
tony  węgla
C e g ł a  dla budownictwa

Czyny społeczne
dla uczczenia

LIPCOW EGO ŚWIĘTA
W ślad za setkami i tysiącami zakładów w całym kraju, które 

zbliżającą się XVI rocznicę Manifestu Lipcowego postanowiły 
uczcić specjalnymi zobowiązaniami produkcyjnymi — poszła rów
nież klasa robotnicza i chłopi Rybnickiego Okręgu Węglowego.

NAKŁAD: 24 762 egz.

T y g o d n i k  s p o ł e c z n o - g o s p o d a r c z y

nowiny          Nr 30 (185) Rybnik — Wodzisław — Racibórz 21— 28 VII 1960 r. Cena 1 zł

Błyskaw iczne  w y w i a d y   "NOWIN"

Przewodniczący powiatowych
i MIEJSKICH RN

mówią o:  dotychczasowych osiągnięciach 
 marzeniach na przyszłość

Na czoło podjętych zobowią
zań wybijają się cenne zobowią
zania górników. I tak załoga ko
palni „Rydułtowy” wyprodukuje 
do końca bm. 11.550 ton węgla po
nad plan. Tyle samo zadeklaro
wała załoga kopalni „Anna” . A 
oto następne kopalnie: Ignacy — 
8.600 ton, Marcel -  2.000 ton, 
Chwałowice — 2.872 ton, Janko
wice — 7.500 ton, Dębieńsko — 
9.500 ton. Ogółem przemysł wę
glowy ROW-u zadeklarował na 
cześć Lipcowego Święta 53.572 
tony węgla ponad plan do końca 
miesiąca.

Nie pozostają w tyle również 
inne zakłady. Rybnickie Przedsię
biorstwo Zaopatrzenia Górnicze
go wygospodaruje 20 tys. zł o
szczędności. Rybn. Przeds. Mate
riałów Budowlanych PW zamie
rza wykonać plan roczny surówk

i do 19 grudnia br„ zaś plan ro
czny wyrobów gotowych do 21 
grudnia br„ tym samym zakłady 
te dadzą ponad plan dla potrzeb 
budownictwa 3.410.000 szt. cegły 
na potrzeby budownictwa.

Rybnickie Zakłady Młynarskie 
wykonają plan roczny do 11 gru
dnia br.. dając do końca br. 1.100 
ton dodatkowego przemiału war
tość; 3.790.300 zł.

Podobnych zobowiązań produk
cy jnych. ogólna suma których 
sięga kilkudziesięciu milionów

R o s ną s z e r e g i  PZPR

Uroczyste wręczenie
legitymacji
partyjnych

RACIBÓRZ. W pierwszej połowie 
l i p c a  bieżącego roku w Komit

ecie Powiatowym Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej 
dokonano uroczystego wręczenia 
legitymacji partyjnych 40 kandy
datom i  terenu miasta i powiatu 
raciborskiego.

Uroczystość wręczenia legity
macji upłynęła w bardzo serdecz
nej i przyjemnej atmosferze. W 
bezpośredniej, swobodnej rozmo
wie omawiano obowiązki i zada
nia każdego członka Partii, wy
mieniono zdania na szereg tema
tów absorbujących ludzkość oraz 
dzielono się własnymi pogląda
mi.

Wręczenia legitymacji dokonał 
sekretarz Komitetu Powiatowego 
PZPR — tow. Gałgan, (get)

złotych, napłynęło z terenu całe
go ROW-u daleko więcej.

Innego rodzaju zobowiązania, 
niemniej wartościowe, podjęte zo
stały również w instytucjach czy 
miejscowościach, nie mających 
nic wspólnego z przemysłem. 
Np. mieszkańcy Bujakowa posta
nowili do dnia 22 lipca uporząd
kować zieleńce i oczyścić wła
snymi środkami całą wieś. Miesz
kańcy Raszczyc pomogą społecz
nie przy budowie boiska sporto
wego i rozbudowie remizy stra
żackiej we własnej wsi, udzielą 
ponadto pomocy przy budowie 
szkoły i melioracji łąk w Adamo
wicach.

Pracownicy MPRB w Rybniku 
zobowiązali się dodatkowo prze
pracować 150 dniówek przy bu
dowie auli szkoły nr 5.

Takimi podarunkami, które 
wspomogą naszą gospodarkę na
rodową. przywita ludność Ziemi 
Rybnicko - Wodzisławskiej zbli
żające się Lipcowe Święto.

(fp)

B u d o w a

DOMU KULTURY
w Radlinie 
rozpoczęta
R ad lin-Obszary. Dotychczasowe 

kluby górnicze o raz świetlice, 
działające na terenie miasta Ra
dlina nie byty w stanie zaspokoić 
potrzeb kulturalnych miejscowej 
ludności. Dlatego od dłuższego 
już czasu radliniacy, a szczególnie 
dyrekcja kopalni „Marcel“ starała 
sią o wyjście z impasu przez bu
dowę Domu Kultury.

Niedawno rozpoczęto kopanie 
fundamentów i ich betonowanie. 
Na rok bieżący przewidziano wy
konanie stanu surowego budowli 
za wyjątkiem sali widowiskowej. 
Przedsiębiorstwo Budowlane Prze
mysłu Węglowego, grupa robót 
nr 6 w Rybniku wykona w br. 
przy budowie prace wartości 2 
milionów zł.

Oddanie Domu Kultury do użyt
ku nastąpi prawdopodobnie za 
cztery lata, w zależności od środ
ków finansowych.

Projekt budowy DK zatwierdził 
Wydział Architektury i Nadzoru 
Budowlanego Prezydium Woj. RN 
w Katowicach. Ogólny koszt bu
dowy wynosić będzie ponad 10 
milionów złotych. W Domu tym 
powstanie sala widowiskowa na 
430 miejsc (przystosowana do wy
stępów teatrów zawodowych). Po
nadto kino z ekranem panoramicz
nym, pomieszczenia klubowe, ka
wiarnia, połączona z salą wido
wiskową, biblioteka i czytelnia.

O postępie robót przy budowie 
Domu Kultury w Radlinie-Obsza
rach będziemy informować na 
bieżąco, (jan)

Zbliża się Święto Odrodzenia 
i zarazem kolejna, 16 już rocz
nica Polski Ludowej. Okazja

nastrajająca w sam raz do 
przeprowadzenia okolicznościo
w ej ankiety. Co było? co bę
dzie? Odpowiedź na te pyta
nia postanowiliśmy zdobyć od 
przewodniczących powiato
wych i miejskich rad narodo
wych w Rybniku. Wodzisła
wiu i Raciborzu, do których 
jako gospodarzy terenu, zw ró
ciliśmy się telefonicznie, zada
jąc dwa jednakowo brzmiące 
pytania:

a) CO UW AŻAM  ZA NAJ
WIĘKSZE OSIĄGNIĘCIE NA 
SWOIM TERENIE W OKRESIE

pod POMNIKIEM
W ub. czwartek wyjechała na 

centralne uroczystości Grun
waldzkie 17-osobowa grupa
przedstawicieli aktywu partyj
nego i społecznego Rybnika. 
Na czele jej stoją przewodniczą
cy PPRN tow. E. GRZEGANEK 
i przewodniczący PMRN tow. P. 
ZIENTEK.

Rybniczanie zabrali ze sobą 
urny z ziemią, pobraną z miejsc 
szczególnie drogich sercu każde
go mieszkańca naszej ziemi. 
I tak pochodzi ona z miejsca 
ostatniego boju, stoczonego z

SIĘ ZMIENIŁO, W NASTĘP
NEJ 16-LATCE?

EDMUND GRZEGANEK
przewodnicząc Prez. PRN 

w Rybniku

a) Za największe osiągnięcia 
minionei 16-laki uważam szalo
ny wzrost budownictwa mieszka
niowego. zwłaszcza w ostatnich 
latach; obok takich osiedli mie
szkaniowych, jak Boguszowice 
czy Leszczyny i inne. które cał
kiem zmieniły mapę naszego po
wiatu. rozwijało się i rozwija, 
popierane przez państwo, budow
nictwo indywidualne Drugim

GRUNWALDZKIM
grenzschutzem. przez śląskich 
powstańców w Rybniku . Paru
szowcu, z miejsca kaźni harce
rzy w Gotartowicach oraz spod 
pomnika na Rudzie. gdzie w 1945 
r. h itlerow cy rozstrzelali więk
szą ilość więźniów oświęcim
skich.

Ziemia. zroszona serdeczną 
krwią obrońców O jczyzny zło
żona zostanie u stóp pomnika 
Grunwaldzkiego wraz z urnami, 
pochodzącymi z innych pobojow

isk i miejsc martyrologii w cał
ym kraju, (fp)

16 LAT POLSKI LUDOWEJ

Fragment ulicy Dworcowej w Torach. Na pierwszym, planie zbudowany po wojnie piękny 
Dom Kultury, a za nim jeden z kilku bloków mieszkalnych FSK.

Foto: M. Frelichowski

OKRESIE MINIONYCH 16 LAT? 
b) CO CHCIAŁBYM, ŻEBY (DOKOŃCZENIE NA STR. 2)

Ziemia z miejsc uświęconych
krwią patriotów

W  D N I U

O D R O D Z E N I A
SERDECZNE ŻYCZENIA AKTYWISTOM, 
DZIAŁACZOM I CAŁEM U ŚWIATU 
PRACY SKŁADAJ Ą
KPiKM PZPR, PRN i MRN, PK i MK FJN 
w RYBNlKU,WODZISŁAWIU I RACIBORZU

oraz ZESPÓŁ  R E D A K C Y J N Y  N O W I N



Diamentowe gody 
w Jejkowicach !

Takiego zjazdu nie widziały niewielkie Jejkowice już daw
no, 80 ludzi na „skromnej” uroczystości, to już coś znaczy. I 
pomyśleć, że cały ten zjazd odbył się w ramach jednej ro
dziny, która zjechała się na tzw diamentowe gody swych 
rodziców, dziadków i pradziadków - pp . MARII I FRAN
CISZKA ADAMCZYKÓW.

Postać p. Adamczyka znana jest mieszkańcom Jejkowic. 
Przez długi e lata pracował na kopalni " Rymer” , a obecnie, 
chociaż no emeryturze żwawy staruszek ugania się po włas
nym. skromnym gospodarstwie lepiej niż niejeden młodzik. 
Obydwoje z toną przeżyli razem 60 lat i dochowali się licz
nego potomstwa. syna i 9 córek O tym zaś, że wielka liczeb
ność jest widocznie dziedziczna cechą całego .,klanu” Adam
czyków świadczy liczba dalszego potomstwa: 23 wnuków 
22 prawnuków. Dodać można, że również 6 zięciów starego 
Adamczyka pracuje dziś w górnictwie, podtrzymując trady
cję rodziny. 

Miłej parze staruszków składamy tradycyjne życzenia 
,.Ad multos annos!” i doczekania się kolejnych „żelaznych 
godów”, a nawet sporej gromadki praprawnuków! (fp)

ZMS-owcy z kop. „1Maja 
re a lizu ją  zo b o w ią za n ia

Dużymi osiągnięciami w pracy 
mogą poszczycić się walczące o 
tytuł brygady pracy socjalistycz
nej — młodzież we brygady z ko
palni im. 1 Maja w Wich wach,

Dziesięć lat 
woj. opolskiego 

w dorobku
drobnej wytwórczości

OPOLE. W pierwszej połowie 
lipca bieżącego roku zorganizo
wano tu — z okazji X-lecia ist
nienia województwa opolskiego 
— wielka wystawę obrazującą 
dziesięcioletni dorobek drobnej 
Wytwórczości województwa.

Organizatorem wystawy, która 
trwała, kilkanaście dni, było Pre
zydium Wojewódzkiej Rady Na
rodowej — W dział Przemyśłu w 
Opolu.

W czasie trwania wystawy od
bywały się rewie mody oraz 
czynne były Biura Handlowe, 
które na miejscu umożliwiały po
szczególnym jednostkom zawieranie

 tranzakcji handlowych.
Wystawa opolska cieszyła się 

wielkim powodzeniem, (get)Uwaga absolwenci 
liceów ogólnokształcących 

i  pedagogicznych
Jak nas informuje dyrekcja 

Studium Nauczycielskiego w Cie
szynie przy ul. Bielskiej 62, tel. 
11-57, przyjmuje się jeszcze do
datkowo wpisy na pierwszy rok 
studiów w następujących kierun
kach: 1) filologię polską, 2) filolo
gię rosyjską, )) historię.

Podania wraz z załącznikami 
(życiorys, świadectwo urodzenia, 
świadectwo dojrzałości w orygi
nale, zaświadczenie lekarskie o 
przydatności do zawodu nauczy
cielskiego, 3 fotografie) — należy 
przesiać w terminie do dnia 10. 
sierpnia br. Egzaminy wstępne od
będą się 29 i 30 sierpnia br. Dla 
zamiejscowych zapewnione zakwa
terowanie w Domu Studenta, zaś 
dla młodzieży niezamożnej — sty
pendia. (f)

Konie i kosiarka 
na dnie Odry

KAMIEŃ — W ubiegłym ty
godniu gospodarz z Kamienia 
o b. Krakówka był naocznym i 
bezsilnym świadkiem nieszczęśli
wego wypadku, którego ofiarą 
padły je go własne konie zaprzę
rzone w kosiarkę.

Zajście miało miejsce między 
Kamieniem oraz miejscowością 
Odra, a jego rezultatem jest stra
ta pary zwierząt.

Ob. Krakówka zostawił konie 
przez krótką chwilę bez opieki 
i to wystarczyło, by stoczyły się 
one po bardzo stromym brzegu 
na dno rzeki Odry.

Tragedia zwierząt trwała za
ledwie kilkadziesiąt sekund. Tłu
maczy się to faktem, że — we
dług nieoficjalnych danych — 
rzeka w tym miejscu sięga około 
7 m. głębokości. Prawdopodobnie 
z rozpaczony gospodarz skoczył do 
wody celem ratowania koni, lecz 
było to bezmyślnym igraniem ze 
śmiercią. Wypadek mógł się skoń
czyć o wiele tragiczniej. (get)

które odpowiedziały na apel zabr
ski i podjęły zobowiązania dla 
uczczenia 16 rocznicy Święta Od
rodzenia.

Brygada tow. Zygfryda Hejny, 
zatrudniona na pochylni 1 po
ziomu 280 wykonała plan roczny 
postępu robót w dniu 30 kwietnia 
br., a obecnie zobowiązała się do 
przebicia całej pochylni o dłu
gości 125 mb. do poziomu 215 w 
terminie do 30 sierpnia br

Natomiast brygada młodzieżo
wa tow. Stefana Stuchlika pra
cująca na pochylni równoległej 
(która również wykonała już plan 
roczny) zobowiązała się przebić 
pochylnię o długości 390 mb do 
końca września br.

Zaznaczyć należy że wykona
nie robót miało nastąpić w myśl 
harmonogramu do dnia 1 maja 
1961 roku. (jan)

Tajemnicza kość
RYBNIK. Dzieci szkoły nr. 2 

w Rybniku wraz z jej kierowni
kiem ob. Grelą przekazały Zbio
rom Muzealnym ciekawy eks
ponat Jest nim olbrzymich roz
miarów krąg kręgosłupa o roz
piętości 110 cm. Kość ta pocho
dzi z dorzecza Odry w miejsco
wości Odra Znaleziono ją na głę
bokości 20 m koryta rzeka, pod
czas transportu żwiru. Po eks
pertyzie fachowców — kość po
większy dział archeologiczny lo
kalnego muzeum. Warto dodać, 
że rozmiary największego kręgu 
kręgosłupa starych buhajów, ubit

ych na naszych terenach, wy
nosiły maksymalnie 15 cm.

Zbadanie znaleziska rzuci nie
wątpliwie snop światła na faunę 
dawnych epok na naszym tere
nie. (s)

Jaką rolę odegrała Widerowa w słynnej bandzie Siwca?
W czasie rozprawy w Katowicachpubliczność chciała zlinczować
zbrodniarzy z Paruszowca

Za tyd z ie ń  w yw iad  z oskarżycielem — 
proku ra to r H. S z c z e rbową i komentarz do sprawy trucicieli

Jak już wspomniałem w połowie kwietnia br  do Sądu W o
jewódzkiego w Katowicach wpłynął akt oskarżenia przeciwko 
trucicielom z Paruszowca. Pod koniec czerwca rozpoczęła się 
rozprawa. 28-go tegoż miesiąca ogłoszono wyrok.

O przebiegu samej rozprawy informowała dość szczegółowo 
prasa codzienna. Aby się nie powtarzać, przedstawimy naszym 
Czytelnikom niektóre ciekawsze szczegóły z przewodu sądowego, 
które będą jakimś wykładnikiem reakcji publiczności i zachowa
nia się samych oskarżonych.

Przed sądem przewinęło się 
53 świadków. Zeznawali oni na 
najrozmaitszy okoliczności. Kil
kunastu. nawet spośród rodziny 
Widerowej, mówiło o jej okru
cieństwie i braku wszelkich ludz
kich uczuć. Teresa Widerowa 
była czwarta z kolei żoną znacz
nie starszego od siebie 75-letnie- 
go Edwarda Widery, który z po
przednich małżeństw miał już 
dwanaścioro dzieci. Widera li
czył, że czwarta żona zaopiekuje 
się potomstwem. Jak zeznali 
liczni świadkowie, opieka ta po
legała w głównej mierze na co
dziennym biciu i głodzeniu pa
sierbów przez macochę. Bliski 
krewny Widerowej — jej brata
nek, który spędzał u ciotki wa
kacje zeznał, że Widerowa czę
sto upijała się i wracała do do
mu bardzo późno, a dzieciom pod 
jej nieobecność nie wolno było 
wziąć czegokolwiek do zjedze
nia. Najbardziej nie lubiła pa
sierbicy Lusi, którą według ze
znań bratanka — szczególnie 
prześladowała, biła i bez żadne
go powodu szarpała za włosy. 
Jedna z pasierbic Widerowej — 
dziś już mężatka — opowiadając 
o tamtych czasach, nie mogła 
powstrzymać łez.

Licznie zebrana publiczność 
reagowała bardzo żywo. Kobiety, 
a nawet wielu mężczyzn, miało 
łzy w oczach,

W momencie, kiedy odtwarza
no z taśmy magnetofonowej 
pierwsze zeznanie Irenki Sobik 
— niedoszłej ofiary trucicielki — 
sytuacja na sali  stała się bardzo 
napięta. Wszyscy wyłączając 
dziennikarzy,, mieli łzy w. oczach 
a nawet sędziowie podejrzanie 
zasłaniali oczy. Tylko oskarżeni 
siedzieli nieporuszeni.

Po zakończeniu rozprawy w 
tym dniu sąd był zmuszony po
dwoić konwój, gdyż istniała po
ważna obawa samosądu na kory
tarzach sądowych, kiedy zbrod
niarze przeprowadzani byli mię
dzy publicznością.

Jeszcze raz sala zawrzała 
szczególnie mocnym oburzeniem 
w czasie odczytywania wyroku. 
Zdaniem publiczności kara 15 
lat więzienia wymierzona Stani
sławowi Sobikowi za pomoc w 
zabójstwie Edwarda Widery by
ła stanowczo za mała. Spokój za
panował dopiero wtedy, gdy sę
dzia odczytał drugą część wyro
ku skazującą zbrodniarza na ka
rę śmierci za pomoc w otruciu 
małego Stasia i usiłowaniu otru
cia Irenki. Łączny wyrok śmier
ci zadowolił wszystkich słucha
czy.

O potwornej nieczułości i bra
ku wszelkich ludzkich uczuć 
świadczy zachowanie oskarżo
nych. Sobik przez cały czas roz
prawy nie pozbył się wstrętne
go, cynicznego uśmieszku i obo
jętnego zachowania. Raz tylko 
widać było, że jest zdenerwowany

Tysiące złotych
za wytrute pszczoły

W okresie kwitnięcia sadów i 
rzepaku rolnicy, sadownicy, GPR 
i Spółdzielnie Produkcyjne przy
stępują do zwalczania chorób i 
szkodników roślin różnymi środ
kami chemicznymi. Stosowanie 
tych środków w tym czasie jest 
zakazane z uwagi na poważne 
straty na skutek zatrucia się 
pszczół, zbierających z roślin 
nektar pyłek i przez bezpośrednie

213
w nowych blokach 

— w Rynku
RACIBÓRZ. Niedawno Opolskie 

Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Miejskiego, Kierownictwo Robót 
nr 4 — przystąpiło do budowy 
dwóch nowych bloków, które sta
nąć mają w Rynku obok obiektu 
PKO oraz przy ul. Dominikań
skiej w Raciborzu. Oba bloki bę
dą typu usługowo-misszkaniowego, 
przy czym łączna ich kubatura 
wynosić będzie 20.500 m sześć.

Zgodnie z założeniami zakoń
czenie prac przy budowie bloków 
nastąpić ma w 1961 roku. (gest)

nie zetknięcie się pszczół z rośli
nami opylanymi środkami owa
dobójczymi. Zatrucie pszczół mo
że nastąpić wskutek opryskiwa
nia cieczami grzybobójczymi i 
owadobójczymi. Najniebczpiecz- 
niejsze dla pszczół są środki za
wierające związki arsenu. Wielce 
nierozsądnym jest trucie praco
witych zapylaczek.

Opylanie wzgl. opryskiwanie na 
leży d konywać przód rozkwitnię
ciem. Jeżeli z ważnych przyczyn 
nie można tego uczynić w tym 
czasie, a zabiegi przeprowadzane 
będą na małą skalę, należy o tym 
powiadomić miejscowych pszcze
larzy, którzy w określonym cza
sie przetrzymają pszczoły w 
ulach.

Niestosowanie się do powyż
szych wskazań może spowodować 
poważne następstwa finansowe. 
Dla przykładu podajemy, że w 
wyniku procesu o odszkodowa
nie za wytrucie pszczół PGR we 
Wschowie było zmuszone wypła
cić pszczelarzom za wytrute 
pszczoły 200.000 złotych. Podob
ną sprawę miało w ubiegłym ro
ku jedno z PGR w powiecie ryb
nickim. które wyrokiem sądu zmu
szone było wypłacić pszczelarzom 
100.000 złotych, (joś)

zdenerwowany. Było to w momencie, kie
dy Widerowa złożyła obciążają
ce go zeznania. Sobik miał w 
tej chwili taki wyraz twarzy i ta
kim ruchem odwrócił się do 
współoskarżonej. że sędzia, bo
jąc się jakiegoś rękoczynu na 
ławie oskarżonych, posadził mię
dzy nimi funkcjonariusza MO.

Wrażenie wywołała także na 
zbrodniarzach wysokość wyro
ku. Sobik wyraźnie zmienił się 
na twarzy, a Widerowa miała 
nawet łzy w oczach. Sądząc z 
jej przeszłości i czynu — z pew
nością nie były to łzy skruchy.

Czytelników rybnickich zainte
resuje na pewno fakt ujawnio
ny w czasie śledztwa, a doty
czący udziału Widerowej — wów
czas Teresy Drozd — w osławio
nej bandzie Siwca, działającej 
przed wojną na terenie Rybnic
kiego.

