Ci 
z nami będzie dobrze,,. A po
tem zaśpiewał „Piosenkę dla 
Irlandii,,...

I chyba było nieźle, skoro 
irlandzki dyplomata wraz ze 
swoją towarzyszką nie szczę
dzili rąk i głosu, bo pod
śpiewywali wraz z wykona
wcami co bardziej znane 
utwory.

Wywodząca się z jednego 
pnia celtyckiego irlandzka, 
szkocka, walijska i bretońs
ka muzyka ludowa, jedna
kowo pięknie brzmiała 
w wykonaniu czeskiego due
tu gitar klasycznych M I
CHAL HROMEK i JIRI 
VRBIK, co w żywiołowych 
aranżach zespołu „LITTLE 
MAIDENS,,, którego solist
ka Joanna Borowik dyspo
nuje dobrym głosem o typo
wej folkowej barwie. Rów
nie świeże było ich wykona
nie nostalgicznych ballad.

Zespół „OPEN FOLK,,, 
grający tradycyjną muzykę 
ze Szkocji, Irlandii i Bretanii 
zadziwił zarówno brzmie
niem swojej muzyki, jak 
i oryginalnym instrumenta
rium, w skład którego wcho
dziły m. in. flety o różnym

W  skład instrumentarium ze
społu „OPEN FOLK,, wchodzi 
również harfa - symbol Irlandii

Muzycy z zespołu „CARRAN
TOUHILL,, za wszelką starali 
się stworzyć atmosferę rodem 
z irlandzkiego pubu...
Do gry wykorzystali nawet bute
lki po piwie ▼

sieni 1987 r., a w obecnym 
składzie: Dariusz SOJKA, 
Adam DREWNIOK, Zbig
niew SEJDA, Maciej PA
SZEK i Bogdan WITA od 
lata 1988. „Carrantuohill,, 
zanotował już spore sukcesy 
nie tylko na estradach krajo
wych, ale i zagranicznych. 
Nagrania zespołu były prezentowane

prezentowane m. in. na targach 
muzycznych „M IDEM ” 
w Cannes ’92. Wierna pub
liczność reagowała sponta
nicznie, a klasę muzyków 
potwierdza zainteresowanie 
grupą twórców irlandzkich 
/m . in. grupy THE DUBLI
NERS/, którzy w tym roku 
proponują spotkanie z „Car
rantuohill,, w... Irlandii. Po
dziw budzi wszechstronność 
muzyków z zespołu, szcze
gólnie jego lidera - DARIU
SZA SOJKI.

Było dobrze po godz. 
21. 00 /koncert rozpoczął się 
parę minut po 17. 00/, kiedy 
na scenie pojawił się auten
tyczny Irlandczyk PAT
RICK CROWLEY ze swo
im zespołem „SPAILPIN 
FEANACH,,. Jak stwierdził 
na wstępie, irlandzka muzy
ka powinna płynąć... i po
płynęła, autentyczna, prosto 
z duszy, choć wspomagana 
polskimi siłami.

C h a r a k t e r y s t y c z n e  
brzmienie muzyki celtyckiej, 
które nadają jej przede 
wszystkim akordeon i skrzy
pce, a także jej rytm, są wyją
tkowo dobrze odbierane 
przez naszych rodaków. 
Czyżby pokrewieństwo du
chowe między naszymi nac
jami nie ograniczało się tyl
ko do wspólnego uwielbie
nia wiadomego napoju?

WIESŁAWA RÓŻAŃSKA

FOTO: W ACŁAW  TROSZKA
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Zaułki...
Kiedy jesteśmy poza gra

nicami naszego kraju, nie 
możemy nadziwić się po
mysłowości, z jaką np. Buł
garzy, Węgrzy czy Czesi po
trafią wykorzystać urok sta
rych, miejskich zaułków, 
umieszczając tam urocze ka
fejki czy winiarnie z obsługą 
w historycznych strojach. 
Przykładem - Neseber, So
zopol, czy też Płowdiw, 
a także Budapeszt czy Praga, 
żeby wymienić bratnie nam 
rejony, nie wspominając 
o włoskich, niemieckich, au
striackich miasteczkach.

Władze miasta obiecują, 
że już niedługo rybnicka sta
rówka podobna będzie do 
cukierka. Chciałbym żeby 
stało się to jak najprędzej, 
a przy okazji chciałbym pod
powiedzieć, jak możnaby po 
odpowiednim zagospodaro
waniu, poprawić urok naszej 
starówki i wykorzystać ist
niejące w niej zaułki.

W Rynku między sklepem 
z pieczywem, a z wyrobami 
ze srebra jest pasaż, w któ
rym aż prosi się o urządzenie

. . .  w  P ł o w d i w i e  i ... w Rybniku   Foto: W. Troszka

stylowej kawiarenki. Wie
czorem, odpowiednie oświe
tlenie i muzyka mogą z tego 
smutnego dziś miejsca, zro
bić wcale przytulny i miły 
zakątek. To samo można by 
zrobić w podwórzu przy uli
cy Raciborskiej za apteką 
u Byśka, naprzeciwko nowej 
apteki św. Antoniego. Urok 
starych kamieniczek częścio
wo wydobyli już ich właś
ciciele przy Placu Wolności. 
Chodzi o róg pomiądzy skle
pem RTV, a obuwniczym A. 
Fudalego. Estetycznie wy
malować i naświetlić wieczo
rem, a rosnąca tam zieleń 
dopełni reszty. Adam Fudali 
ma zresztą „szczęście,, do 
sąsiadowania z urokliwymi 
miejscami, bo za drugim je
go sklepem, tym z ubiorami 
damskimi przy Placu Wol
ności, ktoś bez wyrobienia 
estetycznego postawił szka
radne budy z gazetami i zie
leniną, zasłaniając tym sa
mym zielone podejście do 
kamieniczki. Wystarczy 
przewrócić te szkaradztwa 
i płot obok nich, a oczom

naszym ukaże się wcale 
przyjemny widok. Przy ulicy 
Łony za kompleksem skle
pów Rospenka, znajduje się 
jedna z nielicznych oaz ziele
ni w starym centrum. Od
rapane tynki starych kamie
nic, jakieś dziadkowskie bu
dy w podwórku sprawiają, 
że jet tam po prostu „szpet
nie,,, ale gdyby budy prze
wrócić, tynki odnowić, po
sadzić kwiaty i ustawić tam 
parę zgrabnych ławeczek 
mogłoby być naprawdę pię
knie. Wydaje się, że rozmo
wy z prywatnymi właścicie
lami terenu poparte obiet
nicą pomocy w urządzeniu 
tych miejsc, mogłyby dać 
szybkie efekty.

O zaułkach tych mówić 
można bez końca i tu kła
niam się nisko radnemu 
MARIANOWI RAKOWI. 
Ma pan panie Marianie szan
sę przejść do historii naszego 
niebrzydkiego przecież mias
ta nie tylko jako wielki artys
ta. Musi Pan jako radny tej 
dzielnicy zrobić wszystko, że
by to miasto było tak piękne 
jak Pana obrazy. Są w na
szym mieście zdolni archite
kci i projektanci trzeba ich po 
prostu „wpuścić„ w te załuki.

Cz. GOLIŃSKI

Jarosław J. Szczepański / RW E - W arszawa/ 
- specjalnie dla „Gazety Rybnickiej„

Optymizm premiera Olszewskiego
c. dalszy ze str. 1 
obecna sytuacja niestabilno
ści politycznej i niestabilności 
administracyjnej spowodo
wała masowy odpływ z minis
terstw i urzędów centralnych 
dziesiątek, wręcz setek ludzi.

Place są bardzo niskie, 
zwłaszcza relatywnie do obo
wiązków i wymagań stawia
nych zatrudnionym oraz do 
czasu pracy, mocno przedłu
żanego. Skończyły się apana
że dodatkowe /sklepy, miesz
kania, samochody za pół ceny 
- to już po wejściu do Urzędu 
Rady ministrów premiera 
Mazowieckiego/; wczasy ba
rdzo podrożały, nie ma więc 
tych zalet praca w administ
racji centralnej, jakie miała 
niegdyś. A ściągnąć nowych 
urzędników szalenie jest trudno

dno. Bo płace niskie, wyma
gania duże... I  tak dalej...

A młodzi, dyspozycyjni 
i wykształceni - w wielu miej
scach zarobią co najmniej 
dwakroć tyle co „na urzę
dzie,,. Może się więc okazać, 
że kiedy wreszcie pojawi się 
ktoś skory do rządzenia, wy
magania i bardziej intensyw
nego kierowania państwem, 
to nie będzie miał personelu 
do pracy. Takie rzeczy też się 
niestety zdarzają.

A co do procentów wzrostu 
produkcji? Tak podał to pan 
premier. Nie udało mi się 
jednak ustalić w Głównym 
Urzędzie Statystycznym, 
skąd miał te dane, bowiem 
wyniki kwietnia będą znane 
dopiero w końcu tego tygod
nia. Centralny Urząd Plano
wania, który też pro

wadzi swoje badania statys
tyczne, twierdzi, że faktycz
nie można się spodziewać 
takich danych, jednak nie 
wiadomo jeszcze jakie będą 
za kwiecień wyniki finanso
we przedsiębiorstw, tak pań
stwowych, jak i prywatnych. 
A właściwie bez tych wyni
ków trudno cokolwiek pod
sumowywać. No, ale niech 
będzie, że jest wzrost pro
dukcji. Po pierwsze byłoby 
to bardzo dobrze, ale byłoby 
jeszcze lepiej, gdyby wytwo
rzona produkcja została 
sprzedana, a producenci do
stali za nią pieniądze. Tylko, 
że tak optymistycznie to już 
nie jest. Pod jednym wzglę
dem jest również gorzej. 
Wzrasta bowiem inflacja. 
I choć specjaliści rządowi 
twierdzą, że roczna inflacja 
nie przekroczy założeń, to na 
razie z miesiąca na miesiąc 
jest ona wyższa. A przypo
mnieć tu muszę, iż rok temu 
proces był zdecydowanie od-

G o m b ro w icz
z antygombrowiczowskim suplementem
8 maja na deskach sceny 

sali konferencyjnej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej młodzi 
ludzie skupieni w „GRUPIE 
EKSPRESJI ARTYSTY
CZNEJ QPA, „ prowadzo
nej przez zaprawioną w teat
ralnych i parateatralnych 
poczynaniach WANDĘ 
ŚWITAŁĘ, wystawili spek
takl pod frapującym tytułem 
: „Mężczyźni i kobiety /albo 
na odwrót - przyp. autora/ 
Gombrowicza,,, będący ko

nie, łatwiej „sprzedać,, niż te 
które miałyby pochodzić 
z codziennej rzeczywistości 
i przypominać swym zacho
waniem nas samych.

