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Zdjęcia: r, d, s

XL Rybnickie Dni Literatury
Laureatem tegorocznej, 25. w historii Rybnickich Dni Litera-

tury, Złotej Honorowej Lampki Górniczej został ks. arcybiskup 
Damian Zimoń. W imieniu mieszkańców Ziemi Rybnickiej, na 
wniosek organizatorów 40. Rybnickich Dni Literatury nagrodę tę 
prezydent Rybnika przyznał metropolicie katowickiemu za niezmienne 
wspieranie rozwoju społecznego, naukowego i kulturalnego tej części 
Górnego Śląska, a także ogromną wrażliwość i troskę, z jaką traktuje życie 
duchowe mieszkańców Archidiecezji Katowickiej.

ks. arcybiskup 
w Ziemi Rybnickiej, na 

rodę tę
 za niezmienne 

ecznego, naukowego i kulturalnego tej części 

— Talenty mamy od Pana Boga i należy je rozwijać, aby nikt nie powiedział, że jesteśmy 
leniwi i nie spełniamy oczekiwań — mówił arcybiskup Damian Zimoń młodym ludziom, 
którzy rozwijają swoje umiejętności w zespołach RCK. 

Oprawę inauguracji przygotowały rybnickie zespoły artystyczne.

Damian Zimoń urodził się w rodzinie górniczej 
25 października 1934 roku w Niedobczycach. 
Po złożeniu egzaminu maturalnego w Państwo-
wym Liceum im. Powstańców Śląskich w Rybni-
ku rozpoczął studia filozoficzno–teologiczne w 
Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1957 r., a jako 
wikariusz pracował kolejno w parafiach św. 
Marii Magdaleny w Tychach, NMP w Pszowie, 
św. Piotra i Pawła oraz w parafii Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Katowicach. Przez 7 lat pełnił 
również funkcję wicerektora Wyższego Śląskiego 
Seminarium Duchownego w Krakowie. Od 1975 
do 1985 roku był proboszczem parafii mariackiej 
w Katowicach. Tytuł doktora nauk teologicznych 
uzyskał w 1977 r. w Papieskiej Akademii Teologii 

w Krakowie. 3 czerwca 1985 roku ks. dr Damian 
Zimoń został mianowany biskupem katowickim, 
natomiast po reorganizacji Kościoła w Polsce, 25 
marca 1992 roku został wyniesiony do godności 
arcybiskupa i metropolity katowickiego. Od 
2000 roku ks. arcybiskup pełni funkcję Wielkiego 
Kanclerza Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. W dorobku naukowym 
i duszpasterskim na uwagę zasługują przede 
wszystkim jego publikacje o tematyce religijnej, 
teologicznej, społecznej i śląskoznawczej jak 
Przepowiadać Chrystusa, Czas Zbawienia, W 
jego ranach jest nasze Zbawienie, Pochylmy się 
nad bezrobociem oraz wywiad–rzeka pt. Ciągle 
tonę i chwytam Jezusa.

c.d. na stronie 32

— Najwięcej uśmiechniętych zdjęć pochodzi z Tybetu, Nepalu i Indii…, a chciałabym 
żeby było z Polski — mówiła Elżbieta Dzikowska. — Dlatego życzę wielu powodów 
do uśmiechu. 
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Drodzy Rybniczanie,

Od wielu lat nasze miasto pochwalić się może wielkimi sukcesami w pozyski-
waniu funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Nie muszę nikomu przypo-
minać, jak wielu inwestycji nie dałoby się w mieście zrealizować bez unijnego 
wsparcia. 

W tej chwili, obok prowadzenia za unijne pieniądze kilku kolejnych inwestycji 
m.in. w zakresie infrastruktury drogowej, jesteśmy również w trakcie realizacji 
dwóch dużych projektów, których zasadniczym celem jest wypromowanie Ryb-
nika – tego, co w naszym mieście najlepsze i najwartościowsze, co może do nas 
przyciągnąć inwestorów, biznesmenów, ale i turystów. 

Celem jednego z tych projektów, nazwanego „Aktywny Rybnik – Miasto z Ikrą”, jest promo-
cja inwestycyjna Rybnika, głównie zaś zainteresowanie potencjalnych inwestorów terenami 
sportowo–rekreacyjnymi „Ruda” i „Kamień”. Dzięki środkom unijnym nasze miasto otrzymało 
niepowtarzalną szansę zaprezentowania się na najważniejszych targach – zarówno zagranicz-
nych i krajowych. 

Za nami wizyta w Monachium, na organizowanych po raz dwunasty targach Expo Real. Te 
jedne z największych i najbardziej prestiżowych targów nieruchomości w Europie, dały nam 
niepowtarzalną szansę na pokazanie swojej oferty inwestycyjnej obok takich metropolii jak 
Barcelona, Paryż, Moskwa czy Warszawa. (O targach również na str. 10).

Oczywiście trudno w tej chwili mówić o wymiernych korzyściach, związanych z naszym pobytem 
w Monachium – na to trzeba czasu – jednak nawiązane tam kontakty, jak i samo „zaistnienie” 
na międzynarodowym forum, pozwala żywić nadzieję, że Rybnik został zauważony i być może 
przyniesie to oczekiwane skutki. 

W ramach tego projektu, przed nami wizyta na marcowych targach w Cannes i majowych 
w Warszawie, jak również ogólnopolska kampania reklamowa w telewizji TVN 24, TVN CNBC 
Biznes, TVN International, jak również w portalu internetowym www.onet.pl oraz w prasie: 
w Pulsie Biznesu, Rzeczpospolitej i Gazecie Wyborczej.

Zainteresowanych tematem zachęcam do odwiedzenia strony www.inwestuj.rybnik.eu, na 
której zobaczyć można spot reklamujący nasze miasto, jak również zaprezentowane na targach 
publikacje.

Założeniem drugiego, realizowanego za pieniądze unijne, projektu „Rybnik to dobry adres” 
jest promocja turystyki biznesowej i sportowej. Również jego realizacja wiąże się z udziałem 
w targach. Poznań, Warszawa i Wrocław – to miasta, na których poznać będzie można to 
wszystko co najlepszego ma do zaoferowania nasze miasto. Częścią tego projektu są również 
billboardy, stojące przy drogach – zapewne wielu z Państwa zwróciło uwagę na zmieniające 
się co miesiąc, intrygujące zdjęcia i chwytliwe hasła promujące Rybnik, zamieszczone na przy-
drożnych tablicach. 

Ze szczegółami związanymi z realizacją projektu zapoznać się można na stronie www.dobry-
adres.rybnik.eu.

Szanowni Państwo, bez względu na wszystkie prowadzone w mieście działania, najlepszą 
promocją dla każdego miasta są zawsze jego mieszkańcy. To ich zadowolenie z tego, co mia-
sto ma im do zaoferowania, świadczy o poziomie jakości życia. Wierzę, że pod tym względem 
w Rybniku również jest co promować… 

 Z pozdrowieniami 
 Adam Fudali 
 prezydent Rybnika 
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Zgodnie z planem

Tak, ale…
Decyzja o tym, że emisja obligacji komu-

nalnych w bieżącym roku będzie zbędna, 
gdyż znalazły się środki na spłatę zobo-
wiązań i sfinansowanie planowanego de-
ficytu miasta, ucieszyła zarówno koalicję,  
jak i opozycję. Jednak to, co dla jednych 
jest efektem sprawności służb finansowych 
miasta, dla drugich – królikiem wyciągnię-
tym z kapelusza. Temat zreferował skarbnik 
miasta Bogusław Paszenda omawiając dwie 
powiązane ze sobą uchwały – jedna dotyczyła 
zmian w budżecie, druga – odstąpienia od emi-
sji obligacji na kwotę 24.000.000 zł. Obydwie 
zaś łączą się ze zmniejszeniem deficytu i zwięk-
szeniem dochodów o 24.500.000 zł, co przede 
wszystkim jest konsekwencją spodziewanego 
wzrostu wpływów z podatku od nieruchomości 
od osób prawnych w wys. 20 mln zł (17,2 mln zł 
zasadniczego podatku, a 2,8 mln zł – odsetek za 
zwłokę). To efekt wyroku Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego, który podtrzymał wcześniej-
sze orzeczenie i w sporze elektrowni „Rybnik” 
z miastem, przyznał rację temu ostatniemu. 
Na tej podstawie, w dniu sesji, przedstawiciele 
ER złożyli dodatkowe, skorygowane deklara-
cje podatkowe za lata 2006 – 2009 i przelali 
zaległe kwoty zobowiązań podatkowych wraz 
z odsetkami. Przypomnijmy: trwający 4 lata 
spór dotyczył tego, jak zakwalifikować grunty 
pod zbiornikiem, a także co jest, a co nie jest 
budowlą, a co za tym idzie, jakie podatki ER 
winna płacić. Jednak nie meritum sprawy 
było przedmiotem dyskusji. Radnych opozycji 
dziwił fakt, że kiedy dwa tygodnie wcześniej 
decydowano się na przyjęcie uchwały w sprawie 
emisji obligacji, o takiej ewentualności nie było 
mowy. Dyskusję otworzył Piotr Kuczera, który 
w imieniu klubu PO wyraził zadowolenie, że 
udało się znaleźć inne źródło sfinansowania 
deficytu, ale pytał o przebieg negocjacji i na-
głą zmianę stanowiska ER: — Kiedy pytaliśmy 
o inne możliwości finansowania deficytu, nie 
było mowy, że duży podatnik nagle wpłaci całą 
sumę wraz z odsetkami. Czy prowadzone były 
rozmowy z elektrownią „Rybnik”, a może to jej 
własna inicjatywa? I kiedy pojawiły się głosy 
o planowanej przez miasto emisji obligacji, 
uznała… „pomożemy”? — zastanawiał się 
radny. — Czy dzisiejsza decyzja oznacza, że  
w ogóle zrezygnujemy z obligacji, czy też może 

w 2010 r. przewidujemy jakąś emisję. Prezydent 
Adam Fudali sugerował, by skupić się na dniu 
dzisiejszym, a decyzję ER powiązał z wyrokiem 
wydanym przez NSA: — To właśnie na jego 
mocy elektrownia „Rybnik” podjęła decyzję  
o wpłacie zaległości podatkowych. I to wszystko 
— mówił. — Oczywiście prowadziłem rozmowy 
z dyrektorem ER o terminie wpłaty, ale odbyło 
się to już po tym, jak RM podjęła uchwałę  
o emisji obligacji. P. Kuczera stwierdził, że 
gdyby wcześniej prowadzono rozmowy z ER 
udałoby się uniknąć „zamieszania” związanego 
z obligacjami, a postępowanie elektrowni uznał 
za złośliwość: — My zaciągamy obligacje, a oni 
wtedy się decydują płacić. Trochę to złośliwe… 
Adam Fudali: — Nie możemy do budżetu miasta 
przyjmować wirtualnych kwot. Mogło to nastąpić 
dopiero po złożeniu przez podatnika deklaracji 
podatkowej i dokonaniu wpłaty. To ona była 
podstawą do przygotowania tej uchwały. Zapew-
niam, że miasto działa profesjonalnie, a sytuacja 
obrazuje, że życie gospodarcze ulega ciągłym 
zmianom. Bronisław Drabiniok (PO) finan-
sową sytuację w mieście nazwał „kuriozum”: 
— Jeszcze dwa tygodnie temu nie było mowy  
o żadnych rozmowach z elektrownią, a to winna 
być najkrótsza droga do odzyskania miejskich 
pieniędzy — mówił i dopytywał czy ER będzie 
odwoływała się od wyroku NSA. Prezydent od-
powiadał, że nie wie co zrobi elektrownia, bo… 
„nie jest wróżką” i ponownie wyjaśniał: — Nie 
mogliśmy wpisać do budżetu wirtualnej zapowie-
dzi, bo finanse samorządu to nie zabawa. Było to 
możliwe dopiero po deklaracji podatkowej, którą 
podatnik przedstawił po naszej sesji o emisji 
obligacji, a środki wpłynęły dzisiaj. Stąd decyzja 
o odstąpieniu od wcześniej podjętej uchwały. 
Trudno mieć pretensje do miasta i urzędników  
o to, że prezentują wysoki stopień profesjonali-
zmu — tłumaczył. — Nawet opozycja powinna 
uznać wysoką sprawność służb finansowych  
i skarbnika miasta, a nie, mówiąc kolokwialnie, 
„czepiać się”. Dla Andrzeja Wojaczka, który wy-
powiadał się również w imieniu klubu PiS, fakt, 
iż wreszcie udało się odzyskać należne środki to 
powód do radości. — Cieszymy się, że budżet nie 
będzie dodatkowo obciążony kwotą w wysokości 
24 mln zł, ale jesteśmy ciekawi dlaczego pienią-
dze wyciągnięto z kapelusza. Jeszcze 3 dni temu 
nie było o tym mowy — dopytywał B. Drabiniok, 
a w odpowiedzi usłyszał, że argumenty w tej 
sprawie były już wielokrotnie przytaczane, 

skoro jednak okazują się one niewystarczające, 
może warto temat przedyskutować wewnątrz 
klubu i zasięgnąć opinii jednego z radnych PO 
– prawnika J. Piechy. — Być może on wyjaśni 
czy istniała formalno – prawna możliwość żeby 
wcześniej przyjąć należności do budżetu, czy też 
stało się to możliwe dopiero kiedy została zło-
żona deklaracja podatkowa. Utniemy wówczas 
zbędną dyskusję… — mówił prezydent, który 
odpowiadał też Andrzejowi Oświecimskiemu 
(BSR), że nie wie, czy elektrownia w przyszłym 
roku zapłaci należny podatek, a B. Drabinio-
kowi, że pieniądze, jakie wpłynęły od ER nie 
zostały obwarowane żadnymi warunkami, 
dlatego nie powinno się zbytnio ufać donie-
sieniom prasowym. Przy tej okazji wspomniał  
o boisku „Orlik”, a podawaną w tym kontekście 
informację, że miasto będzie musiało zwrócić 
dotację, bo nie potrafi zarządzać środkami 
zewnętrznymi, nazwał kaczką dziennikarską: 
— Mam przed sobą decyzję wojewody. Miasto 
nie musi oddać dotacji w wysokości 333 tysięcy 
złotych — wyjaśniał A. Fudali. Głos w dyskusji 
zabrał też Romuald Niewelt (BSR), który nie 
krył zadowolenia z pozyskanych 20 mln zł i … 
niezadowolenia z postawy opozycji, jego zda-
niem, „zazdrosnej” o kolejne osiągnięcia: — To 
opozycja totalna, którą martwią pieniądze, jakie 
wpłynęły. A przecież opozycja winna się cieszyć, 
skoro zapewnia, że jest nastawiona na korzystny 
rozwój tego miasta — komentował. — Jednak 
radnych opozycyjnych najbardziej ucieszyło-
by gdyby w mieście działo się jak najgorzej.  
Zawróćcie z tej drogi… P. Kuczera przypomniał, 
że już na wstępie dyskusji w imieniu klubu 
wyraził zadowolenie z zaistniałej sytuacji, więc  
z pewnością PO totalną opozycją nie jest: 
— Być może kładziemy akcenty w innych 
miejscach, ale nasza postawa jest z pewnością 
budująca zarówno dla Rady Miasta, jak i pre-
zydenta — zapewniał. — Cieszymy się, że na 
tej sali takie radosne sytuacje też mają miejsce; 
oby jak najczęściej. I w tej radosnej atmosferze 
radni przystąpili do głosowania i jednogłośnie 
przyjęli zmiany w budżecie miasta i odstąpili 
od emisji obligacji komunalnych.    

Plany, plany, plany…
Przyjęcie zmian miejscowych planów za-

gospodarowania przestrzennego dla terenu 
przemysłowego przy ul. Podmiejskiej, dla 
Śródmieścia i dzielnicy Orzepowice oraz 
dla terenu położonego przy elektrowni 
„Rybnik” poprzedziły żmudne głosowa-
nia. Wiceprezydent Michał Śmigielski mówił  
o procedurach, które ostatecznie doprowadziły 
do przygotowania projektów tych uchwał. 
Przypomniał m.in. o tym, że w sierpniu ub. 
roku w przetargu wyłoniony został wykonawca 
– spółka cywilna „Brol. Systemy Przestrzenne”, 
z siedzibą w Warszawie – która opracowała 
projekty zmian miejscowych planów dla w/w 
terenów, a wyłożenia publiczne tych planów 

W trakcie dodatkowej sesji radni zmienili miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w różnych częściach miasta. Jednak 
zanim zajęli się rozpatrzeniem 72 uwag zgłoszonych do planów i przyjęciem 
stosownych uchwał, podjęli decyzję o odstąpieniu od emisji obligacji komunalnych. 
Jednogłośnie, co nie znaczy bezdyskusyjnie.  
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miały miejsce w siedzibie UM od 21 lipca do 18 
sierpnia br. Również w sierpniu odbyły się dyskusje 
publiczne nad przyjętymi w planach rozwiązaniami, 
a każdy kto kwestionował ustalenia zamieszczone  
w projekcie, mógł do 7 września wnieść pisemne 
uwagi. — Łącznie było ich 128 – 56 zostało uwzględ-
nionych, 30 – częściowo uwzględniono, a 42 nie 
zostały uwzględnione — wyjaśniał M. Śmigielski. 
Najwięcej, bo aż 73 uwagi wpłynęły do projektu 
zmiany planu dla terenu Orzepowic i zgodnie z roz-
strzygnięciem prezydenta 33 uwagi uwzględniono 
(22 odrzucono, a częściowo uwzględniono – 18); 
najmniej – tylko 3 (wszystkie odrzucono) – dla 
terenu przy ul. Podmiejskiej. Spośród 39 wniesio-
nych dla terenu Śródmieścia uwzględniono 22 (nie 
uwzględniono – 8, a częściowo uwzględniono – 9), 
a z grona 13 uwag złożonych dla terenu położonego 
przy elektrowni „Rybnik” uwzględniono jedną (nie 
uwzględniono – 9, a częściowo uwzględniono 3).  
W trakcie sesji radnym do rozstrzygnięcia przedsta-
wiono uwagi nieuwzględnione i częściowo uwzględ-
nione przez prezydenta, a było ich łącznie 72. Omó-
wił je szczegółowo, z wykorzystaniem prezentacji 
multimedialnej, Zbigniew Bronowicki ze spółki 
„Brol. Systemy Przestrzenne” informując o tym, że 
w przypadku Orzepowic, skąd pochodziło najwięcej 
uwag, starano się, by jak najwięcej z nich zostało po-
zytywnie rozpatrzonych. — Uwagi nieuwzględnione 
to takie, których treść była niezgodna z przepisami od-
rębnymi lub obowiązującym studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta. Części uwag nie można było rozpatrzyć pozytywnie 
ze względu na niedopuszczalne zmiany komunikacyj-
ne, które mogłyby utrudnić obsługę komunikacyjną 
poszczególnych części lub całej dzielnicy — wyjaśniał 
Z. Bronowicki. W uwagach zgłaszanych do 4 projek-
tów najczęściej powtarzały się te dotyczące przezna-
czenia działek na cele budowlane i braku zgody na 
realizację drogi lub ciągu pieszo–jezdnego. Radni 
przegłosowali (różnym stosunkiem głosów, najczę-
ściej jednomyślnie) wszystkie 72 uwagi, a następnie 
przyjęli 4 stosowne uchwały. Zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla 
terenów Śródmieścia była związana m.in. z potrzebą 
wprowadzenia zmian w układzie komunikacyjnym  
i koniecznością racjonalnego podejścia do możliwo-
ści zabudowy z uwagi na wzrastającą wartość działek.  
Z kolei zmiana planu dla terenu przemysłowego 
przy ul. Podmiejskiej wiąże się z rozwojem Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej, a dla terenu położonego 
przy ER – z budową nowego bloku energetycznego 
wraz z dojazdem, który ma stanowić równocześnie 
drogę ewakuacyjną dla Grabowni. Natomiast 
zmiana miejscowego planu zagospodarowania dla 
Orzepowic wynikała z wielu wniosków właścicieli  
o zmiany w układzie dróg dojazdowych czy prze-
znaczenia terenów. 

(S)

Relację z sesji, która odbyła się 
21 października, zamieścimy w następnym 

numerze „GR”. Kolejne posiedzenie 
zaplanowano na 25 listopada. 