Widerowa urodzona w roku 
1909 w  Chwałowicach w okresie 
procesu Siwca mogła być nawet 
współoskarżoną. Niestety w cza
sie wojny zaginęły akta tamtej 
sprawy. Ludzie jednak do dziś 
pamiętają, że Teresa Drozd groził
a przed wojną swoim przeciw

nikom w jakichś ulicznych zatar
gach rozstrzelaniem przez ban
dę Siwca. Rewolwerem groziła 
zresztą także swemu ostatniemu 
mężowi — tuż przed ślubem, kie
dy Edward Widera zastanawiał 
się jeszcze nad tym małżeń
stwem. Z zeznań świadków wy
nika, że Widerowa przed wojną 
uprawiała prostytucję, że od lat 
jest  nałogowym alkoholikiem. 
Jeden ze świadków  zeznał, że 
widział ją jeszcze dwa lata te
mu na dworcu kolejowym w Pa
ruszowcu w stanie absolutnego 
zamroczenia alkoholowego, a w 
dodatku niesłychanie zabrudzoną. 
Pasażerowie odsuwali się od niej 
ze  wstrzętem i spowodowali za
trzymanie jej przez Straż Ochro
ny Kolei.

Taka przeszłość ma najpotwor
niejsza zbrodniarka naszych lat. 
A jej wspólnik?

Stanisław Sobik urodzony w 
1927 roku i pochodzący z Ryb
nika pracował od lat w hucie 
,,Silesia" w charakterze spawa
cza.

Kosztem około 380 tys. zł
wspólnym wysiłkiem 

budują świetlicę
RACIBÓRZ — Być może jesz

cze w miesiącu lipcu względnie 
w pierwszej połowie sierpnia od
dana zostanie do użytku nowo 
wybudowana, piękna świetlica 
w Kornicy w powiecie racibor
skim. Będzie ona posiadać salę 
widowiskową z małą sceną, po
kój zespołów przeznaczony na 
przebieralnię z dojściem na sce
nę, pomieszczenie dla biblioteki 
oraz kabinę filmową.

Według założeń kosztorysowych 
koszt wy budowanej świetlicy wy
niesie około 380.000 zł. Dużą część 
prac wykonała ludność Kornicy 
oraz załogi zakładów pracy znaj
dujących się na terenie gromady 
Pietrowic Wielkich.

Z uwag: na piękne położenie 
nowo powstającego obiektu, pla
nuje się wybudować w przyszłoś
ci na dużym placu przed świetli
cą podium taneczne wraz z musz
lą.

Zakończenie wszystkich prac 
związanych z budową świetlicy 
zbiegnie s ię prawdopodobnie z 
uroczystościami dziesięciolecia 
istnienia spółdzielni produkcyj
nej w Kornicy. (get)

Krótko po ślubie Sobik zaczął 
bywać u bliskich sąsiadów — 
Widerów. Wizyty te stawały się 
coraz dłuższe, zwłaszcza w dni, 
kiedy w domu nie było Edwarda 
Widery, Sąsiadka podejmowała 
Sobika wódką, piwem, a często 
winem. Ponieważ nie ulegało 
już kwestii, że tych dwoje łączą 
bliskie stosunki, wybuchło na 
tym tle kilka awantur między 
Sobikową i sąsiadką. Sobik za
łagodził jednak te nieporozu
mienia.

Od lipca 1959 roku Sobik stał 
się codziennym gościem Widero
wej. Rzucił pracę i pozostawał 
na utrzymaniu obu kobiet —

ciężko pracującej w hucie " Sile
sia" — żony i sąsiadki. Widerowa 
już wtedy buntowała go przeciw 
ko żonie, twierdząc między in
nymi, że Irenka nie jest jego 
córką W ten sposób się zaczę
ło... Jaki był koniec — wiadomo.

Ciekawostka może będzie, że 
Stanisław Sobik w czasie roz
prawy przyznał się, że wstyd mu 
wobec ludzi utrzymywania sto
sunków z tak starą kobietą, i tu 
ukazuje się jakiś profil moral
ny oskarżonego, a właściwie brak 
tego profilu. Było to bowiem naj
bardziej dojmujące uczucie jakie 
go zdaje się doznał w czasie 
całej rozprawy.

Sprawa Sobika i Widerowej 
jest precedensem w okresie po
wojennym także i co do wysoko
ści wyroku. Pierwszy raz na ka
rę śmierci skazano kobietę. O
brońcy oskarżonych wnieśli re
wizję, O możliwości uchylenia 
wyroku i o innych prawnych i 
moralnych aspektach sprawy — 
za tydzień w rozmowie  z oskar
życielem prokurator Hanną 
Szczerbową.

ROMAN SZENK

Droga woda
Czy wiecie, ile kosztuje butelka 

zwykłej, czystej wody? No, oczy
wiście, że nie!

Innego zdania jest natomiast 
PSS-owska Wytwórnia Wód Gazo
wych w Rybniku przy ul. Chro
brego 27. W butelkach z etykietą 
„Woda sodowa“ dostarcza ona bo
wiem zw ykłą wodę z kranu. Koszt 
tego napoju — tylko 90 groszy 
polskich, Tanio, co?!

Próbkę tego rodzaju „orzeźwia
jącego“ napoju przynieśli nam 
klienci ze sklepu spożywczego 
przy ul. Kościuszki (obok Techni
kum Górniczego).

Co na to szanowna PSS?

Błyskawiczne 
wywiady „Nowin“
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
wielkim osiągnięciem, to częścio
we już rozwiązanie problemu wo
dy do picia, będącego od wielu 
lat zmorą mieszkańców okręgu; 
budowa wodociągu z Goczałko
wic rozwiązała ten problem defi
nitywnie.

b) Przede wszystkim drogi; 
niechby były wszystkie najlepiej 
I kategorii. Wiąże się to z komu
nicacją, a co  oznacza kiepsko 
działająca (właśnie z powodu 
kiepskich dróg) komunikacja, 
wiedzą najlepiej ci, którzy z niej 
korzystają. Poza tym — żeby na
reszcie rozszerzyła się sieć pla
cówek służby zdrowia, a przede 
wszystkim szpitali, których nam 
brak coraz bardziej.

PAWEŁ WILK 
przewodniczący Prez., PRN

 w Raciborzu   
poseł na Sejm PRL

a) Osiągnęliśmy nie notowaną 
niżdy zwyżkę plonów podstawo
wych 4 zbóż, która w ostatnich 
latach wynosiła o 2 kwintale z 1 
ha więcej, niż nawet przed woj
ną. Z innych osiągnięć — to no
we drogi, największa nasza udrę
ka przez wiele lat; no i wreszcie 
budownictwo mieszkaniowe. Wy
starczy, że wspomnę tu tylko o 
nowym osiedlu w Kuźni Racibor
skiej, a może jeszcze lepiej prze
mówi do nas to. że miesięcznie 
na terenie powiatu raciborskie
go przybywa przeciętnie 500 no
wych domów. Jest się czym po
chwalić!

b) Chciałbym, żeby obok roz
woju przemysłowego i budowni
ctwa w dalszym ciągu rosiły uro
dzaje. Powiat nasz, znany, od da
wna jako baza żywnościowa, po
winien osiągnąć jeszcze lepsze 
wyniki, jeśli chodzi o  wydajność 
z jednego ha. Oczywiście nie mo
że być mowy o tym bez pomocy 
ze strony kółek. Rolniczych, które 
powinny powstawać we wszyst
kich gromadach ora z od rozwoju 
spółdzielń produkcyjnych.

RUDOLF MYSZKA 
sekretarz Prez PRN

w Wodzisławiu
  

a) Przede wszystkim odbudo
wa samego miasta Wodzisławia, 
zniszczonego. podczas działań wo
jennych w przeszło 80 procen
tach. Dalej: rozbudowa placó
wek służby zdrowia, przede 
wszystkim lecznictwa otwartego. 
No i wreszcie — rozbudowa sieci 
dróg. chociaż moim zdaniem, na 
tym odcinku zrobiliśmy jeszcze 
za mało.

b) Dla odmiany zacznę w innej 
kolejności: a więc w pierwszym 
rzędzie drogi, które muszą być 
doprowadzone do idealnego sta
nu; poza tym musi przybyć wię
cej szkół. Wystarczy w tym wy
padku, jeśli dotrzymamy . przy
najmniej wszystkich terminów 
budowy nowych obiektów szkol
nych. No i wreszcie (mój konik!): 
własny, duży szpital w Wodzi
sławiu. Ten, który mamy. jest 
jak na powiatowe miasto, sta
nowczo za mały. 

PAWEŁ ZIĘTEK
przewodniczący Prez. MRN 

w Rybniku

a) Na to pytanie odpowiedzieć
łatwo; budownictwo mieszkanio
we i gospodarka komunalna. W 
skali wojewódzkiej. a nawet kra
jowej; bardzo nas za te dziedzi
ny chwalą. 

b) Rybnik, jako stolica budują
cego się ROW, powinien rozróść 
się do miasta 100-tysięcznego. To 
już tak najskromniej A poza 
tym. żeby miasto utrzymało się

na 1 miejscu w kraju, jeśli cho
dzi o czystość i zieleń, żeby na
reszcie stanął nasz własny Teatr 
Rybnicki (by nie wałęsać się 
po Katowicach, Gliwicach czy 
Bytomiu). Niechby wreszcie
wszystkim dobrze się żyło i nie 
było więcej narzekań na złe za
opatrzenie sklepów, cieknące da
chy itp. bolączki.

ELŻBIETA SKŁADEK
zastępca przewodn. Prez. MRN 

w Raciborzu

a) Największe Po
patrzcie, jak wygląda dziś miasto 
Racibórz. Jeśli byliście tu zaraz 
po wojnie, a nawet jeszcze kilka 
lat temu — sami zauważycie 
zmiany. Rozwija się również go
spodarka komunalna. Dla miesz
kańców miasta,  stęsknionyc h po
wietrza i wody, stworzyliśmy, w 
ostatnich latach „Oborę"

b) Chciałabym, żeby Racibórz 
był najładniejszym miastem w 
skali nawet krajowej, żeby do 
końca poznikały straszące jesz
cze tu i ówdzie gruzy, a wszyscy 
ludzie mieszkali w jasnych, sło
necznych mieszkaniach.

Oto krótkie, lapidarne nawet 
odpowiedzi. O osiągnięciach, któ
re trudno ująć w dwóch, trzech 
zdaniach, pisaliśmy już nieraz. O 
czym marzą gospodarze terenu 
na przyszłość? Szpitale, drogi, 
budownictwo mieszkaniowe iestetyczny wygląd; Czy słusznie? 
jak najzupełniej!

Rozmowy przeprowadził 
F. PIETRZYK

Szarlatan

RYBNIK. Powiatowa Komenda
Milicji Obywatelskiej W Rybniku 
prowadzi śledztwo przeciwko MIE
CZYSŁAWOWI NOWOTNEMU, lat 
51, ur. w Zawierciu, zam. w Msza
nej-Osiedle barak nr  3.

Nowotny znudził się przez długie 
lata wykonywanym zawodem tka
cza i wyszukał sobie „hobby“ , któ
re przynosiło mu niezłe dochody. 
Mianowicie od kwietnia do, lipca 
br. na terenie całego ROW-u sprze
dawał dziesięcioprocentowy amo
niak domowy zmieszany z... kawą
— jako środek leczniczy przeciw
ko bólowi zębów, reumatyzmowi 
in. schorzeniom. Za 100 g  tego „le
ku“ , którym pacjenci we wszyst
kich chorobach mieli nacierać... 
piersi — pobierał 30 zł. Według ofi
cjalnych cen rynkowych litr amo
niaku kosztuje zaledwie 12 z ł. W 
ten sposób Nowotny „nabił w bu
telkę“  kilkadziesiąt  osób. Warto 
dodać, że szarlatan z Mszany był 
już dwukrotnie karany za ten sam 
proceder przez sądy powiatowe w 
Bytomiu i Gliwicach.  

Komenda Powiatowa MO pro
si, wszystkich poszkodowanych 

p r z ez Nowotnego o zgłaszanie 
pretensji do końca bm. na 
adres: KP MO Rybnik, ul. W, 

Piecka, pokój nr 2 (s)
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O eleganckich chłopcach z Domów Górnika
Był taki okres, kiedy pracowników zwerbowanych do kopalń 

rybnicko - wodzisławskich, a zamieszkałych w Domach Górnika 
uważano za zło konieczne. Był aki okres kiedy pisaliśmy o pow
tarzających się waśniach i bójkach między ludnością miejscową, 
a mieszkańcami DG Obecnie faktów takich nie notujemy prawie 
wcale. Zaszła ogromna zmiana na lepsze, nad którą trudno 
przejść do porządku dziennego...

Wspólnie z inspektorem Działu 
Socjalnego RZPW ob. Jośko zwie
dzamy Dom Górnika Nr 2 kopal
ni „Marcel" w Radlinie. Gmach 
jest pięknie urządzony. Na każ
dym kroku widać ład  porządek. 
Jedyny mankament to brak gara
żu. Duża ilość mieszkańców DG 
posiada własne motocykle, któ
rych nie ma gdzie umieścić. Stąd 
wniosek, by w przyszłości budu
jąc DG pomyśleć równocześnie 
o garażach.

Chłopcy z DG 2 kop. „Marcel" 
są koleżeńscy i uprzejmi. Noszą 
nowe i modne garnitury. Ziemia 
Rybnicko-Wodzisławską jak mó
wi kierownik DG ob. Murla — za 
stąpiła im ich strony rodzinne. 
Ich  poziom intelektualny można 
oceniać dość wysoko. To już nie 
ci sami, którzy kilka lat temu 
przybywali na te tereny.

Mieszkańcy tego DG czują się 
pełnymi obywatelami Radlina. 
Dlatego też włączają się do po
dejmowania czynów społecznych 
M. in. przepracowali kilka dnió
wek przy uporządkowaniu terenu 
pod budowę nowej szkoły tysiąc
lecia.

Powiedziałby ktoś, że umyślnie 
czerpię przykłady z DG przy ko
palni " Marce"  którego kierow
nik ob Murla otrzymał niedawno 
z dyrekcji RZPW pochwałę za 
ład i porządek utrzymany w tym 
budynku. Okazuje się jednak że 
podobnie jest również w innych 
DG.

Mieszkańcy DG przy kopalni 
" Dębieńsko’ ’ znani są z oszczęd
nego gospodarowania pieniędzmi.
Mimo, że część tych pieniędzy 
wysyłają rodzinom posiadają 45

O nas-w »Poland 
Travel

RYBNIK. W księgarniach ROW 
i Raciborza ukazała się już cie
kawa pozycja wydawnicza, któ
ra uchodzi za polski majster
sztyk edytorski ostatnich czasów. 
Jest to siedmiotomowy informa- 
tor-encyklopedia o Polsce w ję
zyku angielskim. Format (25X10 
cm) i objętość poszczególnych to 
mów pozwala na włożenie ksią
żki do kieszeni marynarki, po
dobnie jak... gazetę W „Travel 
Guide” znajdujemy m. in.
wszechstronne i rzeczowe infor
macje o miastach powiatowych 
naszego regionu: Rybniku, Wo
dzisławiu i Raciborzu. Jedno- 
stronicowe noty o stolicach po
wiatów ROW i Raciborszczyzny 
uzupełnione są doskonale wyko
nanymi, wielobarwnymi mapami. 
Papier — najwyższej jakości. 
Oczywiście wydawnictwo to jest 
przeznaczone przede wszystkim 
dla zagranicy. Księgarze zapew
niają. że prawdopodobnie jesz
cze w br. ukaże się w sprzedaży 
polska edycja „ Travel Guide” .

książeczek PKO, na których zło
żyli 120 tysięcy złotych.

Kiedy czasem nastąpi jakaś a
waria w kopalni kierownictwo 
zakładu zwraca się o pomoc do 
najłatwiej uchwytnych mieszkań
ców DG. którzy w takich wypad
kach nigdy jeszcze nie zawiedli. 
Komitet Zakładowy PZPR przy 
kop. „Dębieńsko" ostro rozpra
wia się z tymi, którzy chcieliby 
wytwarzać rozdźwięk pomiędzy 
mieszkańcami DG a miejscowy
mi górnikami Na wniosek KZ 
ukarano jednego ze sztygarów, 
który źle wyraził się o młodych 
górnikach.

Mieszkańcy tego DG bardzo lu
bią dyrektora kopalni tow. Łobo
dzińskiego. który postarał się dla 
nich o potrzebny sprzęt sporto
wy, telewizor oraz odpowiednie 
wyposażenie. W ramach czynu 
społecznego uporządkowali oni 
plac drzewny oraz pomogli w sa
dzeniu drzew.

Podobnie jest również w in
nych DG.

Nie jest celem tego artykułu 
wyliczanie czynów społecznych, 
podejmowanych przez mieszkań
ców Domów Górnika. Ich ilość 
podsumujemy przy nadarzającej 
się okazji. Nie jesteśmy też w 
stanie, przynajmniej w chwili o
becnej wykazać całego dorobku 
mieszkańców hoteli, bez których 
dalszy rozwój Rybnickiego Okrę
gu Węglowego byłby niemożliwy. 
Obok dorobku gospodarczego wy 
stępuje inny ważny czynnik nie 
dający się wyrazić w żadnych 
cyfrach.

Mieszkańców DG złączyła z 
miejscowymi górnikami wspólna 
praca. Wpłynęło ona bezpośred
nio na likwidację antagonizmów 
dzielnicowych, które zrodziły się 
na Śląsku w okresie międzywo
jennym. Słowa „werbus" czy „ha
nys"  straciły całkowicie swój ak
cent złośliwości. Jeśli używa się 
ich jeszcze od czasu do czasu, to 
już w formie żartobliwej.

Olbrzymi rozwój ROW-u zwią
zany jest z wzrostem ilościowym 
i jakościowym klasy robotniczej, 
której obce są elementy judzące 
i żerujące na dzielnicowości.

Jesteśmy świadkami nie tylko 
przeobrażania się powiatów ryb
nickiego i wodzisławskiego z rol
niczych na przemysłowe ale rów
nież świadkami dokonujących się 
przeobrażeń natury politycznej. 
Rośnie młoda kadra aktywu par
tyjnego specjalistów i fachow
ców, rośnie świadomość przodu
jącej części naszego narodu — 
klasy robotniczej.

W miarę wzrostu dobrobytu 
mieszkańców DMG wzrastają 
również ich potrzeby. Wspomnia
łem tylko marginesowo o potrze
bie budowy garaży których brak 
odczuwa się przy każdym DG.

Duża rolę do spełnienia ma 
również Rybnickie Przedsiębior
stwo Zaopatrzenia Górniczego, 
które na terenie DG prowadzi

Z Tygodnia Ochrony Przeciwpożarowej

Przewodniczący Prezydium MRN w Rybniku Paweł Zientek 
w ręcza wyróżnionym strażakom nagrody i dyplomy (wach)

stołówki. Lokale te wymagają 
gruntownej reorganizacji. Do tej 
pory są one przedmiotem najlicz
niejszych skarg mieszkańców 
DG. Większość mieszkańców DG 
chce korzystać tylko z obiadów

Konieczna jest także reforma 
zaopatrzenia sklepów, w których 
brak często najpotrzebniejszych 
artykułów żywnościowych, pod
czas gdy alkoholu jest zawsze 
pod dostatkiem.

I to jest także wniosek mło
dych górników.

Dyrekcja RPZG powinna wejść 
w kontakt z mieszkańcami DG i 
omówić z nimi sprawę stołówek 
oraz zaopatrzenia. W przeciw
nym razie problem ten urośnie 
do skandalu  będzie wymagał in
terwencji władz nadrzędnych.

Chłopców z DG trzeba trakto
wać inaczej niż kilka lat temu. 
W pełni na to zasłużyli!

J. SŁAWIK

Eksponaty sprzed 100 tys. lat p.n.e.

Ślady przybyszów z Moraw i Węgierw Ocicarh pod Raciborzem
Od kilku tygodni teren położony 

między Raciborzem i Ocicami jest 
obiektem zainteresowań naukow
ców - archeologów. Prowadzi się 
tam badania na stanowisku pocho
dzącym z okresu neolitu, czyli 
młodszej epoki kamienia.

Stanowisko to znane było nau
kowcom od 1886 roku, przy czym 
już kilkakrotnie przeprowadzano 
na nim badania. Były to jednak 
prace dorywcze, zabezpieczające, 
prace pozbawione ciągłości, niesy
stematyczne. Przeprowadzali je ar
cheolodzy z Muzeum we Wrocła
wiu.

Rezultatem badań dotychczas 
przeprowadzonych jest dość pokaź
ne bogactwo materiałów, które jed
nak -  niestety -  nie przedstawiają 
większej wartości dokumentacyj
nej. Tłumaczy się to faktem, ze ma
teriały te opracowane są dość po
wierzchownie. Dlatego też głów
nym celem prac badawczych obec
nie przeprowadzanych jest dokład
na weryfikacja badań dawniej
szych, a tym samym uzyskanie 
szczegółowych danych odnośnie 
występowania na naszych terenach 
zabytków archeologicznych.

Stanowisko w Raciborzu-Ocicach 
jest pozostałością po dużej osadzie 
neolitycznej składającej się z bu
dowli typu ziemiankowego. Szereg 
naukowców wysuwa hipotezę, ja
koby przy osadzie zbudowane były 
swego czasu piece garncarskie. 
Czy przypuszczenia te pokrywają 
się z prawdą — trudno w tej chwi
li powiedzieć. Niemniej jednak nie 
jest wykluczone, iż odpowiedź na 
to pytanie przyniesie niedaleka 
przyszłość. Bez względu na jej koń
cowe brzmienie już w tej chwili 
absorbuje ona wielu archeologów.

W ostatnim okresie odkryto w 
Raciborzu-Ocicach trzy ziemianki. 
Bardzo charakterystycznym jest 
fakt, iż pomiędzy nimi natrafiono 
na ślady 2 grobów. Według opinii 
archeologów zjawisko to jest cie
kawe przede wszystkim z tej racji, 
że w normalnych warunkach grze
bano zwłoki poza obrębem osady. 
W związku z powyższym wyłania 
się pytanie: czy groby na których 
ślad natrafiono pochodzą z okresu 
współczesnego osadzie, czy też są 
pochodzenia późniejszego.

Sprawa ta, podobnie zresztą jak 
poprzednia .rozstrzygnięta zostanie 
prawdopodobnie w toku dalszych 
badań. Należy przypuszczać, że na 
stąpi to w niezbyt odległym czasie.

Jeden z wymienionych grobów 
jest typu symbolicznego, to znaczy 
zawiera on normalne wyposażenie 
(dary) grobowe w postaci naczyń 
glinianych z tym jednak, że nie 
ma w nim szkieletu.

Wyposażenie drugiego grobu, w 
którym szkielet by? nieco uszko
dzony. stanowiły narzędzia li tylko 
z kamienia.