Ale nie wybrzydzajmy - 
zespół wypadł naprawdę do
brze, a wiele rozwiązań sce
nicznych zdumiewało publi
czność.

Jedynym błędem był po
mysł zwieńczenia występu 
dyskusją o „pupie Maryny,,. 
Małotreściwe gadulstwo, za

Największy kpiarz polskiej literatury w wykonaniu „GRUPY  
EKSPRESJI A R TYSTYC ZN E J QPA„

Foto: W. Troszka

kombinacją kilku różnych tek
stów tego największego 
kpiarza polskiej literatury.

Młodzi aktorzy - amato
rzy potraktowali GOMB
ROWICZA bez zbędnego 
respektu, na swój własny 
sposób, przekazując tym sa
mym młodej na ogół pub
liczności własną wersję gom
browiczowizny, naturalną 
i szczerą, choć nie do końca 
wolną od podyktowanych 
potrzebą chwili, scenicznych 
rozważań i konkluzji.

Spektakl się podobał, gra
- zwłaszcza niektórych osób
- nawet zachwyciła, choć 
trzeba sobie zdawać sprawę, 
iż postacie karykaturalne, 
a tak ie pojawiały się na scenie

zawierające niezbyt przemyśla
ne pytania do młodych ak
torów, zabrało zbyt dużo 
czasu.

I po co? By przekonać się, 
czy spektakl, zgodnie z zało
żeniami autorów, był pro
wokacją?

T a k  się też stało. Jeden 
z widzów zapytał się, może 
w nieco zawoalowany spo
sób, czy końcowa scena ma 
prowokować czy też nie? 
I w ten prosty sposób to, co 
mogło pozostać tajemnicą 
tego przedstawienia, zostało 
niepotrzebnie zwerbalizo
wane i uproszczone.

Z nieciepliwością czekać 
będę na kolejny spektakl 
grupy „QPA„, na spektakl 
i nic więcej...

Wacław Troszka

odwrotny. Wówczas każdy na
stępny miesiąc dawał mniej
szą inflację w stosunku do 
poprzedniego. Jak więc 
skończy się to kolejne do
świadczenie? Tego nie widzą 
nawet pracownicy Central
nego Urzędu Planowania, 
który ze swej natury zobo
wiązany jest snuć różne wizje 
na przyszłość. Dalszą i bliż
szą...

Co do bliższej, to przypo
mnieć jeszcze muszę o minis
trze, KTÓRY JEST, A JA
KOBY GO NIE BYŁO, bo
wiem też podał się do dymi
sji. Jest to NAJWAŻNIEJ
SZY MINISTER, bo ten od 
skarbca, czyli minister finan
sów, który pełni swą funkcję, 
ale czeka na zwolnienie go 
przez premiera i sejm.

Kogo Olszewski powoła 
na miejsce Olechowskiego? 
Trudno wyczuć, choć są i ta
cy, którzy na tym miejscu 
spodziewają się nowo mia
nowanego doradcy premie

ra, członka władz Porozu
mienia Centrum, doradcy 
ekonomicznego Konfedera
cji Polski Niepodległej, głosi
ciela wzrostu inflacji, która 
jego zdaniem ma pobudzić 
produkcję, czyli prof. Stefa
na Kurowskiego...

Nie jestem uprzedzony do 
jego osoby, tylko nie lubię, 
gdy ktoś chce na mnie prze
prowadzać eksperyment, któ
ry nigdzie się nie powiódł. Bo 
tę metodę pobudzania pro
dukcji poprzez rozbudzanie 
inflacji, czyli inaczej mó
wiąc, drukowanie pustego 
pieniądza /pieniądza nie 
mającego pokrycia ani 
w złocie, ani w dolarach, ani 
w towarach/ trenowali już 
wielokrotnie Brazylijczycy, 
Argentyńczycy i wiele in
nych państw Ameryki Ła
cińskiej. Wszystkie ze skut
kiem jednakim - po pewnym 
czasie trzeba było ponownie 
siłowo wyhamowywać infla
cję. A to za każdym kolej
nym razem jest boleśniejsze.
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O. EM IL DROBNY /1889-1948/ 
Wybitny działacz społeczny i plebiscytowy urodzony w Two

rkowie /w  dawnym powiecie raciborskim/ w rodzinie robot
niczej. Był absolwentem Akademii Filozoficzno-Teologicznej 
w St. Gabriel pod Wiedniem. Werbista. Podczas I  wojny 
światowej kapelan wojskowy. Aktywny podczas kampanii 
plebiscytowej, walczył o powrót Śląska do Polski. Był wydawcą 
„Dzwonka Marii,, - pisma dla młodzieży ukazującego się 
w Bytomiu.

Z  Rybnikiem związany od czasu plebiscytów - działacz 
kulturalno-oświatowy. Do historii naszego miasta przeszedł

Z o. Emilem Drobnym - spacery po mieście

4 5 4  la t a  h a n d lo wania 
w o k ó ł  p la c u  targowego

jako współzałożyciel ZWIĄZKU PRZYJACIÓŁ PRZE
SZŁOŚCI RYBNIKA i OKOLICY. Wspólnie z FRANCISZ
KIEM  HIBNEREM wydał organ związku „ZIEMIA RYB
NICKA,,. Pismo specjalizowało się w publikowaniu materiałów 
o charakterze popularno-naukowym z dziedziny historii, jak to 
sami redaktorzy określali, „rubieży nadodrzańskich Rzeczypo
s p o l i t e j ,,. Wydawcy borykali się ze stałymi kłopotami finan
sowymi, toteż po ukazaniu się paru numerów pisma w roku 
1934 musieli zaprzestać swej działalności do roku 1939, kiedy 
to dotacje niektórych mieszkańców Rybnika pozwoliły kon
tynuować to wydawnictwo. Łącznie wyszło siedem numerów 
tego pisma. O. EMIL DROBNY był kapelanem ZHP; we 
wrześniu 1939 opuszcza Polskę. Początkowo przebywał w Ru
munii, a potem w Turcji na Cyprze i w Rodezji.

Chodząc po placu targo
wym w Rybniku warto być 
może wiedzieć, że pierwsze 
prawo urządzania jarmarku 
miasto nasze otrzymało 
z rąk cesarza FERDYNAN
DA I, 17 czerwca 1548 roku. 
Ustanowiono wtedy jeden 
jarmark w roku i trwał on od 
św. Jana Chrzciciela /24 cze
rwca/ przez osiem dni. Ten 
sam dok ument gwarantował 
miastu prawo odbywania ta
rgów w środę każdego tygo
dnia. Nietrudno więc poli
czyć, w tym roku obchodzimy 
czterysta pięćdziesiątą czwartą

... onegdaj zamek warowny, w zupełnie odmiennym od dzisiejszego kształcie...

czwartą rocznicę prowadzenia ,,u
licznej działalności handlo
wej„ w naszym mieście.

Mimo znacznego dziś roz
woju sieci sklepów, znacze
nie działalności targowej jest 
nadal bardzo duże. Dostęp
ne nam dziś źródła pisane, 
nie określają bliżej miejsc 
prowadzenia tego sposobu 
handlowania, a szkoda. Dziś 
RADA MIASTA zezwala 
na urządzanie targu co
dziennie w miejscu do tego 
przeznaczonym, a znajdują
cym się w kwadracie ulic gen. 
Hallera, Młyńskiej i Rey
monta, by z zachodu za
mknąć go korytem Rybnic
kiej Wody /bo  takie imię 
nosiła Nacyna/.

Większości spacerujących 
po rybnickim targowisku 
nawet na myśl nie przyjdzie, 
że jest to miejsce, w którym 
Rybnik ma swój początek. 
U podnóża warownego za
mku, u schyłku XIII wieku, 
w czasie kolonizacji ziem ślą
skich na prawie magdebur
skim, złączone zostaw w jed
no miasto - RYBNIK - trzy 
gminy leżące w dorzeczu Na
cyny. Były to Zagrodniki lub 
też Zahradniky - gmina po
łożona w najniższym zagłę
bieniu wzdłuż dzisiejszej uli
cy Rudzkiej, z kościołem on
giś parafialnym pw. św. Jana 
Chrzciciela, drugą osadą by
ła stara dzielnica zwana Sta
rą lub Łońską /być może 
stąd wzięła się nazwa Łony/, 
albo też Stare Miasto, które 
leżało po obu stronach po
toku wypływającego spod 
płaskowyżu nad ulicą Żors
ką, trzecią był Rybnik lub też 
Rybninek, zamieszkały przez 
rybaków, osada usytuowana 
obok gmachu dzisiejszego 
Sądu Rejonowego, onegcfaj

zamku warownego w zupeł
nie odmiennym od dzisiej
szego kształcie.

Warownia Rybnik miała 
własnego komendanta ksią
żęcego, tzw. fojta lub hetma
na zameckiego. Jako pierw
szy znany fojt występuje we 
zapisu z dnia 24 lutego 1308 
roku rycerz Wilhelm. Pierw
szym znanym panem i dzie
dzicem na Rybniku był książę

... bez zgody mieszkańców
książę Mieczysław, syn króla - 
wygnańca Władysława II. 
Żona Mieczysława, Ludmi
ła, przebudowała starą wa
rownię na klasztor i sprowa
dziła pierwsze zakonnice na 
ziemię śląską, prawdopodo
bnie z francuskiego /jak da
lekich czasów sięgają nasze 
związki z Francją ! /  domu

U staw a K onstytucyjna  
z 15 lipca 1920

Pierwszym wojewodą ślą
skim był Józef Rymer, peł
niący tę funkcję do 5. 12. 1922 
r., tj. do swej śmierci. Kolej
no zaś następowali: Antoni 
Schultis /1 922-1923/, Ta
deusz Koncki /1 923-1924/, 
Mieczysław Bilski /1924- 
1926/, Michał Grażyński 
/1 926-1939/.