Wyzwolenia 
Mieszkańcy zadają sobie pytanie, 

dlaczego remont tej drogi rozpoczęto 
tak późno. Jak tłumaczy prezydent Adam 
Fudali, środki na remont, m.in. tej ulicy,  

pochodzą z rezerwy budżetu państwa. Są to 
środki z ministerstwa finansów, ulokowane 
w ministerstwie infrastruktury. — Czy będą 
one w ogóle uruchomione, dowiadujemy się 
w kwietniu lub maju i wtedy możemy o nie 
wnioskować. Informację czy środki zostaną 

przyznane, miasto otrzymu-
je mniej więcej w sierpniu 
— mówi prezydent. Z takie-
go harmonogramu wynika, 
że biorąc pod uwagę cały 
proces inwestycyjny, w tym 
przetarg na wyłonienie wy-
konawcy, inwestycja może 
się rozpocząć jesienią, co 
znaczy, że termin kładzenia 
asfaltu może przypaść na 
zimę. — Tak było w ub. roku 
przy okazji remontu ul. Ko-
tucza w ciągu DK 78, gdzie 
zadanie zostało zakończone 
w grudniu ub. roku. I taka sy-
tuacja będzie się powtarzać, 
dopóki w budżecie państwa 
nie będzie tzw. środków nie-
wygasających. Oczywiście 
mógłbym o te środki nie 
zabiegać, nie robić nic i wtedy 
„zimowych” remontów by 
nie było, bo nie byłoby ich 
wcale. Ale to byłoby wbrew 
mojej naturze... — mówi  
A. Fudali        

Trwające roboty na ul. 
Wyzwolenia obejmują wy-
mianę nawierzchni drogi, 

Prezydent Miasta Rybnika poszukuje 
kandydatów do pracy 

w Urzędzie Miasta na stanowiska:
• Inspektor w Wydziale Dróg,  

Referacie Inwestycji i Rozliczeń Funduszy Europejskich,

• Inspektor lub Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Miejskiej  
i Inwestycji, Referacie Infrastruktury,

• Referent w Wydziale Promocji i Informacji

oferujemy: • atrakcyjne warunki pracy • stabilne zatrudnienie • możliwość rozwoju 
i realizacji ambicji zawodowych

Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Miasta Rybnika: www.rybnik.pl, 
w zakładce „Praca w Urzędzie Miasta”.

Gorąca jesień na drogach
Biorąc pod uwagę najbliższe plany remontów i modernizacji dróg oraz 

pierwsze roboty, które już ruszyły, podejrzewamy, że temat ten długo nie 
zejdzie z naszych łamów. Poprawa układu komunikacyjnego jest wciąż jednym 
z priorytetów władz Rybnika, jednak jego realizacja to proces długi, kosztowny 
i ... wyboisty. Nomen omen...  

c.d. na stronie 6
Na ul. Wyzwolenia do kładzenia krawężników zastosowano nowoczesną  
technologię.                                  Zdj.: Wydz. Promocji i Informacji UM
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budowę zatok autobusowych, budowę sygnali-
zacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Wyzwole-
nia z Różańskiego oraz przebudowę chodników 
i zatok postojowych wzdłuż ulicy Wyzwolenia. 
Po rozstrzygnięciu przetargu pozostała nadwyż-
ka w wysokości około 50% całej kwoty, (z czego 
połowa ze środków budżetu państwa i połowa 
wkładu własnego miasta) i, jak mówi prezydent, 
najwygodniej byłoby ją oddać. Co oczywiście 
się nie zdarzy, bo pieniądze te przeznaczono 
na remont nawierzchni ronda przy ul. Miko-
łowskiej i odcinek tej ulicy od  Przemysłowej 
do skrzyżowania z ul. Wielopolską. 

Droga przez „Ryfamę”
Ruszyły też prace przy budowie przedłu-

żenia ul. Chrobrego przez tereny „Ryfamy”, 
a ich koniec zaplanowano na koniec 2010 r. 
Chodzi o odciążenie ul. Kościuszki, która teraz 
zbiera ruch zarówno w kierunku Mikołowskiej, 
jak i Żor. Po zakończeniu tej inwestycji, na 
Żory będzie można wyjeżdżać przed wiaduk-
tem. Jak pamiętamy, opozycja była zdania,  
że ta droga jest „ukłonem” władz miasta  
w stronę prywatnego inwestora planującego na 
terenie „Ryfamy” budowę tam obiektu han-
dlowego. A nawet gdyby droga taka ułatwiła 
tam dojazd, tym lepiej, bo jak mówi prezydent, 
aktywizowanie kolejnych terenów miasta tak, 
by stały się one bardziej atrakcyjne dla inwe-
storów, jest zadaniem miasta. Cała inwestycja 
kosztować będzie 8.845.000,00 zł. Wkładem 
„Ryfamy” w tę inwestycję jest 1 mln zł oraz 
sfinansowanie dokumentacji projektowej. Na 
powyższą inwestycje pozyskano również środki 
z RPO w wysokości 6.160.000,00 zł.      

Świerklańska
Rozpoczęły się również prace remontowe 

na ul. Świerklańskiej, którą zamknięto na 
odcinku od ul. Kowalczyka do Żeromskiego, a 
utrudnienia potrwają do końca czerwca 2010 r. 
Objazdy do ulicy Tkoczów poprowadzono ulicami 
Prostą, Brzezińską, Żeromskiego i Świerklańską, 
zaś do ulicy Świerklańskiej ulicami Żeromskiego, 
Brzezińską oraz Prostą. Remontowana droga  
ma stanowić pierwszy odcinek nowego szlaku 
poprzez hałdę z wyjściem na ul. Błękitną i dalej 
Małachowskiego oraz Jastrzębską w kierunku 
świerklańskiego węzła autostrady A1. W projekcie 
drogi na hałdzie planowany jest punkt widokowy, 
z którego będzie można podziwiać widok na mia-
sto. Na skrzyżowaniu Błękitnej i Małachowskiego 
zaplanowano rondo, ale projekt ten już wzbudził 
wiele negatywnych emocji. Okoliczni mieszkańcy 
mają władzom miasta za złe, że inwestycja ta nie 
została z nimi skonsultowana. Ale do konsultacji 
takich, nieco wymuszonych postawą mieszkańców, 
jednak doszło i ostatecznie większość  uczestników 

spotkania mieszkańców z urzędnikami z koncepcją 
tego rozwiązania się zgodziło. Zdaniem odpowie-
dzialnego za inwestycje drogowe Janusza Kopera, 
rondo jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem 
od skrzyżowania ze światłami, a także bezpiecz-
niejsze. Są jednak osoby mieszkające najbliżej, 
które czują się pokrzywdzone. J. Koper jest zda-
nia, że ze względów społecznych, jedna osoba 
nie może blokować inwestycji, która przyniesie 
korzyści większości mieszkańców. Zapewnił też, że 
właściciel hurtowni funkcjonującej w sąsiedztwie 
planowanej inwestycji, nie utraci miejsc parkingo-
wych, ale będzie ich miał więcej.

Wylotowe
Na odcinku prawie 4,5 km (od ronda 

Boguszowickiego do granicy miasta) prze-
budowana zostanie ul. Żorska (Droga 
Wojewódzka nr 935). Jezdnia poszerzona 
zostanie na podjazdach do trzech pasów, trzy 
skrzyżowania zostaną zamienione w ronda, 
powstaną chodniki, zatoki autobusowe, kana-
lizacja deszczowa i nowe oświetlenie. Wartość 
szacunkowa inwestycji to 60 mln zł, a dofinanso-
wanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
wyniosło 33,7 mln zł. Jak mówi prezydent, trwają 
ostatnie uzgodnienia związane z pozwoleniem 
na budowę, które wydaje wojewoda. Miasto 
chciałoby rozstrzygnąć przetarg jeszcze w tym 
roku, by rozpocząć roboty już wiosną. Pewne 
wątpliwości budzą planowane ronda, które 
mogą ruch spowolnić, jednak doświadczenia 
z remontu ul. Gliwickiej przekonują, że takie 
rozwiązanie ułatwi zjazdy w boczne drogi. — A 
ronda — mówi prezydent — sprawią być może, 
że na zmodernizowanej drodze nie trzeba będzie 
stawiać radarów...

Ostatnio szczególnie głośno było o różnych 
sposobach rozładowania korków na ul. Wodzi-
sławskiej (DK 78) – a to poprzez prawoskręt w 

ul. Pełczyńskiego tuż przed wiaduktem, a to ul. 
Jagodową. J. Koper uważa, że obie te koncepcje 
nie spełniają wymogów technicznych, w obu 
też przypadkach protestowali mieszkańcy tych 
wąskich ulic. Ul. Wodzisławską też w przyszłym 
roku czeka modernizacja, choć  związane z tym 
nadzieje na upłynnienie ruchu nie są zbyt duże. 
Dlatego powstała kolejna koncepcja, by ruch od 
Wodzisławia w kierunku ronda Chwałowickiego 
i dalej do centrum, skierować nowo wybudowaną 
drogą w miejscu naturalnego obniżenia ul. Wo-
dzisławskiej, na wysokości komisu samochodowe-
go, za skrzyżowaniem ze światłami z ul. Nacyńską, 
z wyjazdem na Obwiednię Południową między 
przęsłami wiaduktu zamysłowskiego. Prezydent 
zastrzega, że to tylko koncepcja zapisana w planie 
przestrzennego zagospodarowania i nie zapadła 
jeszcze żadna decyzja, o zabezpieczeniu środków 
finansowych nie mówiąc. — To jednak tylko dzia-
łania zastępcze, bo jedynym rozwiązaniem najbar-
dziej logicznym byłaby budowa przecinającej  DK 
78  drogi Racibórz–Pszczyna, o co zainteresowane 
samorządy bezskutecznie zabiegają. To ogromna 
inwestycja i bez wsparcia państwa niemożliwa do 
realizacji. 

Jeśli chodzi o ul. Raciborską (Droga Woj. 
935), miasto przymierza się do przebudowy 
wiaduktu, który zdecydowanie zwiększy swoją 
nośność. Z powodu różnic między ceną kosz-
torysową, a ofertową, również na tym zadaniu 
szykują się spore oszczędności, ale jak mówi 
prezydent, cieszy go to umiarkowanie, bo ist-
nieje niebezpieczeństwo, że „tanie” firmy mogą 
mieć problemy z wywiązaniem się z umowy. 

Jak mówi J. Koper, historyczny układ urbani-
styczny Rybnika nie pozwala na wielkie inwesty-
cje drogowe w centrum i utrudnia też wyprowa-
dzenie ruchu tranzytowego na zewnątrz, bo nigdy 
nie zbudowano obwodnic. I właśnie to sprawia, 
że Rybnik w godzinach szczytu komunikacyjnego 
stoi w korkach. Pocieszeniem dla rybniczan nie 

będzie zapewne fakt, że praktycznie 
stoi cała Polska, bo fatalny stan dróg 
w połączeniu ze zwielokrotnionym ru-
chem, a w związku z tym ich ograniczona 
przepustowość, to największy problem 
naszego kraju. — W Rybniku sypią się 
budowane kilkadziesiąt lat temu drogi 
nieprzystosowane do obciążeń współ-
czesnego ruchu drogowego. Robimy to, 
co jest możliwe...

Mimo krytyki aktualnego układu 
komunikacyjnego i nacisków na 
władze miasta, by podejmowały kon-
kretne działania, w czasie trwania 
robót chór niezadowolonych jest 
równie duży, albo i większy, wprost 
proporcjonalnie do ilości objazdów, 
mijanek i korków. W przyszłym roku 
trzeba będzie się uzbroić w wyjątkową 
cierpliwość, bo w planach jest jeszcze 
wiele robót, na które przetargi odby-
wają się tej jesieni. 

(r) 

c.d. ze strony 5

Remont czeka również ulicę Świerklańską.        Zdj.: r
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Przy okazji budowy sieci kanalizacyjnej, 
zdarzają się nieplanowane i przykre 
n iespodzianki ,  jak  konieczność 
rozkopania dopiero co położonej 
nawierzchni po robotach kanalizacyjnych, 
jak miało to miejsce na Boguszowickiej. 
„Poprawkowe” roboty na tej ulicy 
powinny dobiegać końca.

Utrudnienia w ruchu na tej ulicy były 
konsekwencją nieprawidłowości, których 
dopuścił się wykonawca, czeska firmy Tchas. 
Poprawki położonej niefachowo nawierzchni 
wykonywała wyłoniona w przetargu Hy-
drobudowa Polska SA. Firma ta przejęła 

kontrakt na zakończenie robót nie tylko  
w Boguszowicach, ale również w Gotartowi-
cach i Ligocie–Ligockiej Kuźni. — Niesolidna 
firma zostanie pociągnięta do finansowej 
odpowiedzialności, podobnie jak już to mia-
ło miejsce w Niedobczycach, Niewiadomiu  
i Paruszowcu–Piaskach — tłumaczy prezy-
dent Adam Fudali. — Rozumiem irytację 
mieszkańców i kierowców, którzy widzą roz-
kopy na dopiero co wyremontowanej drodze, 
ale nie możemy tolerować błędów i nierzetelnej 
roboty wykonawcy. Zarówno kanalizacja, jak 
i odtworzone drogi muszą trzymać standardy, 
by mogły jak najdłużej służyć mieszkańcom.  

Tak ogromne przedsięwzięcie nigdy nie prze-
biega bezproblemowo...

Wie coś o tym Janusz Koper, kiedyś peł-
nomocnik prezydenta ds. budowy sieci kana-
lizacyjnej, dziś odpowiedzialny za realizację 
inwestycji drogowych. Nie kryje on, że był 
przygotowany do zmierzenia się z trudnościa-
mi przy budowie sieci, w tym z niesolidnymi 
wykonawcami. — Pokonywanie podobnych 
trudności jest wkalkulowane w tak ogromne 
zadanie. Ale realizacja kanalizacji zmierza 
do końca i teraz nadszedł czas na drogi. Przy 
okazji warto przypomnieć, że w związku z bu-
dową kanalizacji, odtworzono i wyremontowano  
ok. 400 kilometrów lokalnych dróg we wszystkich 
17 objętych siecią dzielnicach. 

(r)

Boguszowicka do poprawki 

Blisko 5 mln zł będzie kosztować realizowana przez miasto 
termomodernizacja trzech obiektów, połączona z likwidacją 
azbestu. 

Przy okazji termomodernizacji, z elewacji Szkoły Podstawowej nr 22, Zespołu 
Szkół nr 3 oraz przychodni przy ul. Orzepowickiej zostanie usunięty toksyczny azbest. 
To ostatnie spośród obiektów publicznych znajdujących się w zasobach miasta, które 
ocieplone są rakotwórczymi płytami, powszechnie stosowanymi w budownictwie aż 
do lat ’80 ub. wieku. Wszelkie prace związane z likwidacją tego szkodliwego minerału, 
w tym demontaż okładzin azbesto–cementowych, ich przygotowanie do transportu 
oraz wywóz, prowadzone są przez wyspecjalizowane firmy, dysponujące stosownym 
wyposażeniem i odpowiednio przeszkolonym personelem. 

W przypadku SP 22, koszt prowadzonych robót wyniesie 1.361.203 zł  
(w tym likwidacja azbestu 597.743 zł), a ZS nr 3 – 2.995.541 zł (z czego na 
usunięcie azbestu przeznaczona zostanie kwota 1.631.605 zł). Z kolei na prace 
prowadzone w przychodni przy ul. Orzepowickiej zarezerwowano 509.069 zł, 
z czego kwota 226.659 zł pokryje koszt likwidacji azbestu.

Warto zaznaczyć, że miasto dofinansowuje prace obejmujące demontaż, 
transport do miejsca unieszkodliwienia, a także samo unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest z obiektów położonych na terenie Rybnika. Do tej pory  
z dofinansowania skorzystało ponad 80 osób.                                                 (D) Azbest likwidowany jest m.in. w Zespole Szkół nr 3.                               Zdj: d

Likwidacja azbestu

Kolejne maszty 
fotoradarowe

Na rybnickich drogach pojawiły się 
nowe maszty służące do radarowego 
systemu kontroli prędkości pojazdów. 
Obiekty ustawiono w celu poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Nowe maszty zlokalizowano w pięciu punk-
tach miasta:
• Droga Krajowa nr 78, ul. Rybnicka (Ochojec, 

przed przejściem dla pieszych na wysokości 
dawnego przedszkola, tzn. posesji ul. Ryb-
nicka 22),

• Droga Krajowa nr 78, ul. Gliwicka (Golejów, 
przed przejściem dla pieszych na wysokości 
posesji Gliwicka 217),

• Droga Krajowa nr 78, ul. Gliwicka (Wielopo-
le, pomiędzy przejściem dla  pieszych przed 
szkołą a zjazdem na ulicę Fiołkową),

• Droga Krajowa nr 78, ul. Wodzisław-
ska (Popielów, za przejściem dla pie-
szych zlokalizowanym za skrzyżowaniem  
z ulicą Leopolda Staffa),

• Droga Wojewódzka nr 935, ul. Prosta (Paru-
szowiec–Piaski, pomiędzy ulicami Studzien-
ną i Ogrodowskiego). 
Lokalizacja fotoradarów została ustalona 

w oparciu o incydenty drogowe zarejestro-
wane w minionych latach. Miejsca te zo-
stały zatwierdzone przez Komendę Miejską 
Policji. Maszty, które mają spełniać funkcję 
prewencyjną, dostosowane są do będącego 
w posiadaniu rybnickiej Straży Miejskiej 
fotoradaru, umożliwiającego prowadzenie 
jednoczesnego pomiaru prędkości pojaz-
dów najeżdżających w kierunku masztów,  
jak i pojazdów odjeżdżających. Pomiar pręd-
kości będzie przeprowadzany naprzemiennie 
w różnych punktach miastach, wybieranych 
przez Straż Miejską. Pierwsze pomiary pręd-
kości we wskazanych punktach zostaną 
przeprowadzone już wkrótce.

Więcej na temat fotoradarów moż-
na przeczytać na internetowej stronie 
rybnickiej Straży Miejskiej pod adresem:  
www.sm.rybnik.pl.

Wysiłek inwestycyjny 
doceniony

Rybnik uzyskał trzecie miejsce 
w kategorii: miasta na prawach 
powiatu w rankingu samorządów 
o najwyższych wydatkach na 
inwestycje w infrastrukturę 
techniczną. 

Badania, których celem było wska-
zanie samorządów podejmujących 
najwyższy wysiłek inwestycyjny prze-
prowadzili wspólnie: Tygodnik Samo-
rządowy „Wspólnota” oraz naukowcy 
z Uniwersytetu Warszawskiego.  

Wyniki rankingu zostały oficjalnie 
ogłoszone podczas Gali Inwestorów 
Samorządowych na VII Samorządo-
wym Forum Kapitału i Finansów na 
początku października br. 

Numer „Wspólnoty” z wynikami 
rankingu ukazał się 24 października 
br. Więcej informacji o Forum – www.
samorzadoweforum.pl.
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Odnowione fasady, wyremontowane 
wnętrza – tak dzisiaj prezentują 
się familoki mieszczące się przy 
ul. Ogrodowskiego w Paruszowcu–
Piaskach. Do ostatniego mieszkania 
socjalnego znajdującego się w tym 
kompleksie już wkrótce wprowadzą się 
mieszkańcy. 

Niszczejące przez lata zabytkowe familoki 
w Paruszowcu–Piaskach zostały poddane 
gruntownej renowacji. Dzięki temu, tam 
gdzie kiedyś stały zdewastowane budynki, 
dziś znajdują się spełniające normy obiekty 
mieszkalne. 

Przebudowa pierwszej części kompleksu 
zakończyła się w 2004 r. W czerwcu br. sfina-
lizowano prace prowadzone w drugiej pierzei. 
Dzisiaj, w powstałych na początku ub. wieku 
budynkach znajduje się 110 gruntownie odno-
wionych mieszkań socjalnych o powierzchni 
od 35 do ponad 40 m2. Lokale wyposażone są 
w aneks kuchenny i łazienkę z WC, a także 
centralne ogrzewanie etażowe lub piece typu 
„Żar”. Do każdego z nich przydzielona jest 
piwnica lub strych. 

Niemal wszystkie mieszkania znalazły już 
swoich lokatorów. Są to przede wszystkim oso-
by z zarządzonym wyrokiem  
o eksmisję oraz rodziny będące 
w trudnej sytuacji finansowej. 
Zdarza się, że mieszkańcy blo-
ków niechętnie wyprowadzają 
się z wygodnego, ciepłego 
mieszkania, za które nie płacą 
czynszu należnego spółdzielni 
mieszkaniowej czy Zakładowi 
Gospodarki Mieszkaniowej. 
Ale gdy zobowiązania narasta-
ją, pojawia się wyrok eksmisyj-
ny, a wtedy dłużnicy zmuszeni 
są opuścić swoje dotychcza-
sowe lokum i przeprowadzić 
do mieszkania socjalnego. 
Te, zgodnie z obowiązującym 
prawem, musi zapewnić im miasto: — W tej 
chwili na przydział mieszkania socjalnego cze-
ka jeszcze ponad 300 osób, w przypadku 130  
z nich, spółdzielnie występują do miasta o od-
szkodowanie — wyjaśnia Danuta Kolasińska, 
dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej, która podkreśla jednocześnie, że koszty, 
jakie gminy ponoszą z tytułu wykonywania 
wyroków eksmisyjnych, są często gigantyczne: 
— Przyznanie osobom eksmitowanym miesz-
kania, nie zabezpiecza miasta przed wypłatą 
pieniędzy na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, 
jako rekompensaty za okres, w którym lokator 
nie płacił czynszu. 