Wszystkie dotąd odkryte zabytki 
należą do ludności żyjącej w końco
wym okresie neolitu, który przy
pada na okres od 2100 do 2000 roku 
przed naszą erą. Ludność, o której 
wyżej mowa, przywędrowała na te 
ziemie najprawdopodobniej z Po
łudnia. a ściślej mówiąc z terenu 
Moraw i Węgier.

W 1938 roku znaleziono na stano
wisku koło Raciborza odłupki krze
mienne odbite (wykonane) ręką 
człowieka. Znajdowały się one w 
żwirach wysokiej tarasy Odry, na 
głębokości mniej więcej 5 m. Zna
leziska te razem ze znaleziskami 
wydobytymi swego czasu na tere
nie Studziennej, stanowią jeden z 
najdawniejszych śladów pobytu 
człowieka na Ziemi Raciborskiej. 
Pochodzi on z okresu przedostat
niego zlodowacenia, to jest z około 
100.000 lat przed naszą erą.

Odkrycia sprzed wojny spowodo
wały, miedzy innymi rozpoczęcie 
dalszych badań, obecnie prowadzo
nych. a ich celem jest zdobycie zna
lezisk podobnego typu.

Prace archeologiczne na stano
wisku w Raciborzu-Ocicach prowa
dzone są pod kierunkiem przedsta
wiciela Uniwersytetu Jagiellońskie 
go -  mgr JANUSZA KOZŁOW
SKIEGO przy aktywnej współpracy

współpracy mgr HELENY NEJOWEJ z Mu
zeum w Raciborzu.

Pragniemy podziękować -  w imie
niu mgr Kozłowskiego oraz grupy 
studentów odbywających praktykę 
wakacyjną -  Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej w Raciborzu, któ
re poczyniło wiele starań zmierza
jących w kierunku umożliwienia 
przeprowadzania prac badaw
czych. (get)

16 lat Polski Ludowej

Nowe bloki Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Już 
wkrótce zamieszkają w nich lokatorzy.

Foto: Sabina Wawrzyńczyk

Brawo ZMS-owcy
Międzynarodowe 
wybudowano w

z kop. »Rydułtowy«
osiedle campingowe 
czynie społecznym

Z inicjatywy Komitetu Zakładowego Związku Młodzieży 
Socjalistycznej przy kopalni „Rydułtowy“ grupa kilkudzie
sięciu członków koła w yjechała na własny koszt i w ramach 
urlopów taryfowych do Sarbin owa w województwie kosza
lińskim i wybudowała tam osiedle domków campingowych 
dla wszystkich pracowników kopalni.

Inicjatorami tego niezwykle 
ofiarnego czynu społecznego 
byli sekretarz koła Bronisław 
Tomas, a ponadto Józef Sobik, 
Henryk Cichy, Władysław Ma
zur, Gerard Rupnik i inni.

Materiałów instalacyjnych i 
budowlanych dostarczyła ko
palnia. Same domki — na za
mówienie dyrekcji — zostały 
wykonane w zakładach w Biel
sku.

A oto przebieg tej akcji do
wodzącej wysokiego uświado
mienia i ofiarności młodych 
z kopalni „Rydułtowy“ .

17 czerwca z Rydułtów wy
jechał wagon towarowy z ma
teriałami instalacyjnymi i wy
posażeniem wewnętrznym dom
ków.

18 czerwca 5-osobowa grupa 
przyjęła wagon i rozpoczęła 
prace.

25 czerwca do Sarbinowa 
przybył transport domków.

W tym samym dniu z Ryduł
tów wyjechała grupa 37 ZMS- 
owców w tym 6 dziewcząt i już 
nazajutrz rozpoczęto pracę.

ZMS-owcy ustawili 25 domków

Atrakcyjne
wycieczki

Jak nas informuje wodzisławski 
oddział ZZNP, w bieżącym roku 
przygotowano atrakcyjną, wyciecz
kę krajoznawczą. Trasa wycieczki 
prowadzi przez Malbork, Elbląg, 
Krynicę Morską, Mikołajki, Biało
wieżę do Warszawy.

Wycieczka trwać będzie 10 dni. 
Bierze w niej udział 60 osób. W ce
lu umożliwienia nauczycielom wzię
cia udziału w tej ciekawej wy
cieczce, zaprowadzono specjalne 
konto bankowe, na które dokony
wano wpłaty przez cały rok.

Imprezą kieruje prezes oddziału 
ZZNP — p. Dyszlewski.

Jesienią ruchliwa sekcja wodzi
sławskiego ZZNP planuje drugą 
z kolei wycieczkę autobusami szla
kiem Orlich Gniazd, (f)

domków, wykonali całkowite wy
posażenie wewnętrzne a po
nadto założyli instalację elek
tryczną, doprowadzili wodę i

przygotowali urządzenia sani
tarne. Praca, wykonywana w 
potwornych warunkach atmo
sferycznych, w błocie i desz
czu, trwała 8 dni. Szczególnie 
wyróżnili się Władysław Ma
zur i Jerzy Miliczek.

Dziś już w osiedlu w Sarbi
nowie wypoczywają górnicy z 
Rydułtów. Brawo ZM S-owcy!

(rosz)

Z cudzych szpalt...
„EXPRESS WIECZORNY“. — W

komentarzu na temat zadań Gór
nego Śląska w realizacji uchwał 
V Plenum KW PZPR i w związ
ku z obradami plenarnymi KW 
PZPR w Katowicach pismo poru
sza sprawę uzyskiwania najwyż
szych efektów produkcyjnych 
przy najniższych kosztach budowy.

Wnikliwej analizie poddano — 
pisze gazeta — zagadnienia inwesty
cyjne w przemyśle węglowym. 
Kilku dyskutantów zwracało uwa
gę na potrzebę skoncentrowania 
robót na obiektach, które mogą 
rozpocząć produkcję najszybciej. 
Wielkie znaczenie ma tutaj znaj
dujący się obecnie w budowie 
Rybnicki Okręg Węglowy.

„ŻYCIE WARSZAWY“ . Spół
dzielnia produkcyjna w Kornicy 
(pow. raciborski) uzyskała za rok 
1959 najlepsze wyniki w woj. o
polskim. Dniówka obrachunkowa 
wyniosła 108,89 zł, a czysty zysk 
z jednego hektara wyraża się 
kwotą 73 98 zł. Spółdzielnia ta 
skupia 31 rodzin. Każda z nich za
robiła w ub. roku ponad 44 tys. 
złotych“ .

„TRYBUNA LUDU“ . W racibor
skich zakładach „Rafamet“ rozpo
czął się montaż prototypu uniwer
salnej tokarki karuzelówki - ko
losa. ważącego ok. 180 ton, która 
toczyć będzie przedmioty o śred
nicy do 7 m. Nasz przemysł ma
szynowy nie produkował jeszcze 
obrabiarek o takich rozmiarach. 
Maszyna ta znajdzie zastosowanie 
przy budowie największych urzą
dzeń dla hutnictwa i przemysłu 
chemicznego. Prototyp, który o
trzymają Pomorskie Zakłady Bu
dowy Maszyn ma ciekawe, orygi
nalne rozwiązanie układów sterow
niczych, opartych na silnikach 
prądu stałego. Wyposażono je w 
urządzenia kopiujące oraz zdalnie 
sterowane. Załoga „Rafametu“ 
rozpoczęła już przygotowania do 
budowy drugiej, jeszcze wi ększej 
obrabiarki, która toczyć będzie 
przedmioty o średnicy 8,5 m.

„WIECZÓR“ porusza w artyku
le zatytułowanym „Wojaże kierownika

kierownika sklepu“ aferę w żorskiej 
spółdzielni miejskiej. 28-letni Her
bert Ficek b. inspektor handlowy 
w GS, przeniesiony został na kie
rownika sklepu tekstylnego do 
Żor. Przez trzy lata Ficek praco
wał należycie. W styczniu br. 
stwierdzono, że kierown ik wyjeż
dża często do Łodzi po rzekomy 
zakup towarów, pozostawiając 
sklep bez opieki. W rzeczywisto
ści Ficek wyjeżdżał do „polskiego 
Manchesteru“ na spotkania z... 
przyjaciółką. Remanent w jego 
sklepie wykazał niedobór w wy
sokości 144 tys. zł. Straty powsta
ły w ciągu kilku miesięcy, wsku
tek różnych szwindlerskich „ope
racji“ — na czym cierpiał klient. 
Mankowicz przyznał się do winy 
w całej rozciągłości. Przebywa w 
więzieniu. Wkrótce stanie przed 
sądem. Ficek był już raz karany.

Motorowcy PTTKszlakiem wojsk Jagiełły
RACIBÓRZ. Dziewiątego lipca 

br. o godzinie siedemnastej na 
raciborskim Rynku zebrała się 
spora część miejscowej ludno
ści. W tym dniu bowiem nastą
piło uroczyste pożegnanie ekipy 
motorowców Polskiego Towarzy
stwa Turystyczno Krajoznaw
czego — Racibórz, która wzięła 
udział w Centralnym Rajdzie 
Grundwaldzkim Szlakiem Wojsk 
Jagiełły.

Organizatorem rajdu był Ogól
nopolski Komitet Koordynacyj
ny Rajdów Tysiąclecia.

(get)

T a k  o b c h o d z i m yXVI rocznicę Manifesta Lipcowego

P r z ygotowania do obchodów Święta Odrodzenia 
rozpoczęły się już dawno. Z początkiem mie
siąca we wszystkich miejscowościach powoła

no komitety obchodu. W tym samym okresie załogi 
zakładów pracy podejmowały zobowiązania dla ucz
czenia wielkiego święta.

W miastach i osiedlach przeprowadzono gruntow
ne porządki. W ciągu ostatnich dwóch tygodni pra
wie w każdym zakładzie produkcyjnym, instytu
cjach oraz organizacjach społecznych, w osiedlach 
i gromadach odbywały się wieczornice, masówki, 
zebrania i akademie. Wygłoszono wiele referatów, 
których treść mówiła o dorobku minionego 16-lecia 
sytuacji międzynarodowej oraz przygotowaniach do 
Millenium.

W tym czasie wygłoszono również wiele odczytów 
tematycznie związanych z 550 rocznicą jednej z naj
większych bitw w historii Państwa Polskiego — bit
wy pod Grunwaldem.

Członkowie prezydiów miejskich rad narodowych 
przeprowadzali spotkania z ludnością poszczegól
nych dzielnic, na których omawiali aktualne pro
blemy życia politycznego i społecznego w kraju.

Wiele z wymienionych uroczystości poprzedzają
cych Święto Odrodzenia połączonych było z wystę
pami miejscowych zespołów artystycznych.

W każdym z naszych miast, osiedli i gromad od
będą się względnie już się odbyły uroczyste wspólne 
sesje powiatowych i miejskich rad narodowych, 
osiedlowych oraz gromadzkich rad narodowych,

W Pszowie odbędzie się festyn, którego organiza
torem będzie Komitet Powiatowy ZMS.

W Radlinie —. koncert 
Marcel“ .

W RACIBORZU

orkiestry kopalni „Marcel"

które poświęcono analizie całokształtu pracy i osią
gnięć szesnastolecia.

A oto program imprez i uroczystości, które odbę
dą się dziś i jutro:

W RYBNIKU

21 lipca: Delegacje organizacji politycznych, spo
łecznych oraz zakładów pracy złożą wieńce na gro
bach poległych żołnierzy radzieckich, polskich oraz 
powstańców śląskich i bojowników o wolność 
z okresu okupacji. W godzinach wieczornych odbę
dzie się capstrzyk.

22 lipca: Imprezy, festyny, zabawy ludowe. Szcze
gólnie uroczysty przebieg będzie miał festyn mło
dzieżowy na kąpielisku leśnym w Kamieniu, które 
zostanie nareszcie — po dłuższej przerwie — otwar
te.

Przy okazji przypominamy o zwiedzeniu otwartej 
w ub. tygodniu w Technikum Górniczym — Wysta
wy XV-lecia, która z uwagi na bogactwo i różnorodność

rodność wystawianych eksponatów, naprawdę god
na jest obejrzenia.

W WODZISŁAWIU

21 lipca, godzina 15,30: Zbiórka delegacji zakła
dów pracy i organizacji społeczno-politycznych na 
rynku.

godzina 16,00: Wymarsz delegacji na cmentarz po
ległych żołnierzy Armii Czerwonej oraz poległych 
bojowników o wolność, gdzie warty honorowe za
ciągną weterani powstań śląskich i harcerze.

Po złożeniu wieńców w parku miejskim rozpocz
nie się wiec, na którym przemówienie okoliczno
ściowe wygłosi przewodniczący Prezydium PRN.

W części artystycznej wystąpi zespół Fabryki Sy
gnałów Kolejowych z Żor.

W godzinach wieczornych odbędzie się zabawa 
młodzieżowa.

22 lipca: Na terenie miasta i powiatu zorganizo
wane będą zabawy, festyny oraz liczne imprezy 
sportowe.

21 lipca, godzina 16,00: Zbiórka delegacji załóg za
kładów pracy oraz członków' organizacji, które zło
żą wieńce na grobach poległych żołnierzy radziec
kich i powstańców śląskich;

godzina 18,00: Uroczysta sesja Miejskiej i Powia
towej Rady Narodowej w Powiatowym Domu Kul
tury przy ul. Szopena. Po sesji występy zespołów 
artystycznych.

22 lipca o godzinie 7,00 nastąpi uroczyste rozpo
częcie święta, które oznajmią syreny zakładowe;

godzina 12,00: pokazy samolotowe na kanale;
godzina 16,00: imprezy sportowe na boiskach: 

„Unii“ oraz „Spójni“ ; festyny: w lesie „Obora“ , w 
parku koło browaru, w fabryce kotłów „Strzesze“, 
w parku przy Powiatowym Domu Kultury oraz w 
parku kasztanowym.

Poza tym o godzinie 16.00 przewdu j e  się otwarcie 
ośrodka campingowego, znajdującego się w pobliżu 
lasu zwanego „Obora“ .

Godzina 21,00 — pokazy ogni sztucznych na ka
nale.

Podobne uroczystości oraz imprezy odbędą się w 
wielu miejscowościach powiatu raciborskiego, (get)



Ludzie 16-lecia dr. SYLWIN ŁYPEK 
kierownik Ośrodka Zdrowia w Żorach

MAKSYMILIAN JEZUSEK 
ślusarz Fabryki Kotłów

KAROL MUSIOŁ 
były członek KPP

Gdyby nasz wielki pisarz Ste
fan Żeromski miał powtórnie 
zbierać materiały do powieści 
„ Ludzie bezdomni“ i „kreować" 
głównego bohatera tej książki dr 
Judyma z naszego terenu — za 
pierwowzór z powodzeniem mógł 
by mu posłużyć popularny... żor
ski lekarz — dr Sylwin Łypek. 
Nie ma w tym stwierdzeniu prze
sady.

W swojej trzydziestoletniej 
praktyce przewędrował niemal 
całą Europę. W roku 1947 osiadł 
w Żorach. Obecnie kieruje miej
scowym Ośrodkiem Zdrowia oraz 
Powiatową Przychodnią w Ryb
niku. Był więc jednym z pierw
szych lekarzy w Żorach, którzy 
z niczego po prostu stawiali od 
fundamentów zniszczone przez 
wojnę żorskie placówki służby 
zdrowia. Najstarszy wśród ośmiu 
żorskich lekarzy — przeżywał j ed
nocześnie wszystkie etapy odbu
dowy i rozbudowy służby zdro
wia w całym ROW. Był zawsze 
pierwszym wśród pierwszych. 
Nie znał zmęczenia. Doskonale 
pamięta — rozpoczynając prakty
kę w Żorach, nim tam wybudo
wano okazały Ośrodek Zdrowia 
— jak pacjentów trzeba było 
przyjmować w jakiejś wilgotnej

piwnicy. Fakt dzisiejszego, awan
su placówek leczniczych w Żo
rach jest m, in. jego dziełem.

Mimo podeszłego wieku dr Ły
pek z całym poświęceniem pra
cuje nadal, cieszy się dużą popu
larnością, przyjmuje dziennie od 
40 — 50 pacjentów — rocznie ok. 
12.000. Wymowna statystyka.

„Żorski Judym” znajduje po
nadto czas na pracę społeczną. 
Z młodzieńczą energią udziela 
się w FJN, Posiada odznaczenia: 
Medal Niepodległości oraz Srebr
ny Krzyż Zasługi.

Co jest jego marzeniem? Na to 
pytanie dobry lekarz z Żor odpo
wiedział nam, te  niczego tak nie 
pragnie jak nowego oddziału dla 
miejscowego szpitala, unowo
cześnienia i dalszej rozbudowy 
Ośrodka Zdrowia oraz przydzia
łu karetki pogotowia ratunkowe
go dla miasteczka...

Dr Łypek często śpieszy do 
chorych... na rowerze. Jego pocz
ciwa „stara drynda”  — jak sam 
nazywa swój sfatygowany wóz 
DKW — powinna wreszcie już 
spocząć to muzeum osobliwości.

Te dwa fakty — marzenie i sy
tuacja materialna — też są z na
mienne i bardzo wymowne. Nie 
wymagają komentarzy. (s)

Urodzony 14 stycznia 1904 roku 
w Markowicach koło Raciborza. 
Z zawodu ślusarz.

Od 1957 roku pracuje na sta
nowisku przewodniczącego Rady 
Zakładowej w raciborskiej Fabryc
e Kotłów. Jak rzadko kto trosz

czy się o dobro każdego robotni
ka, Cieszy się szacunkiem załogi.

Jest byłym długoletnim człon
kiem KPD, do której należał od 
1926 roku,

W przeszłości przez szereg lat 
był sekretarzem Komitetu Miejskiego

Urodzony 23 listopada 1907 ro
ku w Łubowicach w powiecie ra
ciborskim. Jest rolnikiem, przy 
czym posiada 4 ha ziemi, którą 
uprawia wzorowo. Cieszy się 
rzadko spotykanym szacunkiem 
wśród miejscowej ludności. 
Świadczy o tym między innymi 
fakt, że już od przeszło dwuna
stu lat piastuje funkcję przewod
nic zącego Gromadzkiej Rady Na
rodowej .

Należy do grona najlepszych, 
najbardziej sumiennych przewod
niczących Gromadzkich Rad Na
rodowych w powiecie racibor
skim.

Pracą polityczna i społeczną

skiego Polskiej Zjednoczonej Part
ii Robotniczej w Raciborzu,
Za swą działalność odznaczony 

Srebrnym Krzyżem Zasługi,
Należy do aktywnych człon

ków egzekutywy powiatowej o
raz jest działaczem w Związku 
Bojowników7 o Wolność i Demo
krację.

Niezależnie od powyższych u
dziela się również jako radny 
Miejskiej Rady Narodowej w Ra
ciborzu. (get)

St. Krybusa idzie w parze z pra
cą na roli.

Jest jednym z najpopularniej
szych działaczy w terenie i jako
radny Powiatowej Rady Narodow

ej wiele czasu poświęca proble
mom związanym z modyfikacją 
wsi.

Jest członkiem egzekutywy ko
mitetu powiatowego oraz człon
kiem Plenum Komitetu Woje
wódzkiego Polskiej Zjednoczo
nej Partii Robotniczej.

Poza tym należy do Związku 
Bojowników o Wolność i Demo
krację.
. W 1956 roku odznaczony został 
Złotym Krzyżem Zasługi.

LEON ZAUCHA
powiatowy Inspektor Oświaty w Raciborzu

STANISŁAW KRYBUS 
rolnik z Łubowic

Urodzony 2 grudnia 1899 roku 
w Baranowicach powiat Tarno
brzeg. Obecnie pełni funkcję po
wiatowego inspektora oświaty.

Na ziemię raciborską przybył 
w 1945 roku. Przez długi okres 
czasu przebywał w Piotrowicach 
Wielkich, gdzie dzięki jego ini
cjatywie wybudowano szkołę, 
k tórej był kierownikiem.

Jest założycielem — również w 
Piotrowicach Wielkich — spół
dzielni Samopomocy Chłopskiej 
oraz szkoły krawieckiej. W tym 
czasie pełnij między innymi funk
cję dyrektora tej ostatniej.

Od samego początku istnienia 
rad narodowych jest radnym: 
najpierw Gromadzkiej Rady Narodowej

, potem, (po dziś dzień), 
radnym Miejskiej Rady Narodowej

Narodowej oraz członkiem Prezydium 
MRN w Raciborzu.

Należy do szeregów Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej. 
Jest członkiem Plenum Komite
tu Powiatowego PZPR, członkiem 
egzekutywy POP Prez. MRN o
raz członkiem Komisji Kontroli 
Partyjnej przy KP PZPR.

Poza tym jest jednym z najbar
dziej aktywnych szeregów w Ko
misji Oświaty i Kultury i prze
wodniczy Klubowi Stowarzysze
nia Ateistów w Raciborzu.

Za jego długoletnią, pełną poś
więcenia pracę odznaczono go 
Srebrnym i Złotym Krzyżem Za
sługi, Medalem X-1ecia oraz Zło
tą Oznaką Związku Nauczyciel
stwa Polskiego.

MARIAN ŁUNARZEWSKI 
kierownik Szkoły Podstawowej nr 4 w Radlinie
Marian Łunarzewski pochodzi 

z powiatu myślenickiego, a z 
Ziemią Rybnicko - Wodzisławsk

ą zapoznał się w 1926 roku, 
kiedy to rozpoczął pracę w szkol
e podstawowej w Brzeziu nad 

Odrą.
W czasie okupacji walczy z hi

tlerowskim okupantem, a na 
Śląsk wraca wraz z posuwającą 
się pa zachód Armią Czerwoną.

Kiedy dotarł do Czerwionki, 
został współorganizatorem nau
ki w tamtejszej szkole podsta
wowej, a kiedy dotarł do Radli
na zajął się od razu zabezpiecze
niem obiektu i majątku oraz po
mocy naukowych w szkole.

Początkowo naukę w szkole 
podstawowej Nr. 4 prowadzi 
tow. Łunarzewski przy pomocy 
czasopism polskich i odnalezio
nych podręczników. Zajął się 
też z miejsca pracą społeczną, 
szczególnie zaś reaktywowaniem 
chórów śpiewaczych na terenie 
Radlina - Obszarów.

W roku 1948 kończy studia 
wyższe w Krakowie, a następnie 
pracuje w rybnickim inspektoracie

inspektoracie oświaty Później wraca po
nownie do Radlina i obejmuje 
kierownictwo szkoły podstawo
wej Nr. 4.

Wszyscy działacze społeczni 
Rybnickiego Okręgu Węglowego 
znają tow. Łunarzewskiego jako 
niestrudzonego pracownika na 
niwie kulturalnej. Od dłuższego 
już czasu jest prezesem Wodzi
sławskiego Okręgu Śpiewaczego. 
który pod jego kierownictwem 
rozwija się pomyślnie. Jak po
wszechnie wiadomo okręg ten 
należy do najsilniejszych w wo
jewództwie katowickim.