Sejm Śląski posiadał wy
łączność uprawnień co do 
swego składu. Sprawdzał 
ważność wyborów, określał 
wysokość diet poselskich, 
miał całkowitą swobodę co 
do uchwalania swego regu
laminu. Artykuł 22 ust. 
2 wyznaczał kadencje na 
5 lat. Jego wcześniejsze roz
wiązanie uzależnione było 
od zgody lub polecenia pre
zydenta. Sejm ten wybierał

raz na rok 5 członków Rady 
Wojewódzkiej. Członkiem 
Rady mógł zostać wybrany 
każdy obywatel posiadający 
bierne prawo wyborcze do 
Sejmu Śląskiego, zamieszku
jący w woj. śląskim w dniu 
wyborów i mający skończo
ne 30 lat.

Ogólnie uprawnienia Sej
mu Śląskiego były bardzo 
szerokie. Można się o tym 
przekonać, studiując artykuł 
4 ustawy o statusie organicz
nym. Kwestią do rozstrzyg
nięcia bez względu na trzy 
ostatnie punkty art. 4 była 
sprawa skarbowości. Otóż 
rząd RP miał, wespół z Radą 
Wojewódzką, ułożyć projekt 
tzw. parlamentarnych ustaw 
Sejmu RP i Sejmu Śląskiego, 
uwzględniających stosunek

- c . d.
systemu podatkowego ślą
skiego do ogólnopolskiego 
i administracji skarbowej 
w tejże relacji. Normalnie 
bowiem stosowano korzyst
ne dla Województwa „pro
wizorium,,.

Z początku Skarb Śląski 
posiadał kilka intratnych 
źródeł dochodu, jak np. po
datek węglowy, czy wpływy 
z przemysłu spirytusowo - 
tytoniowego. Z chwilą znie
sienia tego podatku oraz 
wprowadzenia bez zgody 
Sejmu Śląskiego monopolu 
tytoniowego i spirytusowe
go a także zapałczanego i so
lnego, Skarb Śląski utracił 
ok. 60 mln zł. Nadto przejął 
niektóre świadczenia i wyda
tki publiczne.

Mocą art. 12 statusu

Skarb Śląski posiadł mają
tek składający się z : własno
ści byłego prowincjonalnego 
związku komunalnego ślą
skiego, fundusze i zakłady 
spod zarządu Sejmu i Wy
działu Prowincjonalnego we 
Wrocławiu, własność byłego 
funduszu krajowego śląskie
go i innych funduszy oraz 
zakładów spod zarządu Sej
mu Krajowego i Wydziału 
Krajowego w Opawie.

Istotną sprawą było rów
nież to, iż w myśl art. 8 pkt. 
2 statusu przewidziano, że 
opodatkowanie bądź zmo
nopolizowanie produkcji bę
dzie mogło nastąpić tylko za 
zgodą Sejmu Śląskiego, a to 
w celu - jak się w mikołow
skim komentarzu do ustawy 
o autonomii wypowiedział 
marszałek Sejmu Śląskiego 
K. Wolny - „by nie szkodzić 
rozwojowi przemysłu gór
nośląskiego,,. Miało to 
sprzyjać tutejszym przemys
łowcom i tym, którzy zamie
rzali partycypować w miej
scowej gospodarce.

Janina Podlodowska

Sobótka w Psi
Jeśli kiedyś pytany chciał 
mówić, to mówił oszczędnie, 
opowiadał o jakichś wielkich 
miastach i wielkiej rzece Du
naju. Co tam robił? Praco
wał. Niewielu w to wierzyło.

Kiedy nasz Paweł był 
w domu, to i wtedy nie było { 
spokoju. Często nocą wywo
ływały go ze spania pogwiz
dywania jakieś, ni to kwile
nia ptasie. Musiały to być 
umówione znaki. Może ja
cyś ścigani przez kogoś i kry
jący się przed światłem tak 
do niego wołali, może prze
mytnicy albo Bóg raczy wie
dzieć kto potrzebował jego 
pomocy. On odziewał się
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RYBNICKA

handlowa n ia
targow e g o

 macierzystego sióstr norber
tanek.

Niedaleko Zamku, na dzi
siejszym targowisku, stał ko
ściół pw. Bożego Zbawiciela, 
połączony z klasztorem pod
ziemnym gankiem. Podzie
mia te fascynowały dzieciar
nię jeszcze w latach pięćdzie
siątych naszego wieku. Za
konnice założyły tu pierwszą 
na Śląsku szkołę dla szlachcianek

Wawrzyniec, dodając ze swej 
strony dziesięciny ze wsi bis
kupich. Wydawać by się mo
gło,  że mając takich „spon
sorów,, mniszki nigdy się 
z Rybnika nie wyniosą. Sta
ło się jednak inaczej... Czy ta 
wilgoć idąca od czystej jesz
cze wtedy, Rybnickiej Wo
dy, czy to zimno, czy też po 
prostu wygoda sprawiły, że 
zacne mniszki w 1228 roku 
przeniosły się do Czarnową
sów pod Opolem, gdzie za
mieszkały w nowym, specjal
nie dla nich wybudowanym 
domu. Klasztor ponownie 
zamieniono w rezydencję 
książęcą.

W dzielnicy Łony istniał 
kościół pw. Matki Boskiej 
„nad wodami,,, zbudowany 
prawdopodobnie przez księ
cia Mieczysława po roku 
1170. Stał on na miejscu po
gańskiej gontyny, zamienio
nej na świątynię chrześcijań
ską przez pierwszego w tych

mieszkańców miasta zniszczono kilkusetletni obiekt historyczny...
szlachcianek. Fundatorka obda
rzyła klasztor licznymi włoś
ciami i dochodami z wiosek 
ziemi rybnickiej, cieszyń
skiej, głubczyckiej, m. in. 
przydzieliła im dochody 
z karczmy rybnickiej „Świer
klaniec,,. Dnia 23 maja 1223 
roku wszystkie fundacje 
książęce potwierdził biskup

stronach misjonarza Osła
wa, ucznia św. Metodego. 
W połowie XIV wieku po
wstał na starych fundamen
tach kościół murowany 
w stylu gotyckim, z którego 
przetrwała do naszych cza
sów część prezbiterium z oł
tarzem mistrza krakowskie
go, ufundowany przez rodzinę

Pszowie - odc. X I
wtedy migiem, brał broń 
i szedł w ciemność, gdzie jak 
nietoperze krążyło coś cicho. 
Trzeba przyznać, że nikt le
piej od Pawła nie znał róż
nych ścieżek w lesie, znał 
każdy zakamarek głębin, na
wet lepiej jeszcze od ojca. 
Ludzie snuli o nim nawet 
taką gadkę, że już za niemo
wlęcia przepadł raz matce 
w borze, gdy go ułożyła na 
chustach, zbierając jagody. 
Podobno trzy dni go szukali, 
aż go znaleźli w gnieździe 
wilczycy, która go porwała 
i karmiła z własnymi szcze
niętami. Nie mogło to być 
prawdą, bo Paweł nie miał

nic z wilczej natury, a że 
zrobił się z niego obieżyś
wiat, to inna sprawa.

Zresztą i to się skończyło, 
gdy z którejś tam wyprawy 
przywiózł sobie dziewczynę 
miedzianowłosą o ciemnych 
lękliwych oczach na żonę. 
Nazwywała się Ilona. Mówi
ła dziwnym, niezrozumia
łym językiem, z trudem 
uczyła się tutejszego. Paweł 
mówił do niej mieszaniną jej 
mowy i swojej. Przywiązana 
była do niego i cokolwiek 
robiła, radziła się wzrokiem, 
czy dobrze czyni. Była przy
milna i potulna. Leśniczy 
nawet się ucieszył tą synową, 
bo w domu brak było kobie
cej ręki od śmierci żony i wy
prowadzenia się starszego 
syna.
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PRAŻMÓW. Chodzi tu
o kościół na starym cmentarzu
cmentarzu. Obiekt ten nieroze
rwalnie związany z Rybni
kiem od samego początku 
jego dziejów, przetrwał nie
malże do naszych czasów 
w stanie takim jak tworzyła 
go sama historia. Piszę nie
malże, bo jakiemuś „niezwy
kle praktycznemu estecie,, 
w czasach nie tak odległych, 
a zwanych realnym socjaliz
mem, cmentarz ten, na któ
rym jeszcze w początku tego 
wieku chowano rybniczan, 
został w BARBARZYŃSKI 
sposób sprofanowany:  bez
zgody mieszkańców miasta 
zniszczono kilkusetletni 
obiekt historyczny, nie wyko
nując nawet podstawowej je
go dokumentacji. Zniknęły 
na zawsze nagrobki z nazwis
kami starych rybnickich ro
dzin:  Sobczyków, Mateyków
ków. Szafarzów, Martulów, 
Dudków, Nowaków i wielu 
innych. I NIC - jak zresztą 
zwykle u nas! Po prostu nic 
się nie stało.

Pierwszymi duszpasterza
mi w rybnickich kościołach 
byli ojcowie z zakonu św. 
Norberta. Imiona pierwszych 
rybnickich proboszczów to 
Damasław, Marcin, Szczy
bor, Szczepan.

Tak więc chodząc dziś po 
rybnickim targowisku tro
chę żal, że nie ma już na 
zamku fojta, który przegnał
by być może graczy w „trzy 
kubki,,, oszustów sprzedają
cych nam przeterminowane 
„cuda,, z Zachodu, rodzi
mych handlarzy, którzy nie 
wiedzą już ile wziąć za kilo 
jabłek lub też sprawdziłby 
zezwolenia na handel.

Ba! Ale gdyby nawet był 
ten fojt lub tez hetman, i tak 
nie miałby gdzie urzędować. 
Jego starą siedzibą  zawład
nęli bez reszty budowlańcy
i wydaje się. że w trakcie 
remontu rozleci się ona do
kładnie, tak samo jak re
montowany /też bez końca/ 
gmach Domu Kultury „Ryf
amy,, /naprzeciw Zamku/, 

w którym to miał siedzibę 
niezapomniany Bombaj,,.

Z przedwojennym histo
rykiem o. Emilem Drobnym 
po rybnickim targowisku 
/  i nie tylko spacerował

CZ. GOLIŃSKI

Nowe kościoły rybnickie

Kościół pw. św. Barbary 
w Boguszowicach

ABECADŁO  

RZECZY

Ś LĄSKICH

Z żywota 
fryzjera 

artylerzysty
Naprawdę z zapartym 

tchem siódmo- i ósmoklasi
ści ze Szkoły Podstawowej 
nr 5 słuchali opowiadań Pa
wła Kufiety, którego zapro
siła go do szkoły tamtejsza 
polonistka, Grażyna Paszek.

