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Z  okazji 
DNIA DZIECKA 

zabaw w krainie, gdzie 
WODA CZYSTA  

I  TRAWA ZIELONA 
wszystkim dzieciom 

Życzy Redakcja

Do Kamienia 
- za darmo

W niedzielę, 31 maja od
będzie się w Kamieniu 
WIELKI FESTYN z okazji 
Dnia Dziecka. Wszyscy,

Foto: M. Szołtysek

którzy czują się nań zapro
szeni mają jeszcze jeden po
wód, aby wybrać się tego 
dnia na imprezy w ośrodku, 
bowiem do Kamienia kur
sował będzie specjalny waha
dłowy autobus MPK, z napisem

od zaraz na korzystnych warunkach finansowych 
pracowników o specjalnościach:

- okulista - optometrysta
- optyk okularowy

oraz pracowników na stanowiska: 
- kierownik sklepu 

- sprzedawca 
- kasjer

do nowootwartego ekskluzywnego 
SALONU OPTYCZNEGO.

Miła praca, dobra płaca, duża szansa.
Prosimy o składanie pisemnych ofert do dnia 14 czerwca br. 

w Laboratorium ’’KODAK EXPRES” ,
Rybnik, ul. Sobieskiego 3, tel. 222-56.

Zdrowie dla Michała
Czternastoletni Michał

DUSZA z ul. Jankowickiej 
cierpi na ciężką postać łusz
czycy, która, według lekar
skiego orzeczenia,... jest 
schorzeniem w obecnej dobie 
nieuleczalnym, można uzys
kać okresową poprawę, zale
żną od sposobów leczenia. Je
dyną szansą na wyleczenie 
daje kuracja przeprowadzo
na w Izraelu. Matka chłop
ca, Krystyna, nawiązała 
kontakt z ambasadą izraels
ką, gdzie została poinformo
wana, że leczenie kosztowa
łoby ok. 70 milionów zło
tych. Jedna z obywatelek Iz
raela już teraz zaoferowała 
pani Krystynie i Michałowi 
dom oraz pracę. Trzeba do
dać koszty przelotu - ok. 20 
mln. zł. Zebranie tej sumy 
przekracza możliwości ro
dziców Michała - emerytów. 
Dodajmy, że pani Krystyna 
urodziła ośmioro dzieci, 
z których kilkoro jest już „na 
swoim,,.

Do tej pory pomocną dłoń 
wyciągnęła właścicielka apteki

napisem DZIEŃ DZIECKA,
który swych pasażerów wo
zić będzie BEZPŁATNIE!

Autobus pojedzie trasą li
nii 586, do remontowanego 
wiaduktu, po drugiej stronie 
czekać będzie podobny au
tobus. Fundatorem bezpłat
nej przejażdżki jest Między
gminny Związek Komuni
kacyjny, a kursy autobusu 
„DZIEŃ DZIECKA,, roz-

teki w Paruszowcu Maria 
Głowacka, która częściowo 
nieodpłatnie realizowała re
cepty na całe kilogramy ma
ści. Również Sąsiedzi z ulicy 
Jankowickiej mają swój 
udział w finansowej pomocy 
dla Michała i jego rodziny, 
a ostatnio sumę 500. 000, zł. 
przekazało Przedsiębiostwo 
Handlowo - Usługowe „Alice 
& J„, dając, miejmy nadzieję, 
dobry początek.

Pani Krystyna DUSZA 
odwiedziła parę sklepów 
i firm, zostawiając numer 
konta i licząc na ewentualne 
wsparcie. Czy jeszcze ktoś 
zareaguje pozytywnie? Nie 
wiadomo.

My w każdym razie za
mieszczamy nr konta, licząc, 
że wśród właścicieli przed
siębiorstw znajdą się „dob
rodzieje,,, którzy kwotę 
przeznaczoną na cel huma
nitarny mogą sobie odpisać 
od sumy do opodatkowania: 
Bank Regionalny S. A. w Ry
bniku, konto nr 640990- 
140748- 261.

W. R.

poczną się o godz. 11. 00, 
z Placu Wolności.

Kolejne odjadą o: 12. 00, 
13. 00, 14. 00 i 15. 00.

Kto nie „załapie,, się na 
bezpłatną przejażdżkę, ma 
jeszcze do dyspozycji auto
busy kursowe linii 586.

/ e m /
O festynach organizowa

nych z okazji Dnia Dziecka 
piszemy na str. 11

100 posiedzeń, 260 uchwał

Co robią w tym Ratuszu?
27 maja minęły dwa lata 

od historycznego, a nie do 
końca rozumianego przez 
społeczeństwo przełomu 
w dziedzinie organizacji ży
cia lokalnych społeczności.

Wybory samorządowe 
były przecież znacznie mniej 
ekscytujące, niż wybory do 
sejmu, choć głębokość 
zmian w naszym najbliższym 
otoczeniu jest wynikiem te
go, że duża grupa uprawnień 
władczych wróciła do samo
rządów, czyli do społeczno
ści lokalnych.

Niestety ponad 40-letnia 
praktyka zarządzania

WSZYSTKIM i WSZYST
KIMI przez JEDNĄ PAR
TYJNO - PAŃSTWOWĄ 
SUPER - CENTRALĘ tak 
głęboko wzrosła w nasze po
strzeganie władzy, że ciągle 
nie zauważamy, iż sami ma
my jej, jako obywatele i spo
łeczeństwo coraz więcej, ba, 
nawet więcej niż potrafimy 
obecnie wykorzystać!

Rozbicie monopolu wła
dzy rozłożyło także pulę 
obowiązków na inne, niż do
tąd podmioty, także na nas 
samych, na lokalne społecz
ności i ich władze przedstawicielskie 

c. d. na str. 5

SPROSTOWANIE
W poprzednim nume

rze GR /20/71 z 22. 05. 92/ 
tekst załącznika do uchwały 
Rady Miasta nr 7c przyto
czyliśmy w wersji projekto
wanej. Natomiast radni

przyjęli tę uchwałę z wyłą
czeniem punktu 6.

Za niedopatrzenie przep
raszamy radnych i czytelni
ków.

1GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



ZARZĄD MIASTA INFORMUJE
Zarząd Miasta ogłasza przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 1 m2 pow. 

użytkowej na działalność handlowo-gospodarczą.

Lp. Adres lokalu pow. lokalu wizja lokalu godz.  stawka
w m2 w dniu

1. Orzeszkowej 9 65, 0
2. Korfantego 4/a 20, 9
3. Staszica 8 29, 7
4. Św. Antoniego 15/ofic.

ofic. 13. 0
5. Rynek l/ofic. / I  p 70, 0
6. Małachowskiego 59 181, 4
7. Małachowskiego 59 56, 0
8. Zebrzydowicka 2 135, 0
9. Młyńska 4 80, 5

wywoł. 
miesięczna 
za 1 m2

4. 06. 1992 9. 00-11. 00 10. 000 zł
1. 06. 1992 9. 00-11. 00 20. 000 zł
5. 06. 1992 9. 00-11. 00 5. 000 zł

4. 06. 1992 11. 00-13. 00 5. 000 zł
5. 06. 192 11. 00-13. 00 10. 000 zł
3. 06. 1992 9. 00-11. 00 5. 000 zł
3. 06. 1992 9. 00-11. 00 5. 000 zł
2. 06. 1992 9. 00-11. 00 70. 000 zł
1. 06. 1992 12. 00-14. 00 30. 000 zł

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego urzędu Miasta Rybnika mgr 
Roman Mańka tel. 25-531.

Przetarg odbędzie się 11 czerwca 1992 r. o godz. 10. 00 w sali nr 37 na I piętrze budynku 
Urzędu miasta Rybnika ul. Chrobrego 2.

Vadium wynosi 5 mln zł, za 1 lokal które należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Rybnika 
najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9. 30. Dodatkowo wpłacić należy koszt organizacyjny 
przetargu w wys. 50 tys. zł za 1 lokal. Zastrzegamy sobie prawo nie skorzystania z ofert bez 
podania przyczyny.

Zgodnie z zapowiedzią, podajemy szczegółowy harmonogram zajęć z przedmiotów na 
poszczególnych semestrach SZKOŁY ZARZĄDZANIA I MARKETINGU

HARMONOGRAM ROZKŁADU ZAJĘĆ Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIO
TÓW

NA POSZCZEGÓLNYCH SEMESTRACH

I ROK II ROK III ROK

PRZEDMIOT 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem.

1. EKONOMIA OGÓLNA 2/30 2/30 2/30 2/30 - 120

2. ORGANIZACJA I POLITYKA 
OG. PRZEDS. - - 2/30 2/30 2/30 90

3. FINANSE I KONTROLA 
ZARZĄDZANIA - - 3/45 3/45 4/60 150

4. KSIĘGOWOŚĆ 4/60 4/60 2/30 2/30 2/30 210

5. MARKETING 2/30 2/30 2/30 4/60 4/30 180

6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 
LUDZKIMI - - 1/15 1/15 - 30

7. SYSTEM INFORMATYCZNY 
PRZEDS. - - 1/15 - 3/45 60

8. ZARZĄDZANIE 
PRODUKCJĄ - - 1/15 1/15 - 30

9. PRAWO OGÓLNE 2/30 2/30 2/30 2/30 2/30 150

10. ZASADY PRAWA HANDL. 
FINANS. I SKARB. 2/30 2/30 2/30 2/30 2/30 150

11. MATEMATYKA 
I STATYSTYKA 4/60 4/60 2/30 2/30 - 185

12. INFORMATYKA 2/30 2/30 - - - 60

13. EKSPRESJA- 
KOMUNIKACJA 2/30 2/30 1/15 1/15 1/15 105

14. ANGIELSKI 4/60 4/60 4/60 4/60 4/60 300

15. DRUGI JĘZYK 
/NIEM ., FRANC. / 4/60 4/60 4/60 4/60 4/60 300

RAZEM: tyg. /sem. 28/420 28/420 29/435 30/450 28/390 2115

K O N K U R S
na stanow iska dyrektorów szkół

Dyrektor Delegatury Zamiejscowej kuratorium Oświaty 
w Rybniku ogłasza konkurs na stanowisko dyrektorów:

Szkoły Podstawowej w Świerklanach Dolnych
Szkoły Podstawowej w Świerklanach Górnych
Szkoły Podstawowej w Jankowicach.

Kandydaci winni spełniać następujące warunki:
* co najmnie 5-letni staż pracy pedagogicznej na stanowis

ku nauczyciela w pełnym wymiarze godzin lub nauczyciela 
akademickiego,

* dyplom ukończenia studiów wyższych z przygotowa
niem pedagogicznym lub zakładu kształcenia nauczycieli

* dobry stan zdrowia.

Oferty kandydatów powinny zawierać:
* kwestionariusz osobowy
* odpis dyplomu studiów wyższych i inne dokumenty 

potwierdzające posiadane kwalifikacje i osiągnięcia zawo
dowe

* koncepcje pracy na stanowisko dyrektora danej placó
wki z uwzględnieniem pracy z młodzieżą i demokratycznych 
zasad kierowania szkołą

* opinia z miejsc pracy z ostatnich 5 lat
* aktualne świadectwo zdrowia.

Oferty mogą być składane do dnia 12. 06. 1992 r. /włącz
nie/ w sekretariacie Delegatury Zamiejscowej KO w Ryb
niku ul. 3 Maja 29. Konkurs zostanie przeprowadzony 
w dniu 16. 06. 1992 r. w siedzibie Delegatury Zamiejscowej 
KO w Rybniku.

LISTY DO 
REDAKCJI

Konkurs czy farsa?
Odbył się II etap konkur

sów na dyrektorów szkół. 
Wyniki tego etapu były iden
tyczne, jak po pierwszym 
konkursie. W tych samych 
szkołach po raz drugi kon
kurs nie został rozstrzygnię
ty na skutek braku 2/3 gło
sów pozytywnych.

Regulamin przewiduje, że 
kandydat na dyrektora musi 
przejść ilością 2/3 głosów. 
Skład Komisji jest następu
jący:

4 osoby z Zarządu Miasta 
i Delegatury, a 6 osób ze 
środowiska szkoły. Czyli ni
gdy samo środowisko nie bę
dzie większością 2/3 /co sta
nowi 7 głosów/ i zawsze 
ostateczna decyzja należy do 
mniejszości spoza środowis
ka zainteresowanej szkoły.

A teraz konkretnie. 
W Szkole Podstawowej Nr 
5 w Rybniku od 4 lat dyrektorem

torem jest mgr Jerzy Piątek. 
Dobry organizator, kultura
lny, bezkonfliktowy, ma au
torytet jako pedagog. Nie
stety, w konkursie po raz 
drugi nie przeszedł, mimo iż 
nie miał kontrkandydatów, 
a opinia Delegatury wyrażo
na na konferencji Rady Pe
dagogicznej w dniu 
18. XII . 1991 r. przez p. wizy
tator mgr inż. Myszorową 
podkreślała wiele zalet pracy 
szkoły kierowanej przez dy
rektora Piątka.

Jak więc należy interpre
tować taki werdykt? Przypu
szczamy, że sprawa wyjaśni 
się w „trzecim etapie,,.

Czy nie lepiej było zamiast 
tracić czas i szarpać cudze 
nerwy, zacząć od trzeciego 
etapu?

Ile zdrowia i czasu by zao
szczędzono zamiast organi
zowania tej tragifarsy!

Grono pedagogiczne SP 
nr 5 nie zgadza się z takim 
postępowaniem wobec kan
dydata.

Podpisało 45 nauczycieli 
i członków komitetu rodzi
cielskiego

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. 
Pod Lasem 64 odsprzeda piece c. o. wodne 17 
m3 - szt. 3, pochodzące z demontażu lik
widowanych szklarni.

Informacja tel. 22-838 w godz. 7. 00 -1 4 .  00 
w Dziale Głównego M echanika.

Ogłoszenie towarzyskie
Piotrusiowi, wszyst

kiego dobrego z okazji 
Dnia Dziecka i urodzin 
życzy matka chrzest
na.

Festyn czerw onokrzyski
POLSKI CZERWONY 

KRZYŻ w Rybniku organi
zuje w sobotę 30 maja br. 
FESTYN CZERWONOK
RZYSKI. Impreza odbędzie 
się /obok budynku PCK/

w parku przy ul. Chrobrego. 
W programie przewiduje się 
pokaz udzielania pierwszej 
pomocy przedlekarskiej, au
kcję obrazów grupy „Obli
cza,,, występy dziecięcego

zespołu ludowego ze SP 
w Jankowicach, loteria fan
towa oraz gry i zabawy dla 
dzieci, a także mierzenie ciś
nienia krwi.

Dochód z imprezy zosta
nie przeznaczony na zorga
nizowanie kolonii dla dzieci 
z rodzin ubogich.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5       2
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SPACERKIEM PO  M IEŚCIE

Niebezpieczna ulica
W naszym mieście istnieje 

kilkanaście tzw. „wąskich 
gardeł„ komunikacyjnych, 
wynikających ze zmiany ich 
„obciążenia,, od czasu kiedy 
te powstawały. Stare cent
rum miasta to „węzeł gor
dyjski,, dla przyjezdnych, 
a największe niebezpieczeń
stwo stwarzają kierowcy 
wielkich ciężarowych samo
chodów.

Jednym z najbardziej nie
bezpiecznych miejsc jest od
cinek ulicy Rudzkiej od 
skrzyżowania z ul. Kotucza 
w stronę szpitala nr 1. Wąska 
ulica Rudzka, na której 
z biedą mijają się dwa samo
chody, nie posiada zakazu 
parkowania na tym odcin
ku, stąd też wszyscy załat
wiający swoje sprawy w szpi
talu i w jego sąsiedztwie, 
nagminnie parkują tam swo
je pojazdy. Mijają się w tym 
miejscu różni kierowcy. Ci 
z wyobraźnią czekają,

by przepuścić nadjeżdżają
cego z przeciwka, ale są i ta
cy, którzy - „ryją się na cha
ma,, i wjeżdżając na trzecie
go, powodują groźne sytua
cje.

Wydaje się więc koniecz
nym wydanie zakazu parko
wania na całym tym odcinku 
/parking, i to duży, jest nie

daleko, bo obok cmenta
rza/, uczynienie z tego od
cinka drogi jednokierunko
wej - obojętnie - w jedną lub 
w drugą stronę. Bezwzględ
nie należałoby zakazać tam 
ruchu pojazdów o wadze po
wyżej 3, 5 ton. Utrzymywa
nie tego stanu rzeczy może 
doprowadzić do sytuacji, 
w której karetka pogotowia 
nie dojedzie do szpitala.

C. G.

Ul. Rudzka - problem do rozwiązania
Foto: Cz. Goliński

SPACERKIEM PO  M IEŚCIE

Dla seniorów 
i dla dzieci
Prócz wielu innych różno

rodnych działań na rzecz 
mieszkańców, Rada Dzielni
cy Smolna prowadzi także 
działalność charytatywno - 
społeczną. Powołana w tym 
celu specjalna komisja 
współpracuje z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Ryb
niku /m . in. w rozprowadza
niu darów/ oraz z o. Os
karem z Ośrodka „SIG
NUM MAGNUM,,. Orga
nizowane są także imprezy, 
które mają starszym miesz
kańcom dzielnicy umilić ży
cie i pokazać, że nie pozos
tali sami.