Tow Łunarzewski rozwija rów
nież ożywioną działalność  w wo
dzisławskim zarządzie TRZZ. W 
ramach współpracy kulturalnej 
Wodzisław - Koźle przyczynił 
się da zorganizowania w powie
cie kozielskim 5 chórów śpiewaczyc

h.
Za wybitną pracę zawodową i 

społeczną tow. Łunarzewski zo
stał odznaczony Złotym i Srebr
nym Krzyżem Zasługi oraz złotą 
odznaką śpiewaczą 1 stopnia.

KUNEGUNDA HAŁACZ 
pracownik Spółdz. „Sprawność“ w Raciborzu
Urodzona 1 września 1913 roku 

w Lubomii powiat Wodzisław. 
Już w pierwszych dniach założe
nia ,,Sprawności“ wstąpiła w sze
regi załogi tej spółdzielni. W tej 
chwili jest zatrudniona w cha
rakterze technika w komórce 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Pełni funkcję sekretarza P o d
stawowej Organizacji Partyjnej.

Jest członkiem Rady Nadzor
czej, członkiem Rady Kobiecej 
oraz zasłużonym działaczem spół
dzielczości na terenie Raciborza 
i powiatu.

Z okazji pięćdziesięciolecia ist
nienia Międzynarodowego Dnia 
Kobiet otrzymała odznakę Zasłu
żonego Działacza Kobiet.

mgr. inż. ANDRZEJ MŁYNARSKI

naczelny dyrektor Zakł. Koksochemicznych 
Radlin

Mgr inż. Andrzej Młynarski na
leży do najstarszych (stażem pra
cy) dyrektorów naczelnych w 
koksownictwie. W Zakładach 
Koksochemicznych „Radlin“ roz
począł pracę jako kierownik z 
dniem 1 kwietnia 1945 r, a więc 
w czasie — kiedy trwały jeszcze 
działania wojenne i słychać było 
strzały uciekających hitlerow
ców.

O osiągnięciach Zakładów Ko
ksochemicznych „Radlin“ pisali
śmy już niejednokrotnie. Nale
ży podkreślić, że załoga ZK „Ra
dlin" zdobyła w okresie 4 lat w 
ramach współzawodnictwa mię
dzyzakładowego aż cztery razy 
sztandar przechodni. Takim suk
cesem może poszczycić się tylko 
Koksownia „Jadwiga“ w Bisku
picach.

Radlińskie Zakłady Koksoche
miczne, kierowane przez mgr 
inż. Młynarskiego przodują rów
nież pod względem wprowadza
nia małej mechanizacji oraz pod 
względem kultury miejsca pracy.

Aby zmniejszyć ilość importowa
nego do kraju węgla koksujące
go poczyniono kilka usprawnień, 
które dały pozytywne wyniki. 
Obecnie zapotrzebowuje się tyl
ko 4,5 procent węgla importowa
nego, podczas gdy dawniej zaży
wano go 18 procent.

W zakładach istnieje też przo
dujący klub techniki i racjonali
zacji, który może poszczycić się 
dużymi osiągnięciami. Szczegól
nie w zakresie usprawnień, do
konanych w7 mechanicznej prze
róbce benzolu oraz produkcji 
benzynu i toluenu. Produkty te 
mają już ustaloną markę na ryn
ku zagranicznym i mimo silnej 
konkurencji znajdują odbiorców 
w krajach socjalistycznych i ka
pitalistycznych.

Mgr inż. Młynarski został od
znaczony Komandorskim Krzy
żem Odrodzenia, Złotym Krzy
żem Zasługi, Złotą Odznaką 
TPPR, oraz Srebrnymi Odznaka 
mi NOT-u i PCK.

Urodził się 19, VIII, 1904 w
Marklowicach. W okresie mię
dzywojennym należał do KPP i 
za swą działalność polityczną zo
stał skazany w roku 1933 na je
den rok więzienia.

Zaraz po wyzwoleniu organizu
je Komitet Miejski PPR w Wo
dzisławiu. Jest wójtem gminy 
miejskiej w Pszowie, wykładow
cą szkolenia partyjnego przy ko
palni „Anna“ . Od 15. X. 1949 r. 
jest burmistrzem miasta Wodzi
sławia, następnie zaś przewodni
czącym MRN.

Obecnie tow. Musioł pracuje w 
dziale zaopatrzenia kopalni im. 
1 Maja w Wilchwach. Nadal pracuje

pracuje społecznie i jako KPP-owiec 
jest przewodniczącym komisji po
mocy byłym działaczom ruchu re
wolucyjnego. Ponadto przewodni
czącym koła TPPR przy kopalni 
im. 1 Maja.

Posiada pogodne usposobienie 
i życzliwe podejście do robtni
ków. Pochodzi z rodziny górni
czej, w której wychowało się 7 
braci, z których 4 poszło do pra
cy w górnictwie.

W roku 1959 tow. Musioł został 
odznaczony Kawalerskim Krzy
żem Odrodzenia Polski za wybit
ną działalność społeczno - poli
tyczną.

HENRYK PIETRZYK 
górnik kop. „Dębieńsko“

Sylwetkę Henryka Pietrzyka 
znają nie tylko górnicy „Dębień
ska“ , gdzie pracuje on w charak
terze strzałowego w brygadzie 
chodnikowej, lecz również — 
wszyscy zrzeszeni w górniczym 
związku zawodowym.

Ale po kolei. Pietrzyk liczy 28 
lat. W roku 1947 ukończył Szko
łę Górniczą. W trzy lata później 
pracuje już na różnych odcin
kach kopalni, poznając niemal na 
wylot każdy jej zakamarek. Kie
rownictwo kopalni uważa go za 
jednego z najlepszych pracowni
ków. Zatrudnia go na najważnej
szych i najtrudniejszych stano
wiskach dołowych. Pietrzyk za
słynął z umiejętności świetnego 
organizowania pracy. Mówią 
nim, że nie ma trudności, której

by nie mógł w szybkim czasie po 
konać. Pietrzyk wykonuje swoje 
dzienne zadania przeciętnie w gra
nicach od 170 do 200 procent

„Drugim życiem” Henryka Pie
trzyka — jest działalność społecz
na.. Nasz górnik jest od kilku lat 
członkiem PZPR i członkiem O
kręgowego Związku Zawodowe
go Górników. Po tej linii dał się 
poznać również jako dobry orga
nizator, któremu na każdym kro
ku przede wszystkim przyświeca 
dobro prostych ludzi pracy.

W minionym szesnastoleciu górnict
wo rybnickie zyskało w oso

bie Henryka Pietrzyka utalento
wanego górnika i działacza spo
łeczno - politycznego. Jest on za
służonym człowiekiem pracy w 
ROW.

JÓZEF KRETEK 

pracownik „1 Maja“ w Raciborzu
Urodzony 25 lutego 1901 roku 

w Piotrowicach Wielkich powiat 
Racibórz. Jest jednym z najstar
szych pracowników Zakładów E
lektrod Węglowych „1 Maja“ W 
Raciborzu. Pracuje tam od 1925 
roku.

Od dłuższego czasu zatrudnio
ny jest na stanowisku brygadzi
sty zespołu spawaczy.

Przez wiele lat jest członkiem 
Komitetu Zakładowego PZPR.

Wchodzi w skład członków Plenu
m Komitetu Powiatowego oraz 

Plenum Komitetu Wojewódzkie
go Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej.

Położył wiele zasług na polu

umacniania polskości na terenie
Raciborszczyzny.

Cieszy się opinią przyjaciela i 
wychowawcy młodzieży, która 
darzy go pełnym zaufaniem. 
Wśród załogi Zakładów Elektrod 
Węglowych posiada wielki auto
rytet.

Jest sumienny i skromny, przy 
czym nie stroni od żadnej pracy, 
która w jakikolwiek sposób przy 
czynić się może do polepszenia 
bytu mas pracujących.

Odznaczony Srebrnym Krzy
żem Zasługi, Medalem X-lecia 
oraz Oznaką Racjonalizatora. 
Należy do najaktywniejszych 
działaczy politycznych i społecz

nych.

FRANCISZEK KOLONKO 
przewodniczący MRN w Pszowie

Urodził się 11 października 1914 
roku w Ligocie Tworkowskiej. 
W powiecie wodzisławskim nale
ży do pracowników rad narodo
wych o najdłuższym stażu pracy.

20 czerwca 1945 roku organizo
wał gminę zbiorową w Krżyżano
wicach, w powiecie raciborskim, 
gdzie pełnił, funkcję sekretarza 
Prezydium. W latach następnych 
wraca do rodzinnej wioski, w 
której wybrano go na przewod
niczącego Prezydium GRN Lu
bomia.

W roku 1954 zostaje przewod
niczącym Prezydium MRN w 
Pszowie, które to stanowisko pia
stuje do dnia dzisiejszego.

Tow, Kolonko piastując funk
cje przewodniczącego Prezydium 
MRN w Pszowie przyczynił się 
w dużej mierze do remontu dróg 
lokalnych, ulic miejskich oraz 
ich oświetlenia i zazielenienia. 
Troszczył się również o to, by 
Pszów uzyskał działki pod bu
downictwo indywidualne dom
ków jednorodzinnych.

Jest on też przewodniczącym 
rady spółdzielczej przy GS 
Pszów, a jego wykształcenie han
dlowe pomaga mu w usprawnie
niu działalności placówek han
dlu uspołecznionego.

Posiada Brązowy Krzyż Zasłu
gi oraz Medal 10-lecia istnienia 
Polski Ludowej.

Jedną z pierwszych w powie
cie rybnickim miejscowości, 
zdobytych przez Niemców 

w  pamiętnym 1 września 1939 r. 
— była Żytna. Nie zdołała po
wstrzymać ogniowej nawały 
skromniutka obrona, złożona z 
kilku członków Związku Młodzie
ży Powstańczej i „Zielonków’’ ze 
straży granicznej.

O godzinie 5.15 przybyły do 
Żytnej od Raszczyc pierw
sze czołgi i na kilka godzin 
przedtem, nim zajęty został Ryb
nik, w okolicach Żytnej urzędo
wały już forpoczty hitlerowskiej 
żandarmerii i gestapo. Tak się 
również złożyło, że maleńka ta 
miejscowość, stanowiąca dziś or
ganizacyjną całość z Pstrążna, 
wyzwo lona została w 1945 r. ja
ko jedna z późniejszych; zwycię
skie czołgi armii gen. Koniewa 
przeszły tędy dopiero 30 marca. 
Natomiast krwawe walki, jakie w 
tej okolicy trwały przez kilka dni 
zdążyły obrócić w perzynę 62 
proc. zabudowań.

Wioseczka jest naprawdę mi
kroskopijna (w 1958 r. liczyła za
ledwie ok. 400 mieszkańców), po
dobnie jednak, jak wiele innych

miejscowości w tym zakątku Pol
ski, bogatą posiada historię. Zdą
żył ją zebrać wytrawny, uparty 
szperacz przeszłości tej ziemi, 
kierownik szkoły w Żytnej - 
Michał Mencel. Obejmując zaraz 
pa powitaniach posadę nauczy
ciela w pierwszej polskiej szko
le — zajął się zbieraniem faktów 
świadczących o bogatej przeszło
ści Żytnej. To chyba zadecydo
wało równ ież o tym, że Mencel 
znalazł się sam w obozie koncen
tracyjnym, który przeżył na 
szczęście, zaś zbierane pracą wie
lu lat zapiski podzieliły los in
nych publikacji, mających świad
czyć o polskości Ziemi Rybnic
kiej: po prostu zostały spalone.

Oddajmy jednak głos faktom 
historycznym.

Nazwa wioski jest pochodze
nia słowiańskiego i łatwo kojarzy 
się z żytem, zbożem, najlepiej 
udającym się na piaszczystych 
glebach wokół Żytnej, Pstrążnej 
i Raszczyc. I dziwne — nie zmie
nili jej nawet pruscy ani później 
hitlerowcy okupanci, którzy z 
przedziwnią ochotą nadawali róż
nym miejscowościom o nazwa ch 
słowiańskich — nowe nazwy ,,ur
germanisch” ,

Pierwsza wzmianka o Żytnej 
pochodzi z 1415 r. a więc okresu 
panowania księcia raciborskiego 
Janusza II. Żelaznego (1382-1424). 
Pochodzący z tego czasu perga
minowy kartelusz, sporządzony w 
równych 5 lat po klęsce Krzyża
ków pod Grunwaldem, mówił, 
że trzej panowie — Rostek z Je
dłownika, Mikołaj z Bełku i Mi
kołaj z Jejkowic ustalili z pole
cenia książęcego granice między 
Żytną, Markowicami a Raszczy
cami.

W dokumencie książąt racibor
skich Mikołaja (1430-1437) i Wa
cława (1430-1456) jako właściciel 
Żytnej i Pilchowic wymieniany 
jest Mikołaj Jejkowski. Wkrótce 
potem, w 1445 r., starosta żorski

Maciej Osiński z Żytnej herbu 
Junosza bierze, w zastaw Brzeź
nicę, oddając ją następnie w dal
sze obce ręce. 22 grudnia 1489 
ówczesny właściciel Żytnej — Mi
kołaj Górski przekazał za zgodą 
księcia raciborskiego Janusza III 
(1456-1492) prawa posiadania na 
Macieja z Brzezia. I znów w pa
rę lat później wioska zmienia 
właścicieli; w 1492 jest nim Ma
ciej Osiński, po trzech latach na
stepnych Piotr Osbuski, który 
wioskę oddał z powrotem Osiń
skim. Wreszcie Małgorzata Bies, 
odziedziczywszy Żytną po matce, 
wniesie ją w posagu w 1620 r. 
swemu mężowi. Mikołajowi z 
Chebrząn Brawańskiemu herbu 
Rawicz, dziedzicowi Pawiowa.

Po jego śmierci wioskę dzie
dziczy w spadku druga żona Braw

ańskiego — Anna Maria Bilska, 
oddając ją jednak później w nie 
znanych okolicznościach panom 
Osińskim.

Wydarzeniem, które utrwaliło
się na całe wieki w starych za
piskach kronikarskich, a przez 
lud podawane było w formie o
powieści, był przemarsz Jana III 
Sobieskiego, który od Rud Wiel
kich przez Szymocice ciągnął tę
dy. do Raciborza, a stamtąd na 
odsiecz Wiednia.

I jeszcze jeden ciekawy doku
ment . z 1798 mówił o tym, że 
Żytna wraz z sąsiednimi wioska
mi wykupiła się z poddaństwa 
za sumę 100 tysięcy talarów, któ
re pożyczyli mieszkańcom wios
ki wrocławscy lichwiarze. Wresz
cie w latach 1842-1846 Żytna wraz 
z Dzimierzem. Krzanowicami, 
Lekartowem, Samborowicami i 
Wojnowicami tworzy wydzielony 
obszar, tzw.  „Herrenschaft” pod 
nazwą „Polnisch Weinowitz” , któ
rego właścicielem był dr Karl 
Kuh.

Już sama nazwa nadaną przez 
zacietrzewionych Prusaków wydzielonemu

wydzielonemu obszarowi, granice 
którego mieszczą się dziś w po
wiatach rybnickim i racibor
skim. świadczyła o zapatrywa
niach politycznych i narodowoś
ciowych jego mieszkańców. Nic 
też dziwmego, że w 1885 r. pow
staje w Żytnej pierwsza polska 
szkoła, której „rechtorem” został 
Franciszek Rychtarski z poblis
kich Adamowic. I co dziwn e: w 
wiosce, liczącej wówczas aż 313 
mieszkańców, do polskiej szkoły 
zapisano 78 dzieci.

No i na zakończenie trochę 
nowszych dziejów. W okresie ple
biscytu 69 proc. mieszkańców 
Żytnej opowiedziało się za przy 
łączeniem do Polski; okupili zre
sztą swoje prawo, tracąc przed
tem 12 synów w Powstaniach 
Śląskich.

I to chyba tyle o przeszłości i 
teraźniejszości Żytnej, która zdą
żyła już dzięki ofiarności miesz
kańców zaleczyć w większości ra
ny ostatniej wojny, maleńkiej 
wioseczki między Raszczycami a 
Pstrążną. której historia podob
nie, jak przeszłość wielu innych 
miejscowości w tym zakątku, sa
ma za siebie przemawia za pol
skością tej ziemi. (opr. FP)
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Grunwaldu
I SKĄD PRZYBYLI

NIEMIECKI Zakon Krz y
żacki (albo w skrócie krzy
żacy) powstał w roku 1197 

w Palestynie w czasie wypraw 
krzyżowych i początkowo nosił 
niewinną nazwę Rycerzy Naj
świętszej Marii Panny. W obec 
stele rosnącego niebezpieczeń
stwa ze strony Saladyna egip
skiego krzyżacy przenieśli się w 
roku 1211 do Siedmiogrodu, skąd 
przepędził ich Andrzej II wę
gierski. Czasowo obrali sobie za 
przytułek Wenecję. Książę Kon
rad mazowiecki, zapatrzony w 
tron krakowski, sprowadza w 
1226 roku krzyżaków do Polski 
a to dla celów chrystianizacji 
pogańskich Prusów dając im w 
dożywocie ziemię chełmińską. 
Osiedliwszy się w Polsce, sfał
szowawszy dokument nadania, 
rozpoczynają ogniem i mieczem 
nawracać Prusów, których wytę
pili pod koniec XIII wieku, 
Równocześnie zdobyte w ten 
sposób tereny kolonizują przy
byszami niemieckimi. Potem 
uderzają na Żmudź, zaczynają 
zagrażać Litwie a w 1308/9 po 
wymordowaniu 10 tys, polskiej 
ludności w Gdańsku opanowują 
Pomorze Gdańskie. Coraz częś
ciej, po uprzednim zagarnięciu 
ziemi dobrzyńskiej, nacierają na 
Kujawy, które zdobywają mimo 
zwycięstwa Władysława Łokiet
ka w 1331 roku Wprawdzie Ka
zimierz Wielki w pokoju kali
skim w 1313 roku odzyskał te 
ziemię, ale Polska miała na dłu
gi czas zamknięty dostęp do ujś
cia Wisły.

II „BYĆ ALBO NIE BYĆ" 
POLSKI

W związku z rozwojem gospo
darki towarowej Polska odczu
wała coraz to bardziej utratę 
Pomorza Gdańskiego. Szlachta i 
miasta polskie były bardzo ży
wo zainteresowane w eksporcie 
drzewa jako materiału do budo
wy  okrętów, a głównie zboża, 
które miało zapewnione rynki 
zbytu w krajach zachodnio - eu
ropejskich. Wprawdzie państwo 
polskie próbuje pod koniec XVI 
wieku w oparciu o układy z 
książętami Pomorza Zachodnie
go zyskać drogę dla swego eks
portu przez Szczecin, ale krzy
żacy, opanowawszy w 1402 roku 
Nową Marchię, szlak ten dla 
Polski zamknęli. Równocześnie 
grabieżcze wyprawy krzyżackie 
w głąb Litwy, szczególnie w la
tach 1401-1402, spotęgowały nie
przejednaną nienawiść do Zako
nu zarówno średniego i drobne
go rycerstwa jak i mas chłop
skich mieszkających na pogra
niczu polsko-krzyżackim. Wszyst
ko to przyspieszyło moment decydującego

Dr. Alfons Mrowiec
dycdującego 
polsko-niemieckiego.

starcia polsko-niemieckiego

III. p r z y g o t o w a n ia  d o
WALNEJ ROZPRAWY

Mobilizując swe siły do wal
nej bitwy z krzyżakami, Włady
sław Jagiełło dąży w pierwszym 
rzędzie do zabepieczenia Pol
ski od wschodu i południa. 
Wielki książę litewski Witold, 
kończąc wojnę na wschodzie, 
zawiera w 1408 roku nad rzeką 

 pokój z Moskwą, co po
zwoliło mu na skierowanie 
swych wszystkich sił w kierun
ku ziem krzyżackich. Hospoda
rowie Mołdawii i Wołoszczyzny, 
Aleksander i Mircza, zawarli z 
Polską przymierze obronne 
przeciwko Węgrom. Na apel 
króla polskiego pod chorąg
wią ziemi wieluńskiej stanęły 
liczne zastępy rycerstwa tak z 
Górnego jak i Dolnego Śląska, 
rycerstwa czeskiego pod wodzą 
Żiżki z Irocowa, Jana Saławy i 
Jana Sokola, rycerstwa moraw
skiego, pomorskiego, obok huf
ców litewskich szykowały się 
do boju chorągwie Żmudzinów, 
Rusinów i Mołdawian. Ogółem 
ówczesny świat słowiański 
zgromadził przeciwko potędze 
krzyżaków około 29 tys. przed
niego rycerstwa polskiego i 10 
tys. sprzymierzeńców słowiań
skich.

Przeciwko tej sile stanęły cho
rągwie rycerzy w białych płasz
czach z czarnymi krzyżami we
spół z najprzedniejszym rycer
stwem cesarstwa rzymskiego 
narodu niemieckiego, wśród 
którego nie brakło Austriaków, 
Bawarów Frankończyków. Fry
zów, Nadreńczyków, Sasów, 
Szwabów, Westfalczyków czy 
Turyngów. Ich siły, nie licząc 
wojsk pomocniczych, kronikarze 
obliczali na około 18 tys. jazdy i 
przeszło 10 tys. landsknechtów.

Dwa więc stanęły naprzeciw
ko siebie do śmiertelnej rozpra
wy światy: słowiański i germań
ski. Od wyniku tej bitwy uzależ
nione były losy egzystencji Pol
ski jako państwa niezależnego i 
stanowiącego główny bastion 
polityczny ówczesnej słowiańsz
czyzny, albo też Polski — len
nika Zakonu Krzyżackiego.

IV DECYDUJĄCA BITWA

Wielką wojnę rozpoczął Zakon
najeżdżając w 1409 roku na zie
mię Dobrzyńską. Zima tego roku 
upłynęła na koniecznych, ener
gicznych przygotowaniach obu 
stron, 30 czerwca 1410 roku woj
ska polskie sforsowawszy Wisłę 
pod Czerwińskiem połączyły się 
koło Zakroczymia z chorągwiami

chorągwiami litewskimi Witolda: stąd 
Jagiełło zdecydował się na bez
pośrednie zaatakowanie teryto
rium krzyżackiego. Taka takty
ka króla polskiego zaskoczyła 
zupełnie Zakon, który liczył na 
polskie uderzenie od strony gra
nicy Pomorza Gdańskiego i w 
tym celu skoncentrował swoje 
główne siły pod Święciem. 
Stwierdziwszy, iż ofensywa pol
sko - litewska posuwa się nie 
lewym, ale prawym brzegiem 
Wisły, wielki mistrz krzyżacki, 
Ulryk von Jungingen, w pośpie
chu przerzuca swoje chorągwie 
na kierunek Kurzętnik.

W dniu 15 lipca 1410 roku 
król Jagiełło spotkał wojska 
niemieckie między wsiami 
Grunwaldem a Stębarkiem, 
Przyjmuje dwa gołe miecze, 
przesłane mu przez krzyżaków 
dla bojowej zachęty i gdy wy
trąbiono hasło bojowe, siły pol
sko - litewskie z pieśnią bojową 
an ustach rozpoczynają jedną z 
największych bitew w średniowiec

zu aż do XV wieku włącz
nie. Bardzo treściwy opis tej 
bitwy szkicuje w swej „Histo
rii” nasz historyk Jan Długosz.