Paweł Kufieta, rocznik 
dwudziesty, z zawodu fryz
jer, rozpoczął swoje dorosłe 
życie uciekając przed hitle
rowcami we wrześniu 1939 r. 
ze swej rodzinnej Ziemi 
Pszczyńskiej. Jechał na ro
werze, na wschód kraju... i 
został żołnierzem „wrześ
nia,,. Po drodze nieoczeki
wanie „przywitali„go Sowie
ci, więc ucieka na Węgry. 
Tam w obozie dla interno
wanych wraz z 300 kolegami 
myśli o wydostaniu się na 
wolność i wstąpieniu do pol
skiego wojska. Udało się! 
W cywilnych ubraniach 
przemycony został przez 
obozowego kapelana i dzię
ki fałszywym dokumentom, 
otrzymanym w konsulacie 
polskim w Budapeszcie, 
przedostaje się przez Jugo
sławię do Grecji, skąd okrę
tem polskim „Warszawa,, 
płynie do Syrii. Tam Fran
cuzi umożliwiają 5 tysiącom 
Polaków zorganizowanie się 
w Samodzielną Brygadę 
Strzelców Karpackich.

Paweł Kufieta zostaje artyle
rzystą, a po kapitulacji 
Francji ucieka z całą bryga
dą do Palestyny. Walczy pod 
Tobrukiem, na pustynnych 
frontach Libii. Później, wraz 
z armią gen. Andersa docie
ra do Włoch. W czasie zdo
bywania Monte Cassino wy
strzelił na Niemców 7 tysięcy 
12 kilogramowych pocis
ków! Swoją wojaczkę, po 
kapitulacji hitlerowców, 
kończy w Bolonii. Przybywa 
do Anglii, a w 1947 r. decy
duje się wrócić do kraju 
Mieszka w Rybniku, pracu
jąc w zakładzie fryzjerskim 
na „ Maroku,,, koło „Jubila
tki,,. Przez długie lata nie 
mógł doprosić się od władz 
PRL odpowiedniej renty 
wojennej. Jego zasługi 
w ówczesnym systemie po 
prostu się nie liczyły.

W czasie stanu wojennego 
Paweł Kufieta, z racji nie
mieckiego pochodzenia swej 
żony, wyjeżdża na stałe do 
Niemiec. Żyje tam z emery
tury. I tyle ma pożytku - jak 
sam mówi - ze swych daw
nych wrogów, że może po
magać na stare lata swym 
dzieciom mieszkającym 
w Polsce. Ot i żywot Śląza
ka!

MAREK SZOŁTYSEK

Uczniowie z zapartym tchem słuchali opowiadania PAWŁA  
KUFIETY Foto: /szoł/

Projektantem tego pięk-     DNICKI. Zezwolenie na bu- 
nego kościoła jest mgr inż.  dowę wydano w roku 1973,
architekt LESZEK STU- a roboty rozpoczęto

w marcu 1975. Kościół po
święcił/17 grudnia 1977 ro
ku/ biskup katowicki, ks. 
HERBERT BEDNORZ.

W dniu 9 czerwca 1978 
roku ustanowiono przy nim 
parafię pw. św. Barbary, 
której proboszczem został 
ks. BRONISŁAW PAPRO
TNY - budowniczy kościo
ła.

Od 1985 roku probosz
czem jest ks. RUDOLF 
MYSZOR.

Wystrój wnętrza zaproje
ktował inż. JAN KONSEK 
z Świętochłowic.

Tekst i zdjęcie: 
CZ. GOLIŃSKI
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Tragedia na Zalewie Rybnickim
Do tragicznego utonięcia do

szło w niedzielę 10 maja na 
wodach Zalewu Rybnickiego. 
Tego dnia około południa czte
rech młodych ludzi wybrało się 
na przejażdżkę żaglówką. W po
łowie drogi między dwoma oś
rodkami żeglarskimi - „Kotwi
ca,, i „Stodoły,,, jeden z nich 
wypadł za burtę i utonął. Podej
mowane próby uratowania to
nącego przy pomocy koła ratun
kowego nie dały żadnego rezul
tatu.

Przyczyną wypadku był brak 
zachowania ostrożności, zarów
no przez sternika żaglówki jak 
i samą ofiarę. Spośród czterech 
osób znajdujących się na po
kładzie tylko jedna miała patent 
żeglarza jachtowego, upoważ
niający do wypożyczenia łodzi.

Pozostali nie posiadali żad
nych uprawnień żeglarskich. 
Ofiara wypadku nie umiała pły
wać. Chłopak ten nie nałożył 
także kapoka zabezpieczającego 
przez utonięciem. W dniu wypa
dku pogoda była niesprzyjająca 
żeglowaniu. Był silny wiatr i wy
soka fala, co było szczególnie 
niebezpieczne dla osób tak mało 
doświadczonych, jak załoga ża
glówki. Stąd też łatwo mogło 
dojść do wypadku, co, niestety, 
się stało.

Panujące na zalewie warunki 
bardzo utrudniały akcję ratun
kową, praktycznie nie dając 
szans uratowania tonącego 
chłopca. Ciało zostało wyłowio
ne 14 maja. Przeprowadzona 
sekcja zwłok wykazała, że 
śmierć nastąpiła w ciągu kilku
nastu sekund, a jej przyczyną 
było zachłyśnięcie się wodą - 
prawdopodobnie podczas pró
by wołania o ratunek.

Prokuratura stwierdziła, że 
wypożyczona żaglówka, którą 
płynęli uczestnicy zdarzenia, by
ła wyposażona w odpowiednie 
środki bezpieczeństwa - 4 kapo
ki i koło ratunkowe. Wszystkie 
osoby znajdujące się na pokła
dzie były trzeźwe. O tym, że 
doszło do tak tragicznego wypa
dku, zadecydowała głównie lek
komyślność i młodzieńcza fan
tazja.

Zmarły był 20-letnim miesz
kańcem Jastrzębia, uczniem Ze
społu Szkół Rolniczych 
w Pszczynie.

Postępowanie przygotowaw
cze w tej sprawie jest w toku. 
O ewentualnej winie zadecydują 
wnioski wyciągnięte z przepisów 
prawa żeglarskiego, regulują
cych obowiązki członków załóg 
pływających.

/ j a k /

Zachowania społeczne

Zw ierzen ia
K rystyn y

Nie wiem, czy kiedykol
wiek kochałam swoich ro
dziców. Może dawno temu, 
kiedy byłam jeszcze bardzo 
mała. Teraz wiem, że ich 
nienawidzę. Zresztą oni 
mnie chyba też.

Słabo pamiętam okres 
dzieciństwa. Wspominam 
tylko chwile, np. wigilię, 
wspólnie spędzane wczasy 
nad morzem. Było wtedy faj
nie. Pamiętam, jak bawiłam 
się z ojcem w chowanego, jak 
dostawałam od nich prezen
ty. Ale to były tylko chwile. 
Później byłu już gorzej. Oj
ciec przychodził pijany do 
domu, zaczynały się awan
tury. Kiedyś moim stałym 
miejscem, do którego się 
chowałam, była szafa. 
W końcu jednak odnalazł 
moją kryjówkę. Do dziś 
mam bliznę na czole, jak 
uderzył mnie wtedy pięścią. 
Później nie miałam się już 
gdzie schować w domu i mu

siałam uciekać. Kiedyś nie
wiele brakowało, żeby mnie 
zabił. Zamachnął się na mnie 
siekierką tak, że drasnął 
mnie jej końcem w ramię. 
Odskoczyłem w ostatnim 
momencie. Takie sytuacje 
zdarzały się bardzo często. 
Strasznie nienawidziłam 
wtedy ojca, chciałam, żeby 
umarł.

Ojciec, kiedy był trzeźwy, 
był przeważnie bardzo miły, 
dobry dla mnie. Przepraszał 
za to, co zrobił. No i co 
z tego, jak później znowu 
wracał pijany. Wszystko za
czynało się wtedy od nowa. 
Nie wiem, dlaczego tak się 
działo, ale on jak się upił, to 
dostawał jakiegoś „świra,,, 
wściekał się o byle co, szukał 
zaczepki. Najgorsze było to, 
że robił to tylko w domu. Na 
zewnątrz był bardzo miłym 
i spokojnym lekarzem. 
Wszyscy jego pacjenci b a r
dzo go szanowali i chwalili. 
Dopiero w domu pokazywał 
swoją „drugą twarz,,. Jak 
miał dobry humor, to był 
bardzo dobry, kupował pre
zenty /parę razy dostałam 
nawet od niego kwiatki! / ,  
chodził ze mną na spacery,

do kina. Był wtedy prawie 
idealnym ojcem. Raz odwa
żyłam się i poprosiłam go, by 
nie pił już więcej. Rozpłakał 
się wtedy /zresztą ja płaka
łam razem z nim/ i obiecał, 
że już nigdy więcej nie sięg
nie po kieliszek. Jeszcze tego 
samego dnia przyszedł do 
domu pijany i urządził taką 
awanturę, że powybijał 
wszystkie szyby w mieszka
niu.

Matka rzadko mnie bije. 
Bardziej bolesne jest jednak 
dla mnie to, co mówi, w jaki 
sposób mnie traktuje. Cza
sami wydaje mi się, że patrzy 
na mnie jak na śmiecia, któ
ry najlepiej byłoby wyrzucić 
z mieszkania. Ona zawsze 
trzyma jego stronę. Nigdy 
nie próbowała nawet stanąć 
w mojej obronie, kiedy mnie 
bił. Bała się chyba wtedy 
sama o siebie.

Nie potrafię już z tym 
wszystkim wytrzymać. Mam 
już tego dość. Coraz częściej 
myślę o tym, żeby stąd 
gdzieś uciec albo z sobą 
skończyć. Ja już nie potrafię 
tak żyć dłużej.

STANISŁAW
FRYDRYCHOWICZ

KRONIKA  POLICYJNA
razem łup był pokaźniejszy - 
oprócz wina skradziono mag
netowid „Sanyo,,.

Amatorzy domowych 
przetworów

Przy ulicy Chalotta nieznani 
sprawcy włamali się do piwnicy 
poprzez przecięcie skobla 
u drzwi. Skradli 30 słoików 
przetworów owocowych oraz 
komplet turystyczny, stolik, le
żak i trzy krzesła.