W listopadzie ub. roku we 
współpracy z kościołem, 
w salce katechetycznej od
było się spotkanie najstar
szych mieszkańców dzielni
cy Smolna. Seniorów ugosz
czono ciepłym poczęstun
kiem, mogli oni także obejrzeć

obejrzeć i posłuchać występów 
dziecięcego zespołu „Przy
goda,,, chóru oraz ludowego 
zespołu z Gotartowic, wy
brano również Miss Senio
rek. Starsi mieszkańcy dziel
nicy, - którzy nie mogli 
przyjść na spotkanie, otrzy
mali paczki. Dostarczali je 
do domów członkowie Rady 
Dzielnicy. Pieniądze na zor
ganizowanie tej imprezy 
uzyskano od 43 sponsorów - 
m. in. Rejonu Energetyczne
go i właścicieli prywatnych 
sklepów. Działacze samorzą
du dzielnicowego chodzili 
do wszystkich, prosząc o po
moc finansową. Podobne 
spotkanie seniorów odbę
dzie się także w tym roku.

Nadchodzące dziecięce 
święto zostanie uczczone, 
podobnie jak w zeszłym ro
ku ciekawą imprezą z boga
tym i atrakcyjnym progra
mem.

Dzięki działaniom Rady 
Dzielnicy najmłodsi miesz
kańcy Smolnej zaznają 
w tym dniu wiele radości.

/ ja k /

D E WA S T A C J ERybnicki browar 
pauzuje

Jak poinformowano nas 
w rybnickim browarze, 
okresowy brak rybnickiego 
piwa na sklepowych półkach 
spowodowany jest moderni
zacją linii produkcyjnej za
kładu i montażem urządze
nia, zwanego pasteryzato
rem. Już wkrótce produkcja 
„Złotej Rosy,, zostanie 
wznowiona i rybniccy piwo
sze znów sycić się będą mogli 
swym ulubionym trunkiem, 
teraz już o przedłużonej 
świeżości.

A zatem do Europy idzie
my z kuflem piwa.

/w a ck /

Wraz z upływem czasu zmie
niają się ludzkie potrzeby, moż
liwości i moda. Wobec tego 
obiekty wybudowane wiele lat 
temu, a wśród nich i zabytki, nie 
spełniają wymogów współczes
nych użytkowników.

Chodzi tu głównie o rozbudo
wę, zmianę funkcji i moderniza
cji wyposażenia technicznego.

Niektóre prace wydają się 
użytkownikowi niezbędne, lecz 
względy racjonalne mówią coś 
wręcz przeciwnego. Typowymi 
przykładami są: tandetne wyko
nawstwo, tynkowanie i malowa
nie klinkierowych elewacji i po
większanie okien. Bylejakość 
wykonania uzasadniana bra
kiem środków, mści się bardzo 
szybko. Tandetne materiały 
w połączeniu ze złym wykonawst
wem starzeją się błyskawicznie 
i już wkrótce wymagają remontu 
bądź wymiany. A to kosztuje. 
Tynkowanie klinkierowych ele
wacji zamiast ich mycia jest bez

sensowne - materiał szlachetny 
jest pokrywany gorszym, wyma
gającym częstego malowania. 
A to też kosztuje.

Od kilku lat nastała moda na

powiększanie okien. Wprawdzie 
ostatnio jakby mniej tego typu 
działań, lecz to co już zniszczo
no - jeszcze wiele lat będzie 
straszyło.

Przeróbki często polegały na 
zastąpieniu dwóch mniejszych 
okien jednym większym. Miało

to niby dawać więcej światła.
Jednak, jak policzyłem na kil

ku przykładach, efekt przed i po 
przeróbce jest prawie ten sam. 
Tylko dużo szpetniej. Zdarzała 
się natomiast wymiana małych 
okien na duże. W tym przypad
ku zazwyczaj wnętrza są prze
grzewane w lecie i nadmiernie 
oziębiane w zimie.

Na szczęście, nowa norma bu
dowlana powróciła do starej 
wypróbowanej zasady - po
wierzchnia okna ma równać się 
1/7 powierzchni podłogi. 
I w wielu przypadkach za spra
wą cen energii otwory okienne 
są zmniejszane!

Szukając zdjęcia dla zilustro
wania problemu miałem duży 
problem: przykładów jest tyle, 
że trudno wybrać najgorszy. 
Ostatecznie zdecydowałem się 
na budynek usytuowany przy 
jednej z wylotowych ulic nasze
go miasta.

Tam właśnie dobrze skompo
nowaną, o ciekawym detalu ele
wację, bezmyślnie przekształco
no na coś co widzimy na zdjęciu.

Tekst i zdjęcie: RAYMAN

W Rybniku nad Nilem...
Czyżby ta woda była Ni

lem, a zanurzony w niej wik
linowy koszyk pozostałością 
po wehikule małego Mojże
sza? /porównaj: biblijna
Księga Wyjścia, rozdział 2/.

NIE! To jeden z rybnic
kich stawów, do którego 
ktoś wrzucił, pełen puszek 
i szkła, stary wiklinowy 
kosz!

Tekst i zdjęcie: /s z o ł/

Nie do uwierzenia !     bione w Rybniku. Jeżeli wybierzesz     bierzesz się na spacer do lasu
Może w to trudno uwie-        za kąpieliskiem „Ruda,,, to 

       przekonasz się o tym na własne
rzyć, ale zdjęcie tego piękn e g o
nego widoku zostało zro- Tekst i zdjęcia: /s z o ł/
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A B S O L W E N C I 1992
Prywatne
Żeńskie
Liceum

Ogólnokształcące 
Sióstr Urszulanek

Barbara
BREISA

Kl. IV a

Sylwia
BUKOWIEC

Joanna
KRYSTA

Aleksandra
BANASZKIEWICZ

Katarzyna
GOLIŃSKA

Barbara
KUTER

Kl. IV b

Anna
CIWIS

Joanna
JAMROZIK

Agata
BOCHENEK

Iwona
CZAPURA

Aneta
KRUKOWSKA

Maria
MICHALIK

Małgorzata
SMOŁKA

Sylwia
TOMALA

Aleksandra
NIESPOREK

Anna
SOŁTYSIK

Wiesława
ZAWADKA

Roksana
PIONTEK

Aleksandra
STRZELCZYK

Mariola
FURTOK

Aleksandra
MALERCZYK

Monika
ZAMCZEWSKA

Bernadeta
MICHALSKA

Monika
STASZCZYK

Katarzyna
PIETRYJA

Lilianna 
BOGACIŃSKA

Anna
GROMEK

Karolina
ŁUKIANOWICZ

Agnieszka
PALKA

Anna
URBASEK

Izabella
STRZODA

Państwowa
Szkota

Muzyczna
I I  S t .

w Rybniku
Dorota KWIATOŃ 
fortepian /naucz. mgr 
Krystyna Kurzeja- 
Kultys/

Tomasz PASŁAW
SKI-fortepian /naucz. 
mgr Maria Warchoł /

Jacek ŚWITACZ 
gitara /naucz. mgr Jan 
Freund/

Marek LUCJAN - 
kontrabas /naucz. Ro
man Huzior/

Jacek WACHTA
R C Z Y K - t r ąb  k a  
/naucz. mgr Euge
niusz Modliszewski/

Piotr SZENDZIE
LORZ - obój /naucz. 
mgr Jan Ludwik/

Paweł RERYCH - 
klarnet /naucz. mgr 
Ryszard Ucher/

Piotr ŚMIETANA - 
klarnet /naucz. mgr 
Marek Laszczak/

Michał MYSZOR - 
saksofon /naucz. mgr 
Krzysztof Biskup/

Michał SZCZEPAN - 
saksofon /naucz. mgr 
Krzyszfof Biskup/

Maciej ŚWITACZ- 
flet /naucz. mgr Zdzi
sław Stachura/

ABSOLWENTÓW NASTĘPNYCH SZKÓŁ ŚREDNICH PRZEDSTAWIMY W KOLEJNYCH NUMERACH „GAZETY RYBNICKIEJ,,
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100 posiedzeń, 260 uchwal

Co robią w tym Ratuszu?
c. d. ze str. 1
przedstawicielskie oraz wykonawcze.

To w naszym imieniu ob
szarem spraw należących do 
kompetencji samorządu rzą
dzą radni, czyli lokalny „pa
rlament,,, natomiast władzę 
wykonawczą gminy czyli jej 
„rządem,, jest Zrząd Miasta, 
będący ustawowym admini
stratorem majątku komuna
lnego.

W poniedziałek, 11 maja 
odbyło się setne posiedzenie 
Zarządu Miasta, a że równo
cześnie mija półmetek ka
dencji obecnych władz sa
morządowych, więc nasza 
redakcja poprosiła z tej oka
zji o rozmowę wiceprezyden
ta Rybnika, JERZEGO 
KOGUTA.

REDAKCJA „GAZETY 
RYBNICKIEJ.,,.: - Panie 
prezydencie, obywatel i to ka
żdy, obojętnie czy mieszka 
w Rybniku, w Pińczowie, Ło
mży, czy w Warszawie, ciągle 
warczy na tych ONYCH „we 
władzy,,. ONI to, ONI tamto, 
ONI mają zrobić, ONI od
powiadają, ONI nie zrobili, 
CO ONI zrobili przez ten 
czas! itd., itd.! Rybniczanie 
także warczą, na rząd, na 
zarząd, na całą WŁADZĘ, 
która nie może sprawić cu
downego przemienienia biedy 
w bogactwo, a bałaganu w po
rządek...

Jak pracuje zarząd miasta 
pod presją tak niewiarygod
nie dużych oczekiwań społe
czeństwa?

Wiceprezydent JERZY 
KOGUT: - zacznę od truiz
mu - że pracuje solidnie i rze
telnie, z najlepszą wolą słu
żenia naszej społeczności 
i gospodarnego zarządzania 
powierzonym nam mająt
kiem. Ale trzeba umieć dob
rze rozróżniać, co można 
czynić odpowiadzialnym 
Zarząd Miasta, a za co wła
dze państwowe lub konkret
ne podmioty gospodarcze, 
czyli fabryki, przedsiębiorst
wa lub kopalnie. Zbyt długo 
trzeba byłoby te kwestie wy
jaśniać więc powiem, czym 
jest Zarząd Miasta Rybnika 
i jakimi sprawami zajmował 
się przez te dwa lata...

Jest to 7 osobowe ciało 
wykonawcze Rady Miasta 
wybrane przez tę radę spoś
ród radnych /choć nie musi 
tak być/, które na codzień 
zarządza miastem i jego 
sprawami. Składa się z: pre
zydenta, 3 wiceprezydentów 
oraz 3 członków zarządu, 
czyli imiennie: Józef M a
kosz - to prezydent, Marian 
Adamczyk, Jerzy Kogut 
i Michał Śmigielski - to wice
prezydenci oraz Krystyna 
Stokłosa, Maria Kufa Sko
rupa i Józef Cyran - to człon
kowie zarządu.

RED. „G. R,,.: - Jaki jest 
zakres kompetencji poszcze
gólnych członków zarządu?

J. K.:  - Prezydent miasta

jest szefem czyli czuwa nad 
całością, natomiast „dział
ki,, odpowiedzialności są 
podzielone dość racjonalnie: 
pani KRYSTYNA STO
KŁOSA - sprawy finansowe 
i ekonomiczne pani MA
RIA KUFA - SKORUPA - 
opieka społeczna, sport i re
kreacja, pan Józef CYRAN 
- inwestycje, urbanistyka 
i gospodarka gruntami, wi
ceprezydent MARIAN 
ADAMCZYK - gospodar
ka komunalna, ochrona śro
dowiska, drogi i komunika
cja, wiceprezydent MI
CHAŁ ŚMIGIELSKI - 
działalność gospodarcza, 
komunalizacja mienia i kon
takty zagraniczne. Do moje
go zakresu kompetencji na
leżą: oświata, kultura i ad
ministracja.

RED. „G. R. „: - Jak prze
biega proces podejmowania 
decyzji, kto ponosi za nie kon
kretną odpowiedzialność?

J. K.:  Decyzja, którą
przyjmuje się do realizacji 
jest już decyzją CAŁEGO 
ZARZĄDU, ale rozpozna
wanie problemów i sposo
bów rozwiązania ich należy 
do poszczególnych człon
ków zarządu i każdy czyni to 
na „swojej,, działce. Uchwa
łę podejmuje, jak powiedzia
łem, cały Zarząd, a w ciągu 
dwu lat, na tych 100 po
siedzeniach zarządu podjęto 
ponad 260 uchwał.

RED. „G. R. „: - Jakich 
spraw one dotyczyły?

J. K.: - Różna jest ich ran
ga, bo są decyzje etapowe 
i finalne. Zarząd decyduje 
przecież o obsadzie stano
wisk w administracji i insty
tucjach oraz przedsiębiorst
wach komunalnych, decy
duje o zmianach w budżecie 
/w  ramach jednego działu/, 
a przede wszystkim wykonu
je zadania budżetowe, które 
wymagają nieustannej kont
roli i zdolności manewru wo
bec nowych sytuacji, zwłasz
cza inflacji; zarząd podejmu
je decyzje o przeznaczeniu 
miejskich lokali użytko
wych, o ich ewentualnej 
sprzedaży lub oddaniu 
w dzierżawę, ustala wyso
kość różnych opłat, legalizu
je działalność społecznych 
komitetów budowy/np. wo
dowciągu/...

RED. „G. R. „: - Czyli robi 
to, co mieści się w znaczeniu 
słowa ZARZĄD : zarządza 
sprawami miasta i jego mają
tkiem. A co z gospodarką? 
Czy miasto może prowadzić 
działalność gospodarczą, czy 
obwinianie zarządu o bezro
bocie jest uzasadnione?

J. K.: - Władze gminy tyl
ko pośrednio wpływają na 
sprawy gospodarki - po
przez stwarzanie korzyst
nych warunków dla jej roz
woju. Im lepsza jest kondy
cja podmiotów gospodarczych

gospodarczych, tym większe podatki 
płyną do kasy komunalnej. 
Ale sama gmina nie prowa
dzi działalności gospodar
czej. Takie jest rozstrzygnię
cie ustawy o samorządzie te
rytorialnym i koniec.

Gospodarką zajmować 
się ma prywatny /lub pań
stwowy/ przedsiębiorca, ale 
nie gmina lub jej zarząd. 
A jak jest z naszą gospodar
ka - każdy widzi.

RED. „G. R. „: Czego doty
czyła pierwsza uchwała za
rządu?

J. K.: - Zaraz zobaczę... 
7 czerwca 1990 r. o powoła
niu zespołu demonopolizacji 
i malej prywatyzacji Rynku, 
a ostatnia, podjęta na set
nym /jubileuszowym/posie- 
dzeniu, 11 maja br. - o ogło
szeniu konkursu na stanowis
ko dyrektora nowej szkoły 
w Chwałowicach. To ostatnie 
posiedzenie odbyło się zresz
tą wyjątkowo w poniedzia
łek.

Red. „G. R. „: -Czy był to
ast z okazji okrągłej setki?

J. K.: - Nie. Będzie ro
dzinna majówka, jako for
ma rekompensaty za czas 
zabierany przecież naszym 
rodzinom... 3 do 4 godzin 
tygodniowo ponad czas pra
cy, pomnożyć przez 100 to 
już 300 do 400 godzin za
branych rodzinie...

RED. „G. R. „: - Dziękuję 
za rozmowę.

Rozmawiała: 
EUGENIA PLUCIK

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

Zamieszanie wokół traktatu
Przyznam się szczerze, że 

spodziewałem się takiego 
rozwoju wydarzeń. Byłem 
absolutnie przekonany, iż 
po wszystkich protestach, 
które miały miejsce w Polsce 
pan prezydent ma, jeśli nie 
umówiony, to w każdym ra
zie przygotowany taki aneks 
do traktatu polsko-rosyj
skiego, który zadowoli 
wszystkich najbardziej nie
zadowolonych.

Skąd u mnie to przekon
anie? Można oczywiście po
wiedzieć, że dlatego, iż jes
tem przedstawicielem partii, 
czy może - co brzmi lepiej - 
opcji prezydenckiej i dlatego 
wierzę w pana prezydenta. 
Ale po pierwsze tak nie jest, 
a po drugie to nie o to tutaj 
chodzi. Jeden z senatorów 
powiedział mi parę dni temu, 
iż zapomina się w Polsce

o wadze i znaczeniu pew
nych słów.

Nasze społeczeństwo 
z najbardziej zasadniczych 
powodów uznało potrzebę 
istnienia czegoś, co nazywa 
się demokracją; po czym 
w wyborach dokonano wy
boru jednego z kandydatów.
I nie jest w tym momencie 
ważne, kto na kogo głosował 
i kto wygrał. Ważne jest to, 
że należy mieć szacunek do 
samego urzędu i osoby pias
tującej ten urząd. Szacunek 
ten winniśmy z bardzo pro
stego powodu: jeśli nie bę
dziemy szanowali kogoś, kto 
w naszym imieniu sprawuje 
władzę, nie będziemy sami 
szanowani przez innych. Ta
ka jest prosta prawda - sza
nuj siebie, a będziesz szano
wany przez świat...

Można poddawać krytyce

sposób przygotowania trak
tatu polsko-rosyjskiego. 
Można denerwować się, iż 
tego rodzaju posunięcia jak 
utajnienia treści nasuwają 
najgorsze skojarzenia. Moż
na głośno krzyczeć, iż jeśli 
się uważa, że powinna być 
w traktacie poruszona jesz
cze kwestia krzywdy i pa
mięci, to należy ją dopisać. 
To wszystko można.

Jednak politycznym błę
dem jest organizowanie de
monstracji przeciwko podpi
saniu TRAKTATU i orga
nizowanie konferencji pra
sowych, na którch zarzuca 
się, tak ludziom przygoto
wującym traktat jak i tym, 
którzy widzą potrzebę ure
gulowania stosunków z Ro
sją, wręcz działania antypol
skie.