W wyniku śmiertelnych zma
gań bitwa zmieniła się w ge
neralny pogrom rycerstwa nie
mieckiego. Zakończeniem tego 
pogromu było zdobycie umoc
nionego obozu krzyżackiego. 
Zginął Wielki Mistrz Zakonu — 
Henryk von Jungingen, padł 
Wielki Komtur, Kuno von Lich
tenstein, od chłopskich sulic 
walą się z koni pozostali naj
wyżsi dygnitarze Zakonu: Wielki 
Marszałek, Wielki Szatny, Wiel
ki Skarbnik. Pobojowisko za
ścielił najprzedniejszy kwiat 
niemieckiego rycerstwa, 14 tys, 
nieprzyjaciół wzięto do niewoli, 
jedynie około 1400 rycerzy niemieckich

niemieckich szukało ratunku w ha
niebnej ucieczce z pola bitwy, 
cała zakonna artyleria, licząca 
przeszło 100 ciężkich i lekkich 
dział, dostała się ręce pogrom
ców.

Zwycięskie zastępy polsko 
litewskie ruszyły na Malborg.

V. ZNACZENIE GRUNWALDU

Bitwa pod Grunwaldem zakoń
czyła się druzgocącą klęską mi
litarną Zakonu — organizacji pa
nów duchownych, stanowiącej 
dotychczas wielką potęgę poli
tyczną Europy środkowej i 
wschodniej, odsłoniła jej słabość 
wojskową, obaliła jej potęgę fi
nansową, za pomocą której m. in. 
kupiono życzliwość króla cze
skiego i króla węgierskiego; z 
drugiej znów strony Grunwald 
przyczynił się do wzrostu wyso
kiego autorytetu Polski w Euro
pie, rozniecił patriotyzm w na
rodzie polskim, wskrzesił poczu
cie solidarności między ludami 
słowiańskimi, które wspólnym 
wysiłkiem przekreśliły raz na 
zawsze pseudo - chrześcijańską 
misję rycerzy w białych płasz
czach z czarnym krzyżem.

Minęły wieki. I oto okazuje 
się. że potomek — dziedzic za
borczej polityki krzyżackiej a potem

 polityki junkrów pruskich, 
śmiertelny wróg słowiańszczy
zny, uosobienie odradzającego 
się hitleryzmu — dr Konrad 
Adenauer — przywdział nieda
wno na swe stetryczałe ramiona 
biały płaszcz z czarnym krzyżem. 
Czyżby zapomniał, że właśnie 15 
lipca 1410 r. na polach grunwaldz
kich stopy rycerstwa polskiego 
wdeptały w ziemię białe płasz
cze z czarnymi krzyżami? Bo 
niekiedy pewne zjawiska histo
ryczne... lubią się powtarzać!

P r a w d y
sfałszować się nie da

Przed kilku dniami prasa codzienna zamieściła notatkę o odby
tym niedawno w jednym z miast zachodnioniemieckich zjeździe 
„Krzyżaków“ , impreza ta należała do jednego z punktów pro
gramu zakrojonego na szerszą skalę zjazdu „Ziomkostwa Prus 
Wschodnich“ , zaś o znaczeniu jakie przykładają do tego rodzaju 
uroczystości rewizjoniści wszelkiej maści, świadczy fakt. że na 
zjeździe krzyżackim zjawił się w własnej osobie, przyodziany w 
biały płaszcz z czarnym krzyżem, sam „wielki mistrz“ — Konrad 
Adenauer.

Można by pominąć milczeniem tego rodzaju imprezy; przy
zwyczajeni wszak jesteśmy do innych, niemniej pociesznych ma
skarad i karnawałów, urządzanych również w innych krajach. 
Z tym jedynie, że maskaradowy występ mistrza Adenauera nie 
zakończył się bynajmniej wesołą popijochą; jak zawsze, kanclerz 
Konrad i tę okazję wykorzystał do opluwania Polski, która „na 

 okres przejściowy“ zagarnęła „odwiecznie niemieckie tereny w 
 Prusach Wschodnich“ , pocieszając jednocześnie wszystkich „ziomków

“ . że „czas zapłaty za krzywdy“ jest już niedaleki...
Nie jest przypadkiem również i to, że zjazd „mistrzów“ i „kom

turów“ reaktywowanego w NRF „Zakonu Krzyżackiego“ odbył 
się właśnie w chwili, gdy cała Polska przygotowuje się do wiel
kich uroczystości, związanych z 550 rocznicą klęski tegoż zakonu 
pod Grunwaldem. Klęska, która na kilką wieków zahamowała 
niemiecką ekspansję na wschód.

W Niemczech zachodnich niechętnie wspomina się tamte dzie
je, jak również niechętnie mówi się o innych klęskach oręża 
niemieckiego. W podręcznikach szkolnych, z których uczniowie 
w NRF uczą się historii swego narodu, autorzy ich starają się 
umniejszyć zwycięstwo Polaków pod Grunwaldem, zaś specjalne 
biuletyny tzw. „Instytutu Wschodniego“ (Ostinstitut) tendencyjnie 
fałszują prawdę historyczną, dowodząc, że klęska zakonu krzy
żackiego byłą jedynie chwilową, że nie posiadała żadnych poważ
niejszych następstw.

Trudno jest polemizować z „historykami“ z „Ostinstytutu“ , 
którzy wszystkie prawdy przecież zjedli i wszystko wiedzą naj
lepiej,. Warto zatem powołać się na inne źródło, podobnie „histo
ryczne“ jak tamte biuletyny. Wpadła mi niedawno do ręki pięk
nie wydana, bogato ilustrowana na świetnym papierze książka pt. 
„Was weisst Du vom Deutschen Osten?“ (Co wiesz o niemieckim 
wschodzie?), opracowana przez niejakich E. Mindta i W. Hansena. 
Wydawcą tej publikacji był „Bund Deutscher Osten“ (hitlerowski 
Związek Niemieckiego Wschodu), jedna z najbardziej krwiożer
czych i polakożerczych organizacji w III Rzeszy. Rok wydania — 
1942.

Zatrzymując się krótko na str. 76 tegoż wydawnictwa na fakcie 
bitwy grunwaldzkiej, autorzy piszą dosłownie:

„Dem stolzen Aufstiege des Deutschen Ordens sollte ein 
schneller Sturz im Aufstiege des fünfzehnten Jahrhunderts folgen. 
Das Polenreich war durch Verbindung mit Litauen und Ungarn 
zu einer starken Macht geworden, die mit ungeheurem Kriegs- 
aufwand gegen den Orden zog und ihm 1410 bei Tannenberg eine 
schwere Niederlage beibrachte. Jagiełło von Polen rückte darauf 
gegen die Marienburg vor, die sich aber unter dem unentwegt 
kämpfenden Komtur Heinrich von Plauen acht Wochen lang hielt, 
bis durch Kaiser Sigismund 1411 der Friede in Thorn geschlossen 
wurde. Heinrich von Plauen suchte nun als Hochmeister den 
Orden zu halten, wurde aber seines Amtes entsetzt und zehn 
Jahre lang gefangen gehalten. Unter seinen Nachfolgern sank 
der Orden immer mehr zur Machtlosigkeit herab“ .

Umyślnie cytujemy dosłowny tekst z wydawnictwa, który 
oznacza w tłumaczeniu:

„W ślad za dumnym rozrostem Zakonu Niemieckiego (Krzy
żackiego — przyp. aut.) przyszedł w początkach XV stulecia szyb
ki upadek. Państwo polskie, związane z Litwą i Węgrami, stało 
się potężnym mocarstwem, które doskonale, przygotowane i 
uzbrojone ruszyło przeciwko Zakonowi, zadając mu w 1410 roku 
ciężka klęskę pod Grunwaldem. Polski król Jagiełło ruszył stam
tąd pod Malborg, broniący się przez 8 tygodni pod wodzą walecz
nego komtura Henryka von Plauen do chwili zawarcia za po
średnictwem cesarza Zygmunta pokoju w Toruniu. Henryk von 
Plauen usiłował następnie utrzymać zakon jako wielki mistrz, zo
stał jednak zdjęty ze stanowiska i uwięziony na okres 10 lat. Za 
panowania jego następców zakon staczał się bezsilnie na dno.

Tak wygląda rzeczywiście prawda historyczna, podana przez 
hitlerowskiego historyka, którego nie posądzamy chyba o to, 
żeby sprzyjał Polakom. Czy, opracowując podręczniki do nauki 
historii, autorzy ich w NRF nie powinniby się opierać chociażby 
na takich źródłach?... (FP)

POZDROWIENIE 
z GRUNWALDU
„ Serdeczne pozdrowienia ze Zlotu Grunwaldzkiego zasyła ca

łej Redakcji oraz sympatykom 90 uczestników tej gigantycznej 
imprezy. Czuwaj!

Pocztówkę z widokiem jeziora Kiernoz i powyższym podpisem, 
otrzymaliśmy w tych dniach z dalekich Mazur. Jak łatwo się 
domyślić, autorami jej są harcerze i harcerki Hufca ZHP Ziemi 
Rybnickiej, przebywający na polach zlotowych pod Grunwaldem.

Za pozdrowienia dziękujemy harcerzykom w imieniu naszym 
i Czytelników, (fp)

W  Wiesbaden w NRF wychodzi dwutygodniczek „Unser 
Oberschlesien“ , który zwie sie organem tzw. Ziomkow
stwa Górnoślązaków. Jacy tu są Górnoślązacy — do

brze wiemy. Prawdziwi Górnoślązacy są tutaj, w Polsce Ludo
wej i całą swoją pracą służą budowie lepszego, socjalistyczne
go jutra. Tamci to renegeraci albo wypędki.

„Unser Oberschlesien" redaguje niejaki Egon Maschler, za 
treść odpowiedzialny natomiast jest pan J. K. Gorzolla. Ten 
ostatni nie jest u nas człowiekiem nieznanym — oczywiście 
w odległej już, niedobrej przeszłości. No cóż, Gorzolla urato
wał się z wojny, uratował swój dobytek także pan Erwin Chmie
lorz, w którego drukarni wydaje się „Unser Oberschlesien". Po
ziom polemik w tym pisemku jest przerażająco prymitywny 

barbarzyński. Stałym felietonistą tego pisma jest niejaki G. 
von Ostrowek, który specjalizuje się w ordynarnych napaściach 
na zasłużonych działaczy polskich.

I tak więźniarkę Ravensbrueck, Poliwodziankę, działaczkę 
polskiego ruchu młodzieżowego na Opolszczyźnie przed rokiem 
1945, obecnie żonę posła opolskiego i publicysty Ryszarda Hajdu
ka — Georg von Ostrowek najchętniej wsadziłby z powrotem 
do obozu koncentracyjnego; mogliśmy o jego pogróżkach w tym 
rodzaju przeczytać w rubryce „Oppelner Streiflichter“ przed 
kilku miesiącami. W stałym repertuarze Ostrówka są takie słow

a jak „śmierdziel“ , "łajdak,, „oszust“ , Częstuje nimi oczywiś
cie zasłużonych dla polskości ludzi. Największą wściekłość 
„Unser Oberschlesien“ i jego stałych współpracowników wywo
łują działacze polscy pochodzenia śląskiego oraz publicyści czy 
pisarze polemizujący z nimi, ale także wywodzący się ze Śląska. 
Jest rzeczą znamienną, że „Unser Oberschlesien:: dotąd nie po
lemizowało z ostrymi skądinąd publikacjami Mariana Podkowń
skiego czy Jerzego Kowalewskiego, stałego korespondenta „Try
buny Ludu“ w Bonn, natomiast stale zaczepia i opluwa jadem 
tych publicystów, którzy pisząc na tematy niemieckie, podkre
ślają równocześnie fakt, że są Ślązakami, tu urodzo
nymi i dlatego mającymi prawo mówić o tej ziemi. Z tych po
wodów szczególnie napastliwe wypady „Unser Oberschlesien“ do
tyczyły w swoim czasie szeregu pozycji publicystycznych Włodzi
mierza Janiurka i Wilhelma Szewczyka, zwłaszcza ich cyklu 
„O Śląsku i Ślązakach“ .
Żal po utraconych folwarkach i sklepikach, po utraconych posad

kach i rozbitych snach o potędze tak przestania panom z „Unser 
Oberschlesien" spojrzenie w rzeczywistość, że postępują sobie 
coraz śmielej i coraz — nierozważniej. Zaczynają bowiem zapo
minać niebezpiecznie o swoich własnych kartotekach przedwo
jennych i powojennych, nie pamiętają z jakim trudem większość 
z nich przeszła przez igielne ucho procesów denazyf ikacyjnych, 
jak się gięli kornie przed trybunałami, jak szukali przyjaciół, by się 
za nim wsławili. Zapomnieli, że co drugj z nich brał udział w eks
terminacyjnych gwałtach, że od blockeiterów począwszy i na bez
partyjnych tzw. Deutschtumskaempferach skończywszy, większość 
z tej drabiny hierarchicznej miała na sumieniu jeżeli nie życie 
jakiegoś Polaka, to jego spokój, to utratę przez niego egzystencji, 
wysiedlenie, degradację, niewolniczą pracę. Tacy to są ci „patrioci" 
— splamieni zbrodniami i gwałtami, poszczekiwacze żałośni, tchó
rzliwi w chwilach klęski, gotowi stopy lizać zwycięzcom —i py
skacze po piętnastu latach, kiedy czują u swojego bogu Bundes
wehrę, zbrodniczą politykę Adenauera i bogatych wujków zza 
Oceanu,

Kociokwik »Unser Oberschlesien«

Odpowiadamy
na kłamstwa

o pośle W. Szewczyku
Nie można się więc nic uczciwego spodziewać po pisarczykach 

z „Unser Oberschlesien“ . którego nakład na całe Niemcy zacho
dnie jest mniejszy od nakładu jednotygodniowego choćby naszych 
„Nowin“ (to jest też przyczynek do poczytności tego pisemka w 
masach przesiedleńczych).

Gdy więc otrzymaliśmy do rąk ostatni jego numer, trzynasty 
w kolejności, datowany na dzień 23 czerwca 1960 r. wiedzieliś
my z góry, że i tym razem nic obejdzie się bez hałasu w stylu 
„Łapaj złodzieja“ . Tym razem „Unser Oberschlesien" postanowi
ło zniszczyć, zniweczyć, zmieszać z błotem naszego krajana, pi
sarza i publicystę, posła na Sejm PRL, Wilhelma Szewczyka. Na 
całej niemal kolumnie odwetowiec podpisany literką g. (hm. hm — 
gdybyśmy tu używali metody polemicznej stosowanej przez „Un
ster Oberschlesien" , wiedzielibyśmy, czego kryptonimem jest ta 
literka) stara się przekonać czytelnika - przesiedleńca, że Wil
helm Szewczyk łudzi się, gdy na łamach „Trybuny Robotniczej“ 
wymienia, analizuje druzgocąco i przekreśla zarazem dziewięć 
złudzeń odwetowców zachodnioniemieckich. Nie będziemy wracać 
do tego artykułu, czytelnicy „Nowin“ przeczytali go zapewne w 
„Trybunie“ będąc całym sercem i rozsądkiem po stronią autora. 
„Die neun Teuschungen des Volkspolischen Abgeordneten Wil
helm Szewczyk“ — woła triumfalnie pisemko wiesbadeńskie, 
„O S niemals polnisches Land“ — krzyczy dalej. „Obersehlesier 
in der Heimat werden nie Polen werden’ ’ — pojękuje.

Cóż, kiedy rachunek przekreśla im fakt, że właśnie Górnośląza
cy są Polakami. Że Wilhelm Szewczyk jest takim Ślązakiem, ale 
zarazem Polakiem jak my wszyscy, jak każdy z nas. Dlatego też — 
huzia na Szewczyka! Niech się dowiedzą zachodnioniemieccy 
przesiedleńcy, jaki to łajdak, niech mu nie wierzą, gdy mówi, że 
jest Ślązakiem, ale i Polakiem zarazem,

W tym celu więc odwetowcy z „Unser Oberschlesien" postano
wili „zdemaskować“ Wilhelma Szewczyka. W specjalnym podty
tule na drugiej stronie wspomnianego numeru pytają patetycznie 
„Wer ist Wilhelm Szewczyk?"

Kim jest Wilhelm Szewczyk? — zapytuje „Unser Oberschle
ien“ . Po co aż tak się męczyć w szukaniu odpowiedzi na to py

tanie? Możemy mu odpowiedzieć to, co wie u nas każde dziec
ko w szkole. Jest to poeta, powieściopisarz i eseista, publicysta 
i działacz społeczny, który urodził się właśnie tutaj, na Śląsku, 
w Ziemi Rybnickiej, w Czuc howie, dziś należącym do osiedla 
Czerwionka. Jest to autor dwudziestu kilku książek, których 
waga została należycie oceniona w polskiej opinii literackiej i czy
telniczej. Pisarz, tłumaczony także na język niemiecki. Pisarz, 
zajmujący się także problematyką niemiecką — i to poważną,  
jako autor „Dramaturgii niemieckiej“ i jako tłumacz „Tkaczów“ 
Gerharda Hauptmana na j ęzyk polski. Umie on bowiem odróż
niać między jednym rodzajem Niemców a innym, umie on od
różnić humanistów' od zwykłych zbrodniarzy i politykierów. Oj
ciec Wilhelma Szewczyka nie był właścicielem folwarku ani do
brze prosperującego sklepiku — był górnikiem w kopalni „Dę
bieńsko“ , a przedtem jeszcze zasłużył się sprawie Śląska udzia
łem w trzech powstaniach śląskich. W czasach okupacji cała ro
dzina Szewczyka byłą więziona. Po wojnie ojciec został  górnikiem, 
tak jak i jedyny brat pisarza. Jest to więc śląska, proletariacka 
rodzina  która od pokoleń mieszka na Śląsku w przeciwieństwie 
do tych panów kulturtraegerów. którzy przyszli tu jako koloni
zatorzy i po dokonaniu wielu zbrodni uciekli, gdzie pieprz roś
nie.

Teraz wiecie już, kim jest Wilhelm Szewczyk? Czy wam to wystarczy
starczy?

Zapewne nie. Ale przecież nie zamierzamy stale prostowąć wa
szych kłamstw i odpowiadać na wasze poszczekiwanie. Chcieli
byśmy tylko stwierdzić, że niestety, na Zachodzie nic nowego, że 
ci sami panowie nadal szczują, nadal ostrzą swoje zakrwawione 
noże, nadal marzy im się panowanie nad Śląskiem i wytępienie 
wszystkich Ślązaków, którzy kiedykolwiek mieli odwagę przy
znać się do polskości.

Ale my wiemy, że układ polityczny w świecie zmienił się ra
dykalnie. Że istnieją także inni Niemcy, nasi przyjaciele w Nie
mieckiej Republice Demokratycznej. Że znajdujemy się w wiel
kiej rodzinie narodów socjalistycznych, że jesteśmy silniejsi niż 
kiedykolwiek — nie tylko własną siłą, ale siłą Związku Radziec
kiego, siłą całego zjednoczonego obozu państw socjalistycznych.

Pies szczeka — a karawana idzie dalej, powiada przysłowie. 
Jeśli zajęliśmy się tak obszernie „rewelacjami’ panów z „Unser 
Oberschlesien" to m. in. po to. żeby im odpowiedzieć na dręczą
ce ich pytanie. „Wer ist Wilhelm Szewczyk“ Wiecie już? No to 
siedźcie cicho — ponieważ nie macie prawa mówić o Śląsku, ale 
ci, którzy tutaj pracują, którzy oddają Śląskowi wszystkie twoje 
siły, odbudowali to, co wyście zniszczyli, którzy wyrośli z potu 
i krwi pokoleń śląskich, a nie z bankierskich dywidend i ze z b ó
jeckiej władzy.

Co zaś do dowcipuszków „Unser Oberschlesien“ na temat imienia
imienia Wilhelm — uważajcie, panowie, byśmy się nie przyczepili do 
waszych Gorzollów, Chmielorzów i Niekrawców. A skądinąd 
istnieje taka dżentelmeńska zasada, żeby nie dowcipkować na 
temat imion i nazwisk, bo to jest godne smarkaczy ale nie d o ro
słych ludzi. No więc kim wy właściwie jesteście?

ALEKSANDER SZYMAŃSKI 



"Jeśl i  ktoś duma nad beskidzką wiosną 
Temu u ramion złote skrzydła rosną 
I lotem ptaka płynie ku tym szczytom 
Co się podniebnym kłaniają błękitom..."

Wisła, 14. IV. 1960 r.

C z ł o w i e k
który ukochał góry

6 0  l a t  t u r y s t y k i  

M ó w i  in ż  F . T y s k i
W Rybniku mieszka i pracuje,
80. letni dziś, inż. FELIKS TY

SKI, poza zawodem geodety -
wielkiej klasy turysta. Sezon 

turystyczny trwa. Mamy nadzie
ję, że rozmowa z człowiekiem , 
który ukochał góry i od 60 lat
czynnie uprawia turystykę let

nią i zimową, pozwoli młodym 
turystom zwłaszcza tym „debiu
tującym" spojrzeć na teren wy
jazdó w troszkę tradycyjnie — z 
tetmajerow skim sentymentem.

— Od jak dawna uprawia pan 
inżynier turystykę i jakie rejo
ny gór szczególnie pana intere
sują?

— W zasadzie od 15 roku ży
cia. Ale taką poważną turystykę 
— dłuższe wycieczki — upra
wiam od 40 lat. Najpiękniejsze 
moim zdaniem są Beskidy i Ta
try. Najbardziej lubię Beskid Za
chodni, a przed wszystkim: Ba
bią, Pilsko, Baranią, Skrzyczne, 
Stożek, Czantorię.

— Czy można wiedzieć co po
ciągnęło pana do tak wytrwałe
go uprawiania turystyki?

— Piękno gór...
— Którą z wypraw uważa pan 

za najb ardziej udaną?
— Chyba wycieczkę na Wyso

ką w Tatrach. Był to jeden ze 
szczytów, który najbardziej mi 
się podobał. Może pańskich czy
telników zaciekawi fakt, że przewo

dnikiem tej wycieczki był 
słynny przed wojną Stanisław 
Roj, który w około 1937 roku 
umarł niespodziewanie na cu
krzycę.

— A naj bardziej emocjonalna
wycieczka?

— Mniej więcej w tym samym 
okresie przejście z Popradzkiego

Stawu do Murowańca na Hali 
Gąsienicowej. Szliśmy wtedy w 
trójkę. Ja z córką i siostrzeń
cem. Tuż po wyjściu, na szlaku, 
złapała nas burza. W ulewnym 
deszczu szliśmy przez 8 godzin 
mając widoczność najwyżej pa
ru metrów. Skończyło się szczęś
liwie, choć byliśmy przemocze

ni do przysłowiowej „ostatniej 
nitki" ...