Włamania w „Czynie,,
Pechowa jest kawiarnia 

„Czyn ,, w Niewiadomiu. W tym 
miesiącu włamano się już do niej 
dwukrotnie. Najpierw w nocy 
z 6 na 7 maja nieznani sprawcy 
wyłamali kraty od zaplecza i po 
dostaniu się do pomieszczeń za
brali większą ilość win różnych 
gatunków o wartości 5 mln zł. 
Później w nocy z 12 na 13 maja 
ktoś poprawił. Metoda była ta 
sama - wyrwanie kraty zabez
pieczającej i wybicie szyby. Tym

Okradzione przedszkolaki
W nocy z 7 na 8 maja włama

no się do przedszkola nr 5. Po 
wyważeniu drzwi wejściowych 
skradziono przedszkolakom ar
tykuły spożywcze oraz zniszczo
no mienie wartości 4 mln zł.

Platynowe włamanie
Przy ulicy Dworek w nocy 

z 7 na 8 maja miało miejsce 
włamanie do mieszkania. Zło
dzieje otworzyli drzwi dopaso
wanym kluczem i skradli 3 pla
tynowe pierścionki łączone zło
tem, telewizor marki „Palla
dium,,, wieżę z głośnikami ma
rki „International,,, futro z lisa 
oraz inne przedmioty wartości 
20 mln zł.

Na ryby
Mieszkaniec Raciborza wy

brał się nad Zalew Rybnicki

PORADY PRAWNIKA - w środy
Przypominamy naszym czytelnikom, że dyżury prawnika 

udzielającego bezpłatnie porad, przeniesione zostały na 
środy, w godz. od 15. 00 do 17. 00.
Prawnik dyżuruje w siedzibie naszej redakcji, tel. 288-25.

Renault - trafik
po wypadku sprzedam 
w całości lub na części. 

Lyski, Dworcowa 7, tel. 96

EKSPRES 
Rybnik 
Reja 2

Wywoływanie negatywów i wykonywanie 
odbitek w dwóch formatach. Terminy od 
1 do 24 godzin. Ceny konkurencyjne. „Dziś 
fotografujesz - dziś masz zdjęcie,,

łowić ryby. Nie wiadomo jak 
powiodło się wędkowanie. Na
tomiast w nocy z 7 na 8 maja 
wędkarzowi skradziono moto
rower „Komar,, wartości 1, 5 
mln zł. Trzeba było wracać na 
piechotę.

Łapaj złodzieja!
11 maja w sklepie „Blau

punkt,, przy ul. św. Jana dwóch 
mężczyzn usiłowało dokonać 
kradzieży kasetki z utargiem 
w wysokości 1 mln 450 tys. zł na 
szkodę spółki „Tospman,,. 
Sprawcy zostali zatrzymani 
przez klienta sklepu i doprowa
dzeni do Komendy Rejonowej 
Policji. Pechowi złodzieje w tra
kcie przesłuchania przyznali się 
także do kradzieży kompletu 
dziecięcego ze sklepu przy ulicy 
Sobieskiego i cukierków ze skle
pu przy ulicy św. Antoniego.

Złodzieje drutu w areszcie
11 maja policjanci z komisa

riatu kolejowego o godz. 23. 30

OGŁOSZENIA O PRACY 

Poszukuję pomoc domo
wą dla bezdzietnej wdowy. 
Bliższe informacje w redak
cji „GR„.

Hurtownia Artykułów 
Spożywczych „33„ przyjmie 
akwizytorów z własnym środ
kiem transportu. Rybnik, 
ul. Wyzwolenia 77, tel. 23- 
506 /7 . 00-15. 00/

W AFC
Laboratorium 

Fotografii 
Barwnej 
Rybnik 

ul. Łony 12, 
jedno zdjęcie 

T Y L K O  1900. -zł

zatrzymali 27-letniego sprawcę 
kradzieży drutu miedzianego 
z transformatora. Także 15 ma
ja w nocy, na gorącym uczynku 
kradzieży 30 m kabla aluminio
wego ze stracji transformatorów 
PKP patrol pieszy zatrzymał 
dwóch mężczyzn.

Miłośnik dyskoteki
12 maja z warsztatu elektro

mechanicznego przy ulicy Szko
lnej skradziono projektor 
i sprzęt dyskotekowy wartości 
12, 5 mln zł. Złodziej odjechał 
samochodem audi.

Kradzież na budowie kościoła
Z terenu budowy kościoła 

w Rybnickiej Kuźni między 
8 a 14 maja skradziono trzy 
taczki, silnik elektryczny trójfa
zowy oraz 100 m przewodu mie
dzianego o łącznej wartości 10 
mln. zł.

Awantura w „Żaku„
W barze piwnym „Żak,, przy 

ulicy Kominka 9 maja 28-letni 
mężczyzna po pijanemu rozbił 
szybę i kufle wartości 430 tys. zł. 
Został osadzony w areszcie do 
wytrzeźwienia.

Wpadł do wykopu?
13 maja w wykopie przy ulicy 

Jutrzenki znaleziono komplet
nie spalony samochód fiat 125p. 
Policja ustaliła, że auto zostało 
skradzione na terenie Wodzis
ławia.

Potrącenie staruszki
14 maja na Placu Wolności 

autobus „Ikarus,, potrącił 65- 
letnią kobietę, która nagle wtar
gnęła na jezdnię. Poszkodowana 
doznała obrażeń ciała i pozos
tała w szpitalu na obserwacji.

CENNIK OGŁOSZEŃ 
W GAZECIE RYBNICKIEJ
1 cm2 - 8. 000, - zł 
1/4 kolumny - 900. 000, - zł 
1/2 kolumny - 1. 600. 000, - zł 
3/4 kolumny - 2. 400. 000, - zł 
1 kolumna - 3. 000. 000, - zł 
1 słowo - 5. 000, - zł
1 słowo w ogłosz. towarzyskich 2. 000, - zł 

UWAGI DODATKOWE

1.  Za ogłoszenie ekspresowe - tj. przyjęte w okresie 
krótszym niż 7 dni przed ukazaniem się gazety - 
dolicza się 50 procent.

2.  Za umieszczenie ogłoszenia na pierwszej i ostatniej 
stronie dolicza się 100 procent.

3.  Za opracowanie graficzne dolicza się 10 procent.

4.  Bonifikaty:
- 10 procent przy 2-5 ogłoszeniach tej samej treści
- 20 procent przy 5-10 ogłoszeniach tej samej treści
- 30 procent przy ilości ogłoszeń większej niż 10
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Joachim urodził się 
w 1952 roku w Strzelcach 
Opolskich. Niedługo po 
ukończeniu „podstawów
ki,,, zamieszkał w jednym 
z rybnickich hoteli robotni
czych. Pracował początko
wo w przedsiębiorstwie bu
dowlanym, później - trans
portowym. Z tego ostatnie
go zwolniono go cztery lata 
temu za nadużywanie alko
holu. Opuścił wówczas hote
lowy pokój i znalazł się na 
ulicy. Nie odczuł tego wyda
rzenia szczególnie przykro, 
gdyż niewiele to zmieniło 
w jego życiu. Nie miał żony 
i dzieci, a pieniądze z wypłat 
trzymał w kieszeni przez pa
rę godzin, póki nie spłacił 
długów. Potem znów się za
pożyczał. W ciągu swojego 
życia na pograniczu prawa 
nie trafił wprawdzie do wię
zienia, przebywał jednak 
dwukrotnie w czterdziestoo
śmiogodzinnym areszcie. 
Podczas jednego z zatrzy
mań, matka pozwana przez 
policję w celu potwierdzenia 
miejsca zamieszkania Joa
chima /jej adres figurował 
w dowodzie syna jako miej
sce stałego zameldowania/, 
dowiadując się, że tamten 
nie pracuje, zakazała mu wi
zyt w swoim domu.

Nie zdziwił się. Nie ma 
żalu o takie potraktowanie, 
chyba tylko za to, że o ro
dzinnym problemie mówiła 
w obecności osób trzecich. 
Zdawał sobie sprawę, jak 
może być oceniony, ale spo
sób w jaki matka okazała 
swoje niezadowolenie, spra
wił mu przykrość.

Od kwietnia ubiegłego ro
ku, po trzyletniej tułaczce, 
mieszka w skleconej z blach, 
desek i szmat „wiacie,,. Zimą 
ogrzewał ją piecem opala-

Dom Joachima
opalanym węglem, który zbierał 
na hałdzie i na drodze przy 
bramie wjazdowej do kopa
lni. Jednak na ogrzewanie 
przestał narzekać dopiero 
wtedy, gdy przy ścianie naj
bardziej narażonej na pod
muchy wiaru wybudował so
bie „domek gospodarczy,,.

DZIEŃ POWSZEDNI
Joachim zasypia rankiem 

przy szumie przepływające
go obok „Łatanki,, strumy
ka. Porą dnia dającą najlep
sze efekty w poszukiwaniu 
skarbów - jak mówi o wy
rzucanych na śmietniki 
przedmiotach - jest noc, czas 
między wieczornym wyrzu
ceniem zawartości koszy na 
śmieci i porannym opróżnie
niem kontenerów.

Znalezione butelki, szma
ty i złom znajdują zbyt 
w punktach skupu, suchy 
chleb - w gospodarstwach 
jako pożywienie dla drobiu. 
Otrzymane ze sprzedaży pie
niądze, to w dobrym miesią
cu suma około 1 mln zło
tych. Ponadto mieszkający 
w okolicy gospodarze dosta
rczają mu jedzenia i zatrud
niają dorywczo do drobnych 
prac.

Sen Joachima przerywają 
częste wizyty ludzi, chcących 
skorzystać z jego składu 
„1000 i 1 drobiazgów,,. 
W harmonogramie dnia tru
dno znaleźć nie zagospoda
rowaną godzinę. Sen, sąsie
dzka i koleżeńska pomoc, 
sortowanie zebranych rze
czy, sprzedaż, przygotowa
nie posiłków - to zajęcia, 
które szczególnie wypłeniają 
całą dobę. Brakuje czasu na 
rozrywkę i wtedy sięga się po 
alkohol - środek prosty 
a skuteczny. Jednak coraz 
rzadsze korzystanie z takiej 
formy rozrywki pozwala 
wierzyć, że najgorsze nasz 
bohater ma już za sobą.