A jeden z bardziej głoś

głośnych polityków taką właśnie 
konferencję zorganizował 
w czwartek, dokładnie 
w momencie, kiedy pan pre
zydent już leciał do Rosji.

I PREZYDENT zrobił to, 
czego można się było spo
dziewać: dodał preambułę, 
w której zostały zawarte 
wszelkie obiekcje Polaków.

A czy trzeba komuś tłuma
czyć potrzebę zawarcia tego 
rodzaju traktatu z Rosją? 
Wydaje się, że nie. Bowiem 
o potrzebie dobrych stosun
ków, z delikatnie mówiąc 
dość potężnym sąsiadem, 
stosunków tak politycznych 
jak i gospodarczych, nikogo 
właściwie przekonywać nie 
trzeba. Jest jasne, że jeśli 
chcemy odbudować swój do 
niedawna największy rynek 
zbytu, który tradycyjnie, tak 
w łatach międzywojennych, 
jak i w okresie rozkwitu pol
skiego kapitalizmu /czyli 
pod koniec dziewiętnastego 
wieku i na początku obecnego 
stulecia/ był terenem eks
pansji polskich produktów,

więc po to, by tam wrócić, 
trzeba mieć dobre stosunki 
polityczne. Tak jest wygod
niej i praktyczniej, no i oczy
wiście logiczniej.

A poza tym jest jeszcze 
jedna sprawa. Rozmawia
łem parę dni temu z dzien
nikarzem ukraińskim. Ma 
on absolutną świadomość ko
nieczności utrzymania jak 
najlepszych stosunków, tak 
z Polską, jak i z Rosją. Ale /i 
zgadzam się z nim całkowi- 
cie/trzeba mieć też pewność, 
że rosyjskie mocarstwo /a  
nikt tego nie kwestionuje, że 
Rosja jest mocarstwem/ po 
jakiejś przerwie, będzie sta
rało się swoją pozycję i swe 
utracone strefy wpływów 
odzyskać. I tylko dobre ukła
dy między Polską i jej najbliż
szymi sąsiadami, właśnie 
Ukrainą, Litwą czy Białoru
sią, umożliwią przeciwsta
wianie się Rosji. Ale na razie, 
by układać te dobre stosunki, 
trzeba mieć je dobre również 
z Rosją.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 5



?A może „Rybnik - pas cher,,!
-  korespondencja z Paryża

W Paryżu lato. W dzień /a  
piszę te słowa 17 maja/ tempera
tura sięga 40 stopni C, wieczora
mi nie spada poniżej 20 stopni. 
Nareszcie. Młode dziewczyny 
włożyły krótkie spodenki i wcię
te podkoszulki. Starsze dziew
czyny natomiast... też ubrały 
krótkie spodenki i jeszcze bar
dziej wycięte podkoszulki. Płeć 
męska uczyniła to samo i nagle 
z dnia na dzień pojawiło się 
pełno gołych nóg i ramion. Jesz
cze zimowe i blade, ale wystar
czą 2-3 dni i wszyscy zbrązowie
ją.

Za kilka tygodni - wakacje.

procent/. Co nie oznacza, że jest 
gorszej jakości. Efekt tych po
szukiwań to 2000 adresów po
grupowanych w 43 działy.

Jest tam wszystko; oprócz te
go gdzie można tanio kupić, 
zjeść lub spędzić noc, dowiadu
jemy się: gdzie za darmo w Pary
żu uczyń się języków, a gdzie 
ćwiczy ć jogę, gdzie najtaniej za
parkować samochód /zdradzę - 
przy Porte de Bagnolet - tylko 15 
franków za dzień / a gdzie naj
taniej wypożyczyć rower a także 
piłę i młot pneumatyczny. Kto 
wynajmie nam 17-wieczną piw
nicę na przyjęcie a w którym

DA„ i nic dziwnego. Aby dobrze 
czesać, trzeba ciągle trenować, 
stąd wielkie salony fryzjerskie 
potrzebują stale nowych głów, 
a kosmetyczne - nowych twarzy.

„Paris pas cher„ odniósł wiel
ki sukces. Najlepszy dowód, że 
tego roku ukaże się już jego 13 
edycja. Z zapytanych przez mnie 
10 Francuzów, 8 korzystało 
z niego, a 5 ma książkę w domu. 
Jeden z nich co prawda powie
dział mi o efekcie ubocznym 
pojawienia się w „Paris pas 
cher„; otóż właściciel sklepu lub 
lokalu stwierdziwszy, że jest tań
szy niż konkurenci, po prostu 
podnosi cenę. Cóż, wiąże go 
tylko zobowiązanie moralne. 
Każdy, kto znajdzie się w tej 
książce, ma prawo do przykleje
nia w widocznym miejscu pla
kietki Vu dans „Paris pas cher„

Nowoczesn dzielnica Paryża  - Defense
Ale zanim wyjedziemy, trzeba 
zrobić listę tego, co konieczne: 
dziecku rowerek, żonie plecak, 
sobie kajak. Ale to nie wszystko. 
Więc kupujemy dalej: nowe sa
mochody, nowe stroje, robimy 
sobie nowe twarze i nowe maki
jaże. Tylko gdzie? Jak odnaleźć 
się w tej dżungli ofert, propozy
cji, agresywnej reklamy! Fran
cuz bierze ołówek do ręki i liczy, 
liczy,  liczy, ale zanim policzy, 
sięga po książkę „PARIS PAS 
CHER„ czyli „PARYŻ NIE
DROGI,, i już wie: gdzie kupić 
nowy aparat fotograficzny 
i sprzęt do nurkowania taniej 
o 20 procent niż gdzie indziej, 
gdzie za pół ceny naprawią mu 
dach od namiotu i dadzą nowy 
naciąg do rakiety tenisowej, jak 
spędzić tanio 2 tygodnie na 
Gwadelupie i w którym klubie 
sportowym dziecko za darmo 
poćwiczy na batucie.

„Paris pas cher„ jest dziełem 
małżeństwa Francoise i Bernar
da DELTHIL, którzy wraz z ki
lkoma innymi osobami przemie
rzają co roku ulice Paryża, aby 
znaleźć miejsca, gdzie dany to
war lub usługa jest oferowana 
taniej niż gdzie indziej /napis na 
okładce głosi, że od 5 do 70

kościele /sic! /  można posłuchać 
za darmo jazzu. Gdzie za po
łowę ceny kupimy bilet do teatru 
i kiedy wejdziemy do Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej bez biletu. 
A także jak najtaniej polecieć do 
Nowego Yorku oraz gdzie kupić 
za 1/3 ceny sukienkę od Yves 
Saint Laurenta. Oprócz adresu - 
krótka informacja, przykłado
we ceny, zalety i wady miejsca, 
uwagi co do obsługi. Od czasu 
do czasu dodatkowy znaczek. 
Mała stopka oznacza adres 
szczególnie godny polecenia, zaś 
narysowany symbol książeczki 
mówi nam, że jeśli przyjdziemy 
z egzemplarzem „Paris pas 
cher,, w ręku, dostaniemy doda
tkową obniżkę lub mały prezen
cik. Przy kład pierwszy z brzegu; 
w Klubie Przyjaciół Wina /10, 
rue de la Cerisaie/ 12 butelkę 
dadzą nam za damo. W lokalu 
nocnym Aux Trois Mailletz/56, 
rue Galande, metro St. M ichel/ 
zejdziemy do piwnicy, aby po
słuchać jazzu, rocka lub bluesa. 
Warunek: książka w ręku. Gdy 
obok adresu narysowana jest 
skarbonka - świnka - specjalna 
okazja: tam jest za darmo! Naj
więcej świnek znalazłam w roz
dziale zatytułowanym „URODA

/„ Widziane w Paris pas cher,,/ .  
Co roku przewodnik jet aktuali
zowany, sprawdzane są stare, 
dochodzą nowe adresy. Każdy 
z czytelników może przysłać 
własne propozycje. W ankiecie 
na końcu książki pytani są oni 
także, ile zaoszczędzili, posługu
jąc się „Paris pas cher,,. Jeśli 
wierzyć jego autorom - średnio 
każdy użytkownik zaoszczędza 
22-krotną wartość książki czyli 
2200 franków.

Zastanawiam się czy u nas, 
gdzie ceny zmieniają się co ty
dzień, a sklepy pojawiają się rów
nie szybko co znikają, byłoby 
możliwe wydanie podobnego 
przewodnika? W formie książko
wej chyba jeszcze na to za wcześ
nie. A jednak informacje takie są 
bardzo potrzebne. Może by 
w „Gazecie Rybnickiej„ przynaj
mniej raz na kwartał ukazał się 
dodatek „RYBNIK PAS  
CHER,,. Biegnę ju ż, bo mam 
rendez-vous w salonie jednego 
Z wielkich mistrzów grzebienia, 
którego wynalazłam „pod świn
ką,,. Mycie, strzyżenie, układa
nie - wszystko za darmo. Chcą 
ćwiczyć, niech ćwiczą. Jedyna 
okazja!

EWA PODOLSKA
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GAZETA RYBNICKA

Głośniej o niesłyszących
Na terenie całego Rybnic

kiego Okręgu Węglowego 
oddziały dla dzieci niedosły
szących i głuchych posiada 
jedynie Szkoła Podstawowa 
nr 24 w Popielowie i to do
piero od 1987 roku. Przed
tem dzieci dotknięte tym ka
lectwem nie miały możliwo
ści pobierania nauki na miej
scu. Pozostawał ośrodek 
w Katowicach-Brynowie, 
który znajduje się stosunko
wo daleko lub - posiadający 
własny internat specjalisty
czny zakład w Raciborzu. 
Z propozycją przyjęcia dzie
ci głuchych i niedosłyszą
cych do Popielowa wystąpi
ło katowickie kuratorium. 
Szkoła miała dobre warunki 
lokalowe, gdyż była przewi
dziana na słynną „dziesię
ciolatkę,, ministra Kuber
skiego, którego projektu 
„reformy,, nigdy nie wpro
wadzono w życie. Dyrektor 
popielowskiej szkoły Jerzy 
Dziwoki chętnie przystał na 
tę propozycję. Głuche dzieci 
uzyskały więc łatwiejszy do
stęp do nauki, choć zarówno 
przed nimi jak i przed ich 
rodzicami piętrzy się wiele 
trudności. W szkole uczą się, 
oprócz dzieci z Rybnika, 
także z Żor, Wodzisławia, 
Jastrzębia, Leszczyn oraz 
okolicznych gmin. Same do
jazdy do Popielowa nie są 
łatwe. CM strony Wodzisła
wia nie ma właściwie żad
nego połączenia autobuso
wego. Dzięki staraniom dy
rekcji szkoły udało się załat
wić, że jadący z Wodzisławia 
do Rybnika autobus linni

pośpiesznej „E„ od niespeł
na roku zatrzymuje się w Po
pielowie na prośbę rodziców 
głuchych dzieci. Rodzice, po 
przywiezieniu dzieci do 
szkoły pozostają z nimi aż 
do końca lekcji, pomagając 
sobie wzajemnie - każdego 
dnia pełni taki „dyżur,, ktoś 
inny.  

W szkole uczy się aktual
nie w pięciu oddziałach 30 
uczniów głuchych i niedosły
szących w klasach: I, III, 
dwóch IV i VIII. Od przy
szłego roku planowane jest 
utworzenie „zerówki,,. Jed
nak do tej pory zgłosiła się 
zaledwie trójka dzieci - a kla
sa musi liczyć co najmniej 
sześcioro.

W tym roku opuszczą 
szkołę pierwsi absolwenci. 
Stoją oni przed trudnym 
problemem - co dalej? Czy 
uda im się zdobyć zawód, 
a później pracę? Troje dzieci 
pójdzie do Raciborza, do 
szkoły zawodowej przy Za
kładzie Głuchych, jedna 
dziewczynka będzie uczyć 
się hafciarstwa artystyczne
go w Krakowie, a dwie inne 
zostaną w Rybniku. Tu, 
w zwykłej szkole zawodo
wej, jedna z nich będzie 
uczyła się krawiectwa, a dru
ga kapelusznictwa i modnia
rstwa. Jest to pewien eks
peryment, tak więc nauczy
ciele oraz rodzice są pełni 
niepokoju czy dzieci sobie 
poradzą. Pomoc w organi
zowaniu warsztatów dla 
dzieci niepełnosprawnych 
w Rybniku obiecali Duńczy
cy.

Janina Podlodowska

„Sobótka w Pszowie„ - odc. XII
Z rozczuleniem mówił: 

gdzież to borajstwo miało 
rozum, żeby się związać z ta
kim powsinogą i iść za nim 
tyli świat. Zastraszone to ja
kieś. Nie musiało mieć dob
rze tam, gdzie było. Może jej 
teraz wynagrodzi ten mój 
smyk. Przywyknie do nas 
i zapomni o swoich stronach 
nad tym Błotnym Jeziorem, 
gdzie winnice i kwitnące mi
gdały, jak powiadają.

I miał rację leśniczy. Ilona 
starała się przywyknąć. Jak 
w obrazek patrzyła na Paw
ła, coraz łatwiej porozumie
wała się z teściem i tutej
szymi ludźmi, którzy ją wre
szcie uznali, tyko oczy jej 
stawały się coraz głąbsze 
i smutniejsze, choć Paweł jak 
mógł dogadzał jej i oszczę
dzał od cięższej roboty. 
Agnieszka też jest mało roz
mowna jak Ilona, ale ma 
oczy, które rzucają urok,

myślał Tomek i właśnie wte
dy zrównali się na drodze 
z Pawłem.

- Twój ojciec dopiero co 
porwał mi sprzed nosa dzie
wczynę - zaśmiał się Tomek.

- Agnieszkę? Ano prosili, 
żeby ją przywiódł z kościoła 
- spokojnie odparł Paweł.

- To ona sama nie trafi?
- Daj pokój, pilnują dzie

wki, ot co.
- Pilnują, pilnują, to aż 

śmiech bierze - oburzał się 
Tomek - to jakby ptakowi 
obcinać skrzydła, żeby nie 
latał.

- A cóż dobrego dla niej, 
jak będzie po wsi latała - 
spytał drwiąco Paweł.

- Lepiej niech ją dadzą od 
razu do panien, do klasz
toru, czepiec na głowę i tyle. 
To lepsze niż tak dręczyć 
młode stworzenie, żeby jej 
nie wolno było ust do kogo 
otworzyć!

c. d. n.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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niesłyszących
Gdy w szkole w Popielo

wie uruchomiono oddziały 
dla dzieci niedosłyszących 
i głuchych, nie było tu przy
gotowanych do takiej pracy 
nauczycieli. Tylko dwie oso
by miało odpowiednie wy
kształcenie i pojęcie o tej 
pracy. Trzeba więc było wy
kształcić odpowiednią kadrę 
pedagogiczną. Dwoje rodzi
ców zrobiło najpierw kursy 
pedagogiczne, a później spe
cjalistyczne, reszta rekruto
wała się spośród nauczycieli 
popielowskiej szkoły. Ukoń
czyli specjalne kursy organi
zowane w Raciborzu i przez 
katowicki Ośrodek Dosko
nalenia Nauczycieli, prowa
dzone przez specjalistów

 z Krakowa.
Do szkoły kieruje dzieci 

wyłącznie Wojewódzka Po
radnia Wychowawczo-Za
wodowa. Tam przechodzą 
one specjalistyczne testy 
psychologiczne i pedagogi
czne. Podobnych szkół na 
terenie województwa kato
wickiego jest 7 - m. in. w Ka
towicach, Gliwicach, Byto
miu i Dąbrowie Górniczej. 
W szkole w Popielowie dzie
ci głuche przebywają razem 
ze słyszącymi.  Wspólnie 
uczestniczą w różnych szkol
nych imprezach i uroczysto
ściach, wspólnie też bawią 
się na przerwach, co jest pe
wną formą integracji. Muszą 
się one nauczyć porozumie
wania z ludźmi słyszącymi, 
przede wszystkim odczyty
wania mowy z ruchu warg. 
Powinny też próbować same 
mówić, są więc pod stałą

Szerokie uprawnienia Sej
mu Śląskiego natury polity
cznej, ogólny prawno - pub
liczny status województwa 
śląskiego - osławiony art. 44, 
według którego nie wolno 
było nikomu zmienić ustawy 
konstytucyjnej dla ograni
czenia prawa ustawodaw
czego lub samorządu ślą
skiego bez zgody Sejmu Ślą
skiego i nierozwiązana kwe
stia art. 14, budziły w latach 
międzywojennych namiętne 
dyskusje, prowadziły do roz
bieżności stanowisk prawni
ków, posłów, publicystów 
czy wreszcie szarych obywa
teli.

Jeszcze w skrócie o nowe
lach do statusu. Pierwsza 
miała miejsce tuż przed ple
biscytem 8. 03. 1921 r. Wpro
wadzała ona warunek zgody 
Sejmu Śląskiego na zmianą 
ustaw dotyczących przemys
łu, rzemiosła i handlu, a tak
że gwarantowała robotni
kom i urzędnikom, że nie 
będą przenoszeni jak to czy
niono w Rzeszy. Następne 
nowele z 1921 r. dały Tym
czasowej Radzie Wojewódz
kiej prawo ustawodawcze do 
czasu pierwszej sesji Sejmu 
Śląskiego. TRW składała się

opieką specjalistów - laryn
gologów i logopedów. Dzie
ci głuche i niedosłyszące 
uczą się wymowy już od naj
młodszych lat, istnieją nawet 
przedszkola dla dzieci głu
chych i niedosłyszących. Do 
tej pory w Popielowie nie 
uczono języka migowego. 
Rodzice obawiają się trochę 
„migania,,, bo dzieci „miga
jące,, mogą zaprzestać mó
wienia.