— Jeżeli jesteśmy już przy ciekawych

ciekawych wycieczkach, to może jes
zcze naj weselsza przygoda...?
— Było to w któregoś Sylwe

stra na Baraniej Górze. W trak
cie zabawy postanowiłem wysko
czyć na pół godzinki, na deski. 
Sforsowałem podejście do szczy
tu i powoli ,  zakosami zjeżdża
łem w  stronę schroniska. Nie 
wiedziałem, że z " pół godzi nki" 
zrobiło się już kilkaset minut. 
Tuż przed schroniskiem usły
szałem strzał. Zatrzym a łem się: 
— Kto strzela? Odpowiedziała 
cisza. Za chwilę drugi trzask wy
strzału. Byłem przekonany, że 
spotkałem bandytów. Szusem 
zjechałem do schroniska. Na do
le okazało się że uczestniczący w 
zabawie nadleśniczy po paru go
dzinnej mojej nieobecności po
rozsyłał do lasu gajowych aby 
strzałami z dubeltówek wskazy
wali mi drogę. Gajowy, którego 
spotkałem nie musiał być zupeł
nie trzeźwy, skoro na mój 
okrzyk odpowiedział dalszymi 
strzałami ...

— Jeżeli już mowa o nartach. 
Co roku notujemy tysiące ton 
gipsu zużytego na połamane koń
czyny niedoświadczonych nar
ciarzy. Przeważnie, ten słynny 
Kasprowy... Jaką trasę polecał

(DOKOŃCZENIE NA STR. 7)

mmmm
Młode kadry dla spółdzielczości wiejskiej

Już od dwóch lat w Rybniku 
istnieje pierwsza w kraju Zasad
nicza Szkoła Handlowa. Kształci 
ona młodych fachowców dla 
spółdzielczości wiejskiej. Po 3-letniej

Rozrywki umysłowe
pod redakcją Ferdynanda Jośki

KRZYŻÓWKA

ZNACZENIE WYRAZÓW

Poziomo: 1. Twórca Iliady i Odysei. 4. Owoc palmy kokosowej. 
7. Szacunek, poważanie. 9. Egoista, sobek. 10. Rzemieślnik. 14. Barwa 
czerwona z lekkiem odcieniem fioletowym. 18. Jarzyna. 19. Olcha. 
22. Zuch. 25. Prawy dopływ Wołgi. 26. Nie pod ani nie na, 28. Metal 
szlachetny, używany w dentystyce i do wyrobu biżuterii. 29. Stolica 
Tunezji. 30. Drzewo z rodziny  bukowatych. 32. Dziesięć razy dziesięć. 
13. Imię Kliszki. 34. Prowadzi krew bogatą w tlen z lewej komory 
serca do wszystkich części ciała. 33, Postać z tragedii Szekspira. 30. 
Kraina we wschodniej części Polski. 40. Dostatek, zamożność, skarby. 
43. Matka Zeusa. 44. Wielki książę i król litewski, który zjednoczył 
ziemie litewskie i prowadził walki z Krzyżakami. 47. Szukanie przy
jemności w znęcaniu się nad kimś. 50. Tekst przysięgi. 51. Obszar 
zieleni.

Pionowo: 1. Bohater u starożytnych Greków. 2. Substancja pokar
mowa, wytwarzana z mleka. 3. Uprawiana jako warzywo i na paszę, 
4. Schwytanie piłki w powietrzu. 5. Napadowe, gwałtowne bóle 
brzucha. 6. Rozpoczyna się w piątek wieczorem i trwa do zachodu 
słońca w sobotę. 8. Twierdzenie do udowodnienia. 9. Śródlądowy 
zbiornik wód powierzchniowych. 11. Część silnika. 12. Chytry, po
luje na zające, króliki i ptaki. 13. Ischias. 15. Siła. 16. Fosa. 17. 
Znak graficzny dźwięku. 20. Okres dojrzewania zbóż. 21. Najgroź
niejsze przestępstwo. 23. Dziejopisarstwo, nauka historii. 24. Nie
gdyś letnisko, obecnie dzielnice Warszawy na wydmowym tarasie 
Wisły. 25. Sprzęt sportowy do rzutów na odległość. 27. Zawodnik 
rzucający dyskiem. 31. Port w połudn. Włoszech nad Adriatykiem 
i ośrodek szkolenia wojsk polskich w, czasie ostatniej wojny. 32 
Mączka jadalna z rdzenia sagowej palmy, 37. Ulatnia się nad pło
mieniem. 38. Lekki, miękki, srebrzysty metal alkaliczny, utleniający 
się na powietrzu; rozkłada -wodę. 39. Praca wykonywana przez siłę 
jednej dyny. 40. Podstawowy dźwięk akordu. 42 Część większego 
dzieła. 45. Prawy dopływ Warty. 46. Wschód w języku obcym. 
Tytuł oficerski w dawnym wojsku tureckim; tyle co starszy brat. 
49. Wół tybetański.

letniej nauce młodzi absolwenci 
zasilają kadry ekspedientek oraz 
kierowników sklepów. Do przo
dujących uczennic zaliczyć trze
ba między innymi: Irenę Porwoł
Porwoł, z GS Jejkowice, Krystynę 
Pilis -  MSZZ Żory i Reginę 
Bartoszek z Przyszowic.

Szkołę zorganizowano z ini
cjatywy rybnickiego PZGS przy 
poparciu władz CRS oraz Mini
sterstwa Oświaty.

Na zdjęciu istniejący przy 
szkole zespół artystyczny, który 
przygotował interesujący pro-  
on na walnych zebraniach GS, 
PZGS a ostatnio nawet WZGS 
w Katowicach.

(f)

Pomyślnego rozwoju!

Jubileusz
R a c ib o rza n k i“"

Spółdzielnia Inwalidów „Raci
borzanka“ należy do tego typu 
spółdzielń, których załogi stano
wią -  jak sama nazwa wskazuje 
— inwalidzi.

Przed kilkoma dniami obcho
dziła ona dziesięciolecie swego 
istnienia.. Jej dorobek, aczkol
wiek niezbyt często się o nim 
mówi, jest nie mały. Z niepozor
nej jednostki „Raciborzanka” 
rozrosła się w spółdzielnię, która 
w tej chwili posiada 4 punkty 
usługowe, szewskie oraz rymar
ski, rozlewnię piwa i wytwórnię 
wód gazowych, 4 zakłady pro
dukcyjne: tapicerski, galanterii 
odzieżowej, krawiecki, waflarnię 
oraz jeden warsztat chemiczny 
znajdujący się w Markowicach.

Załoga spółdzielni wynosi oko
ło 130 osób. przy czym 18 z nich 
to pracownicy umysłowi.

Największym dotychczasowym 
osiągnięciem spółdzielni jest chy
ba zajęcie w ubiegłym roku 
pierwszego miejsca na szczeblu 
wojewódzkim w ocenie działal
ności spółdzielń inwalidzkich

Święto swoje spółdzielcy z Ra
ciborza obchodzili bardzo uroczy
ście. Na część oficjalną, która 
odbyła się w świetlicy zakłado
wej, złożyło się przemówienie 
prezesa spółdzielni ob. Stefana 
Ersetica, złożenie gratulacji i ob
darowanie kwiatami członków 
spółdzielni przez delegacje brat
nich jednostek z terenu miasta, 
oraz wręczenie dyplomów i na
gród pieniężnych zasłużonym 
pracownikom i działaczom, któ
rzy pracują w „Raciborzance“ od 
początku je j istnienia. Nagrody 
i dyplomy otrzymali: Konstanty 
Żytki, Maria Zrzęźlanka, Paweł 
Ganzera, Alfred Frank, Stefan 
Ersetic i inni.

W przemówieniu swym prezes 
Ersetic dużo uwagi poświęcił pod
sumowaniu dotychczasowej dzia
łalności ,,Raciborzanki“ i zagad
nieniom związanym z jej dal
szym rozwojem.

W części artystycznej wystąpi
ły z programem zespół „Strze
chy“ oraz zespół zorganizowany 
przy spółdzielni inwalidów.

Uroczystości zakończono wspól
nym obiadem w podraciborskiej 
,,Oborze" , gdzie również odbyła 
się zabawa dla pracowników.

(get)

K o c h a n a  R e d a k c j o  !
Jesteśmy już dwa tygodnie na kolonii letniej kopalni " Anna”  

w Świeradowie - Zdroju i bardzo nam się tu podoba Każdego 
dnia -  kiedy nie pada deszcz -  idziemy na wycieczkę. Byliśmy 
już na wycieczkach poza Świeradowem. Zwiedziliśmy piękny 
stary zamek "Czocha” , " Złotnickie Jezioro” i zaporę. Ostatnio 
byliśmy na „Szczycie Izerskim” i „Sępiej Górze''. W najbliższe 
pogodne dni, mamy zaplanowane wycieczki do Szklarskiej Po
ręby i Czerniawy Zdroju i na Śnieżkę. Niedługo pojedziemy na 
harcerski biwak nocny. Tam urządzimy bieg harcerski na sto
pień "Młodzika". Już teraz przygotowujemy się do lego biegu: 
uczymy się rozbijać namioty, budować kuchnie polowe, poznawać 
gatunki drzew, grzybów. Umiemy już na pamięć wszystkie pu
szcze w Polsce i Rezerwaty Przyrody. Rysujemy szkice terenu, 
uczymy się piosenek harcerskich gramy piłką. Kiedy pada 
deszcz, gramy w warcaby, tenisa stołowego, rysujemy itp. Zorga
nizowaliśmy specjalny konkurs na najpiękniejszy rysunek zwią
zany z tematyka kolonijną. Pragnęlibyśmy za waszym, pośred
nictwem podziękować kopalni „Anna" i organizatorom za zor
ganizowanie kolonii letniej w Świeradowie - Zdroju. Serdecz
ne pozdrowienia dla Redakcji.

Dziękuję. Przepraszam.

HENRYK GUMIŃSKI

O kruchy M illenium
W 1813 r. władze pruskie rozpo

częły na terenach Górnego Śląska, 
a więc m. in. również w Rybniku, 
masową rekrutację mężczyzn do 
wojska. Ponieważ zaś nikt z pol
skiej ludności nie kwapił się przy
bierać wrogi mundur i bić o nie
swoje sprawy — Prusacy uciekli 
się do masowych represji. Jeden 
z kronikarzy rybnickich opowiada, 
że np. niejaka Katarzyna Sosnowa 
z Marklowic została powieszona 
za nogi głową w dół, ażeby w ten 
sposób wymusić od niej zeznanie, 
gdzie ukryli się jej mąż i bracia. 
Wielu mężczyzn uciekało wówczas 
przez pobliską granicę do Polski 
lub do Austrii. O " g o r l i wości" re
krutów świadczy fakt, że z  jedne
go z transportów, przeznaczanych 
do twierdzy kozielskiej, w drodze 
zbiegła przeszło połowa.Na harcerskim szlaku

Zgrupowanie
nowicjuszy

Z dala od ludzkich siedzib w sa
mym sercu Beskidów, u zbiegu 
potoków Czadeczki i Krężelki, roz
biło swe namioty zgrupowanie 
" Jaworzynka“ Hufca Ziemi Ryb
nickiej. Uczestnikami są harcerki 
i harcerze w wieku od 10 do 14 
lat, nie mający jeszcze żadnego 
doświadczenia obozowego i przy
należni do drużyn, które ze wzglę
du na niedawną datę powstania 
i trudności organizacyjne, nie by
ły w stanie zorganizować w tym 
roku odrębnego obozu.

By dać tej młodzieży pełnię 
przeżyć harcerskich „zgrupowanie 
nowicjuszy“ posiadać musi szcze
gólnie silną obsadę instruktorską. 
Komendantką jest hm Maria Plu
ta, funkcje komendantów podobo
zów pełnią: żeńskiego pwd. Jo
lanta Kieś, męskiego ćwik Bernard 
Składek, zaś zastępowych starsza, 
doświadczona młodzież, przeważ
nie kandydaci na instruktorów. 
Ogólna liczba uczestników łącznie 
z komendą wynosi 105 harcerek 
i harcerzy.

Ze względów finansowych obóz 
trwać będzie tylko 2 tygodnie, lecz 
jeśli kapryśna tegoroczna pogoda 
dopisze, będą to bardzo miłe ty
godnie. Piękne okolice obozu za
chęcają do wycieczek w najcie
kawsze partię Beskidów. Obfitość 
jagód  w lasach zapewni przy
jemność „natury żołądkowej“ , zaś 
interesujące gry terenowe i ogni
ska wieczorne także zapiszą się w 
pamięci złotymi literami.

Szczególną jednak atrakcją bę
dzie współpraca z żołnierzami 
WOP. Młodzież zapozna się szcze
gółowo z pracą WOP-istów, har
cerze uczestniczyć będą w obcho
dach granicy, a nawet w noc
nych patrolach, a nagrodą za pil
ność będzie praktyczna nauka 
strzelania! Jako ciekawostkę do
dać trzeba, że teren obozu znaj
duje się na maleńkim skrawku 
terytorium Polski nie należącym 
do zlewiska Bałtyku — bowiem 
wody Czadeczki poprzez Wag i 
Dunaj spływają do Morza Czar
nego. (bal)

Duża „buźka“ 
dla harcerzy

Od rybnickich harcerzy, prze
bywających na obozie w Kamień
cu Ząbkowickim, otrzymaliśmy 
bardzo miły list, który w całości 
zamieszczamy.

„My zuchy z kolonii ZHP Huf
ca Ziemi Rybnickiej przesyłamy 
redaktorom i wszystkim sympaty
kom „Nowin“ dużą „buźkę“ i ży
czymy wszystkim, podobnie mi
łych i wesołych wakacji“ . Słoneczko

Słoneczko nas kocha, bo komendant
ka nazywa nas swoimi promyka
mi. Jesteśmy podzieleni na dru
żyny: „Rybnickie Skrzaty“ oraz 
„Wędrowniczki i Kowboje“ . Zdo
bywamy sprawność wszędobyl
skiego i dajemy sobie różne przez
wiska. Nasze druhy to „Babie“ , 

Króliczek“ , „Żołądkowiec“ i „Zo
siek“. Są czarne stopy, węże i 
apacze, koniczynka, blade twarze, 
groźne muchy, żabki i wiele in
nych. Druhna komendantka jest 
stanowcza i dobra. Dziś zostałem 
na warcie. Wszystkie zuchy poszły

poszły się kapać. Żeby mi się nie nu
dziło, piszę listy. Proszę zapytać 
dr Bezega i insp. Mocka, czy im 
się u nas podobało. Bo ja się 
matrwię, że za dwa tygodnie trze
ba już wracać do Rybnika. Tutaj 
jest tak wesoło, smaczne jedzenie 
i bardzo piękna okolica.

Czuj!
Wartownik „Czarna Stopa“ .

Serdecznie dziękujemy za pa
mięć o nas i o naszych Czytel
nikach. Sprawuj się dobrze 
"Czarna Stopo“ ! (f)

Na południe od miasta Wodzisła
wia, w kierunku Wilchw. znajduje 
się niewysoki zadrzewiony pagó
rek. W miejscowej nomenklaturze 
zachowała się jego nazwa „Szubie
nicznik“ . Jak podaje kronika, pu
bliczne egzekucje skazanych na 
ścięcie „szlachciców“ odbywały się 
bądź to na Rynku, względnie też 
odwożono ich do Raciborza. Zwy
kłych łotrzyków natomiast, rozbój
ników i złodziei pachołkowie miej
scy wyprowadzali na wspomniany 
pagórek, uwieńczony stalą szubie
nicą, gdzie oprawca dokonywał 
swego dzieła. Należy dodać w tym 
miejscu, że każda taka egzekucja 
odbywała się na oczach licznych 
tłumów, gawiedzi miejskiej,  dla  
której  wykonywanie wyroków b y
ło w pewnym stopniu rozrywką.

W roku 1282, a więc w roku za
łożenia dynastii Przemyślidów księ
stwo raciborskie obejmowało spo
ry szmat ziemi piastowskiej. Pod 
koniec panowania Przemyślidów 
odpadły jednak: Pszczyna, Bogu
min i Wodzisław, zaś granica na 
południu i zachodzie księstwa prze
biegała niedaleko stolicy — Raci
borza. Lista opawskich książąt, 
rządzących Ziemią Raciborską, 
obejmowała kolejno następujących 
władców: Mikołaj II (1336—1365), 
Jan I (1336—1379), Jan II (1382—1423), 
Mikołaj (1424—1458), Jan Młodszy 
(1456—1493), Mikołaj II i Jan IV 
(1493—1596) oraz ostatni z tej dy
nastii Walenty (1506—1521). Na dzie
sięć lat księstwo raciborskie prze
chodzi we władanie Jana Opolskie
go, ostatniego Piasta. Po jego 
śmierci w 1532 drogą spadku księ
stwo przechodzi w ręce Jerzego 
Brandenburczyka — Niemca.

Prologi -  Epilogi 
Gniazdko

Mężczyzna w wiatrówce od
stawił szklankę z czarnym osa
dem na dnie, po czym wyciąg
nął z kieszeni zwiniętą gazetę.

Pijany pianista uderzył w kla
wiaturę. Improwizował.

Rozmowy jakby trochę przy
cichły. Kelnerzy w białych kit
lach przesuwali się bezszelestnie 
między rzędami kwadratowych 
stolików.

Trzy młode panie piły wino. 
Czterej panowie raczyli się wód
ką. Dalej typ z grzywką — du
mał. Miał zamglone oczy i znu
dzoną twarz. Na stole pusty 
kieliszek.

— Jeszcze jeden koniak — po
wiedział do przechodzącego kel
nera.
Grajek zrezygnował z improwi
zacji. Machnął ręką, wstał i 
podszedł do stołu trzech panie
nek. Powiedział:

— Ciau.
— Siadaj na chwilę.
— Bardzo mi i owszem — po

wiedział.
— Jeszcze jeden koniaczek — 

powiedział ten samotny z grzyw
ką.

— Pół czarnej — powiedział 
mężczyzna w wiatrówce.

— Co wam zagrać, sikorki?
— Most.
— Na Kwai?
— Uhm.
W lokalu unosiły się kłęby 

dymu. Melodia spartaczonego 
„Mostu” dobiegała końca. Mło
dzieniec ruchem głowy przywoł
ał kelnera, uregulował rachu

nek po czym — balansując — 
wyszedł z lokalu. Mężczyzna w 
wiatrówce też wyszedł. W pa
rę minut później spotkali się w

kawiarni na Prostej. Grzywka 
uśmiechnęła się do właściciela 
wiatrówki, który również wy
krzywił usta. Po upływie pół 
godziny siedzieli przy jednym 
stoliku i byli na ,,ty” . Gdy o
puszczali kawiarnię zataczali się 
lekko.

— Idziesz do hotelu? — spytał 
Emil.

— Chyba do hotelu — odrzekł 
Zygmunt. — No bo gdzie pójdę. 
Nikogo tu nie znam.

— To chodź do mnie. Posie
dzimy trochę.

— A może byśmy wyskoczyli 
zabawić się?

— Zabawić, he? Babki? — 
Emil wyszczerzył zęby.

— Czego nie? Od czasu do 
czasu nie zaszkodzi pobawić się 
z dziewczynkami.

— A obrączka? E ty grzesz
niku.

— Obrączka nie przeszkadza, 
kiedy się idzie boczkiem. A o
statecznie od czego się ma kie
szonkę.

— Boczkiem, co? O ty skubań
cze. Ha, ha, ha... Boczkiem. 
Ale ja w tej materii to jestem 
klasyczny kiep. Nie znam ta
kich, co to można je mieć za 
„bydlątka” . Lecz czekaj — Emil 
stuknął się w czoło — może ja
koś sobie poradzimy. Moja kum
pelka ma dzisiaj imieniny. Na 
pewno nie brak u niej dziew
czynek. Smarkate to bo smar
kate, uczennice, wiesz, ale po
ściskać chyba można. Może na
wet, gdyby im coś tego — od
powiedni ruch palców — to... to 
nigdy nic nie wiadomo. Wpra
szamy się do nich?

— Jeżeli nie ma nic lepszego, 
to możemy pójść.

— Lepszego! Twoja rzecz, jak 
się zabierzesz do dzieła. Ale 
przedtem na wszelki wypadek, 
kapujesz przedzwonię do niej. 
Żeby, jeżeli już pójdziemy, iść 
na pewniaka.

W kilkanaście minut później 
byli w mieszkaniu dziewczy
nek. W przytulnie urządzonym 
saloniku siedziały trzy panienki 
w towarzystwie szpakowatego 
pana. Emil przedstawił gościa:

— Inżynier K. Zygmunt. Koleś 
na delegacji...

Później dyskutowali. Pili. Mó
wiono o sztuce i ekonomii. Po
tem na tematy polityczne. Pili. 
Emil mrugał do Zygmunta. Zyg
munt rozumiał, wskazał wzro
kiem Janinkę. Zdawał się być 
pijany i całował dziewczynę w 
szyję. Wreszcie został z nią 
sam. Janinka zgasiła światło. 
Ale...

— Wiesz — powiedział Zyg
munt — chce mi się... niedo
brze mi. Może jutro. Dobrze. Ju
tro. Przyjdź do...

— Nie — przerwała. — Tu. 
Przyjdź ty.

— Będziesz?
— Będę.
Zapalił światło. Zygmunt u

brał marynarkę. Pożegnał się.
— Pa, inżynierz, pa.
Emil czekał na dole.
— No i jak — mruknął. 
Zygmunt poklepał go po ra

mieniu.
— Fajna ta mała, co? — spy

tał Emil.
— Cudowna — powiedział inży

nier. I zatoczył się. Gdy się roz
eszli — szedł prosto.
Przez następne kilka dni przy

chodził do dziewczynek co wie
czór. Emil był zawsze obecny. 
Przychodzili i inni, których Zyg
munt nie znał.

Panienki nie były uczennica
mi, a odwiedzający je faceci nie 
byli zwyczajnymi gośćmi. A 
ten dryblas z grzywką był sze
fem. Dotyczył go art. 209 k. k. 

Proszę wstać — Sąd idzie. 
 arksa



W  raciborskim Klubie Motorowym

Od WFM-ki do „Warszawy"
Droga rozwoju Klubu Motorowego Ligi Przyjaciół Żołnierza 

w Raciborzu nie była łatwa. Zresztą z trudnościami w pierwszej 
fazie swego istnienia borykały się prawie wszystkie podobne 
kluby na terenie całego kraju. Nie ma w tym nic dziwnego. Brak 
sprzętu, pomieszczeń oraz odpowiednich fachowców były zjawi
skiem powszechnym i usprawiedliwionym. Usprawiedliwionym 
dlatego, że trudno mieć pretensje do czegokolwiek, jeżeli „nie
dosyt" w takiej czy innej dziedzinie życia spowodowany jest ak
tualną sytuacją kraju. Stopniowo jednak warunki się polepszyły 
i tym samym uległa zmianie na lepsze sytuacja, w jakiej znaj
dowały się kluby czy też inne zrzeszenia. Dzisiaj każdy z nich 
wyposażony jest w takie, ilości sprzętu, który pokrywa w zupeł
ności bieżące wymagania.