Do mieszkań przy ul. Ogrodowskiego kie-

rowane są przede wszystkim rodziny z małymi 
dziećmi. Lepszy, niż w przypadku wielu innych 
mieszkań socjalnych standard, ma pokazać 
najmłodszym mieszkańcom osiedla, że moż-
na żyć inaczej. Lokatorzy płacą niewiele, bo 
średnio 0,97 zł czynszu za metr kwadratowy,  
a to niezwykle istotne w sytuacji, kiedy kie-
rowane są tutaj rodziny o bardzo niskich 
dochodach. Wszystkie budynki zostały z ze-
wnątrz ocieplone, co dodatkowo obniża koszty 
związane z utrzymaniem mieszkań zimą.  
— To ważne, bo zdarzało się, że najemcy 
mieszkań socjalnych zrywali z podłogi drew-

niane klepki, by ogrzać mieszkanie — mówi 
D. Kolasińska.

Remont całego kompleksu wyniósł ponad 8 
mln zł, z czego kwota ponad 2 mln 300 tys. zł  
pochodziła z dotacji Krajowego Funduszu 
Mieszkalnictwa BGK. Władze miasta wierzą, 
że rewitalizacja obiektów może stać się spo-
sobem na rewitalizację społeczną. — Mamy 
przygotowaną koncepcję na zagospodarowanie 
terenu wokół budynków i stworzenie np. placu 
zabaw dla dzieci. Być może młodsi pociągną 
w dobrym kierunku swoich rodziców — mówi 
prezydent Adam Fudali. Jednak stworzenie 

placu zabaw może okazać się trudne: 
— Już niejednokrotnie przekonaliśmy 
się, że drewniane urządzenia zabawowe 
znikają w sezonie grzewczym. Chcieliby-
śmy, by te zabytkowe budynki zostały wy-
posażone w drewniane czy kute elementy, 
ale jak wiadomo, w tym środowisku są to 
dwa materiały, które bardzo szybko giną 
— wyjaśnia D. Kolasińska.

Miasto zastanawia się nad budową 
kolejnych mieszkań socjalnych, bo 300, 
którymi obecnie dysponuje gmina nie 
zaspokaja wszystkich potrzeb. Rozważa-
ny jest również pomysł budowy osiedla 
blaszanych kontenerów, jednak tego 
typu zabudowa obarczona jest wieloma 
mankamentami. — Usytuowanie bara-

ków wywołuje często opory społeczne, co więcej 
miasto musiałoby ponieść koszty związane 
nie tylko z budową i wyposażeniem baraków, 
ale również z przygotowaniem niezbędnej 
infrastruktury, doprowadzeniem mediów, 
czy budową dróg dojazdowych — podkreśla  
D. Kolasińska. Póki co, samorządowcy zasta-
nawiają się nad lokalizacją kolejnych budyn-
ków, w których można by utworzyć mieszkania 
socjalne. W tej chwili brane są pod uwagę 
obiekty przy ul. Andersa w Niedobczycach, 
jednak ich rewitalizacja będzie uzależniona 
od sytuacji finansowej miasta i możliwości 
pozyskania środków zewnętrznych. 

(D)

Zgodnie z treścią ustawy o ochronie praw lokatorów, 
lokale socjalne gmina musi zapewnić osobom, które znajdują 
się w szczególnie trudnej sytuacji społecznej. W przypadku 
sądowego orzeczenia eksmisji z zajmowanego lokalu, lokal 
socjalny należy zapewnić zwłaszcza: kobietom w ciąży, 
małoletnim, niepełnosprawnym, obłożnie chorym, ubogim 
i bezrobotnym.

Prawo określa także warunki, jakie musi spełnić lokal, aby 
nadać mu status mieszkania socjalnego. Musi być to lokal 
nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie  
i stan techniczny. Powierzchnia pokoi przypadająca na członka 
gospodarstwa domowego nie może być mniejsza niż 5 m2.  
W przypadku gospodarstwa jednoosobowego, powierzchnia 
musi wynieść 10 m2. Lokal socjalny może jednak charakte-
ryzować obniżony standard.

Familoki jak nowe

Remont całego kompleksu wyniósł ponad 8 mln zł.                                     Zdj.: d

Odnowione familoki powstały na początku XX wieku. Na zagospodarowanie czeka ich otoczenie...



— To dla mnie bardzo wzruszająca 
chwila — mówiła Krystyna Bochenek 
tuż po odebraniu odznaczenia. 
Na zdjęciu z pozostałymi laureatami 
Maksymil ianem Bochenkiem 
i Adamem Fudalim.             Zdj.: d
Maksymil ianem Bochenkiem 
i Adamem Fudalim.             Zdj.: d
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Pod koniec września w Rybniku 
gościła wicemarszałek senatu Krystyna 
Bochenek, która podczas uroczystego 
spotkania w Urzędzie Miasta odebrała 
odznaczenie przyznane jej przez Związek 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych.

Odznakami za zasługi dla Związku Kom-
batantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
uhonorowano również Maksymiliana Bochen-
ka, członka rybnickiego koła związku oraz pre-
zydenta Rybnika Adama Fudalego. — Związek 
przyznaje odznaczenia osobom wyróżniającym 
się szczególnymi zasługami dla społeczności 
kombatanckiej. Osoby te cechuje także szeroko 
rozumiana działalność społeczna — tłumaczył 
Michał Marek, prezes miejskiego koła zrzesza-
jącego kombatantów i byłych 
więźniów politycznych. — Z 
wielką radością przyjmuję to 

odznaczenie, tym bardziej, że wręczono mi je w 
roku, w którym obchodzimy 70. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej. Nigdy nie przypuszczałam, 
że osoby, dzięki którym moje pokolenie i po-
kolenia młodsze możemy żyć w wolnej Polsce, 
zauważą moją codzienną pracę i docenią to 
co robię. A wydaje mi się, że najzwyczajniej 
wykonuję swoje obowiązki wynikające zarówno 
z zawodu dziennikarza, jak i z mandatu, który po 
raz trzeci mam honor pełnić jako senator. Żałuję 
tylko, że mój ojciec, który miał bardzo ciężkie do-
świadczenia wojenne, nie mógł doczekać chwili, 
w której mogłabym podzielić się z nim tą rado-
ścią — mówiła wzruszona Krystyna Bochenek. 
Wyróżniając wicemarszałek Senatu, związek 
docenił jej społeczne działania i wyjątkowe 
zaangażowanie w zakresie promowania oświaty 

medycznej w społeczeństwie. Jak podkreślał 
wręczający odznaki M. Marek, organizowane 
przez K. Bochenek spotkania z przedstawi-
cielami najlepszej śląskiej kadry medycznej 
są niezwykle ważne dla będącej w podeszłym 
wieku społeczności kombatanckiej. 

 Z kolei prezydentowi Rybnika kombatanci 
wyrazili wdzięczność za wynikającą ze sprawo-
wanego urzędu działalność na rzecz ich orga-
nizacji, zaś porucznik Maksymilian Bochenek 
został uhonorowany za zaangażowanie w re-
alizację działań prowadzonych przez rybnickie 
koło związku. Doceniono także jego zasługi 
z czasów wojny, kiedy to walczył jako żołnierz 
Polskich Sił Zbrojnych, I Korpusu Polskiego 
w Anglii oraz etyczną postawę po powrocie 
do Polski w 1946 r., gdzie głosił prawdziwe 
informacje na temat działań wojska polskiego 
na zachodzie Europy. 

W uroczystości wzięli udział prezes Związku 
Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy 

płk Roman Połcik, Komendant Woj-
skowej Komendy Uzupełnień w Ryb-
niku ppłk Zbigniew Kozyra, a także 
członkowie zarządu i koła miejskiego 
Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych. 

•••
Przy okazji wizyty w Rybniku, 

Krystyna Bochenek opowiedziała 
o swojej pracy, współpracy z Po-
lakami żyjącymi poza granicami 
kraju i organizowanym od ponad 
dwudziestu lat ogólnopolskim 
dyktandzie.

— Przez wiele lat pracowałam jako 
dziennikarz i dopiero od pięciu lat 

Prezydent Rybnika oraz Rybnickie Centrum Kultury 
zapraszają do udziału w obchodach 

Święta Niepodległości 11 listopada
Rynek 

• godz. 9.45 – Zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji 
i mieszkańców miasta na Rynku;

• godz. 10.00 – wysłuchanie hymnu państwowego, wciągnięcie flagi 
państwowej na maszt, wystąpienie Prezydenta Miasta Rybnika, złożenie 
kwiatów na tablicy pamiątkowej Marszałka Józefa Piłsudskiego, prze-
marsz do bazyliki św. Antoniego, złożenie kwiatów pod pomnikiem 
Jana Pawła II;
Bazylika św. Antoniego

• godz. 10.30 – uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny. Oprawa 
muzyczna: zespół wokalny „Vox Animum” oraz Miejska Orkiestra 
Dęta ,,Rybnik”.
Rynek

• godz. 12.00 – Start do XIII Biegu Niepodległości o puchar Prezydenta 
Miasta Rybnika.

Apelujemy do mieszkańców Rybnika 
o wywieszenie flag w narodowych barwach!

Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych 
w Rybniku 

ma przyjemność zaprosić do Sali Kameralnej
Teatru Ziemi Rybnickiej 

10 listopada, o godzinie 17.00 na

Koncert z okazji 
Święta Niepodległości
Wykonawcami koncertu będą uczniowie 

Ogniska Muzycznego w Rybniku 
oraz uczniowie z zaproszonej 

Szkoły Artystycznej w Hlucinie (Czechy).
Serdecznie zapraszamy.

Szczegóły: tel. 32/422 86 60, 
www.republika.pl/somrybnik.

Projekt jest współfinansowany ze środków  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. 

„Przekraczamy granice”
Inicjatorem koncertu jest 

Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych w Rybniku .
Koncert organizowany jest w ramach Współpracy Transgra-

nicznej 2007–2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.

Krystyna Bochenek odznaczona

Wykonuję swoje obowiązki...

dokończenie na stronie 11
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Celem udziału naszego miasta w targach 
była promocja terenów sportowo-rekreacyj-
nych „Rudy” i Kamienia w ramach aktualnie 
realizowanego projektu pod nazwą „Promocja 
inwestycyjna Miasta: Aktywny Rybnik – Miasto 
z Ikrą”.

Salon Nieruchomości w Monachium to 
doskonała okazja do poznania najnowszych 
trendów zachodzących na światowym rynku 
nieruchomości oraz możliwość zaprezento-
wania ciekawych i oryginalnych projektów 
z całego świata. Na tegorocznej imprezie tar-
gowej prowadzony był intensywny dialog na 

temat kierunków rozwoju rynku nieruchomości 
w dobie ogólnoświatowego kryzysu gospodar-
czego. W tym roku Polska stanowiła czwartą 
potęgę wystawienniczą prezentując się wśród 
ponad 1500 wystawców z 34 krajów. Oprócz 
Polski i przedstawicieli gospodarzy podczas 
Salonu zaprezentowały się także Wielka Bry-
tania, Austria, Belgia, Szwajcaria, Francja, 
Republika Czeska, Stany Zjednoczone, Rosja, 
Luksemburg czy Korea.

Rybnik zaprezentował ciekawy projekt, 
który wzbudził zainteresowanie zarówno wśród 
odwiedzających nasze stoisko potencjalnych 
inwestorów, jak i największych firm z branży 
nieruchomości. Nawiązano interesujące kon-
takty biznesowe, które pozwolą na stworzenie 
bazy danych potencjalnych inwestorów dla 
Rybnika. Dobrą referencją dla miasta byli 

także odwiedzający stoisko przedstawiciele już 
obecnych w Rybniku firm, którzy z sympatią 
wypowiadali się na temat korzyści płynących 
 rozwoju inwestycji w naszym mieście. 

W ramach projektu „Promocja inwestycyj-
na Miasta: Aktywny Rybnik – Miasto z Ikrą” 
przewiduje się również prezentację w przy-
szłym roku oferty inwestycyjnej Rybnika na 
targach w Cannes na południu Francji oraz w 
Warszawie.

Obecny w Monachium prezydent Adam Fu-
dali mówi: — Wypromowanie miasta jako marki 
i wzbudzenie zainteresowania potencjalnych 
inwestorów nie jest rzeczą łatwą. Nasze stoisko 
znajdowało się w jednym pawilonie z potenta-
tami: Moskwą, Berlinem, Barceloną, a z miast 
polskich Wrocławiem, Sopotem i Gdańskiem, 
a także województwami świętokrzyskim i śląskim. 

Niewielki w porównaniu 
z nimi Rybnik ze swoim 
odrębnym stoiskiem był 
sprawą unikalną i już 
z tego powodu budził za-
interesowanie. Tym razem 
podglądaliśmy większych 
i doszedłem do wniosku, 
że o wiele bardziej sku-
teczne byłoby zgroma-
dzenie polskich stoisk 
na dużej powierzchni 
i zorganizowanie wspól-
nej konferencji prasowej 
oraz przedstawienie pre-
zentacji i ta myśl znalazła 
zrozumienie. Jak mówił 
prezydent Katowic, które 
uczestniczyły w targach 
nie po raz pierwszy, dwa 

lata temu zainteresowanie inwestorów było 
gigantyczne, w roku ub. już kiepskie, a w tym 
jeszcze słabsze. Można było odczuć, że banki 
wciąż wstrzymują się z kredytowaniem inwe-
storów. Nawiązaliśmy jednak pewne kontakty, 
w tym z firmami konsultingowymi m.in. w kwestii 
rozwiązań komunikacyjnych. Odczuliśmy pew-
ne zainteresowanie, co nie znaczy, że ustawiła 
się do nas kolejka inwestorów, którzy zamiast 
Rybnickiego Parku Atrakcji zaproponowali inne 
zagospodarowanie…

Rybnik na targach 
w Monachium

Na początku października Rybnik 
uczestniczył w organizowanym po raz 
dwunasty, międzynarodowym Salonie 
Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO 
REAL 2009 w Monachium, jednym 
z największych i najbardziej prestiżowych 
targów nieruchomości w Europie.

Mimo kryzysu, targi odwiedziło wielu potencjalnych inwestorów.
Zdj.: Wydział Promocji i Informacji UM

Rybnickie stoisko na targach Expo Real.

PKP zamyka… 
…a kierowcy narzekają. PKP 

remontuje przejazd kolejowy 
w Kamieniu przy ul. Robotniczej, 
a powodem jest przebudowa 
nawierzchn i  l in i i  ko le jowej 
Katowice–Ligota – Nędza (odcinek 
Leszczyny–Rybnik). 

Prace na przejeździe potrwają do 
30 października (do godziny 20.00), 
a w związku z zamknięciem ul. Robot-
niczej wyznaczono objazdy i zmieniono 
rozkład jazdy komunikacji autobusowej. 
Autobusy linii 17 i 18 kursują objazdem 
przez Przegędzę, a z ruchu wyłączone 
zostały przystanki: Kamień Las i Kamień 
Robotnicza. Kursy linii 19 wykonywane 
są w ramach linii 18. Godziny odjazdów 
wspomnianych kursów z Rybnika pozo-
stają bez zmian (szczegółowy rozkład 
jazdy znajduje się na stronie: www.ztz.
rybnik.pl).

Podobne wydarzenia sprawiają, 
że wraca dyskusja nad stworzeniem 
alternatywnej możliwości skomuniko-
wania Kamienia z centrum Rybnika. 
Plany budowy drogi część mieszkańców 
oprotestowało, tak więc problem będzie 
co jakiś czas wracał...



Remont i iluminacja wydobyły z budynku starostwa całe jego piękno.
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Iluminacja XIX–wiecznego obiektu 
jest „wisienką na torcie” czyli niezwykle 
atrakcyjnym dopełnieniem kończącego 
się remontu. Po pracach wewnątrz 
budynku przyszła kolej na oczyszczenie 
elewacji i przywrócenie świetności de-
talom oraz przerzedzenie drzewostanu, 
co wydobyło zabytek z cienia dosłownie 
i w przenośni. Inicjatorem podświetlenia 
elewacji był sam starosta, a wykonawcą i sponsorem jednocze-
śnie, firma Vattenfall, zlecając projekt Philipsowi. Wykorzysta-
no  najnowocześniejszą, energooszczędną technologię typu 
LED, a zastosowane żarówki – diody powinny wytrzymać 50 
tys. godzin pracy. Iluminację tworzy ok. 150 punktów świetl-
nych, które „obrysowują” co ciekawsze elementy światłem 
w dwu kolorach, dodatkowo budynek oświetlony jest z ziemi. 

Bogata była również oprawa uroczystości pierwszego 
włączenia świateł. Wzięli w niej udział samorządowcy ze 
wszystkich gmin powiatu rybnickiego oraz miasta, a także 
przedstawiciele wielu miejskich i powiatowych instytucji. 
Oświetlony już budynek był drogowskazem dla nieco spóź-
nionego wiceministra Adama Zdziebły, który z wielkim 
uznaniem mówił o inicjatywach władz powiatu, jak remont 
siedziby czy przejęcie zabytkowego kompleksu po szpitalu 
„Juliusz”. Starosta D. Mrowiec wyraził nadzieję, że również 
ten drugi obiekt doczeka się renowacji. Póki co, trwają for-
malności związane z przekazaniem własności. Już w murach 
budynku Starostwa goście obejrzeli też prezentację filmową 
przybliżającą inne inwestycje na terenie powiatu rybnickiego, 
w tym w Czerwionce–Leszczynach czy Lyskach. Wysłuchali również hi-
storii budynku Starostwa, którą przedstawił dyrektor Muzeum Bogdan 
Kloch. Przypomnijmy, że oddany do użytku w 1887 r. obiekt, jest jedynym 
budynkiem w Rybniku, który przez cały czas istnienia pełni przypisaną mu 

od początku funkcję – jest siedzibą władz powiatu. Jest też najpiękniej-
szym, stylowym budynkiem w mieście, wpisanym do rejestru zabytków. 
Fakt ten oczywiście prac remontowych nie ułatwiał, ale efekt dowodzi, 
że warto je było podjąć.                                                                             (r)

zajmuję się pracą w parlamencie. Bardzo trud-
no jest pogodzić te dwa zajęcia, ale niełatwo 
jest też zostawić swoje „dziecko”, czyli to, co 
było podstawą mojego życia zawodowego od 
wczesnej młodości. Dlatego wciąż staram się 
działać na polu dziennikarskim. Tu jednym 
z elementów mojej pracy, poza spotkaniami 
medycznymi, jest popularyzacja języka pol-
skiego, którą również zajmuję się w Senacie. 
W poprzedniej kadencji byłam przewodni-
czącą Komisji Kultury, z kolei teraz, jako 
członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności 

z Polakami, mam okazję ściśle współpracować 
z Polakami rozsianymi po całym świecie. Rów-
nież z tymi, którzy mieszkają na wschodnich 
rubieżach i którzy nie chcą, by mówiono o nich 
„Polonia”. Oni czują się Polakami, których 
opuściła ojczyzna. Trzeba sobie uświadomić, 
że Polacy żyjący poza granicami kraju to jed-
na trzecia narodu polskiego. Zapominamy, 
że około 20 mln Polaków i Polonii żyje poza 
Polską. Co więcej, język polski jest piątym, na 
27 języków, jeśli chodzi o liczbę użytkowników 
w strukturach unijnych, a osoby, dla których 
język polski jest pierwszym językiem stanowią 
8% mieszkańców Unii Europejskiej. To bar-
dzo dużo. Dzisiaj, nasz język, nie jest tylko 

językiem Polaków, ale ma również wartość 
międzynarodową. Coraz częściej dyplomaci 
uczą się polskiego, bo ta znajomość jest 
potrzebna w ich pracy. Jednym ze sposobów 
na upowszechnianie języka polskiego, jest 
organizowane przeze mnie ogólnopolskie 
dyktando. Najbliższe odbędzie się już pod 
koniec listopada w Górnośląskim Centrum 
Kultury w Katowicach. Podczas każdej edycji 
mamy gości specjalnych. Tym razem do tego 
zacnego grona zaprosiliśmy prezydentów 
miast na prawach powiatu. Takie zaprosze-
nie przesłaliśmy również na ręce prezydenta 
Rybnika Adama Fudalego.