- Od nowego roku szkol
nego planujemy wprowadze
nie nauki języka migowego - 
mówi dyrektor Jerzy Dziwo
ki. Będzie ona prowadzona 
równocześnie z artykulacją - 
nauką wymowy. Tego typu 
tendencje obserwuje się obec
nie na świecie - preferują to 
m. in. Szwedzi. Kilku nauczy
cieli przejdzie kurs języka mi
gowego w Raciborzu. Ten 
sposób nauczania nasza szko
ła wprowadza jako jedna 
z pierwszych w Polsce. Bę
dzie to więc swego rodzaju 
eksperyment - wyjaśnia.

Szkoła posiada specjalis
tyczny sprzęt nagłaśniający 
firmy STECOR z Krakowa - 
10 aparacików słuchowych. 
Nie są one jednak najlepszej 
jakości i znacznie ustępują 
aparatom produkcji zachod
niej. Wszystkie dzieci mają 
więc swoje własne aparaty 
słuchowe firm zachodnich. 
Z ich nabyciem nie ma już 
takich problemów jak kie
dyś. Szkolne aparaty służą 
więc tylko wtedy, gdy które
muś dziecku zepsuje sią jego 
własny. W salach przezna
czonych dla dzieci niedosły
szących wykonane są pętle 
induktofoniczne - pozwala
jące lepiej słyszeć przez apa
raty słuchowe. Szkoła jest

pod opieką rybnickiej Dele
gatury Kuratorium Oświaty 
i Wychowania, jej działalno
ścią interesuje się Zespół 
Opieki Zdrowotnej i ks. Joś
ko. Znaczącej pomocy fi
nansowej udziela Bank Ślą
ski w Wodzisławiu - jego 
dyrektor i rada pracownicza 
podjęli się roli sponsora. Pe
wne sumy na zakup wyposa
żenia przekazał także komi
tet obywatelski „Solidarno
ści,, w Rybniku. Poza nauką 
w klasie, każde dziecko ma 
indywidualne zajęcia rewali
dacyjne. W ich trakcie kła
dzie się większy nacisk na 
problemy danego dziecka, 
starając się usunąć zauważo
ne niedoskonałości.

- Jest to ciężka, żmudna 
praca - mówi nauczycielka 
Maria Szyngiel. - Na efekty 
trzeba czasem czekać latami. 
Szczególnie trudna jest nau
ka dzieci, które trafiają do 
szkoły późno, już w starszym 
wieku. Im wcześniej zacznie 
się pracę z dzieckiem nie sły
szącym, tym lepiej. Niestety, 
rodzice często zwlekają, nie 
chcąc pogodzić się z kalect
wem syna czy córki. Szukają 
znachorów zamiast zgłosić 
się do specjalistów - tłuma
czy. Ostatnio świadomość 
społeczeństwa w tej dziedzi
nie się polepsza. Są specjalne 
programy telewizyjne, książ
ki i podręczniki. Efekty pracy 
z dzieckiem niesłyszącym za
leżą w dużej mierze od współ
pracy rodziców. Tak więc 
muszą oni być świadomi, jak 
postępować z takim dziec
kiem i starać się zapewnić mu 
specjalistyczną pomoc już od 
najmłodszych lat - nawet od 
urodzenia.

MAREK JAKUBIAK

Ustawa konstytucyjna
z 15 lipca 1920 - cd.

z 20 członków, 15 z Górnego 
Śląska i 5 z Cieszyna, przy 
czym w tej „20„ znalazło się 
5 Niemców. Pierwszym 
przewodniczącym i wojewo
dą zarazem został Józef Ry
mer, zaś jego zastępcą Zyg
munt Żurawski /były prezes 
Rady Narodowej i Rządzą
cej w Cieszynie/.

Nowele z 1921 r. dały 
m. in. ministrowi sprawiedli
wości prawo do utworzenia 
w województwie śląskim Są
du Apelacyjnego, wprow
dzenia odpowiednich zmian 
w ustroju sądowniczym, ad
wokaturze i notariacie, jak 
również w ustawach doty
czących postępowania sądo
wego.

TRW działająca od 17. 06. 
do 10. 11. 1922 r. tj. do chwili 
zwołania I Sejmu Śląskiego 
zrealizowała szereg zadań, 
które gwoli omawianej te
matyki można tu przyto
czyć. Tak więc powołała 
Urząd Wojewódzki w Kato
wicach, dokonała podziału 
Śląska na 9 powiatów, roz

wiązała starą administrację 
i powiatową i wprowadziła 
nową, zorganizowała policję 
wojewódzką, zabezpieczyła 
zaopatrzenie ludności, po
wołała Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, utworzyła se
minaria nauczycielskie /w 
Pszczynie męskie, w Mysło
wicach żeńskie/, utworzyła 
Urząd Rent Wojskowych, 
zniosła tzw. obszary dwor
skie /jako osobne jednostki 
komunalne będące głównie 
w rękach niemieckich/, po
wołała Śląski Trybunał Ad
ministracyjny, ustanowiła 
trzy inspekcje przemysłowe 
/Katowice, Chorzów, Ryb
nik/, objęła opieką kobiety 
niezamężne z dziećmi, ze
zwoliła na otwieranie szkół, 
rozciągnęła na wojedwództ
wo śląskie ustawy podatko
we. I pomyśleć, że dokonano 
tego w cztery miesiące na 
ziemiach dwóch zaborów, 
po latach obcych rządów 
i dopiero konsolidując nową 
ekipę kierowniczą...

Wreszcie na koniec III

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

Marzenia 
o czystym 
powietrzu

W krajach do niedawna 
rządzonych totalitarnie, nie 
mówiło się o problemach 
ekologicznych, gdyż jaskra
wo obnażało to niedoskona
łość systemu. Dzisiaj, kiedy 
młode demokracje dawnego 
„bloku wschodniego,, zaczę
ły rządzić we „własnym do
mu,,, ogrom problemów 
związanych ze środowiskiem 
naturalnym stał się w naj
bliższym czasie, ze względów 
ekonomicznych, nie do roz
wiązania! W obliczu tej sytu
acji stanął przede wszystkim 
Górny Śląsk.

W rybnickim szpitalu np., 
na oddziale laryngologicz
nym, niektórych schorzeń 
rejestruje się kilkanaście, 
a nawet kilkadziesiąt razy 
więcej, niż na podobnym od
dziale szpitala w Polsce pół
nocnej, gdzie stan środowis
ka naturalnego pozostawia 
również wiele do życzenia.

Wystarczy zerknięcie na 
„podwozie,, zwykłej kosiar
ki do trawy żeby stwierdzić, 
że nóż i cała wewnętrzna 
obudowa jest oklejona gęsto 
warstwą tłustego kurzu, któ
ry znajdował się na trawie, 
a w czasie koszenia osadził 
się na maszynie. Zapew
niam, że kosiarki w Niem
czech czy w Austrii wygląda
ją od spodu znacznie lepiej. 
Nie interesuje nas oczywiście 
higiena maszyn do obcina
nia trawy, lecz zastanówmy 
się, ile ton takich „brudów,, 
wsiąkło już w nasze rybnic
kie „metry kwadratowe,,. 
A ile „tego,, wdychamy co
dzinnie i zjadamy w „nie-

rozdziału tej części słów kil
ka o pierwszym Sejmie Ślą
skim. Liczył on wraz z mar
szałkiem 48 posłów. Wybory 
wzorowano na Sejmie RP. 
Województwo śląskie po
dzielono na trzy okręgi: Ka
towice, Chorzów, Cieszyn 
tak, że na każde 25 tys. mie
szkańców przypadał jeden 
poseł. I Sejm Śląski zatwier
dził najważniejsze postano
wienia TRW.

Prace władz śląskich, mi
mo, że działał już Sejm były 
bardzo utrudnione ze wzglę
du na pozostałe różnorakie 
ustawodawstwo. Na Gór
nym Śląsku obowiązywały 
bowiem prawa niemieckie, 
austriackie, przepisy będące 
pozostałością rozporządzeń 
Komisji Międzysojuszni
czej, nowe ustawodawstwo 
polskie, a wreszcie chroniąca 
mniejszości narodowe Kon
wencja Genewska. Pozosta
ło wiele nierozwiązanych do 
końca spraw. Wystarczy ad 
hoc przytoczyć nierozwiąza
ną kwestię skarbową. Jesz-

zdrowej żywności,,?
Ekolodzy biją na alarm, 

ale problem wydaje się nie 
mieć końca... Widoczna na 
zdjęciu wyschnięta brzoza 
nie obudziła się tej wiosny do 
życia, nie wypuściła liści, nie 
zakwitła...

POST SCRIPTUM:
Z adanie dom ow e
Nasze ćwiczenie jest bar

dzo proste, wymaga jednak 
krótkiego spaceru po Ryb
niku. Do jednego słoika na
bierz wody z Nacyny, do 
drugiego z Rudy, zaś w trze
ci, dla porównania, nalej 
wody z kranu.

Wszystkim cieczom daj 
kilka godzin na odstanie. 
Potem zanalizuj zapach, ko
lor, osad... Smaku nie radzę 
sprawdzać!

W trakcie wykonywania 
tych czynności staraj się nie 
denerwować.

Cały czas pamiętaj, że to 
tylko zwykłe doświadczenie!

Tekst i foto: 
MAREK SZOŁTYSEK

cze pod koniec dwudziesto
lecia, wicemarszałek Sejmu 
Śląkiego Wł. Dąbrowski 
w imieniu sejmu wyrażał 
„chęć intensywnej współpra
cy w załatwieniu tego zagad
nienia...,, Ogólnie rzecz bio
rąc, sprawa decyzji o przy
znaniu województwu śląs
kiemu autonomii wydaje się 
dziś rzeczą oczywistą i zro
zumiałą. Jeden z powojen
nych badaczy pisał: „Podob
nie jak w wielu innych dzie
dzinach, również pod wzglę
dem elementarnych swobód 
demokratycznych Górny 
Śląsk stanowił najbardziej 
upośledzony zakątek Rzeszy 
Niemieckiej,,. Stąd także 
brało się niezadowolenie 
warstw średnich, chłopstwa 
i robotników. Stąd walka 
o demokratyczne prawa i in
stytucje. Wydaje się, że właś
nie ten aspekt w kontekście 
przyznania Górnemu Śląs
kowi autonomii warto zaak
centować.

M. PALICA
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KRONIKA POLICYJNA 

Włamanie po papierosy
Do kiosku „Ruchu,, przy ul. 

Racławickiej włamano się w no
cy z 14 na 15 maja. Nieznani 
sprawcy po wyrwaniu zamka 
w drzwiach skradli papierosy 
wartości 2 mln zł.

Drób w cenie
W nocy z 15 na 16 maja miało 

miejsce włamanie do kurnika 
w Rybniku przy ulicy 1 Maja. 
Złodziej wyrwał drzwi z zawia
sów i skradł 7 kur wartości 500 
tys. zł.

Ukradł, rozbił i uciekł
W nocy z 15 na 16 maja przy 

ulicy Włościańskiej nieznany 
sprawca skradł samochód fiat 
126p. Po krótkotrwałym użyciu 
pojazdu porzucił go x  stanie 
uszkodzonym. Straty wyniosły 
6 mln zł.

Bójka z nożem
Na Sportowej doszło 16 maja 

do bójki dwóch mieszkańców tej 
ulicy. W jej trakcie jeden 
z uczestników awantury został 
ugodzony nożem przez drugie
go. Sprawca został osadzony 
w areszcie.

Rowerem pod „Skodę„
16 maja na ulicy Wrębowej

OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM dom ko
mfortowy - w Wodzisła
wiu Śl., tel. 55-24-26, po 
godz. 18.

M4 do wynajęcia w Ry
bniku na biura lub inną 
działalność, tel. 22-223

W  A F C
Laboratorium 

Fotografii 
Barwnej 
Rybnik 

ul. Łony 12, 
jedno zdjęcie 

TY LKO 1900, - zł

10-letni chłopiec wjechał gwał
townie rowerem pod nadjeżdza
jący samochód skoda. Doznał 
obrażeń ciała, które na szczęście 
okazały się niezbyt groźne. Po 
opatrzeniu w pogotowiu został 
odesłany do domu.

Zza autobusu pod „Fiata„
Na ulicy Zebrzydowickiej 

około 23. 30 zza stojącego auto
busu wyszła na jezdnię kobieta, 
która została potrącona przez 
nadjeżdżającego fiata 125p. 
Ofiara wypadku doznała złama
nia podudzia i przebywa w szpi
talu.

Włamanie na pocztę
17 maja w Bełku nieznany 

sprawca włamał się do Urzędu 
Pocztowo-Telekomunikacyjne- 
go. Włamywacz dostał się do 
pomieszczeń doręczycieli. Strat 
jeszcze nie ustalono. Policja na
stępnego dnia zatrzymała po
dejrzanego.

Włamanie z pożarem
W nocy z 17 na 18 maja miało 

miejsce włamanie do budynku 
jednorodzinnego przy ulicy Nie
dobczyckiej. Nieznany sprawca 
po wybiciu szyby dziennej na 
piętrze wszedł do środka i prze
szukał poszczególne pomiesz
czenia, w tym znajdującą sią 
w budynku pracownię dziewiar
ską. Skradł magnetowid a na
stępnie dokonał podpalenia. 
W wyniku pożaru spłonęły meble

meble, sprzęt gospodarstwa domo
wego, odzież oraz maszyny dzie
wiarskie i przędza o szacunko
wej wartości 500 mln zł. Suma 
strat wyniosła około 1, 5 mld zł.

Telefonizacja na własną rękę?
Przy ulicy Leszczyńskiego 

w Kamieniu nieznany sprawca 
w nocy z 18 na 19 maja dokonał 
kradzieży 30 metrów kabla tele
fonicznego wartości 3, 5 mln zł.

Biją na Placu Wolności
19 maja około godz. 20. 00 na 

Placu Wolności 25-letni mężczy
zna po pijanemu bez powodu 
obrzucił wyzwiskami a następ
nie uderzył ręką w twarz znaj
dującego się tam mieszkańca 
Rybnika. Sprawca znieważenia 
i naruszenia nietykalności ciele
snej został zatrzymany przez po
licję do wytrzeźwienia i wyjaś
nienia.

Kieszonkowiec
20 maja około godz. 8. 00 

w autobusie WPK linii 587 nie
znany sprawca skradł z torebki 
damskiej portfel z dokumenta
mi i 1 mln zł.

Kradzież favoritki
W nocy z 20 na 21 maja 

w Rybniku przy ulicy Grunwal
dzkiej skradziono skodę favorit 
koloru ciemnoszarego wartości 
100 mln zł.

/ j a k /

D A SA P PHU
Alice & J

IMPORT-EKSPORT

nowoczesny sprzęt telefoniczny 
STAREX IMS - to duża cyfrowa centrala 

PABX produkcji GOLDSTAR
- to bogaty zestaw funkcji specjalnych
- spełni wszystkie wymagania dużych i śred

nich firm oraz hoteli

* atrakcyjna cena
* taryfikacja rozmów
* współpraca z aparatami keysystemowymi
* specjalne oprogramowanie dla hoteli
* współpraca z wieloma konsolami awizo
* homologacja Ministerstwa Łączności

Autoryzowany dealer Tele-Trading 
International / S a l e s /  Ltd.

P U H  Alice & J
Osiedle Południe 37, 44-253 Rybnik 8 

tel. 392134, 23031 w. 5134

Płytki ceramiczne, 
ścienne, 

podłogowe, 
elewacyjne oferuje 

nowootwarty 
specjalistyczny 

sklep

P P U H

„N O V IX
Rybnik

ul. Sosnowa 5, 
wjazd

99

od ul. Mikołowskiej
baza TRANSROW-u
tel. 25-042 w. 252

PORADY PRAWNIKA - w środy
Przypominamy naszym czytelnikom, że dyżury 
prawnika udzielającego bezpłatnie porad, prze
niesione zostały na środy, w godz. od 15. 00 do 
17. 00. Prawnik dyżuruje w siedzibie naszej reda
kcji, tel. 288-25.

EKSPRES 
Rybnik 
Reja 2

Wywoływanie negatywów i wykonywanie 
odbitek w dwóch formatach.
Terminy od 1 do 24 godzin.

Ceny konkurencyjne.
„Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcie,,
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Zachowania społeczne

W życiu przechodziłam 
już różne „zakręty,,, miałam 
większe czy mniejsze kłopo
ty. Nieraz było mi ciężko. 
Zawsze dawałam sobie jed
nak jakoś radę z sobą, ze 
swoimi problemami. To, co 
się jednak dzieje ze mną w tej 
chwili, jest zupełnie niezro
zumiałe. Jestem przerażona! 
Cały świat jakby skurczył się 
w jednym momencie. Czuję 
się tak, jakby mi było cały 
czas duszno, jakby wszystko 
było przede mną zamknięte, 
jakby wszystko mnie uwie
rało. Chcę stąd /skąd!? /  
uciec, a nie wiem jak i gdzie. 
To potworne uczucie. Jest 
mi z tym coraz gorzej. Boję 
się rozmawiać, choć gdzieś 
„w środku,, czuję, że muszę 
to robić, muszę rozmawiać 
jak najwięcej, bo któregoś 
dnia „wybuchnę,,, pęknę jak 
ściśnięty balon.