Ze sportu
W dalszych meczach turnieju 

trampkarzy uzyskano wyniki, 
Górnik Radlin I — Kolejarz Wo
dzisław 3:0. Górnik Radlin II — 
Górnik Wil chwy 3 0, Concordia 
Knurów — Górnik Czerwionka 
8:2, Unia Krywałd -  RYF Ryb
nik 2:1. W spotkaniach półfinało
wym Concordia Knurów zdoby
ła punkty walkowerem na Unii 
Krywałd, ponieważ zawodnicy 
Krywałdu stawili się do meczu 
bez dowodów. W finale walczyć 
będą Górnik Radlin i Concordia 
Knurów.

W Rybniku powstało pierwsze 
ognisko TKKF, posiadające oso
bowość prawną. W ognisku tym 
czynne są takie sekcje jak: tu
rystyczna, motorowo - rajdowa. 
narciarska, siatkówki, piłki noż
nej i gimnastyczna. Zarząd ogni
ska, którego prezesem wybrano 
inż. Wojaczka, zamierza w przy
szłości powołać do życia dalsze 
sekcje.

* * *
LZS Szczejkowice obchodził 

ostatnio, jubileusz 35-lecia istnie
nia. Na program zawodów, któ
re zorganizowano z tej okazji, 
złożyły się: turniej piłkarski z 
udziałem 5 drużyn oraz mecz 
propagandowy Pogoń Niedob
czyce — LZS Szczejkowice. W 
turnieju zwyciężył LZS Stanowi
ce, natomiast mecz propagando
wy przyniósł zwycięstwo wiceli
derowi kl. A Pogoni 3 2.

ROK 1955

Klub Motorowy w Raciborzu 
powstał przed pięciu laty. Pow
stał, to znaczy otrzymał nazwę, 
gdyż prócz niej niczego więcej 
nie posiadał. Dopiero w 1956 r. 
zaczął się uaktywniać i przystą
piono — aczkolwiek ze skromny
mi środkami, które stanowiła jed
na WFM-ka — do szkolenia. Z 
miesiąca na miesiąc klub „dora
biał” się potrzebnego sprzętu i 
już w dwa lata później dyspo
nował on dwoma motocyklami 
szkoleniowymi i trzema sporto
wymi marki WFM. Wtedy to 
już członkowie Klubu brali u
dział w imprezach motorowych, 
jak rajdy, crossy itp.

W 1958 roku przystąpiono rów
nież do szkolenia na samocho
dach na kategorię amatorską i 
motocyklową.

Niemałą rolę w  rozwoju raci
borskiej placówki odegrała jed
nostka wojskowa, dzięki pomo
cy której Klub otrzymał dwa sa
mochody marki „Dodge-Coman
dos"  dwa samochody " Dodge" 
3/4 tony, jeden „Star" oraz je
den „Gaz 67” .

W tym samym mniej więcej 
czasie LPŻ zakupiła z własnych 
funduszów jedną „Warszawę" , 
cztery motocykle szkoleniowe, 
jeden motocykl „lż" i jeden „Ju
nak" przystosowany do rajdów.

MAŁA KUŹNIA KIEROWCÓW

W związku z przystąpieniem 
do szkolenia kierowców zawodo
wych Klub otrzymał budynek, w 
którym urządzono dwie sale wy
kładowe oraz sześć pomieszczeń

MIEJSKA SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA 
i ZBYTU w ŻORACH

zawiadamia
wszystkich swych członków,
że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia 
Przedstawicieli w okresie od 10 sierpnia do 30 
września br. dokonywane będą wypłaty dywi
dend z podziału czystej nadwyżki za rok 1959. 

Wypłaty dokonywane będą codziennie za wyjątkiem 
niedziel w godz. od 9 —. 15 oraz w soboty od 9 — 13. 
w kasie Domu Kultury w Żorach.

Uprasza się wszystkich członków o osobiste stawie
nie się w wyżej podanym terminie po odbiór bonów 
towarowych z książeczką udziałową. Dywidendy nie 
odebrane w przewidzianym terminie spisane zostaną 
na fundusz zasobowy spółdzielni.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO- 
BUDOWLANE W  ŻORACH

zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Rady Państwa 
i Rady Ministrów w sprawie rozpatrywania i zała
twiania SKARG i ZA ŻALEŃ, celem wzmożenia kon
troli społecznej dotyczącej działalności zakładu —  

dyrekcja wyznaczyła dzień przyjęć dla osób za
interesowanych w powyższej sprawie w każdy

czwartek od godz. 15-16
Zgłaszających się pracowników i interesantów przyj
muje osobiście dyrektor przedsiębiorstwa lub jego za
stępca w biurze dyrekcji w Żorach. W wypadku gdy
by na wyznaczony dzień przypadło święto przyjmo
wanie stron odbędzie się w najbliższy dzień powszed
ni.

RYBNICKIE ZAKŁADY NAPRAWCZE 
PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO 

w NIEDOBCZYCACH

przyjmą do pracy większą ilość
PRACOWNIKÓW BRANŻY MASZYNOWEJ

Zgłoszenia osobiste i pisemne przyjmuje dział kadr.

przeznaczonych na eksponaty. 
Poza tym przydzielono Klubowi 
garaże składające się z sześciu 
boksów i warsztatu wraz z myj
ką. W garażach znajdujących się 
przy ulicy Staszica czynne jest 
centralne ogrzewanie; co ma 
poważne znaczenie w obiektach 
tego typu.

Garaże przed ich zajęciem od
remontowano, przy czym koszt 
prac związanych z tym wyniósł 
200.000 zł.

 Większość kierowców szkolo
nych w raciborskim Klubie, to 
ludzie poborowi skierowani na 
szkolenie przez WKR. Rekrutu
ją się oni z powiatów: racibor
skiego, głubczyckiego, kozielskie
go, wodzisławskiego i rybnickie
go.

W tym roku zakończono już 
dwa kursy kierowców zawodo
wych (ukończyło je 100 osób), 
dwa kursy kierowców amator
skich, trzy motocyklowych oraz 
jeden kurs kierowców ciągniko
wych. W tym ostatnim uczestni
czyli przede wszystkim ludzie 
zatrudnieni w rolnictwie.

W sumie 5 wykładowców i 3 
instruktorów jazdy przeszkoliło 
w bieżącym roku przeszło 400 
osób, podczas gdy dalszych 250 
uczęszcza na kursy trwające 
obecnie.

jeżeli chodzi o osiągnięcia w 
szkoleniu, to motorowcy -  nau
czyciele z Raciborza mogą po
szczycić się zdobyciem drugiego 
miejsca na szczeblu wojewódz
kim, natomiast zawodnicy Klu
bu kilkakrotnym „przywłaszcze
niem sobie” mistrzostwa okręgu 
w rajdach. Obecnie startują oni 
w rajdowych mistrzostwach Pol
ski, w których — jak nas infor
muje kierownik Klubu Motoro
wego JAN MRACHACZ — spi
sują się bez zarzutu.

(ge-t)

A to dopiero początekGórnicy w roli 
...maratończyków

24.000 km dziennie przebywają 
pracownicy kop. „ 1 Maja“

Mszczą się opóźnienia 
w budowie zaplecza ROW

RYBNIK. Przez lata prowadzone boje o przyśpieszenie budo
wy zaplecza Rybnickiego Okręgu Węglowego nie przyniosły po
żądanego efektu. Nie pomogły alarmujące głosy prasy i lokal
nych władz gospodarczych i administracyjnych. — Wątpliwe 
zwycięstwo odniosła ponownie „metoda“ — „Jakoś to będzie“ .

Oto rewelacyjne, w ujemnym znaczeniu tego słowa, dane sta
tystyczne, pochodzące z niedawno oddanej do użytku kopalni 
„1 Maja" .

WSZYSTKIM tym, którzy brali 
udział w pogrzebie mojego mę
ża Jerzego Grycmana składa 
tą drogą serdeczne podziękowa
nia ŻONA

ZA OKAZANE nam dowody 
współczucia oraz liczny udział 
w pogrzebie Hermana Fojcika 
— wszystkim, w szczególności 
GS Lubomia, PZGS Wodzisław, 
Centrali Mięsnej, pracownikom 
Rzeźni GS Wodzisław, byłym 
żołnierzom Armii Krajowej 
oraz Klubowi Sportowemu „Po
lonia“ Marklowice, składa naj
serdeczniejsze podziękowania

 RODZINA

SPRZEDAM parcelę budowla
ną (2.800 m kw.) w Wodzisławiu 
przy ul. Rzecznej. Wiadomość 
w redakcji.

Kopalnia ta zatrudnia obecnie 
1 880 ludzi. Dziewięćset z nich 
dojeżdża codziennie do prący 
autobusami, 700 — pociągami i 
rowerami. Zaledwie piętnaście 
procent załogi mieszka w do
mach robotniczych lub w bezpo
średnim sąsiedztwie kopalni. Je
śli przyjąć, że pracownicy ci prze
ciętnie dojeżdżają do pracy 15 
km (cyfra bynajmniej nie wy
górowana) — łatwo więc obliczyć 
iż dzienna droga do pracy górni
ków „1 Maja" wynosi 24 000 (sło
wnie — dwadzieścia cztery tysią
ce) kilometrów. Jest to odległość 
większa niż wynosi połowa rów
nika ziemskiego. Jeśli policzyć 
koszty amortyzacji pojazdów do
wożących ludzi do pracy i utrzy
mania sztabu pracowników gór
niczych linii komunikacyjnych, 
koszty zużycia paliw, obniżki wy
dajności pracy górników wskutek 
niewątpliwego zmęczenia podró
żami itp. — nie licząc straty 
czasu górników potrzebnego dla 
odgenerowania sił (ten fakt, zaś 
rodzi cały łańcuch dalszych smut
nych konsekwencji w życiu gór
nika) — otrzymamy fantastyczną 
sumę, jaką państwo rocznie płaci 
za dowóz pracowników do tej 
kopalni. Ponieważ kop. „1 Maja“ 
znajduje się w rozbudowie — 
wolno przypuszczać, że ilość jej 
pracowników zmuszonych co
dziennie do żmudnych wojaży, 
stale będzie wzrastać.

A przecież jest to tylko przy
kład jednej kopalni w Rybnickim 
Okręgu Węglowym. Niewątpli
wie w starszych kopalniach 
ROW sytuacja nie jest tak na
brzmiała. Może być zaś jesz cze 
smutniejsza — jeśli realizacja 
planów budownictwa nie będzie 
przebiegać planowo — w budują
cych się kopalniach: „Szczygło
wice“ . „Jastrzębie" i „Moszcze
nica“ .

Wobec wszystkich podanych 
wyżej faktów — apelowanie o 
przyśpieszenie rozbudowy zaple
cza ROW staje się anachronizmem

Ogłoszenia drobne
SPRZEDAŻ

SPRZEDAM parcelę budowlaną w 
Gorzycach. Wiadomość w miejsco
wym kiosku „Ruchu“.
SPRZEDAM nowe miechy do akor
deonów w rożnych rozmiarach. — 
Mieczysław Rusinek, Rybnik, Ra
ciborska 15.

ZGUBIONO kartę rzemieślniczą 
wydaną przez Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej z dnia 9. 6. 1958 
na nazwisko Franciszek Kozik — 
Chwałowice.

SPRZEDAM parcelę budowlaną w 
Ligocie przy ul. Żeromskiego. Wia
domość w redakcji.

SPRZEDAM motor marki „KA 175“ 
nowy. Wiadomość Alfred Zdrzałek, 
Leszczyny, Ks. Pojdy 69.

SPRZEDAM dom 14-izbowy z za
budowaniem oraz dużym ogrodem 
w Biertułtowach. Cena 128 tys. — 
Wiadomość: Roman Klorz, Radlin 
II, Magdaleny 44 (obok kościoła).

ZGUBY

ZGUBIONO legitymację szkolną 
wydaną przez Liceum Ogólnokształ
cące Wodzisław na nazwisko Ur
szula Sołga, Wodzisław.

TOKARZY

ŚLUSARZY

KOWALI

FORMIERZY

poszu k u je
RYBNICKA F-KA MASZYN 

w RYBNIKU
Reflektujemy również na absolwentów 

szkół zawodowych na staż początkowy. 
Zgłoszenia osobiste przyjmuje dział kadr 
Warunki pracy i płacy do omówienia na 
miejscu.

anachronizmem. Postęp, radykalne pociąg
nięcia w resorcie budownictwa 
(zwłaszcza natychmiastowe przer
wanie długoletniej „zabawy“ 
tworzenia dwóch przedsiębiorstw 
budowlanych w Rybniku) — ura
stają do najpilniejszych nakazów 
chwili. Nie można przecież dalej 
stosować krótkowzrocznej poli
tyki... szastania pieniędzmi. Oczy
wistym jest bowiem fakt, że za 
krocie milionów złotych wydawa
nych obecnie na dowóz pracowni
ków i za te które zostaną jesz
cze wydane na ten cel — nie jed
na kopalnia mogłaby zapewnić 
swoim pracownikom rozsądne mi
nimum mieszkań w pobliżu miej
sca pracy. (s)

Wyniki pokazów 
bydła rasowego
WODZISŁAW. W sobotę 9 lip

ca br. na targowisku miejskim w 
Wodzisławiu zorganizowano sta
raniem Wydziału Rolnictwa i Pow

iatowego Zarządu Kółek Rolni
czych -  pokaz bydła rasowego i 
trzody chlewnej. 

Mimo ulewnego deszczu pokaz 
udał się na „medal" . Stwierdzili 
to m. in. przedstawiciele Wydział
u Rolnictwa Prezydium WRN w 
Katowicach.

A oto niektóre ważniejsze wy
niki tego rolniczego konkursu.

Premie za najlepsze sztuki 
bydła rogatego przyznano: 
PGR-owi Grabówka, Rajmundo
wi Adamczykowi 7. Gorzyc, Hen
rykowi  Janiczkowi z Bukowa. Cy
rylowi Adamczykowi z Gorzyc, 
Spółdzielni Produkcyjnej z Go
dowa oraz PGR-owi Wodzisław.

N a j le p s z e  k n u ry  w y ch o d o w a l i :  
Eryk Kiermaszek z Kokoszyc o
raz Antoni Klimek z Połomii.

Natomiast najokazalszą macio
rę wychodowała Bernadeta Tatar
czyk z Wodzisławia. (jan)

Czuchów czc i pam ięć
W dniu Święta Odrodzenia od

będzie się w miejscowości Czu
chów dodatkowa uroczystość. 
Będzie nią odsłonięcie tab licy 
pamiątkowej ku czci pochodzą
cych z tej miejscowości pole
głych powstańców i pomordowa
nych przez hitlerowskiego oku
panta więźniów. Fundatorem pa
miątkowej tablicy jest miejsco
we koło ZBoWiD oraz całe społ
eczeństwo Czuchowa. (fp)

C Z Ł O W I E K
który ukochał góry

ZGUBIONO kartę płatniczą wyda
rtą przez kopalnię „Dębieńsko“ na 
nazwisko Jan Berger, Rybnik.

ZGUBIONO asygnatę chorobową 
nr 818973 wydaną przez PCK pora
dnie „D“ na nazwisko Wanda Za
wadzka, Rybnik.

ZGUBIONO kartę wypłat wydaną 
przez kopalnię „Rymer“ na nazwi
sko Jan Bugla Gorzyce.

ZGUBIONO kartę wypłat wydaną 
przez kopalnię „Mszana“ na naz
wisko Alojzy Szmidt, Marklowice.

ROŻNE

ZA WSZELKIE długi mojej żony 
Anny Maćkowiak nie odpowiadam. 
Mieczysław Maćkowi ak, Rybnik II.

ZA DŁUGI i czyny mojego męża 
Zygfryda Pawlasa nie odpowiadam 
Lidia Pawlas Radlin.

ZA DŁUGI mojej żony Gertrudy 
Stokłosa z domu Kasparek nie od
powiadam. Paweł Stokłosa, Ryduł
towy.

POTRZEBNY starszy palacz (ewen
tualnie emeryt) przez okres sezo
nowy 3—4 miesięcy do nadzoru 
przy wypalaniu cegły w prowizo
rycznym piecu. Zgłoszenia w re
dakcji.

(CIĄG DALSZY ZE STR. 6)

by pan inżynier dla początkują
cych turystów zimowych?

— Zakopane — Gubałówka — 
Grań w stronę Doliny Kościele

skiej — pod Reglami i z powro
tem do Zakopanego. Nota bene 
tą trasą jechałem jeszcze tej 
zimy. Cóż. jedni zaczynają, dru
dzy kończą...

— A letnia trasa?
— Wszystkie tatrzańskie i bes

kidzkie, byle — zwłaszcza w Ta
trach — z przewodnikami i bez 
wysokich obcasów.

— Jakie środki administracyj
ne radziłby pan. aby zaoszczę
dzić naszej ojczyźnie gipsu?

— Wydaje mi się, że skoro są 
karty pływackie, mogą być tak
że narciarskie, kontrolowane 
zwłaszcza na Kasprowym.

— Miałem okazję przeczytać 
parę wierszy pana inżyniera, po
święconych górom. Czy to pa
miątki po najbardziej udanych 
wyprawach?

— Cóż, należę do starego po
kolenia. Jestem trochę senty
mentalny Kocham góry. Każdą 
bytność w Beskidach i Tatrach 
kwituję wierszem. Nie piszę dla

sławy. Jak przyglądam się gó
rom, — muszę pisać...

— Czy pełni pan aktualnie 
jakąś funkcję w PTTK?

— Zostawiłem miejsce młod
szym. Trzy lata temu Rada Pań
stwa przyznała mi Złoty Krzyż 
Zasługi za krzewienie narciar
stwa. Przedtem przez długie la
ta byłem prezesem Polskiego 
Związku Narciarskiego w Ryb
niku, pełniłem także szereg funk
cji w Polskim Towarzystwie Ta
trzańskim.

— I ostatnie pytanie. Czego ży
czyć od pana młodym turystom?

— Powodzenia na szlaku...
Rozmawiał Roman Szenk

Redaguje Zespól w składzie: 
Maksymilian Frelichowski (red. 
nacz.) , Stanisław Pieles, Fryde
ryk Pietrzyk, Arkadiusz Seget, 
Jan Sławik, Stefan Sławik, Ro
man Szenk (sekr. red ).

Adres Redakcji i Administracji: 
Rybnik, pl. Wolności 5, tel. 13-50 
i 312. Druk: Zakłady Graficzne 
RSW „Prasa Katowice, ul. Opol
ska. Za dział ogłoszeń Redakcja 
nie odpowiada. Materiałów nie za
mówionych Redakcja nie zwraca.
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RACIBORSKIE ZAKŁADY BETONIARSKIE 
i ŻELBETONOWE 

w RACIBORZU, ulica Stalowa nr 4

zatrudni od natychmiast:
2 INŻYNIERÓW budowlanych o specjalności pre

fabrykacja betonowa
2 TECHNIKÓW budowlanych specjalność prefa

brykacja betonowa 
STARSZEGO KSIĘGOWEGO

Warunki pracy i płacy według układu zbiorowego 
obowiązującego w budownictwie. Podania przyjmuje 
i informacji udziela dział planowania wyżej wym ie
nionych zakładów.

ZASADNICZA SZKOŁA GÓRNICZA 
w KNUROWIE ul. Szpitalna, p. Rybnik

Z A T R U D N I
od 1 września 1960 r.

NAUCZYCIELI GÓRNICTWA

NAUCZYCIELA FIZYKI i WYCHO
WANIA FIZYCZNEGO.

Ponadto poszukuje się kierownika i wy
chowawcę internatu. Zgłoszenia pisemne 
i osobiste przyjmuje dyrekcja szkoły.



SPORT *  SPORT *  SPORT *  SPORT SPO RT* SPORT *  SPORT *  SPORT *  SPORT *  SPORT *  SPORT *  SPORT *

Po XXIII rundzie

Seria remisów 
w II grupie kl. B
Słaba postawa niektórych sędziów na boiskach kl. A 

(np. spotkanie Czarni Gorzyce — Górnik Radlin Ib) oraz 
przykry incydent, jaki miał miejsce po meczu Górnik Czer
wionka I-b — Silesia Rybnik w kl. B znów wypaczyły, wła
ściwą, sportową atmosferę widowisk piłkarskich. W ponie
działek rano naszą redakcję odwiedził główny sędzia spot
kania Górnik — Silesia, a w kilka godzin później przedsta
wiciele klubu paruszowskiego, informując nas o zajściach 
mających miejsce po meczu w obrębie boiska Czerwionki. 
Niektórzy kibice drużyny gospodarzy ...mocno podchmieleni 
zaatakowali graczy Silesii Kilku z nich zostało dotkliwie po
turbowanych. Na boisku interweniowało M. O...

Do zajść tych powrócimy 
jeszcze na łamach naszego pis
ma po zebraniu dostatecznych 
dowodów, jednak już w tym 
miejscu apelujemy do WGiD 
podokręgu celem przeprowa
dzenia energicznych docho
dzeń. Podobne awantury nie 
mogą mieć więcej miejsca na 
naszych boiskach!

Wyniki z 13 lipca: Górnik Jan
kowice — Górnik Chwałowice 1:0 
Concordia Radlin — Czarni Go
rzyce 8:2, RKS Górnik Rybnik 
— Concordia Knurów Ib 3:0, Po
lonia Niewiadom — Pogoń Nie
dobczyce 0:2, Górnik Pszów — 
Kolejarz Wodzisław 2:0, Płomień 
Czuchów — Unia Krywałd 2:3, 
mecz GKS Rymer — Górnik Ra
dlin Ib odbędzie się w innym ter
minie, wyniki z niedzieli 17 lipca

: GKS Rymer — Górnik Chwa
łowice 0:0, Górnik Jankowice — 
Płomień Rybnik — Polonia Nie
wiadom 2:2. Concordia Radlin — 
Górnik Pszów 1:2. Czarni Gorzy
ce — Górnik Radlin Ib 1:2, Ko
lejarz Wodzisław — Unia Kry
wałd 4:0.
Górnik Pszów 23 43  76:16
Pogoń Niedobczyce 22 34 (V26 
RKS Górnik Rybnik 22 29 47^8 
Kolejarz Wodzisław 23 25 37:31 
Górnik Chwałowice 23 24 45:32 
P olonia Niewiadom 23 23 50:53 
Concordia Knurów 23 21 32:37 
GKS Rymer 22 20 29:23
Czarni Gorzyce 23 19 41:61 
Unia Krywałd 23 18 28:59 
Górnik Jankowice 22 17 32:40 
Concordia Radlin 22 17 34:43 
Płomień Czuchów 23 11 28:48 
Górnik Radlin Ib 22 12 17:45

Kolejarz Żory — LZS Gierał
towice 3:0 (wo), Piast Leszczyny 
— Dąb Gaszowice 4:0, Górnik 
Czerwionka Ib — Silesia Rybnik 
1:1. Kolejarz Gotartowice — Jed
ność Jejkowice 2:1, Zuch Orzepowice

 — Jedność Przyszowice 
9:2, Start Piece — GKS Rymer 
Ib 5:0.
Górnik Czerwionka. 29 35 91:20
Start Piece 20 31 66:25
Zuch Orzepowice 20 29 79:38
Silesia Rybnik 20 29 53:20
Piast Leszczyny 20 19 40:43
Dąb Gaszowice 20 17 38:52
Kolejarz Żory 20 17 32:53
GKS Rymer Ib 20 16 57:55
Jedność Przysz. 20 15 29:57
Kolejarz Gotart. 20 13 22:62
Jedność Jejkowice 20 12 33:67
LZS Gierałtowice 20 i 25:78

II GRUPA

Olza Godów — Polonia Łaziska 
3:3, Kolejarz Wodzisław Ib — 
Górnik Pszów Ib 2.0, Kolejarz 
Olza — Polonia Marklowice 2:2, 
Gwiazda Skrzyszów — KS 27 Goł
kowice 1:1, Górnik Wilchwy — 
Przyszłość Rogów 0:0. Silesia Lu
bomia — LKS Zabełków 4:4.
Olza Godów 20 35 55:19
Silesia Lubomia 20 30 62:31
Polonia Łaziska 20 23 35:32
Kolejarz Wodz. Ib 20 21 44:41
Przyszłość Rogów 20 19 39:42
Górnik Wilchwy 20 19 34:40
LKS Zabełków 20 18 44:43
Kolejarz Olza 20 17 39:49
KS 27 Gołkowice 20 17 31:43
Górnik Pszów Ib 20 15 31:46
Gwiazda Skrzyszów 20 14 16:35
Polonia Markl. 20 14 26:36

Przed tygodniem podaliśmy 
końcową tabelę rozgrywek pierw
szej grupy kl. C, dziś przedsta
wiamy Czytelnikom pozostałe, 
obrazujące końcową sytuację w 
poszczególnych grupach.