(D)

Starostwo iluminowane

I stało się
światło...

Kiedy starosta Damian Mrowiec 
i prezes Vattenfalla Piotr Kołodziej 
wspólnie nacisnęli czerwony 
guzik, budynek Starostwa zalśnił 
jak bajkowy pałac. I tak już będzie 
każdego wieczoru...

Uroczystego włączenia świateł (za pomocą przycisku – na zdj. z prawej) dokonali starosta Damian Mrowiec 
i prezes Vattenfalla Piotr Kołodziej.                                                                                     Zdjęcia: r

c.d. ze strony 9

Wykonuję swoje obowiązki...
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Krewniacy zebrali 15 litrów 
Niemal 15 litrów krwi zebrano podczas akcji honorowego oddawania 

krwi, jaką w połowie października przeprowadzono w Urzędzie Miasta. 
Sala, w której zwyczajowo odbywają się konferencje i oficjalne spotkania, 

na jeden dzień zmieniła się w punkt poboru tego cennego daru życia. Na 
trzech stanowiskach rozłożonych przez przedstawicieli Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa krew oddało 33 dawców, w tym wielu 
pracowników rybnickiego magistratu. Organizatorem przedsięwzięcia było 
Stowarzyszenie KrewniacyClub z Rydułtów, działające przy Europejskiej Fun-
dacji Honorowego Dawcy Krwi. Bezpośrednim celem akcji było uzupełnienie 
banku krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raci-
borzu. — To nasza pierwsza akcja w Rybniku. Do tej pory organizowaliśmy 
tego typu przedsięwzięcia głównie w Rydułtowach, ale chcemy poszerzyć 
naszą działalność na cały region — mówi Marcin Hoszycki z rydułtowskiego 
stowarzyszenia, które działa od stycznia br.                                            (D)

Większość dawców stanowili pracownicy Urzędu Miasta. Wśród nich naczelnik Wydziału 
Podatków Krystian Dziurok (na pierwszym planie) oraz pracownik Wydziału Promocji  
i Informacji Krzysztof Kłosek.

W punkcie…
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach otwo-

rzył w Rybniku Lokalny Punkt Informacyjny o Regionalnym Programie 
Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

Punkt obejmuje swym działaniem obszar Subregionu Zachodniego, a 
mieści się przy ul. 3 Maja 31, w budynku Starostwa Powiatowego (I piętro, 
pokój nr 224). Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 
do 15.30, tel. 32/422 22 53, mail: rpo-rybnik@silesia-region.pl. Punkt 
zaprasza wszystkich zainteresowanych funduszami unijnymi w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Nowa usługa urzędów pracy

Praca zgodna z zainteresowaniami   
Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku w ramach swoich działań wprowa-

dza nową usługę: autotest Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. 
KZZ to narzędzie diagnostyczne, które służy do badania zainteresowań zawodo-
wych, a także może pomóc w wyborze lub zmianie zawodu, określeniu kierunku 
kształcenia lub szkolenia oraz poznaniu przyczyn niepowodzeń zawodowych.

Na podstawie analizy wypełnionego autotestu badana osoba  może otrzymać 
informację o swoich zainteresowaniach zawodowych w formie raportu, zawie-
rającego opis wyników uzyskanych w poszczególnych 11 skalach. 

Na podstawie tych wyników doradca zawodowy może doradzić wybór za-
wodu odpowiedniego do zainteresowań i preferencji zawodowych, przestrzec 
przed podjęciem nietrafnych decyzji zawodowych, pomóc w wyborze właściwej 
szkoły czy studiów, a także przekazać ważne informacje i wskazówki dotyczące 
kariery zawodowej. 

W powiatowych urzędach pracy z KZZ mogą korzystać osoby zarejestrowane 
jako bezrobotne i poszukujące pracy. Bliższe informacje można uzyskać 
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku w pokoju 05 lub pod 
numerem 32/422 16 23 w. 225. 

Po zdrowie na pływalnię
Wszystkich, którzy chcą zadbać o zdrowie i dobre 

samopoczucie, zapraszamy na krytą pływalnię przy 
ul. Jastrzębskiej w Boguszowicach, gdzie od 16 do 20 
listopada odbędą się Boguszowickie Dni Zdrowia.  

Organizatorami tej prozdrowotnej imprezy jest Państwo-
wy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku, Centrum 
Onkologii w Gliwicach, a także Regionalne Towarzystwo 
Oświaty Zdrowotnej oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
W ramach akcji szczególny nacisk położony zostanie na 
badania mammograficzne kobiet w wieku 50–69 lat. 

Program Boguszowickich Dni Zdrowia

16–20 listopada, w godz. 9.00–16.00 
• Mammobus – badania mammograficzne oraz konsultacje 

lekarskie kobiet w wieku 50–69 lat.

Poniedziałek, 16 listopada, godz. 9.00–13.00
• porady kosmetyczne, bezpłatny makijaż, testery pro-

duktów
• pokaz ochrony twarzy i rąk
• pomiar tkanki tłuszczowej i zanieczyszczenia organizmu 

toksynami, informacje na temat zdrowego odżywiania, 
degustacje

• pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pokaz 
masażu klasycznego, częściowego oraz relaksacyjnego

• konsultacje żywieniowe i dietetyczne, pomiar zawartości 
tkanki tłuszczowej, wyznaczanie BMI, pomiar ciśnienia 
tętniczego.

Wtorek, 17 listopada oraz środa 18 listopada,  
godz. 9.00–13.00
• porady kosmetyczne, bezpłatny makijaż, testery produktów
• punkt informacyjno–konsultacyjny prowadzony przez Sto-

warzyszenie Osób Chorych na Nieswoiste Zapalenia Jelit
• pomiar tkanki tłuszczowej i zanieczyszczenia organizmu 

toksynami, informacje na temat zdrowego odżywiania, 
degustacje

• konsultacje żywieniowe i dietetyczne, pomiar zawartości 
tkanki tłuszczowej, wyznaczanie BMI, pomiar ciśnienia 
tętniczego

• kiermasz prac pacjentów Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo 
Chorych 

Czwartek, 19 listopada, godz. 9.00–13.00
• porady kosmetyczne, bezpłatny makijaż, testery produktów
• pomiar tkanki tłuszczowej i zanieczyszczenia organizmu 

toksynami, informacje na temat zdrowego odżywiania, 
degustacje

• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Raciborzu – akcja oddawania krwi, wykład

• kiermasz prac pacjentów Szpitala dla Psychicznie i Ner-
wowo Chorych 

• prezentacje oraz wykłady antytytoniowe.

Piątek, 20 listopada, godz. 9.00–13.00
• porady kosmetyczne, bezpłatny makijaż, testery produk-

tów
• pomiar tkanki tłuszczowej i zanieczyszczenia organizmu 

toksynami, informacje na temat zdrowego odżywiania, 
degustacje.

mailto:rpo-rybnik@silesia-region.pl
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Zarząd oraz kilkoro członków Stowarzyszenia Współpracy Mię-
dzynarodowej Rybnik–Europa i radnych pierwsze dni października 
spędziło w zaprzyjaźnionej gminie Eurasburg, nieopodal Mona-
chium. A październik w Bawarii znaczy jedno – Oktoberfest...

Mimo pokus związanych z tą imprezą zrealizowano inny punkt 
programu czyli robocze spotkanie zarządu Stowarzyszenia Rybnik–Eu-
ropa z partnerami z koła Polsko–Niemieckiej Wymiany Młodzieżowej  
i Kulturalnej w Eurasburgu oraz władzami gminy w sprawie realizacji 
projektu w ramach unijnego programu edukacyjnego dla osób dorosłych 
Grundtvig. Zakłada on organizację w czerwcu 2010 r. w Rybniku 10–
–dniowego kursu języka polskiego, historii i kultury naszego kraju oraz 
regionu, realizowanego w oparciu o bazę szkoły językowej Logmar. Ko-
ordynatorem przedsięwzięcia jest Maria Margońska, właścicielka szkoły 
oraz członkini Stowarzyszenia Rybnik–Europa. Wezmą w nim udział 
osoby wytypowane przez partnerów z zaprzyjaźnionych europejskich  

miast: trzy osoby z Eurasburga, trzy – z niemieckiego Dorsten i po sześć 
z Newtownabbey w Irlandii oraz hiszpańskiego Ciudad Real – nowego 
kontaktu pozyskanego przez M. Margońską. Ze strony niemieckiej  
w rozmowach udział wzięli niezastąpiona Rosemarie Tröscher oraz 
Helmut Steinbarger i Werner Hütner, z polskiej m.in. prezes Stowarzy-
szenia Rybnik–Europa Roman Widerski, skarbnik Marek Margoński 
oraz Arkadiusz Skowron. Na realizację projektu pozyskano 30 tys. 
euro. Oba stowarzyszenia przymierzają się do stworzenia kolejnego 
wspólnego integracyjnego projektu z dziedziny wzajemnej promocji 
języka i kultury i pozyskania na jego realizację środków z Fundacji 
Współpracy Polsko–Niemieckiej. 

Jako ciekawostkę warto dodać, że proboszczem w katolickim Eu-
rasburgu (i kilku innych niewielkich parafiach) jest polski kapłan,  
ks. Tadeusz Czarnocki, który, jak się okazało, świetnie zna innego 
duchownego rodem z… Ornontowic, ks. Henryka Drewnioka, rezy-
dującego kilkadziesiąt kilometrów dalej, dodatkowo skoligaconego  
z prezesem Widerskim. Jak widać, świat jest mały…  

Grupa z Rybnika miała też okazję zwiedzić stolicę Bawarii i przyjrzeć 
się regionalnemu wydarzeniu, jakim jest Oktoberfest z bliska, a nawet 
czynnie wziąć w nim udział. Promujące stolicę Bawarii i cały region 
święto z piwem w roli głównej ściąga do Monachium rzesze turystów 
z całej Europy. Ze względu na kryzys zjechało ich tu o ok. 900 tys., 
mniej niż w latach poprzednich, jednak jak wieść niesie, ilość wypitego 
piwa nie zmalała...

Tradycyjnie już rybniczanie zostali w Eurasburgu wspaniale przyjęci 
zarówno przez władze i współpracujące organizacje, jak i rodziny, które 
gościły ich pod swoim dachem. Dopisała nie tylko wspaniała atmosfera, 
ale i pogoda, co pozwoliło zwiedzić dodatkowo pobliską górę Blomberg. 
Warto dodać, że Eurasburg jest cudownie położony u podnóża Alp, 
40 km od Monachium i ok. 80 km od słynącej ze skoczni narciarskiej 
miejscowości Garmisch Partenkirchen oraz najwyższego szczytu  
w Niemczech Zugspitze (ponad 2900 npm).                                     (r) 

Czarne Diamenty 2009
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, 

prof. Jerzy Buzek oraz prezes Polskapresse 
Sp. z o.o. oddział Prasa Śląska Zenon Nowak 
zostali laureatami nagrody specjalnej Czarny 
Diament 2009.

Kapituła dorocznej nagrody Izby Przemysło-
wo–Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysło-
wego zdecydowała też o przyznaniu pozosta-
łych wyróżnień najlepszym przedsiębiorstwom, 
które, jak mówi regulamin, … prowadząc dzia-
łalność gospodarczą, przywiązują dużą wagę 
do wysokiej jakości swoich wyrobów i usług, 
tworzą nowe miejsca pracy, starają się spełniać 
wysokie standardy w zakresie ochrony środo-
wiska, angażują się w działalność charytatywną 
i popierają rozwój nauki i sportu, inwestują  
w rozwój swojej firmy, a co za tym idzie 
w rozwój regionu oraz aktywnie współpracują  
z samorządem gospodarczym i terytorialnym. 
Znalazły się wśród nich przedsiębiorstwa rybnic-
kie: Firma Odzieżowa „Smuda” oraz Przedsię-
biorstwo „Getex” Tadeusz Goł, a także Zespół 
Szkół Technicznych w Rybniku. W długiej 
historii nagrody średnia placówka oświatowa 
została wyróżniona po raz pierwszy.    

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 
14 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Relacja 
z gali w następnej „GR”.

O letnich kursach w październiku
Wizyta rybniczan w Eurasburgu

Rybniczanie wraz ze swoimi gospodarzami wzięli udział w Oktoberfeście.            Zdj.: arch. org.

Solary ogrzeją wodę
Już wkrótce na czterech miejskich budynkach pojawią się kolektory słoneczne. 

Instalacja baterii wykorzystujących energię słoneczną do podgrzewania wody ma 
zainaugurować wdrażanie programu zielonej energii w mieście.

Na przeprowadzenie inwestycji miasto pozyskało dofinansowanie z Ekofunduszu oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie ponad pół miliona złotych.  
W sumie 234 solary zostaną zainstalowane na krytej pływalni w Boguszowicach, hotelu 
„Olimpia” w Kamieniu, Miejskim Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żużlowej oraz Zespole 
Szkół Budowlanych, który dodatkowo zostanie poddany termomodernizacji. Całość inwestycji 
oszacowano na przeszło 1 mln 250 tys. zł. Miasto czyni również starania, by pozyskać pieniądze, 
które pozwolą dofinansować montaż baterii słonecznych w domach rybniczan.

(D)

W Zespole Szkół Budowlanych montaż solarów połączony będzie z termomodernizacją obiektu.  
Prace już się rozpoczęły. 
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Nagroda 
Prezydenta Miasta

Dyrektorzy rybnickich 
placówek oświatowych: 

Bożena Stafarczyk (P 4),  Jolanta 
Krzysztoporska (P 9), Henrietta Front–
Sikora (P 14), Krystyna Merta (P 22), Renata 
Brzezinka (P 23), Sylwia Malejka (P 32), 
Ewa Jankowska (SP 2), Irena Serwotka 
(SP 12), Alicja Bartkowiak (SP 15), Teresa 
Uchyła (SP 16), Michał Wieczorek (SP 19), 
Lucjan Rugor (SP 20), Ilona Czaja–Holona 
(SP 21), Piotr Pysz (SP 24), Joanna Porszke 
(SP 28), Beata Mielczarek (SP 34), Ewa 
Florczyk (ZSzP 2), Mirosława Ćwięczek 
(G 1), Krystyna Fizia (G 4), Arkadiusz 
Szwejczewski (G 10), Adam Więckowski 
(G 11), Maria Malinowska (ZS 2), Grażyna 
Kohut (ZST), Tomasz Harsze (RCEZ).

Nauczyciele: 
Iwona Cieślik (P 17), Joanna Pałka 
(P 18), Joanna Kozłowska (P 21), Teresa 
Teśner–Sich, Elżbieta Ostrowska (SP 2), 
Hanna Krupka (SP 3), Adam Blaut (SP 5), 
Ewa Szewczyk, Bogumiła Maryańska (SP 
11), Teresa Zielonka (SP 12), Aleksandra 
Kwiotek (SP 15), Lucyna Kwiatoń–Skura 
(SP 16), Aleksandra Greiner (SP 19), 
Barbara Benisz (SP 20), Janina Groborz, 
Maria Świerczyna (SP 22), Sabina Malgrab, 
Barbara Kubina–Lepich (SP 24), Katarzyna 
Zahradnik, Janina Zielonka (SP 34), Andrzej 
Westwalewicz (SP 35), Urszula Gacek, 
Bogusława Lorenc (ZSzP 2), Izabela Faksa, 
Małgorzata Pomykalska, Bożena Tokarz 
(G 1), Mariola Ordon, Magdalena 
Kaczmarek (G 2), Ewa Tyl, Aneta Kustra–
Mruzek (G 3), Dorota Kowalska, Sabina 
Pifczyk (G 4), Izabela Zaleska (G 5), 
Agnieszka Zaik (G 7), Małgorzata Niedziela 
(ZS 1), Małgorzata Kamińska, Romuald 
Kondys, Janina Kozieł (ZS 2), Renata 
Tokarz (IV LO), Beata Słońska, Agnieszka 
Pielorz, Aneta Bokuniewicz, Grażyna 
Szynol (ZS 3), Aleksander Pojda (ZS 5), 
Mirosław Czerkawski, Aniela Grębocka 
(ZSB), Grażyna Klimek, Marek Poprawski 
(ZSME), Katarzyna Sładczyk (ZSEU), 
Krystyna Pierchała, Alojzy Zimończyk 
(ZST), Anna Naruszewicz Studnik, Maria 
Cytrycka (PPP), Barbara Bauerek–Matloch 
(ZSS), Marzena Butyłkin (MDK), Marzena 
Czerwińska–Konsek (OPP Przygoda).

Medal Komisji 
Edukacji Narodowej:

Marek Lipiński (SP 22), Mariola Torbus 
(G 1), Maria Ziętek–Czapek (G 1), Beata 
Wawoczny (SP 19), Hanna Grzelec (ZS 3).

Nagroda MEN:
Henryka Rduch (ZS 2).

Nagroda
Kuratora Oświaty:

Danuta Sarna (MDK), Lilianna Kurpanik 
(SP 28), Ewa Gatnar (ZS 1), Krystyna 
Ucherek (ZS 1), Agnieszka Dudek–Pomykoł 
(ZS 2).

— Trudno wyobrazić sobie życie młodego czło-
wieka bez odpowiedniej edukacji, dlatego tak ważna 
jest wasza praca. Dziękuję wam za kształtowanie 
młodych charakterów, zaangażowanie i poświęcenie, 
z jakim wychowujecie kolejne pokolenia rybnicza-
nin i młodych Polaków — mówił do pedagogów 
zebranych w Teatrze Ziemi Rybnickiej Adam 

Fudali i wręczył 80 wyróżniającym się dyrektorom 
i nauczycielom Nagrody Prezydenta Miasta, a 11 
osobom uhonorowanym nagrodami Komisji Edu-
kacji Narodowej, Ministerstwa Edukacji i Kuratora 
Oświaty – listy gratulacyjne (nazwiska laureatów 
obok). — Bez was szkoła nie byłaby dobrą szkołą… 
— podsumowała dyrektor delegatury Kuratorium 
Oświaty Maria Lipińska, a współgospodarze uro-
czystości, przedstawiciele związków zawodowych 
– Urszula Grzonka i Kazimierz Piekarz, pożegnali 
emerytowanych pedagogów i wręczyli upominki 
nauczycielom świętującym 25–lecie członkostwa 
w związkach. Nie były to jedyne laury przyznane 
tego dnia. Z wyjątkowymi wyróżnieniami z uro-
czystości wróciło aż 5 
pedagogów. 

Przyznawany od 
2000 r. Medal Mikoła-
ja z Rybnika – w służ-
bie oświaty, otrzymała 
harcerka i animatorka 
turystki szkolnej, ale 
przede wszystkim wie-
loletnia wicedyrektor 
(w latach 1969–1983) 
i dyrektor (od 1983 do 
1990 r.) Szkoły Pod-
stawowej nr 11 Maria 
Marszolik. 

Kolejną laureatką prestiżowej nagrody została 
Teresa Piekorz, ceniona wśród uczniów polo-
nistka, która przez 19 lat dyrektorowała Szkole 
Podstawowej w Ochojcu, a w latach 1979–1988 r. 
– Szkole Podstawowej nr 29, gdzie powołała do ży-
cia społeczny komitet budowy sali gimnastycznej. 

Emerytowana nauczycielka języka francuskiego 

z Zespołu Szkół nr 2 Ewa Nowak, której udało 
się nawiązać wieloletnią współpracę w ramach 
wymiany zagranicznej z College im. M. Koperni-
ka w Saint – Vallier to kolejna laureatka Medalu 
„Mikołaja z Rybnika”. 

Podobny laur trafił do Wiesławy Bieniek, która 
od 1955 r. pracowała jako nauczyciel Technikum 
Statystycznego w Rybniku, a później – ZSE–U 
i przez 10 lat pełniła funkcję wicedyrektora tej 
szkoły. Prowadziła też Spółdzielnię Uczniowską, 
a już po przejściu na emeryturę rozpoczęła aktywną 
działalność w Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

Jedynym rodzynkiem w gronie „medalistów” 

Nagrody prezydenta miasta otrzymało 80 rybnickich dyrektorów i nauczycieli. Zdjęcia: s.

Nauczyciele na medal 

Zwykle to oni oceniają i stawiają stopnie. Jednak ich praca i osiągnięcia dydaktyczno 
– wychowawcze również zasługują na dobrą cenzurkę. Wprawdzie rybniccy nauczyciele 
i dyrektorzy szkół na „piątki” i „szóstki” liczyć już raczej nie mogą, ale na nagrody 
i medale, owszem. A okazją do ich wręczenia były miejskie obchody Dnia Edukacji 
Narodowej.