Wszystko zaczęło się od 
tego, jak rozstałam się, 
a właściwie zostałam porzu
cona przez swojego chłopa
ka. Tak naprawdę, to było 
jeszcze inaczej - on po prostu 
mnie zdradził! Trudno mi to 
wszystko zrozumieć. Nie 
wiem jak to się stało. Prze
cież między nami było 
wszystko w porządku. By
łam taka zakochana! Dużo 
rozmawialiśmy ze sobą, cho
dziliśmy na spacery, spędza
liśmy ze sobą bardzo dużo 
czasu, kochaliśmy się. Pa
miętam prawie wszystkie na
sze spotkania i to w najdrob
niejszych szczegółach. Pa
miętam nie tylko to co mó
wił, ale nawet jego głos, za
pach, spojrzenie... Teraz 
wszystkie te wspomnienia 
bolą mnie i jest to prawie ból

fizyczny. Nie mogę się ich 
pozbyć, choć bardzo bym 
tego chciała. Im silniej w y
rzucam je z siebie, uciekam 
od nich - tym mocniej to 
wraca. Już wszystko robię, 
żeby o tym zapomnieć. Pró
buję nawet pić, choć nigdy 
wcześniej tego nie robiłam. 
To jednak nie pomaga, 
a przynajmniej nie na długo. 
Jak senny koszmar wraca do 
mnie obraz jego z nią. Boże, 
gdybym wiedziała co zoba
czę, w ogóle nie wchodziła
bym do tego przeklętego po
koju. Ich zbaraniałe i bez
czelne miny! A była to moja 
przyjaciółka... Dlaczego tak 
się stało. Czy to możliwe, 
żeby to była moja wina? Czy 
ja popełniłam gdzieś błąd 
? To wszystko jest takie ok
rutne! Nie wiem, co będzie 
dalej, ale ja już nie wytrzy
mam dłużej. To wszystko 
jest takie głupie, takie bez
sensowne. Zaczynam się 
bać. Boję się. Czasami aż się 
trzęsę ze strachu. Nie wiem 
jeszcze czego się boję, ale 
czuję czasami potworny lęk. 
Może boję się po prostu sie
bie. Nawiedzają mnie okro
pne myśli. Tak, myślę o tym, 
żeby skończyć ze sobą. To 
nie jest tak, że chcę tego. Ja 
się po prostu boję, że kiedyś 
przyjdzie taka chwila, że bę
dę musiała to zrobić. Nie 
chcę tego! Jestem za młoda, 
żeby umierać. To jednak jest 
poza mną. To wraca do mnie 
jak jakaś siła, która narasta 
i której nie potrafię się prze
ciwstawić. A ja nie chcę 
o tym nawet myśleć. Nie 
potrafię.

Szamocę się z sobą jak 
ryba złapana do sieci. Nie 
mam dokąd uciec. Jestem 
zamknięta. Wszystko stało 
się ciasne i groźne. Boję się. 
Tak bardzo chcę żyć.

STANISŁAW
FRYDRYCHOWICZ

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

UWAGI DODATKOWE
1.  Za ogłoszenie ekspresowe - tj. przyjęte w okre
sie krótszym niż 7 dni przed ukazaniem się gazety
- dolicza się 50 procent.
2.  Za umieszczenie ogłoszenia na pierwszej i ostat
niej stronie dolicza się 100 procent.
3.  Za opracowanie graficzne dolicza się 10 pro
cent.
4.  Bonifikaty:
-10 procent przy 2-5 ogłoszeniach tej samej treści
- 20 procent przy 5-10 ogłoszeniach tej samej 
treści
- 30 procent przy ilości ogłoszeń większej niż 10

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Sprawa nauki religii w  szkołach

Nietolerancja Kościoła?
Sprawa nauki religii w szko

łach polskich stała się dla wielu 
„demokratów,, na Wschodzie 
i na Zachodzie okazją do gwał
townych ataków na Kościół ka
tolicki w kraju. Polskim wła
dzom kościelnym zarzuca się 
„brak tolerancji,,, a nawet „dyk
tatorskie zapędy,,... i przeciw
stawia się im system nauczania 
laicki, rzekomo neutralny wo
bec zagadnień religijnych. Ró
żni krytycy zachodni dodają 
z oczywistą satysfakcją, iż stosu
nek Polaków do tego zagadnie
nia świadczy wymownie o braku 
dojrzałości demokratycznej 
z ich strony.

Jak wygląda rzeczywistość? 
Jak zwykle jest złożona.

W demokratycznym społe
czeństwie dwie nieodzowne cechy 
oświaty to obiektywność i tole
rancja. Wszyscy są co do tego 
zgodni... ale zaraz potem zaczy
nają się różnić, gdyż różnie poj
mują znaczenie „obiektywności,, 
i „tolerancji,,.

Dla wielu osób pojęcia te spro
wadzają się w życiu społecznym 
do neutralności, wykluczającej 
wszelki osobisty punkt widzenia 
i ocenę. Takie podejście prowadzi 
jednak do całkowitego absurdu. 
Cóż, na przykład, powiedzieć 
o historyku, który w imię obiek
tywności, wykluczającej własny 
punkt widzenia i ocenę, stawiałby 
na równi liczbę guzików w skle
pach poznańskich... i liczbę ofiar 
drugiej wojny światowej?
Punkt widzenia jest nieodzowny, 
ażeby... widzieć, ocena, ażeby 
wyciągać wnioski. Osoba całko
wicie „neutralna,, stałaby się śle
pa i głucha, gdyż odcięłaby się 
całkowicie od rzeczywistości.

Skoro jednak całkowita neu
tralność nie jest możliwa, neu
tralność ograniczona do specyfi
cznych zagadnień i sytuacji staje 
się siłą rzeczy mieszanką neutral
ności i oceny - trochę jak angiels
ka herbata, będąca mieszanką 
herbaty i mleka. Wybór jest bo
wiem sprawą osobistego zapat
rywania, nawet wówczas,

gdy wybiera się... brak wyboru.
Stąd podwójny dylemat dla de

mokraty, osobisty i zbiorowy. 
Zwłaszcza w dziedzinie tak waż
nej, jak oświata.
Jednostka musi pogodzić dwie, 
często sprzeczne konieczności: 
nieodzowność własnego punktu 
widzenia i obowiązek uszanowa
nia cudzych zapatrywań... a sze
roki ogół potrzebę przekazania 
młodemu pokoleniu bezspornego 
kapitału z rzeczowym uwzględ
nieniem ścierających się w tej 
sprawie ocen i stanowisk. Orzech 
ten jest szczególnie trudny do 
rozgryzienia w bezzębnym, bo 
pozbawionym środków material
nych, społeczeństwie polskim, 
gdzie przez kilkadziesiąt lat bez
bożny reżim komunistyczny ru
gował szkolnictwo prywatne 
i usiłował narzucić narodowi wła
sną doktrynę.

W tej dramatycznej sytuacji 
najsolidniejszą gwarancją stwo
rzenia prawdziwie demokratycz
nej oświaty jest czujna, niesłab
nąca świadomość, że państwo nie 
jest w zasadzie powołane do nau
czania, lecz tylko do zapewnienia 
każdemu obywatelowi dostępu do 
jak największego kapitału wie
dzy. Nie ma ono być nauczycie
lem, lecz strażnikiem oświaty. 
Nie dyktatorem, lecz sługą. Cała 
wojna o oświatę, która toczyła 
się we Francji przez długie dzie
siątki lat i jeszcze całkowicie nie 
ucichła, wypływa właśnie z nie
porozumień co do właściwej roli 
państwa w szkolnictwie. Skrajni 
przeciwnicy szkół wyznanio
wych uważają, iż system bez 
religii powinien być uprzywile
jowany kosztem systemów pry
watnych, gdyż tylko on jest pra
wdziwie „neutralny,,. Zwolenni
cy wolności nauczania odrzuca
ją jednak tę pozorną „neutral
ność,,, w której widzą ukryte 
bezbożnictwo i piętnują uprzy
wilejowanie oświaty bez religii 
jako pogwałcenie ich praw oby
watelskich. Wszyscy podatnicy 
płacą bowiem na oświatę, bez 
względu na swoje przekonania

religijne i wszyscy powinni mieć 
prawo wyboru szkoły dla swo
ich dzieci bez dodatkowych ob
ciążeń finansowych ze strony 
państwa. Sprawa sprowadza się 
więc do pytania, kto ma orzec, 
jaki jest najlepszy system nau
czania i kto ma go wybierać dla 
dzieci: rodzice czy państwo? Dla 
zwolenników wolności naucza
nia wybór ten należy do rodzi
ców, a rola państwa jako straż
nika oświaty ograniczać się po
winna do czuwania nad tym, by 
każdy system nauczania przeka
zywał podstawowy kapitał wie
dzy wymagany przez prawo i re
spektował zasady demokracji. 
Reszta, to sprawa wolności oso
bistej obywateli.

Jak, w świetle tych zasad, wy
gląda sytuacja oświaty w Polsce 
dzisiejszej? Podczas debaty nad 
rozporządzeniem o nauczaniu 
religii w szkołach publicznych, 
która toczyła się w Sejmie pod 
koniec kwietnia br., minister 
edukacji Andrzej Stelmachow
ski wypowiedział się - jak donio
sło „Życie Warszawy,, - za „wy
chowaniem dzieci w duchu 
chrześcijańskim przy uwzględ
nieniu zasad etyki,,... ale bez 
przymusu.

„Przy pomnijmy - pisze „Życie 
Warszawy,, - że rozporządzenie 
wprowadza obowiązek wpisa
nia oceny z religii lub etyki na 
świadectwie ucznia. Można nie 
wybrać żadnego z tych przed
miotów, lecz jeśli się wybierze, 
obecność jest obowiązkowa. 
Ocena nie decyduje natomiast 
o promocji do następnej klasy,,.

Przeciwnicy tego rozporzą
dzenia określili je, oczywiście, 
jako „krok w kierunku państwa 
wyznaniowego,, i przebąkiwali 
o „faktach nietolerancji wobec 
niewierzącej mniejszości
uczniów,,...

Jak wygląda rzeczywistość?
Trzeba przyznać, że trudno 

jest nazwać „bezwyznaniowym,, 
system oświaty państwowej 
obejmujący takie przedmioty 
jak religia /k atolicka/ i etyka.

Nie narzuca on jednak ani reli
gii, ani etyki i nie dopuszcza, by 
przedmioty te decydowały
o promocji do następnej klasy. 
Pozostaje więc demokratyczny, 
a fakt, iż naświetla wiedzę i ety
kę z punktu widzenia wiary, 
wynika z tego, że - jak już za
znaczyliśmy powyżej - pełna 
„neutralność,, jest w takich 
sprawach niemożliwa. Każde 
przekazywanie informacji za
wiera bowiem w sobie wybór
i ocenę jej ważności w oparciu
o taki czy inny punkt widzenia. 
N ie można tego uniknąć, tak jak 
nie można iść naprzód, stojąc 
w miejscu... lub posuwać się 
jednocześnie we wszystkich kie
runkach! Pełną „neutralność,, 
można tylko udawać...

Do tego dochodzi, że w ubo
giej Polsce brak funduszów na 
jednoczesną rozbudowę różnych 
systemów oświaty. Państwo musi 
więc z konieczności odgrywać ro
lę, która w bogatszym społeczeń
stwie przypadłaby w udziale oso
bom lub kołom prywatnym. Czy
ni to jednak bez maski, demo
kratycznie, zgodnie z wolą i za
patrywaniami ogromnej więk
szości swoich obywateli. A opie
rając etykę na poważniejszych 
przesłankach niż pozbawiona 
etyki materia i arbitralny wybór 
niewierzących, zwiększa spois
tość społeczeństwa w szczegól
nie trudnym okresie kryzysu.

Dla prawdziwego demokraty 
pozostaje jednak pytanie, jak po
godzić osobisty punkt widzenia 
z obiektywnością, a własną ocenę 
z tolerancją. Odpowiedź jest nie
dwuznaczna: przez uczciwość, 
opartą na poszanowaniu prawdy
i bliźniego. Otóż takie poszano
wanie zawiera w sobie pojęcie 
miłości - w najszerszym, chrześ
cijańskim znaczeniu tego słowa. 
Żyjemy bowiem w świecie 
dwóch biegunów: obojętności, 
która wszystko zaciera, bo na 
nic nie zważa i jej przeciwieńst
wa: miłości, która widzi, bo 
zważa.

Rzetelnie stosowane zasady 
chrześcijańskie uczciwości i miło
ści są więc gwarancjami obiek
tywności i tolerancji, nie odwrot
nie...

Materia - w znaczeniu, jakie 
słowu temu dawali dotychczas 
materialiści - jest całkowicie

obojętna, a więc i ślepa, bo na 
nic nie zważa i niczego nie dostrzega 
strzega. Świat miłości odwrot
nie... Gdyby człowiek składał się 
wyłącznie z materii, byłby cał
kowicie nieświadomym auto
matem, bo ślepota nie widzi, 
a głuchota nie słyszy. Łatwo się 
zresztą o tym przekonać w życiu 
codziennym, w którym każde 
przyzwyczajenie, każdy nawyk, 
stopniowo zaciera uwagę i opar
tą na niej świadomość. Iluż to 
ludzi szuka okularów, które ma 
już na nosie, albo zegarka, który 
ma już na ręce! Gdyby byli auto
matami, każdy automatyzm - 
jak odruchowe zakładanie oku
lartów lub zegarka - zwiększał
by ich uwagę i wzmacniał świa
domość. Tymczasem dzieje się 
odwrotnie... Trudno o lepszy 
dowód, że świadomość ludzka 
nie jest wynikiem ślepych auto- 
matyzmów obojętnej materii, 
lecz przeciwieństwem obojętnoś
ci, opartym o uwagę, która roz
kwita w całej pełni w chrześcijań
skiej miłości.

Jest więc oczywiste, że na obo
jętności nie można oprzeć ani 
obiektywności, ani poszanowania 
dla praw bliźniego. Obiektyw
ność wynika bowiem z poszuki
wania prawdy, wobec której 
obojętność jest... obojętna, a po
szanowanie dla praw bliźnich 
jest przejawem miłości, nie jej 
brakiem.

Opowiadając się za systemem 
oświaty opartym o poszanowa
nie dla prawdy i bliźniego, Pol
ska obiera więc drogę autenty
cznej demokracji. Fakt zaś, że 
odwołuje się przy tym do religii, 
utwierdza to nastawienie tym 
solidniej w świadomości naro
du. Zaczęłaby dopiero błądzić, 
gdyby sprzeniewierzyła się tym 
zasadom i chciała, na przykład, 
narzucać przymusem wiarę ka
tolicką innowiercom. Prawdą 
jest, że taki przymus stosowali 
chrześcijanie niejednokrotnie 
w ciągu długiej historii chrześ
cijaństwa, ale sam fakt, że naru
szali w ten sposób własne zasa
dy, bynajmniej jeszcze nie ozna
cza, że same te zasady były złe. 
MICHAŁ KWIATKOWSKI, 
były dyrektor dziennika 
„Narodowiec,, ,
przedstawiciel „Gazety Rybnic
kiej,, w Europie Zachodniej.

NOTES DOMOWY

o
MIĘDZYNARODOWE

NUMERY
KIERUNKOWE

Malmö 40
Norrköping 11
Örebro 19
Östersund 63
Stockholm 8
Sundsvall 60
Rrelleborg 410
Trollhättan 52
Uddevalla 522
Umea 90
Uppsala 18
Varberg 340
Västeras 21
Växjö 470
Ystad 411

TURCJA- kod - 90 
Miejscowość Nr kierunk.

Adana 711
Ankara 4
Antalya 311
Bafra 3751
Bursa 24
Denizli 621
Eskisehir 221
Gaziantep 851
Iskenderum 881
Isparta 327
Istanbul 1
Izmit 211
Kemerburgaz 1
Malatya 821
Sincan 4
Trabzon 031
Zonguldak 381

WATYKAN- kod - 39 
Miejscowość Nr kierunk.
Watykan 6

WĘGRY- kod - 36
Miejscowość Nr kierunk.
Balatonfüred 86
Bekescsaba 66
Budapest 1
Cagled 20
Debrecen 52
Dunaujvaros 25
Eger 36
Gyöngyös 37
Györ 96
Kaposvär 82
Kecskemet 76
Miskolc 46

Nyiregyhaza 42
Pećs 72
Salgótarjan 32
Siófok 84
Sopran 99
Szeged 62
Szolnok 56
Szombathely 94
Tatabanya 34
Veszprem 80
Zalaegerszeg 92

W. BRYTANIA 
I IRLANDIA PŁN. kod-44 
Miejscowość Nr kierunk.
Aberdeen 224
Aldridge 922
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X X X  Odrzański Spływ  W iosenny 
Harcerskich Drużyn W odnych

6 Harcerska Drużyna Wo
dna im. Komandora Zbignie
wa Przybyszewskiego, której 
założycielem był obecny wo
jewoda śląski, harcmistrz 
WOJCIECH CZECH, była 
organizatorem spływu rzeką 
Rudą i Odrą do Zdzieszowic 
pod Górą św. Anny. Był to 
jeden z trzech głównych eta
pów spływu, który już z górą 
trzydzieści lat organizowany 
jest przez harcerzy. W pierw
szym okresie impreza odby
wała się na Kanale Gliwic
kim do Odry w Zdzieszowi
cach, by z czasem rozrosnąć 
do rozmiarów w jakich od
bywa się obecnie. Drużyna 
ta od dwudziestu jeden lat 
organizuje szlak, zwany od 
pseudonimu jednego z jego 
bohaterów, phm. Stanisława 
Wolnego, szlakiem „Baran
ka,,. Rozpoczyna on się na 
Rudzie w Wielopolu tuż za 
mostem na ul. Gliwickiej, 
dalej wiedzie przez Rudy, 
terenami parku rudzkiego 
do miejscowości Turze, by 
niedaleko za nią wpaść do 
Odry na stare koryto 
w Zdzieszowicach. Drugi 
szlak prowadził z Gliwic kanałem

kanałem do Koźla, dalej do 
mety w Zdzieszowicach, 
a trzeci z Olzy do Raciborza 
i dalej na miejsce zlotu.