II GRUPA

LZS Palowice 12 21 37:6
LZS Rogoźna 12 16 26:16
LZS Stanowice 12 15 25:22
LZS Szczejkowice 12 12 16:23
Silesia Rybnik Ib 12 • 8 24:26
LZS Dębieńsko W, 12 6 22:34
LZS Baranowice 12 2 3:38

III GRUPA

LZS Zwonowice 10 19 44:10 
Jedność Jejkow. Ib 10 17 31:10 
LZS Nowa Wieś 19 10 19:18 
Start Piece Ib 10 6 19:28
LZS Adamowice 10 5 15:20
LZS Pstrążna 10 3 13:44

IV GRUPA

Naprzód Czyżowice 10 29 50:8 
LZS Moszczenica 10 15 40:9 
LZS Turza 10 11 19:21
LZS Gogołowa 10 7 20:43
LZS Jastrzębie 10 6 15:34
LZS Kokoszyce 10 1 4:33

V GRUPA

Naprzód Rydułt. Ib 10 16 34:8 
Silesia Lubomia Ib 10 14 26:16 
LZS Dzimierz 10 12 28:19
LZS Zawada 10 12 22:22
LZS Kornowac 10 2 7:32
LZS Krzyżkowice 10 2 4:30

GRUPA REZERW

RKS Górnik Rybnik 20 35 
Pogoń Niedobczyce 20 32 
Górnik Chwałowice 20 32 
Concordia Radlin 20 29 
GKS Rymer 20 23
Górnik Jankowice 20 23 
Concordia Knurów 20 20 
Górnik Radlin 20 19
Unia Krywałd 20 19
Kolejarz Wodzisław 20 14
Górnik Pszów 20 11
Płomień Czuchów 20 10 
Polonia Niewiadom 20 7
Czarni Gorzyce 20 6

83:20
79:24
68:24
65:33
52:32
51:40
45:58
48:49
59:64
46:50
31:65
26:92
32:91
52:91

JUNIORZY II GRUPY 
Polonia Marklowice 16 
Olza Godów 14
Silesia Lubomia 15 
Górnik Wilchwy 15 
Gwiazda Skrzyszów 13 
Przyszłość Rogów 14 
LKS Zabełków 12 
Polonia Łaziska 14 
Kolejarz Olza 12
KS-27 Gołkowice 13

KL. B. 
26 59:17 

61:9
32:37 
28:30 
24:26 
24:30 
23:30 
18:33 
15:38 
9:42

Podokręg
Racibórz
KLASA A IV GRUPA

LZS Tworków — Orzeł Polska 
Cerekiew 4:1.
LZS Tworków 12 16 22:16 
Polonia Głubczyce 12 15 29:20 
Stal Racibórz 12 14 23:13
Włókniarz Kietrz 12 11 22:33 
Orzeł Polska

Cerekiew 12 10 29:26
LZS Owsiszcze 12 10 20:23 
Fortuna Głogówek 12 8 18:30

Mistrzem grupy został LZS 
Tworków i awansował do opol
skiej ligi okręgowej. Do klasy 
B spadają: LZS Owsiszcze i For
tuna Głogówek.

KLASA B

Wł ókniarz Kietrz Ib — Spój
nia Racibórz 3:0 (wo), Piłkarze 
Spójni odmówili udziału w me
czu. Zarząd klubu wyciągnie wo
bec winnych surowe konsekwen
cje, Cukrownia Baborów — LZS 
Rudy 3:0, LZS Bojanów — LZS 
Krzanowice 2:6, Orzeł Dz ierży
sław — Sparta Branice 3:0,
Unia Racibórz 20 35 85:21 
Spójnia Racibórz 20 28 70:30 
Cukrownia Baborów 20 26 43:28 
LZS Krzanowice 19 24 61:44 
LZS Tworków Ib 20 20 65:50 
Orzeł Dzierżysław 20 20 38:50 
Włókniarz Kietrz Ib 17 16 37:38 
LZS Bojanów 19 16 42:63
LZS Rudy Wielkie 20 14 39:54 
Sparta Branice 19 12 37:67 
Concordia Ponięcice 20 4 13:86

Tytuł mistrza i awans do klasy 
A zdobyła rezerwa raciborskiej 
Unii. Trzy ostatnie zespoły spa
dają do klasy C.

Wyniki turnieju trampkarzy: 
LZS Krzanowice — Stal Raci
bórz 4:2, Unia Racibórz II — 
Spójnia Racibórz 4:0, Unia Ra
cibórz I — LZS Tworków 3:0. 
Unia Racibórz II 2 4 12:0
Unia Racibórz I 2 4 11:1
Stal Racibórz 2 2 4:5
LZS Krzanowice 2 2 5:10
Spójnia Racibórz 2 0 1:6
LZS Tworków 2 0 0:11

Następny turniej odbędzie się 
22 lipca na boisku LZS Krzano
wice. Początek spotkań o godz. 
13 30.

W finale mistrzostw Polski 
trampkarze MKS Racibórz ulegli 
MKS Jutrzenka Płock 0:3, zaj
mując ostatecznie II miejsce.

Pechowe przedostatnie okrążenie
pozbawiło Gawliczka 
tytułu mistrza Polski

Górskie kolarskie mistrzo
stwa Polski zakończyły się 
nieomal sukcesem utalento
wanego kolarza LZS Czerni
ca — Gawliczka. Zawodnik 
Czernicy uciekł rywalom na 
czwartym okrążeniu i wyrobił 
sobie ponad dwie i pół minu
ty przewagi. Pechowy defekt 
roweru na przedostatnim o
krążeniu odebrał jednak 
Gawliczkowi szansę zwycię
stwa. Ostatecznie kolarz LZS 
zajął 6 miejsce w czasie 
4,16,20. Wyprzedził on braci

LZS Szczejkowice zorganizował 
z okazji jubileuszu 35-lecia istnie
nia koła turniej piłkarski z udzia
łem 4 drużyn. Wyniki: Silesia Ryb
nik Ib — Pogoń Niedobczyce Ib 
1:2, LZS Stanowice — LZS Bełk 1:0, 
Silesia Rybnik Ib — LZS Bełk 3:2, 
Pogoń Niedobczyce Ib — LZS Sta
nowice 1:2. Pierwsze miejsce w tur
nieju zdobyła drużyna Stanowic. 
Na zakończenie uroczystości na 
boisku jubilata doszło do meczu 
propagandowego miejscowej dru
żyny z wiceliderem kl. A Pogonią 
Niedobczyce. Po zaciętej i na do
brym poziomie stojącej grze zwy
cięstwo odniosła Pogoń 3:2. Poje
dynek ten oglądało ok. 1,5 tysiąca 
osób. Główny sędzia zawodów p. 
Macioszek, wzorowo poprowadził 
mecz.

Na boisku Silesii Rybnik rozegra 
no turniej drużyn piłki palanto
wej, który przyniósł następujące 
wyniki: Górnik Jankowice — LZS 
Sudoł 63:37, Start Pietrowice — 
LZS Rój 56:18, Górnik Jankowice 
— LZS Rój 61:32, Start Pietrowi
ce — LZS Sudoł 40:33, LZS Su
doł — LZS Rój 0:30, Start Pietro
wice — Górnik Jankowice 49:56. 
Oto końcowa tabelka rozgrywek;

St. i K. Gazdów, Podobasa 
i wielu innych czołowych ko
larzy. Zwycięzcą wyścigu zo
stał reprezentant SHL Kielce 
— Kosela. Uzyskał on czas 
5,14,12. Z pozostałych zawod
ników LZS Czernica Biskup 
zajął 23 miejsce, natomiast 
Jochem miał defekt roweru i 
wycofał się z dalszej walki.

W najbliższy piątek zawod
nicy Czernicy: Gawliczek
i Jochem wezmą udział w 
4-etapowym wyścigu Sando
mierz — Kielce — Radom —  
Sandomierz.

Górnik Jankowice 3 6 180:118
Start Pietrowice 3 4 145:107
LZS Rój 3 2 80:117
LZS Sudoł 3 0 70:113

Sytuacja w rozgrywkach o mi
strzostwo okręgu katowickiego i 
opolskiego w piłce palantowej na 
tydzień przed zakończeniem sezo
nu przedstawia się następująco:

OKRĘG KATOWICKI

Górnik Jankowice 5 10 321:15
Silesia Rybnik 6 8 326:247
LZS Rój 5 2 86:196
LZS Czernica 6 2 141:275

OKRĘG OPOLSKI

LZS Lekartów 8 6
LZS Sudoł 3 4 176:162
Start Pietrowice 2 0 102:116
LZS Maków 2 0 86:115

Po zakończeniu rozgrywek mi
strzowie i wicemistrzowie okręgu 
katowickiego i opolskiego stoczą 
decydujące pojedynki o mistrzo
stwo Polski z czołowymi drużyna
mi Bydgoszczy i Poznania. Turniej 
ten przewidziano na dni 14 i 15 
sierpnia na terenie ośrodka spor
towo -  wypoczynkowego w Kamie
niu.

★
Polski Związek Baseballa orga

nizuje dla uczczenia pamięci zmar
łego niedawno, znanego działacza 
sportowego L. Motyki, rozgrywki

Atrakcje sportowe
w dniu Ś W IĘ T A
ODRODZENIA

Tegoroczne Święto Odrodze
nia będzie stało pod znakiem 
wyjątkowo licznych i atrakcyj
nych imprez sportowych na 
boiskach Rybnickiego Okręgu 
Węglowego. Dokładny pro
gram imprez zamieściliśmy 
przed tygodniem. Ponieważ 
jednak zaszły w międzyczasie 
pewne zmiany, przypominamy 
jeszcze raz ważniejsze wyda
rzenia sportowe.

Boisko huty „Silesia“ godz. 
10 —  16.00 —  turniej siatkówki, 

godz. 11.00 —  zawody piłki 
nożnej: Silesia Rybnik —  Stal 
Ustroń, godz. 14 — 19.00 —  tur
niej czołowych drużyn piłki 
palantowej.

Kąpielisko Ruda godz. 16—19 
zawody kajakowe i pływackie.

Wyścigi motocyklowe na to
rze RKS dla zawodników nie
zrzeszonych nie dojdą do skut
ku z uwagi na zbyt małą ilość 
zgłoszeń startujących.

*

Wiele imprez odbędzie się 
także 22 lipca na boiskach po
wiatów: rybnickiego, wodzi
sławskiego i raciborskiego. Wy
mienimy najważniejsze z nich: 
MRN Rydułtowy i LZS Czer
nica organizują wyścig kolar
ski na dystansie 50 km na ro
werach turystycznych i wyścigowych

wyścigowych. Zbiórka zawodników 
o godzinie 16.00 w szkole nr 1 
w Rydułtowach. Zgłoszenia w 
dniu zawodów przyjmuje ko
mitet organizacyjny wyścigu, 

mający swą siedzibę w wymie
nionej szkole.

♦
Kolejarz Wodzisław rozegra 

mecz piłkarski z zespołem Ko
lejarza Gliwice, w Jastrzębiu- 
Zdroju odbędą się zawody pły
wackie. Poza tym na terenie 
pow. wodzisławskiego w takich 
miejscowościach jak: Olza, 
Gołkowice, Gogołowa i Czyżo
wice odbędą się festyny spor
towe.

Zapowiadany wyścig kolar
ski szosami „Ziem Nadolzań
skich i Nadodrzańskich“ z po
wodu małej ilości zgłoszonych 
zawodników przełożony został 
na miesiąc wrzesień. W zamian 
PKKF-y Raciborza i Wodzisła
wia urządzą 22 lipca jednoeta
powy wyścig kolarski ze star
tem i metą na stadionie LZS 
Tworków. Na zakończenie wy
ścigu jedenastka miejscowego 
LZS zmierzy się z Kuźnią U
stroń, w Zabełkowie wystąpi 
Start Wisła, w Krzanowicach 
piłkarze Wisły Strumień.

32 czołowych
żużlowców

szykuje „nalot“
na Rybnik
W pierwszą niedzielę sierp

nia Rybnik, a ściśle mówiąc 
tor RKS Górnik będzie miej
scem rendez-vous 32 najlep
szych żużlowców, którzy wez
mą udział w półfinale indy
widualnych mistrzostw Polski. 
Ta wielka impreza będzie ko
lejną próbą umiejętności czo
łówki naszych żużlowców jak 
i sprawności organizacyjnej 
działaczy Górnika. Ci ostatni 
pragną jak najlepiej wywią
zać się ze swych obowiązków, 
toteż na stadionie panuje 
atmosfera gorączkowych przy
gotowań. Działacze Górnika 
nie tylko skrupulatnie śledzą 
przygotowania swoich zawod
ników do półfinału, ale wiele 
uwagi poświęcają także stro
nie organizacyjnej imprezy. 
Kolejny meldunek o przygoto
waniach RKS Górnik do pół
finału indywidualnych mi
strzostw Polski za tydzień.

Zdobywamy
karty pływackie!
Z inicjatywy MKKF Ryb

nik w okresie od 23 lipca do 
31 sierpnia na kąpielisku 
„Ruda"  prowadzona będzie 
masowa nauka pływania i 
akcja zdobywania kart pły
wackich. Naukę pływania po
prowadzi instruktor p. Ma
roszek codziennie od godz. 
15,00, zaś zdobywaniem kart 
pokieruje prof. Jochemczyk.

III-liga zakończyła mistrzostwa 1960 r.

Kibice CZERW IO N KIi RYDUŁTÓW odetchnęli z ulgą...
Zespoły śląskiej ligi okręgowej 

zakończyły batalią mistrzowską 
1960 r. Dla wielu drużyn, szcze
gólnie beniaminków, był to nie 
zwykle trudny sezon. Przejście 
już w tym roku na system rozgry
wek jesień — wiosna spowodo
wało przyspieszenie mistrzostw 
1960 r. które musiały zakończyć 
się do 17 lipca. Obecnie drużyny 
III ligi poza mistrzami grup ko
rzystają z przerwy letniej. Już 
we wrześniu rozpocznie się I se
ria rozgrywek 1961 roku.

Nasi III-ligowcy: Górnik Czer
wionka i Naprzód Rydułtowy o
bronną ręką wyszli z dramatycz
nej walki o ligową egzystencję. 
Górnik Czerwionka zajął w koń
cowej tabeli VII miejsce, Na
przód Rydułtowy — VIII. Nasze 
drużyny wyprzedziły w tabeli: 
Polonię Piekary, BBTS Bielsko, 
ŁTS Łabędy i Piast  Cieszyn. 
Pierwszą grupę III ligi opuściły 
BBTS Bielsko, ŁTS Łabędy i 
Piast Cieszyn.

Los naszych drużyn był nie 
pewny aż do ostatniej rundy mi
strzostw. Jedenastki Górnika i 
Naprzodu nie zawiodły jednak

o memoriał. Spotkania eliminacyj
ne odbędą się 22 lipca o godz. 14 
na boisku Silesii Rybnik i LZS Su
doł. Spotkanie finałowe o memo
riał L. Motyki odbędzie się 7 sierp
nia na boisku LZS Rój o godz. 16. 
Będzie ono jednym z punktów prog

ramu festynu sportowego organi
zowanego w tym dniu przez LZS 
Rój.

WGiD przyznał na ostatnim po
siedzeniu drugi już w tym sezonie 
walkower dla LKS Zabełków. Tym 
razem drużyna Zabełkowa zdobyła 
2 cenne punkty na Polonii Marklo
wice. Dzięki takiemu obrotowi 
sprawy i zwyżce formy drużyna 
Zabełkowa ma realne szanse utrzy
mania się w klasie B.

LZS Baranowice zorganizo
wał w ub. niedzielę festyn 
sportowy w ramach którego 
rozegrano turniej piłkarski. 
Zwycięzcą turnieju został Ko
lejarz Żory, który pokonał 
LZS Palowice 6:2 i LZS Bara
nowice 5:3.

*
Podobny festyn odbył się na 

stadionie TKS Kolejarz z tą 
jednak różnicą, że zamiast 
turnieju piłkarskiego odbyły 
się pokazy walk pięściar
skich i zawody podnoszenia 
ciężarów, w których wystąpi
li zawodnicy Górnika Janko
wice i LZS Jankowice.

swoich kibiców, zdobywając punk
ty, które zagwarantowały im po
byt w III lidze. Górnik Czerwion
ka rozgromił w ostatnim meczu 
Piast Cieszyn 9:0 (7:0), Naprzód 
Rydułtowy po zaciętej walce zre
misował z ŁTS 1:1 (0:1). O ile ze
spół Czerwionki zagrał koncer
towo we wszystkich liniach (kil
kudniowe zgrupowanie piłkarzy 
pomogło), to Naprzód wykazał 
wielką nerwowość. Remis w zupełności

zupełności jednak wystarczył Ry
dułtowom...

Od wtorku jedenastki Czerwion
ki i Rydułtów przebywają na o
bozie szkoleniowo -  wypoczynko
wym w Rajczy. Piłkarzom towa
rzyszą trenerzy. Obóz w Rajczy 
trwać będzie do 1 sierpnia, po 
czym dalsze przygotowania do 
rozpoczynających się we wrześ
niu mistrzostw odbywać się będą 
na miejscu.

Budowa stadionu w Kamieniu 
postępuje naprzód
Jednym z większych obiek

tów powstających na terenie 
Ośrodka Sportowo - Wypo
czynkowego w Kamieniu jest 
stadion sportowy. Prace przy 
jego budowie są już dość po
ważnie zaawansowane. Prze
konaliśmy się o tym naocz
nie podczas reporterskiej wę
drówki po terenach ośrodka.
W tej chwili prowadzone są 
w pełnym toku prace ziemne 
jak drenarz i formowanie jąd
ra stadionu, Jeszcze w tym 
roku nastąpi wysiew trawy.
Na budowie pracuje nowo
czesny spychacz typu S-100 
prowadzony przez dobrego 
fachowca L. Barona. Spychacz 
przesunął do tej pory około 
26 tys. m sześc. ziemi.

Kiedy obiekt ten przekaza
ny zostanie do użytku? Na 
pytanie odpowiada przew. 
PKKF Rybnik i kierownik 
budowy ośrodka p. W. Wil
czok: „Będzie to pierwszy 
obiekt sportowy wybudowany 
od podstaw w okresie powo
jennym w pow. rybnickim. 
Większość prac wykonujemy 
systemem społecznym. Jeśli 
roboty postępować będą zgod
nie z harmonogramem, prze
kazanie stadionu do użytku 
nastąpi w Święto Odrodzenia 
1961 r. Stadion posiadać bę
dzie: boisko piłkarskie, kom
plet urządzeń la., boiska do 
siatkówki i koszykówki, kor
ty tenisowe i reprezentacyjne 
boisko do gry baseball. Będzie 
to najbardziej nowoczesny 
stadion sportowy na terenie 
ROW“.

C Z A R N A

lis ta  P IŁK A R ZY
Decyzją WGiD ukarani zostali na

stępujący piłkarze: R. Mika (Po
lonia Niewiadom) — 1 mies. dyskw. 
za podburzanie zawodników do zej
ścia z boiska, J. Kubica (Polonia 
Niewiadom) — 6 mies. dyskw. za 
słowną obrazę sędziego i podbu
rzanie zawodników do zejścia z 
boiska, M. Krzykała (Polonia Nie
wiadom) — 4 tyg. dyskw, za słow
ną obrażę sędziego, J. Sowa (Przy
szłość Rogów) — 1 mies. dyskw, za 
brutalną grę, Z. Nowak (Silesia 
Lubomia) — upomnienie za kryty
kowanie orzeczeń sędziego, G. Lan
ger (Silesia Lubomia) — 10 tyg. 
dyskw.  za słowną obrazę sędziego, 
L. Tkocz (Silesia Lubomia) — 2 
mies. dyskw. za umyślne kopnię
cie przeciwnika przy piłce, R. 
Szryt (Silesia Lubomia) — upom
nienie za niesportowe zachowanie 
się. St. Kolczyk (Przyszłość Ro
gów) — 1 mies. dyskw.  z zawiesze
niem na okres 6 mies. za kopnię
cie przeciwnika przy piłce, E. 
Kranc (Przyszłość Rogów) — naga
na za pogróżki wobec sędziego, J. 
Zdrzałek (Piast Leszczyny) — 2
tyg. dyskw.  za krytykowanie orze
czeń sędziego, St. Hermit (Górnik 
Pszów) — 2 tyg. dyskw. za kryty
kowanie orzeczeń sędziego.

Ponadto kary otrzymali E. Pi
prek (Polonia Łaziska) — upom
nienie za krytykowanie orzeczeń sę
dziego, J. Wala (Concordia Radlin) 
— 1 mies. dyskw. z zawieszeniem 
na okres 6 mies. za brutalną grę, 
H. Greiner (Płomień Czuchów) — 
2 tyg. dyskw. za niesportowe za
chowanie się, A. Musiolik (Górnik 
Czerwionka) — upomnienie za nie
bezpieczną grę, T. Żogała (Jedność 
Przyszowice) — 3 mies. dyskw. za 
kopnięcie przeciwnika. Za brak po
rządku podczas zawodów kary 
grzywny zapłacą Polonia Niewia
dom, Kolejarz Gotartowice i LZS 
Gierałtowice,