Dzień Edukacji Narodowej 

Laureaci medalu „Mikołaja z Rybnika” – Leszek Szymura, Ewa Nowak, Maria Marszolik, Wiesława Bieniek i Teresa 
Piekorz.

c.d. na stronie 16
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— Już od kilku lat staramy się, by rybnicki 
ośrodek dynamicznie się rozwijał. Sprzyjają temu 
władze trzech uczelni, bo przyszłość uczelni wyż-
szych zależy od współpracy sieciowej, takiej jak ta 
w Rybniku. Tutaj największe ośrodki akademickie 
w regionie – Akademia Ekonomiczna, Uniwersy-
tet Śląski i Politechnika Śląska usiłują zbudować 
nowe formy współpracy i rozwoju — mówił 
prof. J. Pyka otwierając tę niezwykle ważną dla 
środowiska akademickiego uroczystość. Do 
udziału w niej zaprosili rektorzy i senaty trzech 
uczelni tworzących rybnicki ZSW, a oficjalną 
inaugurację poprzedziła msza św. w kościele 
p.w. Matki Boskiej Bolesnej. Nieco później, już 
w auli Akademii Ekonomicznej, w towarzystwie 
honorowych gości uroczystości, wśród których 
zasiedli Metropolita Katowicki, ks. arcybiskup 
Damian Zimoń oraz przedstawiciele władz 
parlamentarnych i samorządowych, odbył się 
jeden z ważniejszych punktów wydarzenia, czyli 
immatrykulacja nowo przyjętych studentów  
i ceremonia ślubowania. Zgodnie ze zwyczajem, 
pasowania na studentów rybnickiego kampusu 
dokonali rektorzy tradycyjnym uderzeniem 
berła w lewe ramię, przyjmując ich w poczet 
studenckiej braci. — Nie każdy musi mieć tytuł 
magistra lub doktora przed nazwiskiem, ale jeśli 
już taki tytuł ma, to niech będzie to elita — mówił 
do studentów, również tych, którzy właśnie ode-
brali indeksy – rektor UŚl. prof. Wiesław Banyś. 
Nawiązał w ten sposób do „przeciążenia” wielu 

uczelni wyższych, 
w których społecz-
ność studencka jest 
niezwykle liczna.  
— Przy tak ogromnej liczbie studentów nie 
jesteśmy w stanie zachować relacji mistrz 
– uczeń, dlatego musimy kłaść akcent na jakość 
nauczania. Chodzi o to, by była jakość, a nie 
było jakoś... — dodał prof. W. Banyś, który 
mówił również o konieczności oddania większej 
autonomii uczelniom oraz o sposobach finan-
sowania szkolnictwa wyższego. Podkreślił, że 
przyszłość kształcenia akademickiego zależy 
od innowacyjności i bliższej współpracy między 
uczelniami, takiej jak ma to miejsce w Rybniku. 
— Pracujemy nad tym, by oferta dydaktyczna 
dla rybnickich studentów była zupełnie inna, 
niż to jest w przypadku pozostałych uczelni. 
Chcemy, by była to oferta interdyscyplinarna, 
bo tylko wtedy będziemy ośrodkiem, który nie 

powiela tego, co jest w innych uczelniach Je-
steśmy na dobrej drodze do tego, by ośrodkowi 
w Rybniku nadać jeszcze więcej autonomii,  
a jednocześnie doprowadzić do tego, by był częścią 
większego organizmu — zapowiedział W. Banyś. 
Z kolei prezydent Adam Fudali zachęcał studen-
tów do korzystania z oferty, jaką daje im miasto,  
a przede wszystkim do pozostania w Rybniku 
już po zakończeniu studiów. 

Zgodnie z tradycją uczestnicy uroczystości 
wysłuchali wykładu inauguracyjnego, podczas 
którego prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek z Poli-
techniki Śląskiej mówił o podstawowych pro-
blemach związanych z utrzymaniem obiektów 
budowlanych. 

(D)

Inauguracja roku akademickiego  
w Zespole Szkół Wyższych

Uczelnie tworzące Zespół Szkół Wyższych 
of icjalnie  zainaugurowały nowy rok 
akademicki po raz dziewiąty. Główną część 
uroczystości, której gospodarzem była 
Akademia Ekonomiczna, poprowadził rektor 
tej uczelni prof. Jan Pyka.

Ma być jakość, 
a nie jakoś...

Zespół Szkół Wyższych powstał w centrum Rybnika, na terenie wielo-
hektarowego kompleksu poszpitalnego przy ul. Rudzkiej. Tworzony jest 
przez zamiejscowe ośrodki największych uczelni regionu. Jako pierwsza 
do międzyuczelnianego zespołu przystąpiła Politechnika Śląska. W roku 
akademickim 2000/2001 studenci rozpoczęli naukę na kierunku „energe-
tyka komunalna”. Rok później dołączyło do nich prawie dwustu studentów 
Uniwersytetu Śląskiego, a do użytku oddane zostało Laboratorium Nowo-
czesnych Technologii Przemysłowych utworzone na potrzeby uczelni i firm 
działających w regionie. W 2002 roku w ZSW rozpoczęli naukę studenci 
Akademii Ekonomicznej. Uruchomiono również Centrum Upowszechniania 
Technologii Informatycznych – nowoczesny ośrodek informatyczny, który 
podobnie jak Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych 
powstał przy wsparciu środków Unii Europejskiej. Koncepcja utworzenia 
kampusu była wspólnym przedsięwzięciem miasta, elektrowni „Rybnik” 
oraz środowisk biznesu. — Inicjatywa utworzenia kampusu zrodziła się  

z troski o przyszłość mieszkańców regionu oraz z chęci kształcenia młodzieży 
w miejscu zamieszkania na kierunkach technicznych, humanistycznych  
i ekonomicznych. Lata działalności Zespołu Szkół Wyższych zaowocowały 
stworzeniem silnego ośrodka naukowego, w którym wytworzył się praw-
dziwy klimat życia studenckiego — wskazuje prezydent A. Fudali. 
Rybnicki ZSW został uznany najbardziej inspirującym projek-

tem regionalnym podczas ogólnopolskiej konferencji pt. „Pań-
stwo w mikro- i makroskali 2007”. Dzisiaj międzyuczelniany kom-
pleks liczy niemal 4,5 tys. studentów. Już wkrótce rybniccy żacy 
będą mieli do dyspozycji kaplicę akademicką, która powstanie  
w ostatnim, dotąd nie poddanym modernizacji budynku byłego prosek-
torium. Koszt prac prowadzonych przez rybnicką firmę „Pumart”, ma 
wynieść ponad 300 tys. zł. Całość prac sfinansuje miasto, zaś organizacją 
studenckiej kaplicy, mającej pełnić funkcję „miejsca wyciszeń” zajmuje się 
duszpasterz akademicki ks. dr Rafał Śpiewak.

Uroczystość inauguru-
jącą kolejny rok aka-
demicki poprowadził 
rektor Akademii Eko-
nomicznej, prof. Jan 
Pyka. Na zdjęciu wraz 
z rektorem Politechniki 
Śląskiej prof. Andrze-
jem Karbownikiem (po 
lewej) oraz rektorem 
Uniwersytetu Śląskie-
go, prof. Wiesławem 
Banysiem.  

Nowo przyjęci studenci złożyli uroczystą przysięgę.                                          Zdjęcia: d
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Po raz ósmy swój rok akademicki 
rozpoczęli rybniccy studenci–seniorzy 
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Inaugurację 
rozpoczęto tradycyjnie od nabożeństwa 
w kościółku akademickim, połączonego tym 
razem z poświęceniem przez ks. biskupa 
Gerarda Bernackiego nowego ołtarza, figur 
i fotela dla celebransa.

W sali koncertowej „szkoły Szafranków” prezes 
Danuta Mrozek podsumowała okres wakacyjny 
UIIIW, który działalności w tym czasie nie zaprzestał, 
by zapewnić miłe spędzenie czasu członków klubu 
również latem. Podziękowała też wszystkim przyja-

ciołom za wsparcie, szczególnie poprzez przekazanie 
organizacji 1% z podatku. Sądząc po wypełnionej 
widowni, seniorzy mają ich wiele. Są wśród nich na 
pewno parlamentarzyści i władze Rybnika: odczyta-
ne zostały listy senatora Antoniego Motyczki i posła 
Grzegorza Janika, radny Piotr Kuczera przekazał 
życzenia posła Marka Krząkały, zaś wiceprezy-
dent Ewa Ryszka – prezydenta Adama Fudalego. 
Dołączył się do nich wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Romuald Niewelt. Tradycyjnie też, w imieniu 
członków Związku Piłsudczyków, życzenia złożył płk 
Tadeusz Dłużyński, sugerując przy okazji osobom de-
cyzyjnym konieczność założenia w kościółku przy ul. 
Gliwickiej ogrzewania, bo, jak na razie, ta najstarsza 
świątyńka w mieście ogrzewana jest tylko „gorącymi 
sercami” studentów–seniorów. Nowy wystrój i jego 
projekt wyszedł spod ręki studenta UIIIW Anto-

niego Fujaka, rzeźbiarza i malarza z Podbeskidzia, 
który swoją pracę ofiarował „na chwałę bożą”. 
O materiały do budowy ołtarza i obrus wykończony 
koniakowskimi koronkami zadbała, wkładając 
w to wiele zaangażowania, jedna ze studentek, która 
zastrzegła sobie anonimowość.

Do sztuki sakralnej nawiązywał też poniękąd nie-
zwykle interesujący wykład inauguracyjny wygłoszony 
przez ks. dr. Leszka Makówkę pt. „O kiczu, zwłaszcza 
religijnym”, w którym autor próbuje zdefiniować 
pojęcie kiczu i przeciwstawić go prawdziwej sztuce. 
Jeśli sztukę utożsamić z prawdą, jak mówi współ-
czesna definicja, kicz jest zaprzeczeniem tej prawdy. 

Wykładowca posługiwał się interesującą ikonografią: 
od zdjęcia znanej z tabloidów celebrytki Joli Rutowicz 
jako kwintesencji kiczu do przykładów dyskusyjnego 
wykorzystywania symboliki religijnej, „porażających” 
pamiątek z miejsc kultu, dyskusyjnych form wizerun-
ków świętych czy architektury sakralnej. 

Zwieńczeniem uroczystości był wspaniały recital 
gwiazdy chorzowskiego Teatru Rozrywki Marii Mey-
er, która wykazując, obok wielkiego talentu, ogromne 
poczucie humoru, zaprezentowała piosenki Hanki 
Ordonówny. W Rybniku musiała również zmierzyć się 
z niezamierzonym „qui pro quo” związanym z, było 
nie było, frywolnymi tekstami piosenek i... obecnością 
na widowni dwu kapłanów. Jak przystało na profesjo-
nalistkę, wybrnęła z sytuacji znakomicie.

Trzeba przyznać, że prezes Danuta Mrozek (wraz 
ze współpracownikami oczywiście) posiadła wyjątko-

wą umiejętność pozyskiwania 
na klubowe spotkania, a szcze-
gólnie na inaugurację i zakoń-
czenie roku akademickiego, 
niezwykle atrakcyjnych gości: 
i wykładowców, i artystów. 
Pani Danusia podsumowała to 
jednym zdaniem; klubowicze są 
tego warci! I tego będziemy się 
trzymać.                                 (r)

Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby, 
przy ul. Sobieskiego 15, tel. 32/755 79 90
Program zajęć na listopad
• 2.11., poniedziałek, godz. 

10.00 – Dyżur prawniczy 
– mec. Szczepan Balicki; 
godz. 11.00 – Malarstwo 
– prowadząca Maria Mal-
czewska.

• 5.11., czwartek, godz. 11.00 – Ame-
rykańscy lotnicy nad rybnicką ziemią 
w 1944 r. – Jerzy Kłosok.

• 11.11., środa, Dzień Niepodległości 
– udział w uroczystościach roczni-
cowych.

• 12.11., czwartek, godz. 11.00 – 
Współczesne oblicze telewizji  – Jacek 
Stefaniak, Prezes TVT Rybnik.

• 14.11., poniedziałek, godz. 10.00 
– Dyżur prawniczy – sędzia Janina 
Kubasa; godz. 11.00 – Malarstwo 
– Maria Malczewska.

• 18.11., środa, godz. 13.30 – Zespół 
jelita drażliwego – dr Waldemar 
Kaznocha.

• 19.11., czwartek, godz. 11.00 – Hitler 
i Stalin – portrety zbrodniarzy – Alicja 
Godlewska.

• 24.11., wtorek, godz. 14.00 – Spotka-
nie solenizanckie.

• 26.11., czwartek, godz. 11.00 – Pro-
blematyka Unii Europejskiej – inż. 
Edmund Korzuch; godz. 15.00 – Wie-
czorem przy świecach czyli późne 
debiuty – prowadzący Jerzy Frelich.

• 30.11., poniedziałek, godz. 10.00 
– Dyżur prawniczy – sędzia Witold 
Kołek, godz. 11.00 – Malarstwo 
– Maria Malczewska.

Klubowicze są tego warci!
Nowy rok akademicki studentów–seniorów

był Leszek Szymura, wieloletni eme-
rytowany dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 10, inicjator rozbudowy tej placówki. 
Za jego kadencji sprawnie działało tam 
miasteczko ruchu drogowego oraz schro-
nisko Polskiego Towarzystwa Schronisk 
Młodzieżowych. 

Obchody święta Edukacji Narodo-
wej zakończył koncert, który wypełniły 
największe utwory musicalowe i operet-
kowe wyśpiewane przez artystów scen 
muzycznych. Wszystkim nauczycielom 
śpiewające życzenia złożył Mieczysław 
Błaszczyk, a szczególną dedykacją okazał 
się utwór w wykonaniu Adama Żaaka… 
„Gdybym był bogaty”. 

(S)

c.d. ze strony 14

Nauczyciele na medal 

Występ Marii Meyer zachwycił 
i rozbawił...                    Zdjęcia: r

Książka o sztuce i podziękowania prezes Danuty Mrozek dla Antoniego Fujaka. O kiczu w sztuce mówił ks. dr Leszek 
Makówka.
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Budowlanka z certyfikatem
Zespół Szkół Budowlanych jest pierwszą 

szkołą ponadgimnazjalną w rejonie, która 
otrzymała certyfikat „Śląskiej sieci szkół pro-
mujących zdrowie”.

Certyfikat wręczono dyrektorowi ZSB Mar-
kowi Florczykowi podczas akademii z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżnienie wień-
czy trzyletni okres pracy nad programem 
promującym zdrowie „Nikt nie jest samotną 
wyspą”. Zakłada on stworzenie warunków 
do prawidłowego rozwoju psychofizycznego 
uczniów i właściwego funkcjonowania w 
środowisku szkolnym, a koordynator zespołu 
do spraw promocji zdrowia w „Budowlance” 

Iwona Zaparty komentuje: — Certyfikat po-
twierdza, że ZSB dąży do wysokich standardów 
w opiece nad uczniem i współpracy z rodzica-
mi. Jesteśmy społecznością szkolną, która dba 
o właściwe relacje międzyludzkie, a nasz sukces 
był możliwy dzięki zaangażowaniu uczniów, 
rodziców i wszystkich pracowników szkoły. 
W uroczystości nadania certyfikatu uczestni-
czyli m.in. wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn, 
starszy wizytator Grażyna Bagińska–Rojek, 
z–ca przewodniczącego Rady Dzielnicy Mek-
syk Marian Fojcik, przedstawiciel Cechu Małej 
i Średniej Przedsiębiorczości Wojciech Pfeifer 
i prezes WOPR–u Wojciech Walento.  
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Ponad sto szkół, kilka ty-
sięcy uczniów oraz kilkuset 
rodziców to zasięg rozpoczy-
nającej się kampanii społecz-
nej pod hasłem „Fajne dzieci 
nie jedzą śmieci!”.

Kampania mająca na celu 
zwalczanie złych nawyków 
żywieniowych skierowana jest 
do uczniów szkół podstawo-
wych regionu. — „Śmieciowe” 
jedzenie to coraz częstszy gość 
w dziecięcym jadłospisie. Nie 
wszyscy zdajemy sobie sprawę 
z tego, jak bardzo produk-
ty typu: hamburgery, chip-
sy, pączki, a nawet niektóre 
soki negatywnie wpływają na 

zdrowie — mówią organi-
zatorzy akcji. Kampania ma 
pokazać, że wszystko co jemy, 
ma realne przełożenie na to, 
jak się czujemy. Ponieważ wyra-
bianie nawyków żywieniowych 
powinno się zaczynać już od 
najmłodszych lat, akcja będzie 
realizowana przede wszystkim 
w szkołach podstawowych. 
Ważnym elementem kampanii 
będą również rodzice uczniów, 
bo ich rola w kształtowaniu 
diety najmłodszych jest nie do 
przecenienia. — Często wina za 
złe odżywianie dzieci leży po 
stronie rodziców. To właśnie z 
domu rodzinnego czerpane są 

wzorce diety. Ważne jest, aby 
szkodliwość niewłaściwego 
odżywiania pokazywać także 
rodzicom — wyjaśnia Iwona 
Wojtas, główny dietetyk kam-
panii. Dlatego, w ramach pro-
jektu, przewidziano także moż-
liwość zorganizowania spotkań 
rodziców z dietetykiem, wizyty 
specjalistów w szkołach oraz 
bezpłatne badania profilaktycz-
ne. Szkoły chętne do uczest-
nictwa w programie mogą 
zgłaszać się jeszcze do 30 
października, pod numerem 
telefonu: 32/43 555 90. Akcja 
jest finansowana ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Śląskiego. 

Konkurs, 
który owocuje 
nagrodami

„Moja przygoda 
z warzywami, owoca-

mi i sokami” – to 
hasło konkursu 
o rgan i zowa-

nego w ramach 
kampanii społecznej 

„5 porcji warzyw, owoców 
lub soku”, współfinansowanej 
przez Agencję Rynku Rolnego 
ze środków Unii Europejskiej 
i budżetu państwa. 

Konkurs skierowany jest do 
uczniów szkół podstawowych 
w całej Polsce, a jego celem jest 
rozpropagowanie wśród najmłod-
szych idei zdrowego odżywiania się 
w oparciu o codzienne spożywanie 
pięciu porcji warzyw, owoców lub 
soku. W rywalizacji może wziąć 
udział każdy uczeń szkoły pod-
stawowej. Wystarczy wykonać 
pracę plastyczną, kolaż, fotografię, 
ułożyć wiersz lub opowiadanie na 
temat związany z hasłem konkur-
su. Techniki wykonywania prac są 
dowolne – im większa wyobraźnia, 
tym lepszy i ciekawszy efekt. 

Warzywno–owocowa zabawa 
potrwa do 11 grudnia br., nato-
miast ogłoszenie wyników zapla-
nowano na 10 lutego 2010 roku. 
Dla szkół oraz poszczególnych 
uczestników przygotowane zostały 
atrakcyjne nagrody. Trzy placówki 
w każdym województwie, które 
prześlą największą, w stosunku do 
liczby uczniów w szkole ilość prac, 
otrzymają odtwarzacze DVD wraz 
z filmami edukacyjnymi oraz upo-
minki dla dzieci. Natomiast indywi-
dualne nagrody w postaci rowerów 
otrzymają ci uczniowie, których 
praca zostanie najwyżej oceniona 
w danym województwie.

Przez cały czas trwania kon-
kursu funkcjonować będzie 
strona www.5porcji.pl/konkurs, 
na której znajdują się wszystkie 
niezbędne informacje dotyczące 
projektu.  

Ideą konkursu i zarazem ca-
łej kampanii „5 porcji warzyw, 
owoców lub soku” jest promocja 
zdrowej, zbilansowanej diety oraz 
pokazanie dzieciom, że warzywa, 
owoce i soki są nie tylko zdrowe, 
ale mogą stać się również doskona-
łym pretekstem do zabawy. 

„Moja przygoda 
z warzywami, owoca-

kampanii spo

Zdrowa „dwójka”!
Świętowali nie tylko nauczyciele, ale i cała 

Szkoła Podstawowa nr 2 – 14 października 
w Dniu Edukacji Narodowej wizytator Ewa 
Bujdo wręczyła dyrektor Ewie Jan-
kowskiej certyfikat „Szkoły Promującej 
Zdrowie”, a uczniowie zaprezentowali 
program artystyczny zgodny z mottem 
uroczystości „Zdrowy ty, zdrowy ja, 
uśmiechamy się co dnia”. 