Obecnie pozostaje mu tyl
ko jedno, za to niezwykle 
ważne i konkretne pragnie
nie - zdobycie zatrudnienia 
i dobrego świadectwa pracy. 
O założeniu rodziny, gdy

przeżył już tyle lat w samot
ności, myśli coraz rzadziej. 
Zaś towarzyskie kontakty 
Joachima z kobietami są, 
wbrew pozorom, dość oży
wione. Często się zdarza, że 
jego zaciszny kąt odwiedzają 
bezdomne, sypiające na 
dworcach niewiasty z Sos
nowca, Katowic, Jastrzębia

kie prowadzi. Niestety, jego 
samopoczucie i nienaganne 
prowadzenie się niewiele 
znaczy w konfrontacji 
z przepisami administracyj
nymi. Choć przyzwalano mu 
przez dwanaście miesięcy 
mieszkać we własnej budo
wli, będzie się musiał wypro
wadzić. I nie jest to zła wola

Joachim jest zadowolony i niechętnie myśli o ewentualnej 
„eksmisji...,,

czy Pszowa. Dzięki szczod
robliwości młodego i praco
witego mężyczny otrzymują 
w prezencie bluzkę, sukien
kę, buty. Ulegają nie tylko 
jego osobistgemu urokowi, 
ale - co właściwe kobiecie 
w każdym położeniu - pięk
nym gestom i... prezentom.

Nie ma nic dziwnego 
w tym, że Joachim jest zado
wolony i niechętnie patrzy 
na ewentualną „eksmisję,,. 
Przyzwyczaił się do życia ja

organów porządkowych, 
których funkcjonariusze 
z uśmiechem i zrozumieniem 
obserwują zaradność czło
wieka pozbawionego dachu 
nad głową. „Łatanka,, bę
dzie musiała w niedługim 
czasie zostać rozebrana, a jej 
właściciel stanie przed ko
niecznością znalezienia so
bie pracy i mieszkania ak
ceptowanych przez ogół 
społeczeństwa.

NOTES DOMOWY

ZAWODOWE
ROZMAITOŚCI

Zawartość kontenera na 
śmietniku jest bardzo różna. 
Fachowiec dociera do jego 
dna, gdyż tam, jak podpo
wiada intuicja, ,, jest najwię
cej,,. Odkrywaniu towarzy
szą duże emocje, wiążące się 
z zaskakującymi dla poszu
kiwacza znaleziskami. Naj
większa radość przypada na 
17 i 18 dzień każdego miesią
ca, kiedy wózki i rowery 
trzeszczą pod ciężarem pus
tych butelek po winie, wódce 
i piwie; oburzenie - kiedy 
natrafia na duże ilości Chle
ba i innych artykułów spoży
wczych, drobnych pienię
dzy, nowych drogich części 
instalacji wodociągowej, ka
nalizacyjnej, gazowej; i prze
rażenie jakiego doświadczył 
mój rozmówca miesiąc temu 
na śmietniku przy Os. Rey
monta, gdy, ciągnąc za rę
kaw, wydobył spod sterty 
rupieci zwłoki 23-letniego 
mężczyzny...

X   X   X
Ludzi, którzy egzystują 

w podobny sposób, jest wie
lu w samym tylko Rybniku. 
Powody, dla których węd
rują od śmietnika do śmiet
nika są bardzo różne. Opisa
ny tu przypadek jest częsty 
i jako taki tkwi w świadomo
ści społecznej. Lecz pośród 
ludzi zarabiających na chleb 
sprzedażą wygrzebanych 
z odpadków przedmiotów są 
także członkowie rodzin 
wielodzietnych, emeryci i re
nciści. Nie wszyscy z nich, 
choć znajdują się na mar
ginesie życia społecznego, są 
nieudacznikami, alkoholi
kami i wchodzą w konflikty 
z prawem. W wielu wypad
kach to ktoś, kto potrzebuje 
pomocy od drugiego czło
wieka, często wystarczyłaby 
tylko tolerancja i zrozumie
nie, jednak rzeczywistość 
przedstawia się inaczej, a na
szego rozmówcę spotykają 
obelżywe, pogardliwe uwagi 
ze strony ludzi w różnym 
wieku.

Pomyślmy czasem o tym, 
że niektórym ludziom może 
być szczególnie ciężko, a sy
tuacja w jakiej się znaleźli nie 
stwarza wielu okazji do wy
jścia z matni. Uszanujmy ich 
pracę i drobne radości.

Tekst i foto: A. ŁUKASIK

o
MIĘDZYNARODOWE

NUMERY
KIERUNKOWE

RUMUNI A- kod
Miejscowość Nr kierunk.

Arad 66
Bacau 31
Baia Mare 94
Botosani 85
Braila 46
Brasov 21
Bukaresti
(Bukareszt) 0
Constanta 16
Craiowa 41
Galati 34
Giurgiu 12
Hunedoara 57
Iasi 81
Lu goj 63

Mamaia 18
Oradea 91
Pitesti 76
Ploeszti 71
Roman 37
Satu-Mare 97
Sibiu 24
Suceava 87
Timisoara 61
Tirgu-Mures 54
Turda 53

SAN MARINO- kod - 39 
Miejscowość Nr kierunk.

San Marino 549

SZWAJCARIA- kod - 41

Miejscowość Nr kierunk.
Aarau 64
Aigle 25
Baden 56
Basel (Bazylea) 61
Bellinzona 92
Bern 31
Davos 83
Geneve 22
Lausanne 21
Locarno 93
Lucerne 41
Lugano 91
Montreux 21
St. Gallen 71
St. Moritz 82
Schaffhausen 53

Winterthur 52
Zürich 1

SZWECJA- kod -
Miejscowość Nr kierunk.

Arboga 589
Boras 33
Eskilstuna 16
Falun 23
Gävle-Sandviken 26
Göteborg 31
Halmstad 35
Helsingborg 42
Jönköping 36
Karlstad 54
Kristianstad 44
Landskrona 418
Linköping 13
Lund 46
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T U R Y S T Y K A

„Jano„ kontuzjowany
Jan Osvald Pedersen     niejów, odbywających się

K. S. ROW 
dogorywa

Jakiś czas temu odbyło się 
jedno z ostatnich posiedzeń 
zarządu klubu, na którym 
dotychczasowy zarząd po
dał się do dymisji. Powołano 
natomiast do życia tzw. za
rząd komisaryczny, który 
ma kierować klubem do cza
su zwołania walnego zebra
nia członków klubu, mające
go odbyć się najpóźniej do 
końca maja. W jego skład 
weszli prezes klubu Piotr 
Migas, Andrzej Skulski, 
Henryk Tomaszewski, Józef 
Cycuła /wycofał się/  i Domi
nik Kolorz. Sytuacja ta spo
wodowana jest katastrofal
ną sytuacją klubu, jego ster
nicy liczyli jeszcze na finan
sową pomoc miasta, ale 
w zatwierdzonym przez rad
nych budżecie nic takiego 
nie przewidziano. W czasie 
walnego zebrania, jeżeli nic 
się nie zmieni, padnie for
malny wniosek o rozwiąza
nie klubu. Na wspomnia
nym posiedzeniu zarządu 
obecny był przedstawiciel 
władz miejskich odpowie
dzialny za sprawy sportu, 
Arkadiusz Skowron, który 
nieco zdesperowanym dzia
łaczom klubowym przedsta
wił bardzo, ale to bardzo 
ogólną koncepcję stworze
nia w Rybniku Młodzieżo
wego Klubu Sportowego.

Czas płynie, odbywają się 
spotkania władz miejskich 
z przedstawicielami klubu, 
poszczególnych sekcji, jak 
również z nauczycielami wy
chowania fizycznego rybnic
kich szkół, ale tak napraw
dę, moim zdaniem, trudno 
powiedzieć, co stanie się 29 
maja, kiedy to odbędzie się 
owo walne zebranie człon
ków klubu. Sprawa jest bar
dziej skomplikowana niż 
mogłoby się wydawać. Klub 
ma poważne długi, a z dru
giej strony dysponuje pokaź
nym majątkiem w postaci 
obiektów i nieruchomości.

T U R Y S T Y K A

Osobny problem to losy 
sekcji żużlowej, dzierżawio
nej przez Romana Niemyj
skiego. Idea klubu młodzie
żowego, w którym młodzież 
mogłaby trenować w wieku 
OD-DO, też mnie specjalnie 
nie przekonuje. Klub bez 
pierwszego zespołu, mające
go miejsce w jakiejś lidze 
państwowej, w którym za
granie jest dla młodych spor
towców wielkim marzeniem, 
wspierającym w treningo
wych trudach i chwilach sła
bości, jest tworem chyba nie
co sztucznym; chyba że tym
czasowym. Nie wiadomo 
więc, czy nazwa KS ROW 
przestanie istnieć, czy może 
stanie się szyldem dla, na 
przykład, klubu dwusekcyj- 
nego, czy jeszcze jakiegoś 
mniej lub bardziej wielosek
cyjnego tworu.

Niestety, już sam nie 
wiem, które wyjście dla ryb
nickiego, szeroko rozumia
nego, sportu byłoby najlep
sze; może po prostu cała ta 
mało klarowna sytuacja 
przewyższa moje możliwości 
percepcji. Jedno jest pewne - 
w ramach klubu bezpłatnie 
mogło trenować pod okiem 
fachowców wielu młodych 
ludzi, którzy częstokroć 
w tajemnicy przed rodzicami 
godzili się na iście spartań
skie warunki. Na pytanie: co 
będzie później, odpowiedzi 
jeszcze nie ma, są tylko przy
puszczenia i mniej lub bar
dziej konkretne pomysły. 
Mam nadzieję, że jest rów
nież dobra wola i co najważ
niejsze - rzeczowość i kom
petencje. Czasy budowania 
zamków na piasku minęły 
bezpowrotnie. Rzecz jasna, 
na cały problem rzutuje 
przede wszystkim cała obie
ktywna sytuacja kraju, 
w której sport właściwie pod 
każdą postacią, ledwo zipie.

A zatem, zaczekajmy do 
końca maja, kiedy to odbę
dzie się walne zebranie, na 
którym jak sądzę, mowa bę
dzie wreszcie o konkretach 
i faktach, choć jak znam 
życie, nie obejdzie się bez 
różnego rodzaju emocji.