Tegoroczny spływ rozpo
czął się od uroczystego apelu 
pod pomnikiem poległych 
w lesie nad Rudą. W ognisku 
na miejscu startu udział 
wziął v-ce wojewoda hm. 
EUGENIUSZ WRÓBEL, 
były poseł hm. SZCZEPAN 
BALICKI, hm. MARIA 
PLUCIANKA. Na swojego 
założyciela harcerze niestety 
nie doczekali się do samego 
momentu wygaszenia ognia 
i... poszli spać.

Start nastąpił 20 maja 
o godz. 8. 20, a całą kawal
kadę „kanadyjek,, jako do
wódca szlaku spływowego 
prowadził druh przewodnik 
Krzysztof Szczęsny. Oprócz 
harcerzy z Rybnika płynęli 
także uczestnicy z Katowic, 
Szopienic, Sosnowca, Żor. 
Interesujące były nazwy nie
których łódek, jak chociaż
by Faflok, Gizd, Lump, Pod
ciep. Po drodze uczestnicy 
spływu zwiedzali liczne at
rakcyjne miejsca, jak cho
ciażby park wokół pałacu

w Rudach, stocznię rzeczną 
w Koźlu. Uczestnicy „spły
wali,, na miejsce zlotu 
w Zdzieszowicach od piątku 
21 maja do soboty, by w nie
dzielę dnia 24 maja pieszo 
udać się pod pomnik Po
wstańców Śląskich i uczcić 
tym sposobem rocznicę po
wstańczych zrywów swoich 
przodków i tych, którzy 
w tym czasie harcerstwo na 
Śląsku tworzyli, bowiem

w roku 1920 tworzone są 
pierwsze drużyny harcerskie 
na tym terenie.

Z uwagi na sytuację po
lityczną Górnego Śląska, 
praca harcerska miała cha
rakter wielkiej ofensywy pod 
hasłem rozwijania patriotyz
mu wśród młodzieży i od
działywania przez nią na do
rosłe społeczeństwo.

Zwycięzcami spływu zo
stali wszyscy jego uczestnicy, 
bowiem przepłynięcie jego 
szlaków stanowi nie lada 
wyczyn, zaś wrażeń starcza 
na wiele miesięcy.

CZ. GOLIŃSKI

Drużyna rybnicka na noment przed startem...
Foto: Cz. Goliński

     j est nadkładanie niepotrzeb-Bednarek IDZIE do Barcelony       nych metrów. Cenne ułamki
 sekund traci się również za 

sprawą miękkiej tartanowej 
nawierzchni, gdyż nie można 
się po niej poruszać tak lek
ko i płynnie jak po twardym 
asfalcie.

W rozegranych 15 maja 
w norweskim Bergen zawo
dach lekkoatletycznych 
„Grand Prix ’92„, rybnicki 
chodziarz JACEK BENDA
REK na dystansie 50 km 
zajął drugie miejsce, ustępu
jąc pola tylko ubiegłorocz
nemu zdobywcy „Pucharu 
Świata,, Meksykaninowi 
CARLOSOWI MERCE
NARIO, który uzyskał czas 
3: 48, 05. Wyścig rozgrywany 
był w całości na stadionowej 
bieżni, toteż by pokonać 50 
regulaminowych okrążeń 
trzeba było zaliczyć aż 125 
okrążeń. Na ich pokonanie 
rybnicki chodziarz potrze
bował 3 godziny, 52 minuty

i 53 sekundy i rezultat ten jest 
nowym rekordem Polski na 
tym dystansie /n a  bieżni/. 
Sam zawodnik twierdzi, że 
sukces ten powinien mu zna
cznie ułatwić uzyskanie oli
mpijskiej przepustki do Bar
celony. Wynik mógłby być 
lepszy, gdyby wyścig odby
wał się na trasie, ponieważ 
chodzenie po bieżni jest zna
cznie trudniejsze. Przede 
wszystkim wielkim wrogiem 
człapiącego długodystanso
wca jest monotonia chodze
nia w kółko i znudzenie nie
zmiennym otoczeniem. Ko
lejny problem to koniecz
ność dublowania słabszych 
rywali, czego konsekwencją

W każdym razie uzyskany 
przez rybniczanina wynik 
daje mu miejsce w pierwszej 
piętnastce na świecie i od
mówienie w takim przypad
ku olimpijskiej przepustki 
byłoby decyzją, delikatnie 
mówiąc, mało rozsądną. 
Miejmy nadzieję, że rozsąd
ku ludziom władnym w tej 
gestii nie brakuje i że Jacek 
Bednarek, obok Roberta 
Korzeniowskiego, maszero
wać będzie na trasie olimpij
skiej piędziesiątki.

/w a ck /

KS ROW 
zm ienia  te rm in  

WALNEGO 
ZEBRANIA

Jak poinformowano 
nas w KS ROW data wal
nego zebrania członków 
klubu została zmieniona. 
Według ostatnich klubo
wych doniesień odbędzie 
się ono dopiero 12 czerw
ca. Czekamy...

/w ack /

Widziane 
z okna

Oglądam codziennie z ok
na mojego mieszkania mecze 
siatkówki, rozgrywane na 
osiedlowym boisku przez 
naszą „dorodną,, młodzież. 
Grają chłopcy i dziewczyny 
od lat 14-tu wzwyż. To, co 
oglądam w ich wykonaniu 
najpierw mnie bawiło, ale po 
namyśle ogarnęło mnie 
zgrozą. Nie potrafią zaser
wować, odebrać zagrywki, 
podać. Poruszanie się mło
dzieży po boisku bardziej 
przypomina wysiłki słonia 
tonącego w smole niż zaba
wę ruchową. Co z takiej 
młodzieży może wyrosnąć? 
Nie potrafiący schylić się po 
„leżące na ziemi,, pieniądze 
inżynierowie z garbami. Co 
na to nauczyciele, którzy 
wychowali lub dalej wycho
wują to kalekie społeczeń
stwo? Od córki dowiaduję 
się, że już od pół roku nie 
miała lekcji gimnastyki, bo 
nauczycielka jest chora. Ro
zumiem nauczycieli, im na
prawdę jest ciężko, ale czy 
naprawdę robią wszystko, 
co do nich należy? Przecież 
na ich emerytury pracować 
będą właśnie ci młodzi lu
dzie. Młody człowiek, który 
nie potrafi wykonać prze
wrotki czy chociażby tak za
serwować, by piłka przele
ciała za siatkę, jest kaleką. 
Czy dyrektor szkoły, który 
przez pół roku nie może wy
znaczyć zastępcy do prowa
dzenia lekcji w-f nie czuje 
wyrzutów sumienia, że na 
jego oczach rośnie tak nie
sprawne fizycznie pokolenie!

Pocieszający jest tutaj 
fakt, że młodzież ta zdaje się 
rozumieć swoje braki i nie 
oglądając się na nikogo, 
WYCHOWUJE się FIZY
CZNIE sama. Ale po co 
w tym wypadku etat nauczy
ciela w - f?

C. G.

NOTES DOMOWY

o

RYBNICKA  KSIĄŻKA
TELEFONICZNA

28810 Honysz Jerzy Findera 28147 Hibner Andrzej Żużlowa
27657 Honysz Bożena Grunwaldzka 26878 Hudzik Rudolf Młyńska
27452 Honisz Regina Dąbrówki 27529 Hudziak Daniel Pukowca
28644 Hop Jerzy Dąbrówki 28870 Ibram Stanisław Wawelska
23884 Hoppe Jan lek. med. Długosza 22577 Ignacy Jan Wodzisławska
25375 Horcinek Urszula Myśliwska 23428 liski Zbigniew Zebrzydowicka
25350 Horyśniak Maria Findera 23480 Imidczyk Marian Tęczowa
24145 Horyza Zofia Niemodlińska 28212 Ingram Edward Sławików
26249 Horst Henryk Mglista 22336 Iwanek Henryk Dworcowa
27034 Hora Elżieta Śląska 27434 Iwanienko Andrzej Dąbrówki
27968 Horzela Maria Krupińskiego 23920 Iwanienko Wanda Jankowicka
27224 Horzela Franciszek 1 Maja 28596 Izdebski Ireneusz Orzepowicka
24061 Hoszek Florian Kościuszki 27600 Izydorczyk Jadwiga Wyzwolenia
25770 Hoszek Leszek Raciborska 23269 Iwulski Zbigniew Zebrzydowicka
22548 Hubczenko Zenon Karłowicza 28032 Iwan Zdzisław Chwałowicka
23628 Hibner Zofia Wyzwolenia c. d. n.
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SZTUKA  *  TWÓRCY  *  WYSTAWY
 pod redakcją MARIANA RAKA

„MATKA I DZIECKO,, 
P a b la  P ica s sa

bezbłędne opanowanie rzemiosła, 
mistrzostwo kreski, lekkość 
i swobodę w poszukiwaniu 
„ruchu„ rysowanych postaci, 
płynność i dynamikę linii oraz 
wzruszający wyraz troski 
matki o swoje dziecko.

Wczesna twórczość jedne
go z najpłodniejszych i zara
zem najbardziej kontrower
syjnych malarzy naszych 
czasów PABLA RUIZA PI
CASSA,  urodzonego
25. 10. 1885 r. w Maladze 
/Andaluzja/, była zdecydo
wanie odmienna od jego pó
źniejszej twórczości - kubiz
mu. W dużej mierze poświę
cona była życiu rodzinnemu, 
życiu ludzi ubogich, pro
stych /okres błękitny/, czę
sto cyrkowców /okres różo
wy/.

Wczesne obrazy Picassa, 
początkowo utrzymane 
w tonacji niebieskiej /1901- 
1904/, później różowej 
/1905-1906/ nasycone były 
wartościami emocjonalnymi 
graniczącymi czasami z pew
nym sentymentalizmem. 
Emocjonalizm jego wczes
nych dzieł był nastrojowy 
i melancholijny.

Z tego też okresu pochodzi 
reprodukowany szkic łów
kiem pt. „Matka i dziecko„ 
/Paryż - 1904/. 23-letni 
Pablo wykazuje tutaj bezbłędne

Pablo Ruiz Picasso „MATKA I  DZIECKO,, - Paryż, 1904 
/ołówek/

Festyny *
Dzień Dziecka 
w Kamieniu
MIEJSKI OŚRODEK 

SPORTU I REKREACJI
w Kamieniu organizuje 
w niedzielę 31 maja FES
TYN z okazji DNIA DZIE
CKA.

W realizację imprezy włą
czyły się państwowe i prywa
tne zakłady pracy, fundując 
wiele nagród. Sponsorami 
są: Adam FUDALI - radny 
z Boguszowic, Waldemar 
STĘPNIEWSKI - radny 
z dzielnicy Kamień, Bogan 
GOSZCZ, a także pan PA
WLAS, który funduje lody, 
oraz firmy: ZWUS, KON
TAKT, UWEX-Art i Zakła
dy Drobiarskie.

Lista sponsorów jest ciąg
le otwarta! TY i TWOJA 
FIRMA również możecie 
zostać DOBRODZIEJEM 
dzieci w dniu ich święta!

Festyn rozpocznie się 
o godz. 11. 00 występem ze
społu wokalno-instrumentalnego

Festyny
lnego „TS„ przy klubie 
„Ruch,, w Przegędzy pod 
kierunkiem Czesława FU
CHSA z solistką Martą 
FUCHS, a także zespołu 
folklorystycznego przy Klu
bie „Ruch,, w Książenicach. 
W programie m. in. darmowe 
przejażdżki konne dla dzieci 
- stadnina koni Eugeniusza 
Biskupa i zawody strzeleckie 
dla dzieci i młodzieży - opie
ka instruktorów Ligi Obro
ny Kraju * na bieżni - wy
ścigi rowerkowe oraz biegi 
na różnych dystansach * ak
weny - wyścigi kajaków 
* występy zespołów dziecię
cych i... nie tylko.

Dzieci proszone są o za
branie własnych rowerków!

W ramach festynu odbę
dzie się również WIELKI 
PRZEGLĄD MŁODZIE
ŻOWYCH ZESPOŁÓW 
MUZYCZNYCH - począ
tek o godz. 15. 00.

Nagrodą dla zdobywcy 
pierszego miejsca będzie wy
jazd w czerwcu do Mazamet 
na południu Francji i wzięcie 
tam udziału w DNIACH 
POLSKICH.

* Festyny
... w Boguszowicach

Festyn z okazji „Dnia 
Dziecka,, zorganizowany 
przez Dom Kultury w Ryb
niku - Boguszowicach roz
pocznie się 1 czerwca od mię
dzyszkolnego finału turnieju 
dla dzieci Szkół Podstawo
wych nr 16, 17 i 18 „ASY 
Z TRZECIEJ KLASY,,. 
Zostanie on połączony 
z projekcją filmu „Niekoń
cząca się opowieść II„ w ki
nie „Zefir,,. Projekcja filmu 
zostanie powtórzona jeszcze 
dwukrotnie: o godz. 11. 30 
dla SP nr 17 i o godz. 13. 00 
dla SP nr 18. Od godz. 10. 00 
do 13. 00 trwał będzie kier
masz książek, a do godz. 
15. 00 przeprowadzone zo
staną gry i zabawy kompute
rowe dla dzieci. O godz. 
13. 30 każdy chętny może 
„pobazgrać,, po chodniku 
w ramach konkursu malo
wania kredą, zaś o 15. 00 
rozpoczną się zawody mode
li latających i rakiet kosmi
cznych. Ó tej samej godzinie 
- projekcja filmu składanko-

Fatałachy z naszej szafy

Idziemy 
na jakość
Decydując się na jakiś „fa

tałachowy,, zakup, najczęś
ciej, taka nasza kryzysowa 
dola, sugerujemy się ceną. 
Zobaczcie - chwalimy się po
tem - jak tanio udało mi się 
kupić tę kieckę? Po piewnym 
czasie przyjaciółki pytają, 
dlaczego nie chodzimy 
w tym rewelacyjnym, oka
zyjnie kupionym ciuchu. 
Rozlazła się - przyznajemy 
się z rozgoryczeniem. I w ten 
sposób, zamiast zaoszczę
dzić, wydałyśmy niepotrzeb
nie kilkadziesiąt lub kilka
set, zależnie od kalibru, zło
tych. Patrzmy zatem na ja
kość, bo dobre naturalne 
tkaniny nigdy nie wychodzą 
z mody, a nawet wtedy, gdy 
fason nie ten, można wyko
rzystać materiał. Do tkanin 
takich należą jedwab, baweł
na, len, wełna oraz coraz 
chętniej noszona wiskoza, 
które produkowana jest 
z włókien drewna, a także 
mieszanki tych surowców. 
Widziałam piękne męskie 
garnitury z mieszanki jedwa
biu i lnu, damskie garsonki 
z tkaniny jedwabno - wis
kozowej, a nawet z wełny

składankowego „Straszna nora,,. Go
dzinę później - turniej sza
chowy.

Dnia następnego o godz. 
10. 00 w programie kabare
towym dla dzieci „WIELKI 
WYŚCIG,, wystąpią akto
rzy scen warszawskich.

Sponsorami imprezy są: 
Kopalnia „Jankowice,,, 
PUH „Alice & J , „ PPU - 
Hydrotech SA, ZTKiGK, 
Rada Dzielnicy, Budwex SA, 
Księgarnia i Sklep z art. prze
mysłowymi w Rybniku-Bo- 
guszowicach.

/ r ó ż /

... w Niedobczycach     Dom Kultury w Rybniku- 
Niedobczycach zaprasza 30 
maja, od godz. 15. 00 dzieci 
do parku przy kopalni „Ry
mer,,, na festyn z okazji zbli
żającego się DNIA DZIEC
KA.

Program festynu przewi
duje m. in. na dobry począ
tek w kinie „Wrzos,, film dla 
najmłodszych pt. „O KSIĘ
ŻNICE GĘSIARCE,,. Na 
terenie parku organizowane 
będą bezpłatne przejazdy 
popularną bryczką oraz 
konno, a uczestnikom przy
grywać będzie okriestra dęta 
KWK „Rymer,,, zaprezen
tuje się także zespół tańca

wzmocnionej jedwabną nit
ką.

Jakość tych rzeczy jest wi
doczna na pierwszy rzut 
oka.

Ostatnio pojawiły się rze
czy z tych właśnie tkanin, ale
o specjalnej, jakby „drapa
nej,, fakturze.

Trochę przypomina to su
rówkę jedwabną - z grub
szymi nitkami, o nierównej 
powierzchni. Wygląda pięk
nie i naturalnie. Dodając do 
tej faktury prosty fason
i ekologiczne kolory, może
my uważać się za dobrze 
ubrane.