Placówka postanowiła wziąć udział 
w programie, aby rozbudzić u uczniów 
zainteresowanie własnym zdrowiem i rozwojem, 
kształtować nawyki higieniczne, zachęcać do 
czynnego spędzania wolnego czasu i zdrowego 
odżywiania od najwcześniejszych lat… Dlatego 
już pierwszoklasiści oprócz nauki pisania i czyta-
nia uczą się jak przygotowywać zdrowe sałatki 
owocowe (na zdj. obok). I nie są to jedyne, 
godne pochwały, inicjatywy szkoły. Placówka 
przystąpiła również do programów „Owoce 
w szkole” i „Pij mleko”. Przecież… „szlachetne 
zdrowie…”. 

w Dniu Edukacji Narodowej wizytator Ewa 

Fajne dzieci nie jedzą śmieci...



• Szkoły bez przerwy • Szkoły bez przerwy • 

18 Nr 10/460; październik 2009

Jak katechizować…
… odpowiedź na to pytanie miało przynieść 

sympozjum katechetyczne, które już po raz 
trzeci odbyło się w Zespole Szkół Technicznych. 
Do udziału w nim zaprosił katechetów z Ryb-
nika i okolic ksiądz Marek Bernacki, społeczny 
metodyk religii. 

— To próba odpowiedzi na pytania jak katechizo-
wać w dzisiejszych czasach, jakiego używać języka, 
by dotrzeć do młodych, by dobrze przekazywać 
treści wiary. Jednocześnie to okazja do doskonalenia 
własnego warsztatu — wyjaśnia ks. Marek Bernacki. 
Wśród prelegentów sympozjum pod nazwą „Kate-
chizować, ale jak… Jaki język na katechezie?” byli 
m.in. ks. dr Maciej Basiuk z Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i dr Zbigniew 
Kadłubek z Wydział Filologicznego UŚl, a spotkanie 
zakończyły warsztaty „lekcja z pomysłem”. 

Urszulanki w Narnii
Rusza II edycja konkursu międzyszkolnego na 

temat „Opowieści z Narnii” C.S.Lewisa adresowa-
nego do dzieci i młodzieży szkół podstawowych 
i gimnazjów Subregionu Zachodniego Woje-
wództwa Śląskiego, którego organizatorem jest 
Zespół Szkół Urszulańskich. 

W jego ramach zaplano-
wano konkurs plastyczny 
w dowolnej technice „Mój 
sen o Narnii” oraz konkurs 
oceniający znajomość książek „Opowieści z Narnii”, 
ekranizacji filmowych i życia autora, adresowany 
do gimnazjalistów, którzy najpierw napiszą test, 
a najlepsi wezmą udział w ustnym finale. Rozstrzy-
gnięcia zaplanowano dopiero na przyszły rok, ale 
z regulaminami konkursów można się już zapoznać 
na stronie internetowej http://www.rybnik.pl/bsip. 
Konkurs objął honorowym patronatem prezydent 
Adam Fudali. 

— Wymiana uczniów naszych 
szkół to wymiana naszych poglądów 
i zainteresowań. To początek nowej 
przyjaźni — mówił Thomas Nieding, 
opiekun uczniów z gimnazjum Leibniz 
w Essen, którzy na zaproszenie Zespołu 
Szkół nr 3 odwiedzili  Rybnik. 

Współpracę z niemieckim gimnazjum 
nawiązano w ubiegłym roku, kiedy to przed-
stawiciele ZS nr 3 gościli w partnerskim 
Dorsten. Potem była kilkumiesięczna wymiana 
maili oraz zaproszenie, z którego uczniowie 
z Essen skorzystali na początku października 
tego roku. Podczas 
niezwykle intensyw-
nego, tygodniowe-
go pobytu w na-
szym mieście młodzi 
Niemcy wzięli udział 
w dniach otwartych 
elektrowni i zwiedzili 

Rybnik, pojechali w Beskidy oraz do Krakowa 
i Oświęcimia. Pobyt w b. obozie zagłady 
poprzedzono warsztatami przygotowu-
jącymi młodzież do podjęcia trudnego 
w relacjach polsko–niemieckich tematu, 
jakim jest funkcjonowanie w czasie II wojny 
światowej obozów koncentracyjnych. Zresztą, 
nie były to jedyne warsztaty, w jakich uczest-
niczyli uczniowie ZS nr 3 i gimnazjum z Essen, 
bowiem podczas kilku wspólnych spotkań 
rozmawiano o tożsamości narodowej, polsko 
– niemieckich korzeniach i świętach cele-
browanych przez mieszkańców obu krajów. 

— Uważamy, iż  młodzież wiele nauczyła się 
o kraju swoich sąsiadów. Podczas wymiany 
zostały nawiązane przyjaźnie i zwalczone 
pewne uprzedzenia. Wszyscy jednogłośnie 
uznali, że przedsięwzięcie okazało się wielkim 
sukcesem, dlatego zamierzamy kontynuować 
współpracę z naszymi niemieckimi partnerami 
— zapowiadają koordynujące projekt Dorota 
Piecha i Justyna Witoń.    

Jednak oprócz rozmów i wspólnych wycie-
czek była też muzyka, bo niemieccy gimnazjali-
ści, na co dzień uczęszczający do klasy orkiestry, 
dali próbkę swojego talentu. Młodzi muzycy, 
mający w swym repertuarze utwory klasyczne, 
nowoczesne kompozycje, a także przeboje 
filmowe, wystąpili m.in. w auli ZS nr 3, gdzie 
byli oklaskiwani zarówno przez społeczność 
uczniowską, jak i przez przedstawicieli Rady 
Dzielnicy Maroko–Nowiny oraz przewodniczą-
cego Rady Miasta Stanisława Jaszczuka.  

W przygotowaniu wizyty Zespół Szkół nr 3 
wspierało Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży.

(D), (S)

Zespół Szkół nr 3 gościł młodzież z Essen

Jak ryby w wodzie 
Szkoła Podstawowa nr 26 w Zespole 

Szkolno–Przedszkolnym Nr 2 jest jedną 
z pięciu placówek, które od września 
biorą udział w projekcie „Umiem 
pływać – promocja umiejętności pły-
wania” dofinansowanym przez Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki, a realizo-
wanym przez Centrum Promocji Sportu 
„Active” w Rybniku. Jednak uczniowie 
nie tylko pływają… 

Celem projektu jest rozbudzenie 
w uczniach zainteresowania sportem 
poprzez doskonalenie 
umiejętności pływa-
nia oraz uczestniczenie 
w zajęciach ogólno-
rozwojowych i grach 
zespołowych. Pomysło-
dawcom zależy na tym, 
by pokazać dzieciom, 
jak w aktywny sposób 
spędzać wolny czas 
i dbać o kondycję fizycz-
ną. W projekcie bierze 
udział 50 uczniów – 20 
z klas IV i V uczęszcza 

na basen, pozostali, podzieleni na 2 grupy 
wiekowe, uczestniczą w zajęciach ogólno-
rozwojowych w szkolnej sali gimnastycz-
nej. Zarówno zajęcia na nowym basenie 
w Boguszowicach, jak i w szkole, prowa-
dzone są bezpłatnie, raz w tygodniu przez 
doświadczonego instruktora. Na basen 
dzieci dowożone są autobusem, pod opie-
ką nauczyciela wychowania fizycznego, 
a podczas zajęć doskonalą umiejętności 
pływania, biorą udział w kursie pierwszej 
pomocy przedmedycznej i uczą się, jak 
bezpiecznie zachowywać się w wodzie 
i nad wodą. Tylko pozazdrościć… 

Młodzież wizytuje
W rybnickim magistracie gościła grupa młodzieży z niemieckiego miasta 

Marl koło Dorsten, która spotkała się z prezydentem Adamem Fudalim.
Młodzi Niemcy przyjechali do Rybnika na zaproszenie nauczycieli i uczniów 

II LO im. A. F. Modrzewskiego, a wizyta odbyła się w ramach realizowanego już 
od dziesięciu lat programu wymiany młodzieży. Ma on pomagać w nawiązaniu 
przyjacielskich kontaktów między młodzieżą z Rybnika i Marl, poznawaniu historii 
i kultury obu narodów oraz przełamywaniu stereotypów. Polscy uczestnicy wy-
miany mogą także doskonalić swoją znajomość języka niemieckiego, a program 
przedsięwzięcia obejmuje udział uczniów w lekcjach, zajęciach integracyjnych 
i wycieczkach. Tym razem goście zobaczyli Kraków, Wieliczkę i Oświęcim. 



Znacie Adelę Ciepłą? Dziwne okulary, 
niemodne ciuchy i charakterystyczna 
grzywka – prawie jak serialowa Ula 
Cieplak. Czy z takim wyglądem można 
zdobyć pracę asystentki w dobrze 
prosperującej firmie? Można, trzeba 
tylko mieć motywację i odpowiednie 
kwalifikacje. A przekonywali o tym 
nie tylko autorzy pokazanego na 
Rynku skeczu, ale przede wszystkim 
organizatorzy Rybnickich Dni Kariery. 

To właśnie w ich trakcie odbyły się prelekcje, 
spotkania, warsztaty, treningi oraz inne działa-
nia propagujące planowanie kariery – wszystko 
po to, by uświadomić ważność decyzji dotyczą-
cych wyboru zawodu i przyszłej pracy, a tym 
samym przeciwdziałać bezrobociu. Adresatami 
przedsięwzięcia były osoby szukające wsparcia 

w planowaniu i wyborze dalszej edukacji, pracy 
i kariery, a z bogatej oferty skorzystali nie tylko 
młodzi ludzie, ale także nauczyciele, pedago-
dzy oraz doradcy zawodowi rybnickich szkół. 
Trwająca 6 dni impreza rozpoczęła się od kon-
ferencji, w trakcie której mówiono o sytuacji 
poradnictwa szkolnego w Polsce na tle UE, a 
pracodawcy przedstawiali oczekiwania wobec 
kandydatów do pracy. Sporo miejsca poświęco-
no też na omówienie działań podejmowanych 
przez Rybnicką Platformę Poradnictwa Zawo-
dowego, którą tworzą Powiatowy Urząd Pracy, 
Szkolny Ośrodek Kariery w Rybniku, Ośrodek 
Pomocy Społecznej  w Czerwionce–Leszczy-
nach, Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej 
– Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz 
Praktycznego, Zespół Szkół Technicznych, 
Zespół Szkół Ekonomiczno–Usługowych, 
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna oraz 

filia Młodzieżowego Biura Pracy OHP w Ryb-
niku. Platforma… ma informować, doradzać i 
uświadamiać klientów rynku pracy, a jej celem 
jest połączenie potencjału i doświadczeń osób 
zajmujących się poradnictwem zawodowym 
oraz osób posiadających doświadczenie w re-
alizacji projektów z zakresu rynku pracy. Stąd 
zorganizowane przez Platformę... Rybnickie 
Dni Kariery, które zakończył „dzień otwarty” 
Powiatowego Urzędu Pracy dla niepełnospraw-
nych, a z zaproszenia skorzystało ponad sto 
osób. Największym zainteresowaniem cieszyły 
się oferty pracy przygotowane zarówno przez 
pracodawców, jak i pośredników pracy, a aż 
trzem niepełnosprawnym udało się znaleźć 
zatrudnienie. W trakcie dnia otwartego od-
była się również debata z udziałem dyrektora 
PUP Teresy Bierzy, prezydenta A. Fudalego, 
przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, 
organizacji pozarządowych, warsztatów terapii 
zajęciowej, PFRON–u oraz PIP–u, a także 

Kariera w (prawie) tydzień
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Rybnickie stowarzyszenie na rzecz 
wspomagania osób niepełnosprawnych 
i ich otoczenia „Razem”, we współpracy 
ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno–
Wychowawczym podsumowało projekt 
„Naucz mnie samodzielności”.

Celem projektu były działania mające pomóc 

w usamodzielnianiu dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnej intelektualnie. Projekt zrealizowany 
został w Domu Fundacji im. Ojca Pio w Istebnej. 
W przedsięwzięciu uczestniczyła grupa złożona 
z ponad 30 młodych ludzi uczęszczających na 
co dzień do instytucji edukacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie.

W ciągu czterech 
pięciodniowych tur-
nusów, dzieci treno-
wały nawyki samo-
dzielnego wykonywa-
nia czynności samoob-
sługowych, porządko-
wych, higienicznych 
i gospodarczych. Wy-

konywały posiłki, porządkowały pokoje, ukła-
dały i segregowały ubrania. Ponadto, uczestnicy 
projektu kalkulowali wydatki potrzebne na 
utrzymanie, sporządzali listę produktów po-
trzebnych do wykonania posiłków i sami robili 
zakupy. Przy tej okazji zwracano uwagę na 
segregację surowców wtórnych i oszczędność 
energii elektrycznej. Nie zabrakło również zajęć 
plastycznych, a na podstawie wykonanych prac 
powstał pamiętnik z pobytu w Beskidach oraz 
mapa ciekawych miejsc, które warto zwiedzić 
w tym regionie. Celem projektu „Naucz mnie 
samodzielności” była także integracja dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej z mieszkańcami 
i młodzieżą gimnazjalną Istebnej. W tym celu 
zorganizowano wspólne spacery ścieżkami 
edukacyjnymi oraz spotkania z osobami zwią-
zanymi z folklorem regionu i zajmującymi się 
działaniami ekologicznymi na tym terenie. 

Projekt dofinansowany został ze środków 
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich.                                           (D)

Uczestnicy projektu na be-
skidzkich ścieżkach. 

Zdj.: arch. org.

W Istebnej uczyli się samodzielności...

W trakcie happeningu na rybnickim Rynku, uczniowie ZST przekonywali, że mecha-
tronika to zawód z przyszłością…  

Aż trzem niepełnosprawnym, którzy wzięli udział w „dniu otwartym” PUP, udało się 
znaleźć zatrudnienie.                                                                  Zdjęcia: s i arch. org.

c.d. na stronie 20



pracodawców zatrudniających bądź zaintere-
sowanych zatrudnieniem osób niepełnospraw-
nych, która miała dać odpowiedź, dlaczego 
ofert pracy dla osób niepełnosprawnych jest 
wciąż tak mało. Uczestnicy skorzystali również 
z porad specjalistów ZUS–u, Urzędu Skarbo-
wego, czy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności.

Atrakcyjny przebieg miał happening na rybnic-
kim Rynku przygotowany z myślą o młodzieży: 
— Chcemy wam pomóc w orientowaniu się na 
rynku pracy i wyborze zawodu — mówił kierownik 
działu poradnictwa i rozwoju zawodowego PUP 

Grzegorz Gołąbek, a prezydent Adam Fudali, 
który objął imprezę patronatem, zapewniał: 
— Młodzi ludzie mają w Rybniku niepowtarzalną 
możliwość, by zrobić karierę. Ułatwiają ją pla-
cówki i instytucje, a ścieżka edukacyjna wiedzie 
aż na kampus. Korzystajcie z wiedzy fachowców, 
doradców i specjalistów – ich pomoc może być 
przydatna na pewnym etapie życia, kiedy trudno 
zdecydować się, w jakim kierunku pójść. A mło-
dych najlepiej zachęcać w formie zabawy, stąd 
happening, podczas którego wychowankowie 
świetlicy terapeutyczno – środowiskowej z Czer-
wionki–Leszczyn przedstawili wspomniany już 
skecz wzorowany na serialu „Brzydula” i pokaz 
mody ekologicznej, a uczniowie ZSE–U – wystę-

py kabaretowe i muzyczne. W niebo poszybowały 
balony, a podopieczni ZST dali pokaz działania 
i możliwości robotów mobilnych, udowadniając, 
że właśnie mechatronika staje się przyszłościo-
wą dziedziną, w której można zrobić karierę. 
— Doradzanie ludziom to przywilej, ale i duża 
odpowiedzialność — mówiła prowadząca imprezę 
dyrektor ZST Grażyna Kohut, zapewniając, 
że z doradztwa zawodowego mogą skorzystać 
osoby w każdym wieku, bo kształcenie ustawiczne 
jest domeną naszych czasów. 

Rybnickie Dni Kariery wpisały się w cykl 
imprez organizowanych w ramach Ogólnopol-
skiego Tygodnia Kariery. Pora teraz zdobytą 
wiedzę przekuć w sukces.                            (S)

Kariera w (prawie) tydzień
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Co może nas zaskoczyć w zwykłej, dworcowej poczekalni? 
Ot, choćby ceramiczne anioły siedzące w biletowej kasie 
czy wiszące na ścianach obrazy i dostojne, drewniane koty. 
W takim otoczeniu rybniccy podróżni mogą poczuć się 
wyjątkowo. Podobnie jak autorzy prezentowanych tam prac 
– osoby niepełnosprawne. 

— Bardzo się cieszymy, że powstała taka galeria — mówiła Elżbieta Pio-
trowska, prezes Stowarzyszenia „Oligos”, którego podopieczni jako pierwsi 
pokazali swoje prace w tak nietypowym miejscu. — Będziemy postrzegani 
oczami podróżnych, którzy z pewnością opowiedzą o nas innym. A wszystko 
za sprawą galerii, jaką otwarto w poczekalni dworca komunikacji miejskiej 
przy ul. Budowlanych. Symboliczną wstęgę przeciął prezydent Adam Fudali, 
a wśród pierwszych zwiedzających byli wiceprezydenci Ewa Ryszka i Joanna 
Kryszczyszyn, dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego Kazimierz Berger, 
radni, przedstawiciele placówek działających na rzecz osób niepełnospraw-
nych, rodzice oraz twórcy prac stworzonych w ramach terapii zajęciowej. Tak 
powstały przedmioty użytkowe i prace artystyczne – drewniane zabawki, ma-
lowane szkło, poduszki i pluszowe maskotki oraz wykonane różną techniką 
obrazy... Co miesiąc w galerii można będzie oglądać prace innej organizacji 
działającej na rzecz osób niepełnosprawnych – w listopadzie – Warsztatów 
Terapii Zajęciowej nr 1 funkcjonujących w ramach rybnickiego koła Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób Upośledzonych Umy-
słowo. Co ważne po każdej 
wystawie prezentowane 
przedmioty można będzie 
kupić w budynku kas bileto-
wych na Placu Wolności.

Galeria jest przedsię-
wzięciem wpisującym się 
w Rybnicką Platformę 
Współpracy na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych. 
To forum partnerów, któ-
rego głównym celem jest 
upowszechnianie produk-
tów i prac osób niepeł-

nosprawnych, a symbolem tych działań będzie znak graficzny, który 
w pozytywny sposób ma kojarzyć się z tymi produktami oraz z szeroko 
rozumianą promocją i reklamą tego rodzaju wytworów. Najlepszy znak 
graficzny może wybrać każdy kto odda swój głos na jedną z dwóch 
finałowych prac, wyłonionych w konkursie, w jakim oceniano 24 loga 
– wystarczy wejść na stronę internetową www.rybnik.pl i zdecydować. 
Znaki ubiegające się o zwycięstwo zawisły również w dworcowej galerii, 
a ich autorzy – Marek Powiecka oraz Adam Skrzypiec z firmy „Amix”, 
której grafik Radosław Mikołajczyk pomagał w powstaniu znaku – zostali 
nagrodzeni podczas uroczystego otwarcia tego wyjątkowego miejsca. 
I pamiętajmy, jak do galerii to tylko na dworzec.

(S)  

Oczekiwanie na autobus w tak artystycznych okolicznościach musi umilać czas podróżnym… 
Zdjęcia: s  

Prostujemy...
W materiale pt. „Patrzą inaczej”, jaki ukazał się w ostatnim 

numerze „Gazety Rybnickiej” błędnie podaliśmy imię praktykanta 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – Bogusława Górnika. 
Za pomyłkę powstałą nie z naszej winy, przepraszamy! Redakcja.

Podróżni w galerii

Symboliczną wstęgę otwierającą podwoje dworcowej galerii 
przeciął prezydent Adam Fudali w towarzystwie szefowej 
Stowarzyszenia „Oligos” Elżbiety Piotrowskiej.

Dwa znaki graficzne ubiegające się o zwycięstwo 
w konkursie opracowali Marek Powiecka (z lewej) 
i firma „Amix”, którą reprezentuje Adam Skrzypiec. 

c.d. ze strony 19
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— Nowiny są piękne, trzeba tylko spojrzeć 
na nie przyjaznym okiem. I tak właśnie się 
stało — mówiła przewodnicząca Rady 
Dzielnicy Maroko–Nowiny Jadwiga Lenort 
o efektach konkursu, którego pokłosiem 
jest kalendarz ścienny na 2010 rok. 