WACŁAW TROSZKA

w czasie karambolu w jed
nym z mało znaczących tur-

Zarząd Miejski Ligi 
Obrony Kraju w Rybniku 
zaprasza mieszkańców Ryb
nika i okolic na zawody 
strzeleckie, które odbędą się 
31 maja 1992 r. o godz. 9. 00 
na strzelnicy w Rybniku-Pa
ruszowcu o PUCHARY 
PRZECHODNIE PREZY
DENTA MIASTA RYBNI
KA.

W zawodach mogą brać 
udział wszyscy, bez względu 
na wiek i płeć.

Zgłoszenia będą przyjmo
wane przez ZM LOK w Ry
bniku oraz w dniu zawodów 
na strzelnicy.

Zespoły  prezentujące 
szkoły /juniorzy/ strzelać

w Danii doznał poważnej 
kontuzji kręgosłupa.

będą z kbks standart na od
ległość 50 m do tarcz opada
jących o średnicy 4, 5 cm.

Zawodnicy strzelają serię 
próbną, pięciostrzałową 
w dowolnym czasie oraz 
dwie serie pięciostrzałowe 
oceniane w łącznym czasie 
2 minunt. Zespoły reprezen
tujące zakłady pracy i insty
tucje strzelają z pistoletu ty
pu Margolin MCM lub 
MCU do tarcz opadających 
o średnicy 11 cm, na odleg
łość 25 m.

Konkurencja składa się 
z jednej serii próbnej pięcio
strzałowej w dowolnym cza
sie oraz dwóch serii ocenia
nych w czasie 30 sek. każda.

Jak się okazało, nastąpiło 
pęknięcie dwóch kręgów 
kręgosłupa i niezbędne było 
założenie siedmiu metalo
wych śrub i usztywniającego 
pręta, czego duńscy medycy 
dokonali w ciągu trzygo
dzinnej, skomplikowanej 
operacji.

Być może już w przyszłym 
tygodniu Duńczyk będzie 
mógł wstać z łóżka. W pro
gnozach lekarze są bardzo 
ostrożni, toteż unikają po
dawania dokładniejszych te
rminów. Jeśli rekonwales
cencja przebiegać będzie po
myślnie, Pedersen wznowi 
treningi na początku sierp
nia.

Wszystkie te zdrowotne 
perypetie po raz kolejny 
uniemożliwią prawdopodo
bnie małemu Duńczykowi 
start w tegorocznym finale 
Indywidualnych Mistrzostw 
Świata i walkę o obronę ty
tułu. Finał dopiero w sierp
niu, ale skandynawskie eli
minacje rozpoczynają się już 
w czerwcu. Szkoda... Wroc
ławski finał bedz obrońcy 
tytułu to już nie to samo. 
Pozostaje trzymać kciuki 
i wierzyć w opatrzność.

Tekst i foto: W. Troszka

Zespoły zwycięskie otrzy
mują PUCHARY PRZE
CHODNIE i dyplomy. Za
wodnicy, którzy zajmą czoło
we lokaty, otrzymują nagro
dy rzeczowe i dyplomy.

Zawodnicy mogą strzelać 
z broni własnej, a organiza
tor zapewnia broń i amuni
cję dla zespołów, które jej nie 
posiadają.

W ubiegłym roku PU
CHARY PRZECHODNIE 
zdobyli w kategorii junio
rów zawodnicy Dąbrowy 
Górniczej, a w kategorii se
niorów zawodnicy Miejskie
go Klubu strzeleckiego LOK 
w Rybniku.

A. Siemaszkiewicz

„Jano„ Pedersen będzie mógł wznowić treningi dopiero w początkach 
sierpnia...  Foto: W. Troszka

Zawody strzeleckie o PUCHAR PREZYDENTA

NOTES DOMOWY

o
23780 Herok Wojciech Sawickiej
23130 Herpel - Piekarczyk Irena Piasta
21201 Hetman Roman Floriańska
24801 Hibner Piotr Wiejska
24951 Hibner Krystyna Wiejska
26651 Himmel Krystian Wawelska
24227 Heimroth Tadeusz Brzezińska
24597 Hlubek Erwin Sygnały
27499 Hlubek Piotr Boczna
26479 Hnatuśko Mikołaj Chwałowice
25441 Hoder Antoni Sławików
26251 Hojan Marian Mglista
27201 Hojdys Gabriela Niedobczyce
23134 Holona Alfred Piasta
23535 Holona Halina Karłowicza

21259 Holona Jan Jankowicka
22522 Holona Jerzy Poprzeczna
22745 Holona Lucjan Jankowicka
22026 Holona Paweł Wiejska
28050 Holona Florentyna Wodzisławska
27356 Holona Hubert Niedobczyce
28016 Holona Zygmunt Liściasta
24421 Holona Danuta M. Lipcowego
21915 Holewik Gotfryd Poniatowskiego
23768 Holeczek Emil Raciborska
21223 Holeczek Jolanta Gliwicka
28657 Holeczek - Klimasowa Joanna Dąbrówki
21655 Holisz Józef Wysoka
24749 Holisz Adolf Mowotki
23992 Honysz Danuta PI. Wolności
23554 Honysz Magdalena Pl. Wolności
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SZTUKA  *  TWÓRCY  *  WYSTAWY
pod redakcją MARIANA RAKA

CAŁUN
RYŃSKI

się na silnych faktach. Ar
gumenty historyczne i nauko
we są wysoce prawdopodob
nymi empirycznymi wskaźni
kami, że Jezus powstał z mar
twych,,.

Doświadczenia w ramach 
fotografii trójwymiarowej 
pozwoliły na uzyskanie płas
korzeźby wizerunku na cału
nie. Te i innego rodzaju ba
dania mogą być przeprowadzone

W środku Kaplicy Święte
go Całunu /„Santa Sindo
me, /  w Turynie wznosi się 
ołtarz, na którym nad taber
nakulum przechowywany 
jest całun w bogato rzeźbio
nej nadbudowie. Ze wszyst
kich stron można oglądać 
przez stalowe kraty sarko
sarkofag, zawierający w środku 
srebrną skrzynię, w której 
z kolei mieści się skrzynia 
drewniana, a w niej zawinię
te w specjalną tkaninę lniane 
płótno, uważane za grobowe 
prześcieradło Jezusa Chrys
tusa. Cały ten pakiet jest 
zapieczętowany i rozwijany 
zawsze w obecności komisji. 
Wizerunek Chrystusa na 
CAŁUNIE TURYŃSKIM 
stanowi od 1898 r. przed
miot badań naukowych, je
szcze nie zakończonych. 
Wyniki badań czterdziestu 
uczonych i ich poprzedni
ków zawarte są w „WER
DYKCIE W SPRAWIE CA
ŁUNU,, - MICHIGAN 
1981.

Jedno ze stwierdzeń WE
RDYKTU brzmi następują
co: „Nie ma praktycznie mo
żliwości, ażeby ktokolwiek 
nie będący Jezusem, był owi
nięty w CAŁUN TURYŃ
SKI. Stwierdzenie to opiera

Komputerowa próba rekonstrukcji wyglądu Chrystusa na 
podstawie śladów utrwalonych w CAŁUNIE TURYŃSKIM  
w rysunku Mariana Raka

przeprowadzone tylko dzięki temu, że 
wizerunek na całunie po
wstał wskutek działalnia ku
bicznego ciała na tkaninę, 
pozostawiając na jej po
wierzchni „rysunek,, trójwy
miarowy, którego cechy kry
je w sobie nawet fotografia 
dwuwymiarowa. Jego po
wstanie wielu uczonych tłu
maczy tzw. procesem „foto
lizy błyskowej,, - pewnego 
rodzaju błysku termonukle
arnego, eksplozji promieniu
jącej ciała trwającej 
1/1. 000. 000 sekundy. Wsku
tek tego procesu powierzch
nia tkaniny lnianej, poszcze
gólne jej włókna, zostały jak 
gdyby „nadpalone,,, a w nie
których miejscach połączo
ne przez stopienie i zakolo
rowane tylko na powierzch
ni nitek, tworząc niezmywal
ny „stop,, celulozowy. Wize
runek na Całunie wytworzył 
się zatem zgodnie z zasadą 
odległości ciała Ukrzyżowa
nego od tkaniny. Im bliżej 
stykała się ona z Jego ciałem, 
tym zarysy na płótnie były 
intensywniejsze. Stwierdze
nia specjalistów z medycyny 
sądowej mówią o zniknięciu 
ciała Chrystusa z grobowego 
prześcieradła w momencie 
utrwalenia się owej wizji - 
w momencie procesu foto
lizy błyskowej,,.

Ostatnie badania naukowe 
wykluczają jednak autenty
czność Całunu Turyńskiego 
i mimo że za jego przyczyną 
nie dokonał się dotychczas 
żaden cud w rodzaju fizycz
nego uzdrowienia, to wiele 
dokonało się na skutek mod
litw i wyraźnej wiary przed 
jego kopiami.

MARIAN RAK

SOJKA!
Staszek Sojka parokrotnie „zmuszał,, publiczność do ak

tywnego udziału w koncercie, ale i sam się nie oszczędzał 
korzystając z niezbędnego ręcznika. A ze na scenie poruszał 
się bardzo żywiołowo, jego garderoba przeszła poważną próbę 
wytrzymałościową. Wynik nie był najlepszy. W koszuli 
pojawiła się dziura. Była to chyba najbardziej uczciwie 
„zarobiona„ dziura, jaką widziałem ►

A Janusz „Yanina„ Iwański towarzyszący Stanisławowi Sojce 

okazał się być nie tylko znakomitym gitarzystą, o czym publiczność 

przekonała się w czasie jego solowej improwizacji, ale również 

niezłym estradowym mimem z powodzeniem bawiącym widza po

grążonego w świecie dźwięków

Im bliżej końca występu, tym bardziej spontanicznie reago
wała publiczność na to, co na scenie wyprawiali dwaj 
znakomici muzycy. Skończyło się na stojącej owacji, bukieci
kach i pogonią za autografami
▼ Tekst i foto: W. Troszka

Pod znakam i 
ZODIAKU

BARAN
21. 03.  - 20. 04.

Pełen dobrych chęci i „ba
raniej„ odwagi, chcesz się 
opiekować całym światem. 
Sprawdź, czy ten „świat,, tej 
opieki potrzebuje...

BYK
21. 04.  - 21. 05.

Potrafisz bezkonfliktowo 
wtopić się w swoje otoczenie, 
co przynosi pożytek intere
som, lecz zabija Twoją in
dywidualność. Trudno pogo
dzić jedno z drugim...