Wróżka

Tylko naturalna tkanina 
układa się tak pięknie...

ludowego „Przygoda,, oraz 
Kapela „Rymeroki,,. Po 
godz. 17. 00 rozpocznie się 
program „DZIECI DZIE
CIOM,,, w ramach którego, 
odbędą się konkursy na naj
lepiej wykonany playback, 
piosenkę, wierszyk i taniec 
oraz TEATR WODZIS
ŁAWSKIEJ ULICY. 
O godz. 19. 30 kino „Wrzos,, 
zaprasza na projekcję zna
komitego filmu prod. nie
mieckiej pt. „NIE KOŃ
CZĄCA SIĘ OPOWIEŚĆ,,, 
a od godz. 20. 00 do tańca 
przygrywać będzie zespół in
s t r u m e t n a l n o - w o k a l n y  
„BIZ-MAN-CZU,,. Ponad
to organizowane będą liczne 
konkursy z nagrodami, 
czynne będą stoiska z napo
jami i słodyczami.

Fundatorami nagród dla 
dzieci są NSZZ „Solidar
ność,, KWK „Rymer,,, 
NSZZ Pracowników KWK 
„Rymer,,, NSZZ „Solidar
ność,, Zakładów Napraw
czych PW, NSZZ Pracow
ników Zakładów Napraw
czych PW.

x x x
Festyn z okazji Dnia Dzie

cka organizuje również Szko
ła Podstwowa nr 24 w Ryb
niku - Popielowie.

Rozpocznie się on o godz. 
9. 00 w sobotę 30 maja.

ZAPRASZAMY!
/ r ó ż /
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Pod znakam i 
ZODIAKU

KONKURS RODZINNY

 

Pomysł i rysunek Kazimera Drewniok

Minął Dzień Matki, zbliża się czerwcowe święto wszystkich 
dzieci. Z tej okazji ogłaszamy WIELKI KONKURS DLA 
CAŁEJ RODZINY, która w pogodny dzień wybierze się na 
spacer po Rybniku trasą: Plac Kopernika, ul. Pocztowa, 
RYNEK, plac przed „Starym,, Kościołem, ul. Sobieskiego 
i Gliwicka.

W porwanych przez wiatr balonikach przejrzało się 6 rybnic
kich zabytkowych budowli lub ich fragmentów. Odgadnijcie 
jakie to zabytki.

Rozwiązania prosimy przysyłać w terminie do 17 czerwca br. 
na adres redakcji: ul. Kościuszki 54, 44-200 Rybnik.

Nagrodą będzie atrakcyjna gra komputerowa, którą funduje 
PUH „Alice & J„.

Utrudnieniem konkursu jest numeracja baloników, która nie 
zgadza się z poszczególnymi etapami spaceru.

NASZE
PROPOZYCJE

Duża Scena TZR 
29 maja, godz. 16. 30, 

PRZEGLĄD KINA
FRANCUSKIEGO /dzień 
1/: „Miłość dwudziestolat
ków,, , reż. Fr. Truffaut, R. 
Rosselini, M. Ophuls, S. Is
hihara oraz A. Wajda, „A
nielski pył„, reż. E. Nie
rmans, „Najpiękniejsze oszu
stwa świata,,, reż. V. Grego
retti, H. Horikawa, C. Cha
brol i R. Polański, wstęp

15. 000 zł
30 maja, godz. 10. 30, 

PRZEGLĄD KINA
FRANCUSKIEGO /dzień 
2/: „Chrzest„, reż. R. Feret, 
„Trzy kroki w szaleństwo,,, 
reż. L. Malle, R. Vadim, F. 
Fellini, wstęp 15. 000 zł/bile
ty do nabycia godzinę przed 
projekcjami/.

1 czerwca, godz. 9. 00 
i 11. 00, Koncert dziecięcych 
zespołów tanecznych RA
DOST oraz IMPULS z Cze
cho-Słowacji z okazji Mię
dzynarodowego Dnia Dzie
cka, cena biletu 10. 000 zł

Mała Scena TZR 
30 maja, godz. 19. 00 - 

24. 00 DYSKOTEKA, cena 
biletu 25. 000 zł

Klub Filmowy EKRAN 
W ramach nowego cyklu 

filmowego „Kino muzyczne 
tamtych lat„:

1 czerwca, godz. 19. 00, 
„The Beatles,,, film produk
cji angielskiej z 1969 roku - 
komedia nagrodzona Osca
rem w reż. Richarda Lestera, 
wstęp za okazaniem karnetu 
/do nabycia przed projekcją/ 

Kino Premierowe 
3 i 4 czerwca, godz. 17. 00

i 19. 00, SWITCH, film prod. 
USA, komedia od lat 15, reż. 
Blake Edwards, w roli głów
nej Ellen Barkin, cena biletu
15. 000 i 10. 000 zł

4 czerwca, godz. 21. 00, IN 
FLAGRANTI - film eroty
czny prod. polskiej z Bogu
sławem Lindą w roli głównej 
/od lat 18/, cena biletu
12. 000 zł.

Kino „WRZOS„ DK 
w Rybniku-Niedobczycach 

1 czerwca, godz. 8. 30, 
HUDSON HAWK, film 
prod. USA, godz. 11. 00, 
O KSIĘŻNICZCE GĘSIA
RCE, film prod. niem.
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BARAN
21. 03.  - 20. 04.

Chętnie głosisz i realizu
jesz różne pozytywne ideały, 
zawsze jednak w grę wchodzi 
cudze dobro. Pomyśl tym ra
zem o sobie!

BYK
21. 04.  - 21. 05.

Tracisz poczucie realizmu 
i w ambicjach oraz wymaga
niach wobec innych brak Ci 
dystansu. Może to doprowa
dzić do przykrych niesnasek 
w pracy i w domu.

BLIŹNIĘTA
22. 05.  - 21. 06.

Bywasz ofiarą własnego
malkontenctwa i jesteś zawo
dowym „zamartwiaczem,,. 
Nadzieje w szybkiej zmianie 
nastroju, bo nerwy masz 
w rozsypce...

RAK
22. 06.  - 22. 07.

Zbyt tłamsisz własną im
pulsywność, stąd wybuchy 
niezadowolenia są prawdzi
wym wulkanem, siejącym 
spustoszenie dokoła.

LEW
23. 07.  - 23. 08.

Jesteś dobrym organizato
rem i kiedy wszyscy tracą 
głowę, Ty potrafisz maksy
malnie się zmobilizować.

Następna okazja do wyka
zania się już niedługo...

PANNA
24. 08.  - 22. 09.

Lubisz prowadzić niekoń
czące się dyskusje, spróbuj 
jednak dopuścić do głosu rów
nież partnerów...

WAGA
23. 09.  - 23. 10.

Kryjąc się za skorupą mil
czenia, rezerwy i nieśmiało
ści, cały czas bacznie obser
wujesz i wyciągasz wnioski. 
Podziel się tymi przemyśle
niami z bliskimi, którzy chęt
nie Cię słuchają.

SKORPION
24. 10.  - 22. 11.

Twoim powołaniem zawo
dowym jest organizacja i za
rządzanie. Wygląda na to, że 
przedsięwzięcie, które planu
jesz, ma szanse powodzenia.

STRZELEC
23. 11.  - 21. 12.

,, Wszystko albo nic,, - to 
brzmi może pięknie, ale sto
sowanie tej zasady w życiu 
jest niepraktyczne. Kompro
mis popłaca!

KOZIOROŻEC
22. 12.  - 20. 01.

Kiedy trzeba, potrafisz wy
krzesać z siebie zdecydowa
nie i upór. Przygotuj się, taka 
chwila nadeszła.

WODNIK
21. 01. - 18. 02.

Deficyt uczuć w najbliż
szym otoczeniu to dla Ciebie 
najprawdziwsza klęska, któ
rej na razie nie musisz się 
obawiać. Trzymaj jednak rę
kę na pulsie.

R Y B Y
19. 02. - 20. 03.

Jesteś znany z dużej odpor
ności psychicznej, lecz i ona 
ma swoje granice.

Właśnie teraz do nich się 
zbliżasz...

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



PROGRAM TELEWIZYJNY
—

Piątek, 29. 05 . 1992 r.

Program 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Domowe przedszkole
9. 40 Program dnia
9. 45 Szkoła dla rodziców / 1 /
10. 00 „Dziedzictwo Guldenbur
gów„ - serial prod. niem.
10. 45 Szkoła dla rodziców / 2 /
11. 00 „Krym,, - reportaż
11. 20 „Bogurodzica,, - impresja 
filmowa
11.3 0  „Edynburg,, - reportaż
11. 40 Moja modlitwa
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 10 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Agroszkoła - Deszczowa

nie roślin - Jak to robią inni? - 
przepisy
12. 45 Telewizja edukacyjna za
prasza
13. 00 Teleplastikon - problemy 
społeczne współczesnej Europy
13. 20 Muzeum XX wieku - czas 
dyktatorów - franc. cz. 2
13. 40 „Al - Kibla,, - Kierunek na 
Mekkę / 1 1/ - „Palestyna po 
diasporze,, - serial dokum. pro
dukcji hiszpańskie j
14. 10 „ABC ekonomii,, - import
- eksport
14. 15 Jeśli nie Oxford, to co? - 
program dla maturzystów 
14.3 5  „Pogranicze,, Posadów
14. 45 „Dokument trochę inny,, - 
Kazimierz Karabasz
15. 15 Prawa człowieka - organi
zacja samopomocy w Polsce
15. 35 Uniwersytet nauczycielski
- szkoła inaczej - myśl zielono

16. 10 Program dnia
16. 15 Dla najmłodszych „Ciu
chcia,,
17. 05 Język angielski dla dzieci
17. 15 Teleexpres
17. 35 Warto wiedzieć - magazyn
popularnonaukowy
17. 55 Za kierownicą
18. 00 „Dziedzictw o  Guldenbur- 
gów„ /13 / - serial prod. niem.
18. 50 W kinie \ na kasecie
19. 15 Dobranoc „Bouli,,
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Zwycięstwo miłości,, - /4  
ost. / -  serial prod. włoskiej
21. 40 Aby do świtu - serial TP
22. 00 Studio temat
22. 30 „Polskie ZOO„ /pow tó
rzenie/
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 10 Wieczór konesera: „Gabi
net doktora Caligari,, - film pro
dukcji niemieckiej/r. prod. 1919

- 70 m in /
0. 20 Rockowy koncert galowy
1. 05 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 Rano
8. 10 Przygody „Supermana,, - 
serial animowany prod. USA
8. 35 Świat kobiet - magazyn
9. 00 Program lokalny
9. 35 „Pokolenia,, - serial pro
dukcji USA
10. 00 CNN
10. 15 Rano
15. 45 Powitanie
15. 50 Przygody „Supermana,, - 
serial animow. prod. USA
16. 15 „Z kart krakowskiego ar
chiwum,, - Duchacy
16. 30 Panorama
16. 40 „Benny Hill„ - angielski 
program rozrywkowy

17. 10 „Świat lat trzydziestych,, - 
„Drogi wyjścia z kryzysu, serial 
dokum. prod. niemieckiej /r . 
prod. 1989- 52 min/  - 6 odcin
ków/
18. 00 - 21. 00 Program lokalny
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 „Requiem dla Dominika,, 
- film fab. prod. austriackiej /89  
min. /  reż. Robert Domhelm  
wyk.: Felix Mitterer, Viktoria 
Schubert
23. 10 „Benny Hill„ - program 
rozrywkowy
23. 40 Non stop kolor „Filmowe 
życie George’a,, cz. 1 - film do
kum. prod. angielskiej reż. Cha
rles Brand
24. 00 Panorama
0. 10 Non stop kolor „Filmowe 
życie George’a” cz. 2 
0. 45 Zakończenie programu

Sobota, 30. 05. 1992 r.
Program 1
7. 30 Program dnia
7. 35 „Wieści,, - program redak
cji rolnej
7. 55 Wszystko o działce
8. 20 „Z Polski,, - reportaż
8. 30 „Rynek - AGRO,,
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Ziarno,,
9. 35 „5-10-15,, - program dla 
dzieci i młodzieży
10. 30 Język angielski dla dzieci 
1035 „Wojownicze żółwie Nin
ja,, - serial animowany prod. 
USA
11. 00 Dyskoteka z zespołem 
„BAJM,,
11. 30 Telewizyjny koncert ży
czeń
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 „Z Polski rodem,, - maga
zyn polonijny
12. 45 „Czy po drodze nam 
z EWG,,
13. 00 „Czerwone berety,, - wojskowy

wojskowy program publicystyczny 
1330 „My i świat,, - magazyn 
aktualnych spraw międzynaro
dowych
14. 00 Walt Disney przedstawia - 
„Kacze opowieści,, - „Wygnań
cy,, cz. l
15. 15 Z Archiwum Teatru Tele
wizji - Ivo Bresan „Przedstawie
nie Hamleta we wsi Głucha D ol
na,, reż. Olga Lipińska, wyk.: 
Janusz Gajos, Jerzy Turek, Syl
wester Maciejewski, Marek Siu
dym, Janusz Rewiński
17. 15 Teleexpres 
17. 3 5  „Interpretacje,,
18. 00 „Detektyw w sutannie,, - 
„Dziedzictwo,, - serial prod. 
USA
18. 45 „Z kamerą wśród zwie
rząt,, - stado
19. 00 Małe wiadomości DD - 
program informacyjny dla dzie
ci
19. 10 Dobranoc „Wodniaczki,,
19. 30 Wiadomości
20. 00 „Polskie ZOO,,
20. 20 „Kocham cię, tato,, - film

fabularny prod. USA /r. prod. 
1990 - 89 min. /  reż. Don Davis 
Coles
21. 50 „Portret,, - Józef Hen
22. 50 Wiadomości wieczorne
23. 05 Sportowa niedziela
23. 45 „Dajcie mi głowę Alfreda 
Garcii,, prod. USA /r. prod. 
1974 - 112 min/  reż. Sam Pec
kinpah
1. 45 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7.3 5  „Kaliber 92„ - magazyn 
wojskowy
8. 00 Halo „dwójka,,
8. 20 „Mała księżniczka,, - serial 
animowany produkcji japoń
skiej
8. 45 „Dom,, - magazyn
9 . 10 Tryptyk - Sylwetki artys
tów - Antoni Wyr odek - Ewa 
Buczyńska - Marek Zulowski
9. 40 „Tacy sami,, - wydanie w ję
zyku migowym
10. 00 „Z ziemi polskiej,, - „Stoli
ca australijskiej Polonii,, - film

dokum. Andrzeja Chiczewskie
go
10. 30 Magazyn przechodnia
10. 40 „Nobliści,, - Maria Curie - 
Skłodowska
11. 00 Polska Kronika Filmowa
11. 10 Akademia Polskiego Fil
mu „Rozstanie,, film z 1960 ro
ku /75  min. /  reż. W. Jerzy Has 
wyk.: Lidia Wysocka, Włady
sław Kowalski, Gustaw Holou
bek
12. 30 „Punkt widzenia,, - pro
gram ekologiczny
13. 00 Zwierzęta świata - „Krai
na Orła,, - „Pierwsza i ostatnia 
Granica,, cz. 2, serial dok. prod. 
angielskiej
13. 30 „Seans filmowy,, - pro
gram Ewy Banaszkiewicz
14. 00 „Wzrockowa lista przebo
jów Marka Niedźwieckiego,,
14. 30 „Scena debiutów,, - pro
gram Zbigniewa Górnego, cz. 3
15. 10 Studio Sport - koszyków
ka zawodowa NBA
16. 00 Program dnia
16. 05 „Szczęśliwy rzut,, - teleturniej

miej
16. 25 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego 
16.3 0  Panorama
16. 40 Za chwilę dalszy ciąg pro
gramu - program Wojciecha 
Manna i Krzysztofa Materny
17. 10 „Port Lotniczy Dussel
dorf,, / 8 /  - seial prod. niem.
18. 00 Program lokalny
18. 30 Miesiąc Francji w Polsce - 
Milenne Farmer - Gwiazda Pio
senki Francuskiej
19. 00 Bliskie Spotkania z Mon
ty Pythonem
19. 30 Galeria „Dwójki,, - Ed
ward Baran
20. 00 Laureat: Bartłomiej Ni
zioł - laureat 1 nagrody konkur
su skrzypcowego im. Henryka 
Wieniawskiego
21. 00 Panorama
21. 25 Słowo na niedzielę
21. 30 „Camerata 2„ - magazyn 
muzyczny
22. 10 „Bangkok Hilton,, / 3 /  - 
serial produkcji Australijskiej
22. 55 Miles Davis w Montreux
24. 00 Panorama

Niedziela, 31. 05. 1992 r.