Na konkurs pod nazwą „Maroko–Nowiny 
w obiektywie” wpłynęło 180 fotografii, a nagrodzo-
ne prace znalazły się w kalendarzu wydanym przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Maroko 
– Nowiny „Moja dzielnica – tu żyję, tu miesz-
kam” dzięki dotacji pozyskanej z Urzędu Miasta 
Rybnika. A jak wygląda kalendarz przekonali się 
przedstawiciele placówek oświatowych, kultural-
no–sportowych i bibliotek mających swoją siedzibę 
w dzielnicy, podczas spotkania zorganizowanego 
w Młodzieżowym Domu Kultury. Kalendarz 
otrzymała również wiceprezydent Rybnika Ewa 
Ryszka, która wręczyła pamiątkowe egzemplarze 
autorom najlepszych fotografii. A przyjaznym 
okiem na Nowiny spojrzeli: Beata Myśliwiec, 
Jacek Komorowski, Wanda Wywrot, Edward 
Merta, Milada Więckowska, Magdalena Piecha-
czek, Zofia Nowak, Anna Imiołek i Grzegorz 
Kaźmierczak, i to właśnie ich fotografie znalazły 
się w kalendarzu na 2010 rok. Konkurs zorgani-
zowano z myślą o promocji „małej Ojczyzny”, 
kształtowaniu poczucia przynależności do „tej 
ziemi”, integracji mieszkańców i prezentacji ich 
możliwości twórczych. Jak zapowiada J. Lenort, 
konkurs zorganizowany zostanie również za rok 
i będzie związany z 25–leciem istnienia MDK. To 
temat na dalszą przyszłość, o tej bliższej rozma-
wiano w miłej atmosferze przy „małej czarnej”. 
Przewodniczący zarządu RD Maroko–Nowiny 
Lech Kuźniak wspomniał o inicjatywach plano-
wanych w dzielnicy i dziękował za dotychczasowe 

zaangażowanie w organizację najróżniejszych 
lokalnych inicjatyw, a E. Ryszka mówiła o czekają-
cych miasto imprezach, m.in. o jarmarku świątecz-
nym, jaki rozpocznie się 6 grudnia i atrakcjach mu 
towarzyszących (nie chcemy psuć niespodzianki 
dlatego na razie nie zdradzimy szczegółów, ale 
będzie się działo!). 

Po raz pierwszy w odbywającym się co roku spo-
tkaniu wzięły udział przedstawicielki Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej, której oddziały 
znajdują się w dzielnicy. Kierownik filii nr 18 Teresa 
Garbas, której wypożyczalnia dla dorosłych mieści 
się przy ul. Wawelskiej, a dziecięcy księgozbiór – na 
36 m2 w budynku przy ul. Orzepowickiej, mówiła 
o imprezach adresowanych do najmłodszych – spo-
tkaniach z ciekawymi ludźmi i autorami książek 
dla dzieci oraz wielu konkursach: — Biblioteka to 
nie tylko książki, dlatego podejmujemy najróżniejsze 
działania, by zachęcić młodych ludzi, by przychodzili 
do naszej placówki — mówiła i zapraszała przed-

szkola do nawiązania współpracy, a na dowód, że 
warto, przyniosła kronikę dokumentującą wszystkie 
przedsięwzięcia biblioteki. Na brak czytelników nie 
narzeka filia nr 2 mieszcząca się przy ul. Zebrzydo-
wickiej: — To największa filia w mieście. I proszę mi 
wierzyć, opinia, że nie czytamy książek jest bzdurą. 
Wypożycza zwykle jedna osoba, ale czyta cała rodzina 
oraz znajomi — mówi kierownik Hanna Koper. 
— Mamy 3,5 tys. czytelników, a codziennie odwiedza 
nas ok. 100 osób – to zaleta naszej lokalizacji. Zna-
my naszych czytelników, jesteśmy powiernikami ich 
problemów i radości, doradzamy w wyborze lektur. 
Oczywiście największym zainteresowaniem cieszą się 
nowości, ale tych brakuje. — Musicie zatem ubiegać 
się o granty… — radziła J. Lenort, która szefuje 
też „Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzielnicy (…)” 
i skutecznie pozyskuje środki na jego inicjatywy. 
Przypomnijmy: w ubiegłym roku dzięki grantowym 
funduszom udało się wydać widokówki, a wcześniej 
kalendarz, których tematem była oczywiście naj-
większa w mieście dzielnica. W tym roku ponownie 
są powody do dumy – swój kalendarz ma Pirelli, ma 
i dzielnica Maroko–Nowiny!                             (S)

Jak nazwać pracownię plastyczną? Dzieci pomyślały 
i wymyśliły, a zainspirowała je umiejętność zmiany barw. 
I słusznie, przecież czas spędzany w „Kameleonie” jest 
wielokolorowy.    

Uroczystość nadania kołu plastycznemu z Młodzieżowego Domu 
Kultury nazwy „Kameleon” połączono z wystawą prac dzieci, które do 
niej uczęszczają. Zajęcia prowadzi związana od 8 lat z MDK Danuta 
Sarna, która w pracy z przedszkolakami i uczniami młodszych klas szkół 
podstawowych osiąga liczne sukcesy. Jej podopieczni mogą pochwalić 
się 40 nagrodami w międzynarodowych konkursach plastycznych i około 
80 – w konkursach krajowych, a w tym roku D. Sarna została uhonoro-
wana nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia dydaktyczne, 
wychowawcze i opiekuńcze. — Każdy chce gdzieś przynależeć, mieć 
swoje miejsce... — mówiła podczas inauguracji „Kameleona” D. Sarna, 
a w trakcie uroczystości rozdała swoim wychowankom nagrody za waka-
cyjne konkursy plastyczne oraz przedstawiła prezentację multimedialną 
obrazującą dotychczasowy dorobek pracowni. Jednak najbardziej eks-
cytującym momentem było rozdanie nagród dyrektora i wicedyrektora 
MDK za najciekawszą pracę, której tematem był oczywiście kameleon. 
Wybór nie był łatwy, dlatego jury nagrodziło aż siedmiu małych artystów 
– najmłodszym był 4–letni Maciek Małek. On już wie, że jak ubarwiać 
świat, to tylko z „Kameleonem”.                                                          (S)

Uroczystość nadania kołu plastycznemu nazwy „Kameleon” połączono z wystawą prac dzieci, 
których tematem był oczywiście… kameleon. 

Zdj.: arch. org.   

W świecie barw

Autorzy fotografii, które znalazły się w kalendarzu ściennym na 2010 rok, wspólnie z wiceprezydent Ewą Ryszką.
Zdj.: s

Rok z Nowinami
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. . .  b ę d ą  w s z y s c y  c i ,  k t ó r z y 
w najbliższych dniach odwiedzą 
rybnickie Muzeum, w którym,  
w ramach ósmej już edycji festiwalu 
krajów skandynawskich „Nordalia”, 
otwarto dwie interesujące wystawy.  

Do 30 października będzie można podzi-
wiać duńskie freski sakralne zaprezentowa-
ne na ekspozycji 
przygotowanej 
przez Duński 
Instytut Kultu-
ry w Warszawie.  
Z kolei na wysta-
wie pt. „Szwecja  
w sepii”, zgro-
m a d z o n o 
pocztówki po-
chodzące z po-
czątków XX w., 
które ukazują 
Skan ię  –  re -
gion położony 
w południowej 
Szwecji. — Zdjęcia pokazują Skanię jakiej 
nie znamy. Widzimy początki przemysłu 
i powstawanie dużych gospodarstw rol-
nych. Przechadzamy się wąskimi, niezbyt 
czystymi uliczkami o niskiej zabudowie 
miast, które dziś są dużymi centrami 
miejskimi. Obserwujemy mieszkańców 
ubranych często skromnie, wręcz biednie, 
których potomkowie należą do jednego 

z najbogatszych społeczeństw w Europie 
— mówi Maria Danielska, której ko-
lekcja widokówek została zaprezento-
wana w rybnickim Muzeum. „Szwecję  
w sepii” będzie można oglądać do końca 
października. 

W ramach „Nordaliów” odbyło się 
również spotkanie promujące publikację 

pt. „Na polsko–skandynawskich ścieżkach 
historii”, wydaną przez Stowarzyszenie 
Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat 
Najmniejszy oraz Muzeum Górnictwa Wę-
glowego w Zabrzu. Uczestnicy prezentacji 
wysłuchali także wykładu dr. Jacka Kurka 
poświęconego muzyce skandynawskiej.

(D)

W trakcie dziesięciu dni, dziesięciu twórców z Niemiec, Polski, 
Ukrainy i Czech tworzyło prace o różnorodnym charakterze, 
a inspiracji szukali w Rudach Raciborskich. To właśnie tam 
odbył się plener malarski zorganizowany przez 
Dom Kultury w Chwałowicach.

Nieprzypadkowo nazwano go „Artystyczne zbliżenia”: 
— Plener naprawdę zbliżał... Codzienne spotkania ludzi  
z różnych krajów o odmiennych poglądach artystycznych, spo-
łecznych czy religijnych, mówiących różnymi językami, dały 
możliwość wzajemnego poznania, ale i wyniesienia ponad 
różnice tego, co wspólne. Mianownikiem była sztuka i wola 
porozumienia … — ocenia komisarz pleneru Wiola Gaszka. 
A urokliwe miejsca Rud Raciborskich uwieczniali artyści 
z Niemiec – Manuele Klein, Gamma Thesa Terheyden  
i Bruno Wioska, z Polski – Barbara Popczyk, Magdalena 
Kohut, Sylwia Sobocik – Paździor, Mirosław Pilarz i Wiola 
Gaszka oraz Renata Filipova z Czech i Wiktor Stiepanowicz 
Gritsina z Ukrainy. Prace pokazano na wystawie w „Za-
jeździe pod dębem”, a obejrzała je również wiceprezydent 
Ewa Ryszka, obdarowując uczestników pleneru pamiątkami 
związanymi z miastem. Wystawę uświetnił mini–koncert, 
w którym w podwójnej roli – saksofonisty i organizatora 
projektu – wystąpił dyrektor DK Michał Wojaczek. Kiedy 

już farby na obrazach przyschną, na co potrzeba co najmniej kilkudzie-
sięciu tygodni, zostaną one wyeksponowane w Galerii Kolumnowej 
Domu Kultury w Chwałowicach w czasie kolejnego Wieczoru Sztuk. 
Projekt „Artystyczne zbliżenia” zrealizowano przy wsparciu Fundacji 
Współpracy Polsko–Niemieckiej. 

(S)

Artystyczne zbliżenia

Zwiedzający podziwiali efekty międzynarodowego pleneru „Artystyczne zbliżenia”. 
Zdj.: Krzysztof Łapka. 

Bliżej Skandynawii...Ocalmy 
od zapomnienia!

Już od kilku tygodni trwają prace zwią-
zane z gromadzeniem legend, baśni i po-
dań wierzeniowych dotyczących Rybnika. 
Założeniem pomysłodawcy – dyrektora 
rybnickiego Empiku Adama Ryszki, jest 
zgromadzenie jak największej ich ilości tak, 
aby każda dzielnica miasta mogła w książce 
zaistnieć. Oczywiście to pospolite ruszenie 
się nie uda, jeżeli w tym przedsięwzięciu 
nie pomogą mieszkańcy Rybnika. Prosimy 
zatem wszystkich rybniczan (mieszkań-
ców, nauczycieli, uczniów, Koła Gospodyń 
Wiejskich, SITG, pracowników Muzeum i 
Urzędu Miasta, rady dzielnic), którym po-
zostały w pamięci nawet szczątki legend 
czy podań związanych z naszym miastem, 
aby podzielili się tym cennym materiałem. 
Pamiętajmy, że z każdym rokiem ubywa 
nam osób pamiętających takie historie. 
Poszukujemy również zdolnego rysownika,  
który zilustruje tę monumentalną w zamy-
śle, pozycję książkową.

Wszystkie dane zbiera i opracowuje Je-
rzy Buczyński – autor takich bestsellerów 
jak „Klechdy górnośląskie” czy „Skarbnik, 
zmory, utopce i upiory”. 

Czekamy na listy pod adresem: Adam 
Ryszka Empik sp z o.o. 44-200 Rybnik,  
ul. Chrobrego 1, CH Focus lub pod ad-
resem mailowym: adamryszka@o2.pl, 
tel: kontaktowy 609-555-715.



Weronika Kozaczko z Gimnazjum Spo-
łecznego chce zostać architektem...

Organizatorzy warsztatów oraz prowadzący je twórcy.              Zdj.: Anna Foltynowicz–Koterska

Maria Cieplak z ZST słucha uwag prof. Jerzego Handermandera. 
Zdjęcia.: r
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P rawie  dwustu  młodych  ludz i 
wzięło udział w Międzynarodowych 
Integracyjnych Warsztatach Artystycznych 
zorganizowanych przez Fundację 
Elektrowni Rybnik, przy wsparciu Fundacji 
Współpracy Polsko – Niemieckiej.  

Klub Energetyka to miejsce, gdzie młodzi 
ludzie mają okazję do rozwijania rozlicznych 
pasji, w tym plastycznej. Tym razem organiza-
torzy postarali się, by uzdolniona plastycznie 
młodzież z rybnickich gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych zetknęła się z artystami–plasty-
kami i pedagogami w jednym, reprezentującymi 
renomowane uczelnie artystyczne. Gabriela 
Habrom–Rokosz z Instytutu Sztuki Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w cza-
sie warsztatów fotograficznych „Powiększenie” 
uczyła jak przez obiektyw aparatu dostrzec ma-
larskie motywy w otaczającej nas rzeczywistości, 
a Magdalena Gogół–Peszke na zajęciach „Ob-
raz w odbiciu – odbicia w obrazach” analizowała  
z młodzieżą zjawisko odbicia, w tym jego inter-
pretacje w formach malarskich. Prof. Jerzy Han-
dermander i Weronika Wsiubka z katedry Grafi-
ki ASP w Katowicach przybliżali chętnym teorie 

i praktykę technik graficznych, a prof. Karel  
Boonzooijer, jeden z czołowych projektantów 
form użytkowych w Niemczech oraz Markus 
Arndt z Instytutu Formy w Wyższej Szkole 
Projektowania w Aachen, zapoznali warszta-
towiczów z zagadnieniami projektowania kon-
ceptualnego. Kilkudniowe warsztaty zakończyła 

wystawa prac 
uczestników 
zajęć i spo-
tkanie inte-
gracyjne.

— Jestem 
bardzo po-
z y t y w n i e 
zaskoczona 
odzewem dy-
rektorów ryb-
nickich szkół 
na naszą pro-
pozycję wybo-
ru do udziału 
w warsztatach 

najbardziej uzdolnionych pod względem plastycz-
nym uczniów — mówi pomysłodawczyni i koor-
dynatorka całego przedsięwzięcia artysta–plastyk 
Maria Budny–Malczewska. Wśród uczestników 
była uczennica Gimnazjum Społecznego Wero-
nika Kozaczko, której talent plastyczny objawił 
się już w wieku 4 lat. Dziś ma jasno wytyczony 
cel – będzie architektem... Maria Cieplak z Ze-
społu Szkół Technicznych zawsze dużo rysowała, 
ale z profesjonalnymi wskazówkami artystów  
i pedagogów spotkała się pierwszy raz. Ale nie 

po raz ostatni... — Młodzież podeszła do zajęć  
z entuzjazmem i powagą, gotowa wynieść z nich 
jak najwięcej — mówi M. Malczewska. 

To była pierwsza edycja warsztatów wsparta 
przez Fundację Współpracy Polsko–Niemiec-
kiej, ale sukces frekwencyjny tego projektu 
daje nadzieję, że będzie on kontynuowany w 
przyszłym roku. Po warsztatach ich uczestnicy 
przynieśli do domu nie tylko nową wiedzę i do-
świadczenia, ale przynajmniej po jednej własnej 
pracy – odbitce fotograficznej dużego formatu, 
obraz czy litografię. Zetknięcie się z prawdziwy-
mi artystami posiadającymi wiedzę teoretyczną 
i potrafiącymi ją przenieść na płótno, było dla 
tej młodzieży prawdziwym przeżyciem i lekcją 
estetycznej wrażliwości.                                 (r)

Warsztaty plastyczne dla młodzieży

Lekcja estetycznej wrażliwości

Rockowe granie
Dom Kultury w Boguszowicach odwiedziła le-

genda polskiego rocka. Tomek Lipiński, założyciel 
kultowych zespołów „Brygada Kryzys” i „Tilt” 

zagrał tam akustyczny koncert.
Fani Tomka Lipińskiego salę boguszowic-

kiego Domu Kultury wypełnili w niewielkiej 
części, co jednak nie przeszkodziło artyście  

w przypomnieniu najbardziej znanych utworów jak 
i coverów muzycznych legend, jakim bez wątpienia 
są Bob Dylan i Bob Marley. Tę muzyczną podróż  
w przeszłość muzyk zakończył prezentacją nowego 
utworu, który ma się pojawić na jego najnowszej 
płycie.

(D)

Uwaga konkurs!

W intersieci…
Do 15 listopada uczniowie szkół średnich, 

studenci i absolwenci mogą rejestrować swój 
udział w „Śląskim konkursie informatycznym 
Intersieć 2009/2010”. Aby wziąć udział w konkur-
sie należy wejść na stronę internetową www.oki.
edu.pl, wybrać swoją grupę wiekową i wypełnić 
krótki formularz rejestracyjny. Uczestnicy najpierw 
zmierzą się z przekazanymi drogą internetową 
pytaniami, które obejmować będą zakres obsługi 
systemów operacyjnych Windows i Linux, opro-
gramowanie biurowe, zagrożenia i możliwości 
sieci internetowej oraz umiejętności sprzętowego 
skonfigurowania  komputera PC. Finał wojewódzki 
wyłoni trójkę najlepszych, którzy zaproszeni zosta-
ną do rozgrywek ogólnopolskich. Na laureatów 
konkursu czekają wartościowe nagrody. 

http://www.oki.edu.pl/
http://www.oki.edu.pl/
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Jan Heliosz z szachami 
zetknął się już w latach 
chłopięcych za sprawą 
brata ojca, wuja Leona. 
W końcówce niemieckiej 
okupacji o inną rozrywkę 
nie było łatwo, a dla chłop-
ca z robotniczej rodziny 
szachy okazały się wielką 
intelektualną przygodą 
i miłością na całe życie. 
Szachy towarzyszyły mu 
w czasie pedagogicznej 
edukacji oraz później, kie-
dy sam był już nauczycie-

lem. Początek pracy zawodowej w 1953 roku 
w szkole w Boguszowicach stał się jednocześnie 
początkiem działalności na rzecz popularyzacji 
szachów. Gdziekolwiek później uczył – zakładał 
koła szachowe, wciągając w krąg wtajemniczo-
nych dziesiątki, a z biegiem czasu setki i tysiące 
uczestników. — Szachy to wspaniała gra umy-
słowa, rozwijająca myślenie, dająca satysfakcję 
i radość — mówi Jan Heliosz. — Kształtuje też 
wiele pozytywnych cech charakteru człowieka 
jak systematyczność i cierpliwość, wymaga stra-
tegicznego myślenia i umiejętności taktycznych. 
Trzeba jednocześnie analizować sytuacje na 
szachownicy i dokonywać syntezy. Szachy uczą 
kultury osobistej – kiedy w 1976 roku, w meczu 
o mistrzostwo świata, słynny Anatolij Karpow nie 
podał ręki  swojemu przeciwnikowi Wiktorowi 
Korcznojowi, nastąpiła prawdziwa konsternacja 
– w szachowym świecie takie zachowanie jest 
niedopuszczalne! 

Wszystkie wymienione cechy i umiejętności 
są jak najbardziej przydatne w życiu poza 
planszą i rozwijanie ich w dzieciach i młodzieży 
poprzez szachy stało się ważną pedagogiczną 
misją J. Heliosza. Nie pretendując do szacho-
wej kariery sportowej, ale organizując setki 
zawodów na różnych szczeblach, przyczynił 
się do rozbudzenia zainteresowań szachami 
swoich wychowanków, uczestników mistrzostw 
Polski: Krzysztofa Knapika, Anielę Leśnik, 
Aleksandra Stablę, Adriana Juzka i wielu 

innych. Dobra atmosfera wokół szachów 
i zaangażowanie m.in. Piotra Bobrowskiego 
zaowocowało sukcesami młodzieży „rybnickiej 
szkoły szachowej” – tytuły arcymistrzów po-
siadają Monika Soćko (z d. Bobrowska) i Bar-
tłomiej Heberla, mistrzem FIDE jest Marcin 
Wałach, mistrzyniami międzynarodowymi są 
Karina Szczepkowska–Horowska i Agnieszka 
Matras–Clement. 