BLIŹNIĘTA
22. 05.  - 21. 06.

Trudno się nudzić w twoim
towarzystwie, gorzej, że za
bawiasz gości swoimi proble
mami, nie dając innym dojść 
do głosu.

RAK
22. 06.  - 22. 07.

Melancholijne siedzenie 
w kącie i topienie smutków 
w kieliszku lub przy pomocy 
uspakajającego środka, to nie 
jest najlepszy sposób na ży
cie...

LEW
23. 07.  - 23. 08.

Twoje osiągnięcia dają Ci 
uzasadnione poczucie wy
ższości. Uważaj, żeby to po
czucie nie było osiągnięciem 
ostatnim...

PANNA
24. 08.  - 22. 09.

Lubisz mieć wszystko
i precyzyjnie uporządkowa
ne. Uwaga! Pewne wydarze
nie może stać się tajfunem, 
który wszystko zburzy...

WAGA
23. 09.  - 23. 10.

Znasz doskonale granice 
swoich możliwości, dlatego 
najwyższy czas na danie sobie 
paru dni wolnego.

SKORPION
24. 10.  - 22. 11.

Dopniesz swego wszędzie
i zawsze, pozostawiając za 
sobą zaskoczone ofiary, naj
bliższy tydzień nie będzie wy
jątkiem.

STRZELEC
23. 11.  - 21. 12.

Twoja solidność zawsze 
była doceniana przez bli
skich, choć może wcale tego 
nie dostrzegałeś. Otwórz sze
rzej oczy.

KOZIOROŻEC
22. 12.  - 20. 01.

Zamykanie się we włas
nym towarzystwie nie ułatwi 
sprawy. Powiedzenia „mój 
dom moją twierdzą,, traktu
jesz zbyt poważnie.

WODNIK
21. 01. - 18. 02.

Boisz się wszystkiego, co 
zagraża Twojej niezależnoś
ci, co usztywnia nieco Twoją 
postawę wobec ludzi. Nie tę
dy droga!

RYBY
19. 02. - 20. 03.

Twoja pozorna nieporad
ność i bierność niech nikogo 
nie zmyli, kiedy trzeba - po
trafisz zadbać o swoje...
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Fatałachy z naszej szafy 

C h w y c iły !
Według wszelkich zna

ków na ziemi i niebie dziew
czyny będą tej wiosny, po
tem lata, a pewnie i jesieni, 
wyglądać tak jak na zamie
szczonym zdjęciu. Legingsy, 
czyli spodnie jak rajstopy,, 
chwyciły! Jeszcze parę mie
sięcy temu Barbara Hoff pi
sała z Paryża o paniach, 
w różnym zresztą wieku i ró
żnej figury, że wyglądają 
jakby zapomniały włożyć 
spódnicę.

Nasze panie są bardziej 
konserwatywne niż Francu
zki i u nas legingsy to raczej 
domena młodych dziewcząt, 
choć zdarzało się mi widzieć 
kobietę w nienastolatko
wym wieku, która w leging
sach wyglądała całkiem, cał
kiem...

Oprócz nieśmietelnych 
czarnych, pokazało się w na
szych sklepach sporo kolo

kolorowych i wzorzystych, które 
jak ulał nadają się... wszę
dzie.

I do miasta, i na wyciecz
kę, a z lycrową, błyszczącą 
nitką - nawet na duży tań
cujący wieczór. Wszystko 
zależy od tego, co włożymy 
na górę, a wybór jest spor y. 
Zaufajmy więc własnej fan
tazji...

WRÓŻKA

Warto zo b a czyć

Avanti!

Dwukrotnie, 22 maja 
o godz. 17. 00 i 23 maja
o godz. 11. 00, wszystkie ryb
nickie i okoliczne dzieciaki 
czeka prawdziwa muzyczna
i taneczna uczta!

Zespół „AVANTI„, pry
watny zespół tańca rewiowego

W kawiarni „Teartalna"

W ieczór
jazzowy

W piątek, 22 maja o godz. 
19. 00 w kawiarni „Teatral
na,, odbędzie się kolejna im
preza jazzowa. Po zespołach 
Jazz & Blues Band z Gliwic

składzie: Jan Cichy - gitara baso
wa/występował w zespołach 
Extra Ball, Big Band PWSM 
K-ce, Air Condition Zb. Na
mysłowskiego i No Smo
kings. Brał udział w wielu 
europejskich festiwalach jaz
zowych i w Montreal Jazz 
Festiwal/, Mirosław Sitkow
ski - perkusja /grał w Heavy 
Metal Sextet, Alex Band, or-

Herba-Life
zaprasza

„p u szystych "
Każdy kto chce pozbyć się 

zimowego „kożuszka,, tłusz
czu, powinien przyjść dziś na 
spotkanie z przedstawicielką

firmy HERBA-LIFE, które 
odbędzie się w sali MALEJ 
SCENY o godz. 18. 00.

Witaminowe preparaty 
mogą okazać się ostatnią de
ską ratunku dla ludzi zawie
dzionych innymi cudowny
mi dietami.

Sprawdź sam i przyjdź 
dziś o 18. 00 na „Małą Sce
nę,,.

i Kwartecie Czesława Gaw
lika publiczności rybnickiej 
przedstawi się nowy, złożo
ny jednak z doświadczonych 
i znanych muzyków zespół 
o znamiennej dla naszych 
czasów nazwie „Ouartet 
From Time To Time„ z Opo
la.

Zespół wystąpi w składzie

5 minut łamania głowy

Spróbuj poniższe 16 obrazków ułożyć w spójną całość. 
Efekt Twojej pracy przyślij do naszej redakcji!

Wśród czytelników, któ
rzy nadeślą prawidłowe roz
wiązanie łamigłówki do dnia 
3 czerwca br., wylosowana 
zostanie nagroda w postaci 
żelazka parowego Vap - Osel 
ufundowanego przez PUH 
Alice & J.

Rozwiązanie prosimy 
przesłać na kartkach poczto
wych na nasz adres: „Gazeta 
Rybnicka,,, Rybnik, ul. Koś
ciuszki 54.

Rozwiązanie łamigłówki 
z „GR„ nr 18:

- 7 koni!

Nagrodę za prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki za
mieszczonej w „GR„ nr 18 
wylosowała Zofia Liszka, ul. 
W. Pola, 44-217 Rybnik. Na
grodę prosimy odebrać w re
dakcji.

P H U

Alice & J 
IM PO R T -E K SP O R T

Polonez - sprzedaż ratalna 50 rat - minimum 
formalności Tel/fax 39-21-34, 23-031 w. 5134 
Rybnik - Boguszowice, Os. Południe 37 - Dom  
Górnika nr 2 KW K JANKOWICE Sprzedaż 
sprzętu - RTV i SA T NA R ATY BEZ PO
RĘCZYCIELA

orkiestrze Zb. Górnego i Set 
O ff / , Krzysztof „Puma,, 
Piasecki - gitara / Alex Band, 
Kwartet Zb. Lewandowskie
go/, Dariusz Janus - in
strum. klawiszowe /S e t 
Off/.

Mimo krótkiego stażu ze
spół ma na swoim koncie 
koncerty w całym kraju oraz 
nagrania radiowe i występy 
w TV. Program zespołu

Jan Cichy - lider kwartetu 
„From Time To Time,, ►

NASZE
PROPOZYCJE

Duża Scena TZR
22 maja, godz. 17. 00 i 23 

maja, godz. 11. 00, zespół „A- 
VANTI,, przedstawia rewię 
pt. „DZIECIĘCE OKOLI
CE JAZZU,,.

26 maja, godz. 17. 30, ot
warcie wystawy MALAR
STWO MAZAMET, wstęp 
wolny.

26 maja, godz. 18. 00, 
KONCERT SYMFONI
CZNY, grają FRANÇOIS 
KILLIAN /fortepian/ - 
Francja oraz Orkiestra Sym
foniczna FZR pod dyr. Sła
womira Chrzanowskiego, ce
na biletu 15. 00 i 10. 000. - zł

Mała Scena TZR
23 maja, godz. 18. 00 - 

24. 00, DYSKOTEKA, cena 
biletu 25. 000. -zł

Klub Filmowy EKRAN 
25 maja, godz. 19. 00, 

„SKARGA,, - film polski

go, zaprasza na rewię pod 
nazwą „DZIECIĘCE OKO
LICE JAZZU,,.

W programie wykorzysta
no utwory Glenna Millera 
i Georga Gershwina, wokal
nie dziecięcych wykonaw
ców przygotowała Joanna 
Szymik, piosenki zaaranżo
wał Czesław Gawlik, zaś ca
łość choreograficznie przy
gotowała i wyreżyserowała 
Marzena Kulesza - Sypka.

Nie sposób pominąć 
sponsorów przedsięwzięcia, 
którymi są drukarnia OLD
PRINT w Żorach oraz hur
townia PAPIER SK w Ryb
niku. ZAPRASZAMY!

/ r ó ż /

obejmuje jazz i fusion music, 
koncert będzie miał więc 
urozmaicone oblicze stylis
tyczne. Po koncercie przewi
duje się Jam Session z udzia
łem miejscowych i zaproszo
nych muzyków.

(gaw)

w reż. J. Wójcika o wydarze
niach w Gdańsku i Szczeci
nie z 1970 roku, grają Maria 
Teresa Wójcik, H. Bouko
łowski, D. Szaflarska, wstęp 
za okazaniem karnetów;

Kino Premierowe 
27 i 28 maja, godz. 17. 00 

i 19. 00, „KOCHANY 
URWIS,,, film prod. USA 
od lat 12-tu, Lucyfer w skó
rze dziecka po walce z gangs
terem przestaje być urwisem, 
w roli gł. John Ritter, cena 
biletu 12. 000. - zł i 8. 000. - zł

Kino APOLLO 
22 - 24 maja, godz. 15. 30 

i 17. 30,,, ODNALEŹĆ SIE
BIE,,, film prod. USA, reż. 
M. Nichols, cena biletu
15. 000.  - zł

25 - 29 maja, godz.
15. 30..  , ROZMOWY KON
TROLOWANE,,, polska 
komedia w reż. S. Chęciń
skiego, cena biletu 15. 000. - 
zł

26 - 30 maja, godz. 17. 30, 
„WSPANIAŁA EPOKA,,, 
komedia francuska w reż. G. 
Jugnot, cena biletu 15. 000. - 
zł.

/g w /
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