Program 1
7. 55 Program dnia
8. 00 Rolnictwo na świecie - 
Głód na świecie
8. 15 Przystanki codzienności -
reportaż
8. 35 Notowania
9. 00 Teleranek
9. 55 Język angielski dla dzieci
10. 00 „Dramarawa,, / 2 /  - serial 
prod. angielskiej
10.3 0  „Australia,, /3 /  - „Zmia
ny,, serial prod. australijskiej
11. 25 Szkoła pod żaglami 
11.50 Tydzień - magazyn rol
niczy
12.3 0  Telewizyjny koncert ży
czeń
13. 00 „Tęczowy - Music - Box,, - 
koncert galowy z okazji Dnia

Dziecka - /transmisja z sali kon
gresowej/
14. 00 W starym kinie: „Jego 
złota rybka,, - komedia prod. 
USA z 1936 r. reż. Jack Conway 
wyk.: Jean Harlow, William Po
well, Spencer Tracy, Myrna Loy
15. 40 „Pieprz i wanilia - w krai
nach zielonego smoka i śpiewa
jących syren,, - wyspa wody
16. 20 „Rhythmic,, - program 
rozrywkowy
17. 00 „Biznessa,, - telewizyjny 
klub kobiet interesu
17. 15 Teleexpres
17. 35 „7 dni świat,,
18. 05 „Paradise - znaczy raj,, 
/22-ost/  - „Mąż Amelii,, serial 
prod. USA
19. 00 Wieczorynka - Walt Dis
ney przedstawia „Nowe przygo
dy Kubusia Puchatka,,
1930 Wiadomości

20. 05 Film fabularny
21. 00 Otwarcie europejskiego 
miesiąca kultury
22. 00 Sportowa niedziela
22. 35 Światowe nagrody muzy
czne - Monte Carlo, 92
23. 55 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Przegląd tygodnia/dla nie
słyszących/
8. 00 Film dla niesłyszących „Je
rzy Waszyngton,, / 1/  - serial 
biograficzny prod. USA
8. 55 Słowo na niedzielę /dla  
niesłyszących/
9. 00 Powitanie
9. 10 „Rebusy,, - teleturniej Woj
ciecha Pijanowskiego
9. 30 Program lokalny
10. 30 Ulica Sezamkowa,, - pro
gram dla dzieci
11. 30 Róbta co chceta - listy do

zespołu
11.50 Zwierzęta wokół nas - 
„Podaj łapę,, - program Adama 
Kochanowskiego
12. 20 „Przecież to znamy,, - 
„Taniec z szablami,, Arama 
Chaczaturiana - program Wal
demara Malickiego
12. 40 Podróże w czasie i prze
strzeni: „Dotknięcie Midasa,, 
/ 6 /  - „Cena chciwości,,, serial 
dokum. prod. ang.
13. 30 Auto - magazyn
14. 00 Klub Yuppies? - program 
dla młodzieży
14. 25 Studio sport - hokejowa 
liga zawodowa NHL
15. 10 Spięcie
15. 25 Kino familijne - „Duch 
Prerii,, - cz. 1 - film prod. angiel
sko - kanadyjskiej reż. Bruce 
Pittman wyk.: Michelle St. 
John, Ann-Marie Macdonald

16. 25 Program dnia
16. 30 Panorama
16. 40 Bogusław Kaczyński za
prasza dzieci - Engelbert Hum
perdinck „Jaś i Małgosia,, - baj
ka operowa /przedstawienie 
w wykonaniu artystów Teatru 
Wielkiego w Łodzi/
18. 10 Bliżej świata - przegląd 
telewizji satelitarnych
19. 00 Światowe dni muzyki - 
relacja z imprez finałowych fes
tiwalu
20. 00 Godzina szczerości - z Ja
nuszem Onyszkiewiczem
21. 00 Panorama
21. 30 „Dzieci Belfastu,, - dra
mat produkcji USA /96  m in. /  
reż. George Schaefer wyk.: Julia 
Duffy, Charles Haid, David 
Huffman, Karen Valentin
23. 10 Legendy filmu - Warren 
Beatty
24. 00 Panorama

Poniedziałek 1. 06. 1992 r.

Program 1
11. 20 Program dnia
11. 25 - 13. 50 Telewizja eduka
cyjna

11. 25 Mechanizm ekonomii 
rynkowej / 4 /  - wyjście z inflacji 
11.55 „ABC ekonomii,, - zjawis
ka i przyczyny inflacji
12. 00 Zarządzanie / 5 /  - środki 
wspomagające organizacje
12. 15 Gospodarka USA - John

Maynard Keynes: Czego nau
czył nas wielki kryzy s
12. 45 „ABC ekonomii,, - Inwes
tycje - dziś wydatek, jutro pro
dukcja
12.50 Rozwój firm / 6 /  - serial 
dokum. prod. USA

13. 20 Uniwersytet nauczycielski 
- prezentacje - oblicze szkoły - 
poznawać świat
13. 50 Wiadomości
14. 00 „Dozwolone do lat 18„ - 
świąteczny blok dla dzieci i mło
dzieży z okazji Dnia Dziecka -

a w nim m. in. „Ramona,, / 1/  - 
film prod. kanadyjskiej,,, Dzieci 
z ulicy Degrassi,, /1 /film  prod. 
kanadyjskiej,,, Dzieci Henderso
nów/ 1 / - film prod. australij
skiej c. d. na str. 14
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c. d. ze str. 13
17. 15 Teleexpress 
17.35  „Antena,,
18. 00 „ALF,, - serial prod. USA  
18.3 0  „Kraje, narody, wydarze
nia,,
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 05 Teatr Telewizji Krystyna 
Berwińska „Ogień na wichrze,,

reż. Wojciech Solarz, wyk. An
na Chodakowska, Marek Bar
gielowski, Ewa Żukowska, Ma
ria Chwalibóg, Artur Barciś, 
Andrzej Blumenfeld, Ewa Wen
cel, Monika Gabryelewicz, 
Henryk Bista, Aleksander Wy
socki, Jacek Różański i inni 
21.55 Aby do świtu - serial TP
22. 15 Good News Festival
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 Kino Europejskie „Sióde
mka,, w „Jedynce,, - „Dzieci 
z plaży,, film fab. prod. franc.

/1 991-85 m in / reż. Williams 
Crepin, wyk.: Isabel Otero, My
riam Boyer, Roch Leibovici

Program 2
16. 25 Powitanie
16.30 Panorama
16. 40 „Sonda,, - „UGOR,,
17. 10 „Skarby pana Andersena,, 
- widowisko dla dzieci, reż. 
Krzysztof Gradowski, wyk.: Jan 
Jankowiski, Mieczysław Glin
ka, Janusz Bukowski,
18. 10 Program lokalny

18.3 0  „Biuro, biuro,, /2 3 /  - 
„Niechodliwy towar,, - serial 
prod. niem.
19. 00 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
19. 20 Aktualności - fotel 
„Dwójki,,
19.3 0  „Marimba Ponies,, - ja
poński dziecięcy zespół muzycz
ny
20. 00 „Puzzle rodzinne,, - teletu
rniej prowadzą: Jerzy Kryszak, 
Włodzimierz Szaranowicz, M o
nika Olejnik, Maciej Niesiołowski

ski
21. 00 Panorama 
21.3 0  Sport
21. 40 „Stan rzeczy,, - program 
publicystyczny
22. 00 „Opowieści z dreszczy
kiem,, / 6 /  - „Łamigłówka,, - 
serial prod. ang. /53  min. /
23. 00 Maraton trzeźwości,, - 
„Górniczy klub,, - program Ewy 
Centrowskiej
23. 40 „Alfabecik,, - Andrzeja 
Skorowskiego
24. 00 Panorama

Wtorek 2. 06. 92

Program 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Domowe przedszkole
9. 35 Porozmawiajmy o dzie
ciach
9. 40 Program dnia
9. 45 To się może przy dać / 1 /
10. 00 „Dynastia,, - serial prod. 
USA
10. 45 To się może przydać /2 /
11. 00 Kwadrans na kawę
11. 15 Warszawska Szkoła Bale
towa - reportaż Marzeny Gór
skiej
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 10 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Agroszkoła - „Rozród ko
ni i odchów źrebiąt,,

Środa - 3. 06. 92

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - poranny 
magazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Domowe przedszkole
9. 35 „Porozmawiajmy o dzie
ciach,,
9. 40 Program dnia
9. 45 brak pozycji
10. 00 „Kobieta za ladą,, /12  
ostat./  - „Boże Narodzenie An
ny Holubowej,,, serial prod. cze
chosłowackiej
11. 00 brak pozycji
11. 15 „Kultura ludowa,, - Kon
teksty
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 10 Telewizja Eduka
cyjna
12. 15 Agroszkoła - Przetwór
stwo ziół - Ekonomika produkcji

Czwartek - 4. 06. 92

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - poranny 
magazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Domowe przedszkole
9. 35 „Porozmawiajmy o dzie
ciach,,
9. 40 Program dnia
9. 45 „Przyjemne z pożytecz
nym,, / 1 /
10. 00 „Estera Egeto,, /5 /, 
„Wiejski internat,, - serial prod. 
węgierskiej
11. 05 „Przyjemne z pożytecz
nym,, / 2 /
11. 15 „Po sześćdziesiątce,, - ma
gazyn dla wszystkich
11. 35 „Hefajstos w mundurze,, - 
wojskowy program dokumenta
lny

14 

1230 Surowce - banany - serial 
prod. niemieckiej
13. 05 Fizyka półżartem / l /
13. 20 Fizyka - jądro atomowe
14. 00 Chemia - budowa atomu 
a właściwości chemiczne pier
wiastków
14. 35 Spójrz w niebo
14. 55 Przygody kapitana Remo
15. 15 Sezam - magazyn popula
rno-naukowy
15. 30 „3.. 2 .. 1.. - kontakt,, - serial 
popularnonaukowy prod. ame
rykańsko-japońskiej
16. 00 Największy pierścień
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla dzieci - „Tik - tak,,
16. 40 Kino Tik - taka: „Dennis - 
Zawadiaka,, /1 5 /-  serial animo
wany prod. franc.
17. 05 Język angielski dla dzieci 
/5 9 /
17. 15 Teleexpress
17. 35 „Tom i Jerry,, - serial 
animowany prod. USA

cji ziół
12. 45 Chochlikowe psoty, czyli 
zmagania z ortografią
13. 05 Swego nie znacie - Kata
log zabytków - Szewn a
13. 15 Poczet nauki polskiej - 
prof. Jerzy Nowakowski
13. 40 Telewizyjny słownik bio
graficzny historii najnowszej - 
Henryk Dobrzański - Hubal
14. 05 Spotkania z literaturą 
„Żyłem z wami, cierpiałem,, J. 
Słowacki
14. 40 „Lavriston,, - reportaż
15. 10 Wielkie spory Polaków - 
Nacjonalizm, szowinizm
15. 40 Narodowi czy miastu - 
Aneks
16. 00 Żargony
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla młodych widzów 
„Trzy, cztery... start,,
16. 45 Kino nastolatków „Part
nerzy,, / 4 /  - serial prod. USA
17. 15 Teleexpress

12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 10 Telewizja Eduka
cyjna
12. 15 Agroszkoła - Uprawa tru
skawek i malin
1230 Notatki przyrodnicze - 
Latol
13. 05 „Life story, czyli tajemnica 
życia,, / 1/  - film dokum. prod. 
angielskiej
14. 05 „Dookoła świata,,
1430 Mieszkamy w Polsce - 
Woliński Park Narodowy 
1435 Zwierzęta świata „Kraina 
orła,, /15 /  - „W poszukiwaniu 
raju,, / 1/  - serial dokum. prod. 
angielskiej
15. 25 My dorośli
16. 00 Leksykon telewizji eduka
cyjnej
16. 10 Program dnia

18. 00 Kontakt intymny /1 /  - 
film dokum. prod. ang.
19. 00 „Test,, - magazyn kon
sumenta
19. 15 Dobranoc „Mały Pingwin 
Pik - Pok„
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Dynastia,, - serial prod. 
USA
21. 00 Publicystyczne studio 
„Zapis,,
22. 15 „Telemuzak,, - magazyn 
muzyki rozrywkowej
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Wódko pozwól żyć,, - 
program Halszki Wasilewskiej
23. 25 „Nocna zmiana bluesa,, - 
druga część recitalu z okazji 10- 
lecia

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 „Rano,,
8 . 10 „Diplodorianie,, - „Opera
cja Deszczyk,, - serial animowany

17. 35 „Klinika zdrowego czło
wieka,, - Hemofilia
18. 00 „Bill Cosby Show,, - serial 
prod. USA
18.30 „Encyklopedia II wojny 
światowej,, - „Zwycięzcy i po
konani,, / 2 /
19. 00 10 minut dla ministra pra
cy
19. 15 Dobranoc
19. 30 Wiadomości
20. 05 Studio sport
21. 55 „Aby do świtu,, - serial TP
22. 15 „Reflex„
22. 30 Mini - portret - „Babsztyl,,
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Dom,, / 7 /  - „Zażalenie 
do pana Boga,, - serial TP

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 „Rano,,
8 . 10 „Starcom - kosmiczne siły 
zbrojne Stanów Zjednoczo
nych,,,,, Flash Maskowitz, Kos

16. 15 Dla młodych widzów 
„Kwant„
17. 15 Teleexpress
17. 35 Magazyn Katolicki
18. 00 „Sherlock Holmes i Dr 
Watson,, /1 4 /  - serial, prod. 
polsko-angielskiej
18. 25 „Zwierzęta Ameryki,, - 
„Spotkanie z kuną,, - serial 
prod. USA
18.55 „Prawo i bezprawie,, - 
program rzecznika praw oby
watelskich
19. 15 Dobranoc 
1930 Wiadomości
20. 05 „Intruz,, - film fabularny
21. 40 „Pegaz,,
22. 10 „O co chodzi,, - program
publicystyczny
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Proszę pana,, - felieton 
satyryczny Tadeusza Drozdy

ny prod. franc. - ameryk.
835 Świat kobiet - magazyn
9. 00 Program lokalny 
9.3 0  „Rano,,
9. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
10. 00 CNN
10. 15 Teleklinika dr Anatolija 
Kaszpirowskiego - psychotera
pia a hipnoza
10.50 „Rano,,
15. 45 Powitanie
15.50 „Diplodorianie,, - „Ope
racja deszczyk,, - serial animo
wany prod. franc. - amerykań
skiej /powtórzenie/
16. 15 Sport - High 5 - Windsur
fing /1 /
16. 30 Panorama
16. 40 Jeden przeciwko 50 milio
nom dolarów - program pub
licystyczny
17. 05 Przegląd kronik filmo
wych
17. 40 Moja modlitwa

miczny kadet,, - serial anim. 
prod. USA
8. 35 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 00 Program lokalny
9. 30 „Rano,,
9. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
10. 00 CNN
10. 15 „Rano,,
15. 45 Powitanie
15.50 „Starcom - Kosmiczne siły 
zbrojne Stanów Zjednoczo
nych,, - serial anim. prod. USA 
/powtórzenie/
16. 15 Sport - magazyn boksu 
zawodowego
16. 30 Panorama
16. 40 „Ekostres,, - amerykań
skie doświadczenia
17. 00 Losowanie Gier Liczbo
wych Totalizatora Sportowego
17. 05 „Kobiety - pisarki,, / 1 /  - 
Barbara Taylor i Kerii Hulme, 
film dokum. prod. ang.
18. 00 Program lokalny

23. 05 Beata Molak, Lora Szaf
ran, Mieczysław Szcześniak 
z zespołem „Walk Away„

Program 2
730  Panorama
7. 40 „Rano,,
8. 10 „Nowe przygody He-Ma
na,, - serial anim. prod. USA  
8.35  „Świat kobiet,, - magazyn
9. 00 Transmisja obrad Sejmu
15. 45 Powitanie 
15.50 „Nowe przygody He-Ma
na,, - serial anim. prod. USA  
/powt. /
16. 15 Sport - Snooker / 4 /  
16.3 0  Panorama
16. 40 „Giełda,, - magazyn kup
ców i przemysłowców
17. 05 Dział form dokumental
nych przedstawia: „Tak niedaw
no był maj,, - reż. Bogdan Krawczyk

18. 00 Program lokalny
18. 30 „Cudowne lata,, - „Kie
szonkowe,, - serial prod. USA 
18.55 „Europuzzle,,
19. 00 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
19. 20 „Rozmowy o rzeczynie
pospolitej,, - program A. Mała
chowskiego
19.3 0  „Z ziemi polskiej,, - „Wy
gnańcy i żołnierze,, - film do
kum. A. Chiczewskiego
20. 00 Wielki sport
20. 30 „Moje książki,, - T. Lu
bieński
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 „Makaroniarze,, / 1 /  - 
„Tata,, - film obyczajowy prod. 
franc. /1990 r. - 99 min. / , reż. 
M. Bluval, w roli głównej A. 
Duhamel
23. 20 „Określona epoka,, - film 
dokumentalny H. Dobosz 
i Adama Pawłowicza
24. 00 Panorama

18. 30 „Kate i Allie,, /2 / -  seria 
prod. USA
19. 00 „Pokolenia,, - serial prod 
USA
19. 20 Aktualności - wywiad 
„Dwójki,,
19. 30 Renesans w Krakowie - 
film dokumentalny
19.50 Wieliczka - Żupy solne, 
film dokumentalny
20. 00 „Z biegiem rzeki,, / 2 /  - 
serial prod. australijskiej
21. 00 Panorama
21. 25 „Ekspres reporterów,,
22. 00 Studio Teatralne „Dwój
ki,, - Witold Gombrowicz 
„Zbrodnia z premedytacją,,, reż. 
Wojciech Adamczyk
23. 10 „... Tyle szczęścia dała 
nam prowincja...,, - spotkanie 
z Ireną Byrską
23. 20 „Nowa rzeczywistość ar
tystyczna,, - Stacja L przedsta
wia
24. 00 Panorama

czyk - „Bogdan i inni,, - reż. 
Krzysztof Tchorzewski
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Marc i Sophie,, / 1 1/ - 
„Pieskie popołudnie,, - serial 
prod. francuskiej
18. 55 „Europuzzle,, /powtórze
n ie/
19. 00 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
19. 20 Aktualności „Dwójki,,
19. 30 Utwory Mozarta gra Elż
bieta Karaś-Krasztel
20. 00 Wielki sport
20.3 0  „Mistrzowie współczesne
go kina,, - Jiri Menzel
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 „Bez znieczulenia,, - pro
gram Wiesława Walendziaka
22. 00 „Makaroniarze,, /2  ost. /  - 
„Ja„ - film fab. prod. franc.
23. 40 Gombrowicz - Venzce
24. 00 Panorama
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