Nie oparł się pasji dziadka wnuk Szymon 
Gatnar, dziś student, który jest nie tylko part-
nerem znad szachownicy, ale z powodzeniem 
startuje w turniejach szachowych. Wiele miej-
sca zasługom J. Heliosza jako propagatora sza-
chów wśród uczniów poświęciła autorka pracy 
magisterskiej o I LO Katarzyna Androsz.   

Jako organizator, współorganizator, ale 
i sędzia klasy państwowej (co potwierdzają 
ukończone kursy i certyfikaty, a w końcu tytuł 
Zasłużonego Sędziego Polskiego Związku 
Szachowego) Jan Heliosz „stoi” za 42. edycjami 
szkolnej olimpiady szachowej oraz zawodów 
szczebla wojewódzkiego. Był też animatorem 
i współinicjatorem nie mającego odpowiedni-
ka w innym mieście ruchu szachowego wśród 
przedszkolaków i zawodów najmłodszych 
szachistów, wśród których znamienne były Mi-
strzostwa Polski Przedszkolaków jakie odbyły 
się w naszym mieście w 2003 roku, roku 50–le-
cia pracy pedagogicznej J. Heliosza. Od lat 70. 
XX w. aż do 2002 roku sędziował wszystkie, 
a było ich 20, międzynarodowe turnieje, jakie 
zorganizowano w Rybniku, a także rozgrywki 
Śląskiego Okręgu Szachowego, liczne turnieje 
krajowe z mistrzostwami Polski, z turniejami 
arcymistrzyń w Wiśle, włącznie.

J. Heliosz był szczególnie zaangażowany 
w upowszechnianie idei szachowej wśród 
nauczycieli. — Rybnik jest prawdziwą stolicą 
szachów nauczycielskich — mówi. Od początku 
pracy starał się „zarażać” tą pasją kolegów – na-
uczycieli i wciągać ich do stworzonego przez 
siebie Nauczycielskiego Klubu Szachowego 
przy Zarządzie Oddziału ZNP w Rybniku. 
W ciągu kilkunastu lat w naszym mieście odby-
ło się ponad 20 wielkich, w tym ogólnopolskich, 

Radość z myślenia...

Pasjonaci są wśród nas

Szach – mat, refleks szachisty, pat, wyprzedzić ruch, partia 
szachów – pojęcia te znamy wszyscy: i ci którzy posiedli 
umiejętność gry w szachy, i ci, którym nie jest to dane. Wyrażenia 
te zeszły z piedestału szachownicy i zadomowiły się w potocznym 
języku, co świadczy o popularności tej uważanej za jedną 
z najstarszych na świecie gier planszowych. Nie bez powodu 
nazywa się ją grą królewską – nim stała się masowa, przez wiele 
wieków była rozrywką władców, a i dziś nie tak łatwo dostać się 
do kręgu wtajemniczonych, bo gra na wysokim poziomie wymaga 
specjalnych predyspozycji umysłowych i wiele, wiele, pracy. Król, 
hetman, goniec, wieże i pionki nie mają tajemnic przed Janem 
Helioszem, długoletnim, emerytowanym pedagogiem, szachistą, 
ale przede wszystkim od ponad 50 lat propagatorem tej gry wśród 
dzieci i młodzieży oraz w środowisku nauczycielskim. 

Jan Heliosz urodził się w 1936 
roku w Niedobczycach i tu ukoń-
czył szkołę podstawową. Jest 
absolwentem Liceum Pedago-
gicznego w Rybniku, Zaoczne-
go Studium Nauczycielskiego 
w Raciborzu i Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Katowicach, 
gdzie studiował historię. Pracę 
zawodową jako nauczyciel rozpo-
czął w 1953 roku, a zakończył ją 
w 2006 roku, po ponad półwieczu 
działalności pedagogicznej. Uczył 
w szkołach w Boguszowicach 
i Radziejowie, był kierownikiem 
świetlicy SP 9 w Rybniku, wizy-
tatorem metodykiem d/s zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych 
w Wydziale Oświaty w Rybniku 
i w Kuratorium Oświaty w Katowi-
cach, następnie był kierownikiem 
zajęć pozalekcyjnych i pozasz-
kolnych w I LO w Rybniku oraz 
nauczycielem historii i wiedzy 
o społeczeństwie, a jako eme-
rytowany nauczyciel dalej uczył 
w I LO tych przedmiotów i pro-
wadził zespół szachowy. 

Zdj.: arch.pryw.
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imprez szachowych nauczycieli. W latach 1997–
–2006 odbywały się Mistrzostwa Polski Nauczy-
cieli w Szachach Szybkich, których J. Heliosz  
był współorganizatorem i sędzią głównym. Do 
szachów nauczycielskich dołączyły „samorzą-
dowe” – czyli rozgrywki nauczycieli z samorzą-
dowcami, a brali w nich udział m. in. starosta 
Damian Mrowiec, wiceprezydent Michał 
Śmigielski, radni Michał Chmieliński i Jerzy 
Lazar i in. W NKSz grano w szachy, dyskuto-
wano nad partiami szachowymi, nawiązywano 
przyjaźnie. Kiedy w klubie zabrakło kolegów 
Władysława Leciejewskiego i Alojzego Legut-
ki, z inicjatywy J. Heliosza zaczęto organizować 
turnieje poświęcone ich pamięci i ta tradycja 
trwa do dziś. W przypadku Wł. Leciejewskiego 
powód jest podwójny: był on również wraz  
z synem Zbigniewem twórcą i propagatorem 
tzw. „szachów śląskich”, wprowadzających 
nowe zasady gry. Dr inż. płk Zb. Leciejewski 
bywa na memoriałach szachowych poświęco-
nych ojcu, fundując puchar i inne nagrody. 
Warto dodać, że zadaniem Jana Heliosza jako 
organizatora turniejów było również pozy-
skiwanie sponsorów, co łatwe nie jest. Mimo 
to zawody miały zawsze odpowiednią, godną 
„królewskiej gry”, oprawę.

Szachy, choć ważne, zawsze szły w parze  
z innymi dziedzinami aktywności J. Heliosza 
jako pedagoga: organizatora zajęć pozalek-
cyjnych oraz nauczyciela historii i wiedzy o 
społeczeństwie, którego 20 uczniów startowało 
w etapie centralnym olimpiad przedmiotowych 

wiedzy o społeczeństwie czy prawach człowie-
ka, z czego 2 zdobyło tytuł laureata olimpiady. 
Pośród wielu odznaczeń państwowych i resor-
towych, w bogatym zbiorze nagród Jana Helio-
sza jest przyznawana przez rybnicki samorząd 
najwyższa nagroda dla nauczyciela „Medal 
Mikołaja z Rybnika – w służbie oświaty”. Jak 
mówi żona Eugenia, pan Jan bywał w domu 
gościem, bo liczne zajęcia wymagały dużego 
zaangażowania. Ale, jak każda żona pasjonata, 
doskonale to rozumiała…      

Dziś, po zakończeniu ponad półwiecznej 
aktywności pedagogicznej, do szachów na-
leżą poniedziałki w nauczycielskim klubie.  
J. Heliosz wciąż jeszcze pochyla się nad 
szachownicą, spełnia się jako organizator 
turniejów, ciągle żywa jest jego pasja kolek-
cjonerska związana z szachami. W rydułtow-
skim domu ma ponad 20 kompletów szachów 
różnej wielkości i z różnych materiałów, kilka 
zegarów szachowych, w tym przedwojenny 
i masę fachowej literatury. Jak na  prawdzi-
wego pasjonata przystało, jest na bieżąco ze 
wszystkimi nowościami w szachowym świecie. 
Ubolewa jednak, że szachy, tak jak wiele innych 
dziedzin życia, bardzo się skomercjalizowały  
i... odczłowieczyły, bo coraz więcej ludzi gra  
z elektronicznym przeciwnikiem. Sam nie ko-
rzysta z internetu i woli bezpośredni kontakt 
„oko w oko” z drugim szachistą. Zna szachowe 
życiorysy największych graczy dawniej i dziś. Na 
prywatnej liście wciąż wysoko jest Bobby Fi-
scher, prawdziwy fenomen, który w swoim cza-

sie nie miał sobie równych. 
Dzisiaj takim objawieniem 
jest Hindus Anand, choć 
czołówkę światową stano-
wi kilkunastu szachistów  
z różnych krajów. W świa-
towym rankingu punk-
towym na I miejscu jest 
Bułgar Weselin Topałow, 
o 1 punkt ustępuje mu le-
gendarny Garri Kasparow, 
choć i on w 1997 roku, 
musiał ulec komputerowi. 
Dziś jest znany jako czoło-
wy rosyjski opozycjonista. 
Zresztą szachowe kontakty 
amerykańsko – radzieckie 
miały w okresie „zimnej 
wojny” swój wyraźny poli-
tyczny kontekst. W świecie 
Jana Heliosza szachy mają 
inną rolę: kształtowania 
charakterów i wyciszenia 
się nad dwukolorowa sza-
chownicą...

(r)

Jan Heliosz jest nie tylko szachistą, 
sędzią, organizatorem turniejów,  
ale również kolekcjonerem... 

Zdj.: r

Zaprosili nas
• PiMBP na spotkanie autorskie z Joanną 

Siedlecką (30 września) oraz z Wiesławem 
Sienkiewiczem (15 października), a także 
na koncert zespołu „Popiół”, w ramach 
CKA „Bez Prądu” (16 października).

• „Spotkania ze Sztuką” oraz bar wege-
tariański „Masala” na wystawę fotografii 
„Dialog z ciałem i seksualnością” Anny 
Bodnar, slajdowisko „Maroko” autorstwa 
Jana Linianego, prezentację poetycką Szy-
mona Stoczka i koncert zespołu „Kurczat” 
z Rybnika (2 października).  

• Dom Kultury w Boguszowicach na cykl 
imprez październikowych, m.in. Boguszo-
wickie Dni Młodych, akcję krwiodawstwa 
i projekcję filmów offowych „Z Gdyni do 
Boguszowic”. 

• Związek Polskich Artystów Fotografi-
ków Okręg Śląski i Galeria Katowice na 
wernisaż wystawy zbiorowej pt. „Nikiszo-
wiec” (7 października).

• Związek Buddyjski Karma Kagyu, Ośro-
dek Medytacyjny w Rybniku na Festiwal 
Kultury Buddyjskiej w budynku Powiato-
wej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (9–11 
października).

• Dom Kultury w Niewiadomiu na półfinał 
konkursu „Pokaż co potrafisz – konkurs 
talentów” (10 października).

• Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Psy-
chicznego „Validus” oraz Środowisko-
wy Dom Samopomocy „Cogito Noster” 
na konferencję naukową „Terapeutyczne 
hobby” organizowaną w ramach obcho-
dów Międzynarodowego Dnia Zdrowia 
Psychicznego do Domu Kultury w Niedo-
bczycach (15 października).

• Społeczna Szkoła Podstawowa na VII 
rybnicki plenerowy konkurs przyrodni-
czy „Leśnym torpem” (15 października) 
– szczegóły w następnym numerze.

• Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II st. im. Karola i Antoniego Szafran-
ków na uroczystość z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej (15 października).

• Grupa Fotograficzna „Indygo”, Grupa 
Artystyczna „Konar” oraz Dom Kultury 
w Chwałowicach na wernisaż wystawy 
Międzynarodowego konkursu fotografii 
przemysłowej i industrialnej „Foto–Pein 
3” (17 października).

• Dom Kultury w Chwałowicach na VI edycję 
Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej 
Pole Twórczego W(R)ażenia z udziałem 
„The Posit”, „Aslan” i Beaty Bednarz (24 
października).

• Stowarzyszenie Artystów i Podróżników 
Grupa Rosynant na VI edycję Raciborskie-
go Festiwalu Podróżniczego „Wiatraki” do 
Domu Kultury „Strzecha” w Raciborzu (23 
do 25 października). 
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Świat według... Marzeny   
M a r z e n a 

Kipiel–Sztu-
ka, vel Halin-
ka, żona Ferdka 
Kiepskiego: — 
Przez pierwsze 
3 lata ukazywa-
nia się serialu 
odsądzano nas 
od czci i wiary. 
Byli tacy, którzy 
mówili: —  „To 

genialne, bo takie z głowy, abstrakcyjne, jak 
Monty Python”, a inni na nas pluli, bo kalamy 
postać ojca rodziny, pokazujemy patologię pol-
skich domów. Ale przecież od 11 lat na państwa 
oczach, Halina wraca do tego domu, mimo, że 
narzeka na „jełopa nieroba” przesiadującego 
z piwskiem. Ale ona go kocha. A czy Ferdek nie 
wrócił kiedyś na noc do domu? Nie. Bo to jest 
zwyczajna polska rodzina, a serial najbardziej 
denerwuje tych, którzy są do nich podobni. (…) 
W lipcu nakręciliśmy 15 nowych odcinków seria-
lu, w styczniu powstaną kolejne. Tak więc bójcie 
się otworzyć lodówkę (…). Rozpoznawalność? 
Wszystko zależy od tego, co się wydarzy, kiedy 
dojdzie do spotykania człowieka z człowiekiem 
– gdy w trasie, w przydrożnym barze natrafimy 
na Zenka, który kurczowo trzyma się krzesła, 
wówczas po prostu trzeba się minąć z Zenkiem. 
Jednak idiotyczne byłoby unikanie publiczności, 
bo istniejemy tylko w powiązaniu z nią. Jak 
trafia się na osoby niekulturalne, na idiotów, 
wówczas popularność może być uciążliwa. Ale 
jeżeli powiedziało się A i weszło na afisz, to 
trzeba powiedzieć i B. I to najczęściej nie pu-
bliczność, ale dziennikarze, jak ja to nazywam 

„gazet kolorowych niebłyszczących”, potrafią 
z butami wejść w życie i to jest nieprzyjemne. 
Oczywiście wolę, jak ktoś na ulicy woła „pani 
Marzeno”, niż „Ha-li-na, Haaallliiina”. Ale nie 
ma się co obrażać, bo wtedy wiem – że serial ma 
oglądalność i powstaną następne odcinki! I za 
to was kocham (…)

Kiedy jeszcze byłam tzw. aktorką nieroz-
poznawalną, wzięłam udział w castingu do 
belgijsko–holenderskiego filmu „Charakter”. 
Zapamiętałam go, bo nie potrzebowałam tłuma-
cza do rozmów z reżyserem – byłam świeżo po 
„epizodzie omańskim”. W Omanie, na dalekim 
Półwyspie Arabskim, jak to mówią na Śląsku, 
„czesałam geld” – nie miałam pracy w teatrze, 
więc śpiewałam w hotelu „Holiday Inn”, skąd 
wróciłam ze znajomością języka. A w belgijsko–
–holenderskiej produkcji, która zdobyła Oscara 
za najlepszy film nieanglojęzyczny, grałam tzw. 
„wiatr w czwartym rzędzie” – nie była to nawet 
drugoplanowa rola, ale jestem na tzw. liście płac, 
więc teraz mogę sobie w CV wpisać, że zagrałam 
w oscarowym filmie. Prawda? (śmiech). 

Nie ma mocnych… na Janeczka 
Jerzy Jane-

czek, vel Witia 
Pawlak, uko-
chany Jadźki 
Kargu lówny : 
— Dziś popu-
larność to dla 
mnie odległe 
wspomnienie. 
Jeżeli jednak 
ktoś mnie roz-
poznaje, jestem 

bardzo zaskoczony, że tak pokochał ten film 

i ma dobrą pamięć. Sława miała swoje dobre 
i złe strony – kiedy po studiach zaangażowałem 
się do Teatru Współczesnego we Wrocławiu, 
trudno było mi przejść ulicami tego miasta, więc 
siedziałem w domu (śmiech). 

(…) Uważam, że trzecia część trylogii 
o Kargulach i Pawlakach była „wypalona” – to 
było szukanie pomysłu na siłę, więc dzisiaj film 
kinowy nie miałby sensu, poza tym nie ma już tej 
ekipy co przed laty. A koloryzacja „Samych swo-
ich”? Czarno–biały film miał coś z dokumentu, 
świadectwa tamtych czasów; ale moim zdaniem 
film stracił na tym zabiegu. Będąc na festiwalu 
w Lubomierzu spotkałem się z producentem tej 
koloryzacji, który opowiadał mi, jaka to żmudna 
robota – trzeba było odtworzyć kolory, co było 
trudne, bo nie zachowały się kolorowe zdjęcia 
z planu. Trzeba było wszystko zrekonstruować i to 
się udało. Wiem, bo wciąż doskonale pamiętam 
kolory oczu, włosów i ubrań aktorów, z którymi 
grałem, czy wygląd obejścia domu. Oceniam to 
z podziwem – zrobiono kawał dobrej roboty, 
ale twierdzę, że czarno–biały film miał większy 
urok. 

(…) Dziś już wiem, że trzeba być aktywnym 
w pozyskiwaniu ról, ale przez całe swoje życie 
myślałem, że wystarczy być aktorem, by otrzy-
mywać propozycje. Dlatego straciłem sporo 
okazji do tego, aby więcej grać. Angażowano 
kogoś innego, bo zwykle zachowywałem się zbyt 
„skromnie”, bez entuzjazmu. Wówczas wyda-
wało mi, że tak będzie lepiej i reżyser uzna, że 
można mnie dowolnie „kształtować” i „lepić”, 
niż gdybym miał z otwartymi ramionami zapew-
niać, że całe życie czekałem na daną rolę. Teraz 
nadszedł czas, by wyjść naprzeciw i realizować 
własne propozycje. Właśnie z paroma osobami 
przygotowujemy sztukę, która zostanie poka-
zana w Teatrze Ochoty. Po powrocie ze Stanów 
Zjednoczonych to mój pierwszy krok w kierunku 
teatru. A co będzie z filmem? Czas pokaże… 

„Polonia restituta” czyli… 
Piłsudski odrodzony

J a n u s z 
Zakrzeński, vel 
naczelnik Józef 
Piłsudski: — To 
charakteryzator-
ka wpadła na ten 
pomysł, podczas 
próbnych zdjęć 
w wytwórni fil-
mów. Powiedzia-
ła: — „Musisz 
zagrać Piłsud-

skiego”, a potem przyszedł operator i oznajmił: 
— „Będziesz grać”. Wcale się nie napraszałem… 
— wspomina. — Piłsudski… czy my znamy 
tego człowieka? Mówi się, że zmieniał wiarę, 
miał ileś żon… A ja wiem, bo chodzę śladami 
Piłsudskiego, że patrzył na zdjęcie swojej matki i 

Słyszymy: Zakrzeński, myślimy: Piłsudski. Słyszymy: Kipiel–Sztuka, widzimy… 
Halinkę Kiepską. Mówimy: Janeczek i wspominamy syna Pawlaka – Witię. Aktorzy, 
którzy dzięki tym niezapomnianym rolom zyskali ogromną popularność, dzielili się 
z rybnicką publicznością swoimi spostrzeżeniami na temat filmów i wyjątkowych 
kreacji, jakie stworzyli. Czy możemy o nich powiedzieć aktorzy jednej roli?  

Oko w oko z legendą
Co mówią gwiazdy
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Wystarczyło obejrzeć Grand Prix festiwalu 
– film „Czego nikt nie wie” Macieja Prykowskie-
go z Konstantynowa Łódzkiego, który przedsta-
wił swoją wizję tego, co mogło się wydarzyć na 
planie kultowego „Popiołu i diamentu”. Jednak 
największym zainteresowaniem festiwalowej 
publiczności cieszył się kolejny film w dorobku 
Eugeniusza Klucznioka i chwałowickiego Klubu 
Filmu Niezależnego. Najnowsza produkcja nosi 
tytuł „Bajzel po polsku” i opowiada historię 
jednego dnia w pewnym feralnym zakładzie 

pracy, a w obsadzie znalazł się Jerzy Janeczek, 
niezapomniany Witia Pawlak z „Samych swoich” 
i „Nie ma mocnych”, który rok temu wrócił ze 
Stanów Zjednoczonych po 19 latach „emigra-
cji”. — Na festiwalu w Lubomierzu spotkałem 
Gienka Klucznioka, który zaproponował mi 
współpracę. I była to najlepsza rzecz, jaką mógł 
zrobić, bo dzięki temu mogłem sprawdzić jak 
wiele straciłem, czy mam jeszcze jakiś poten-
cjał… — mówił J. Janeczek. — Wcześniej kino 
niezależne nie było tak akceptowane jak dziś,  
i to nie tylko przez społeczeństwo, ale i środowi-
sko artystyczne. Obecnie to równoległy i poważny 
nurt towarzyszący profesjonalistom, a tworzący 
go ludzie mają świadomość tego co robią. Jedyne 
czego nie mają, to pieniędzy, mają za to głowy 
wspaniałe, czego dowodem jest ten festiwal. Pre-
zentowane filmy oceniali wspólnie wspomniany 
J. Janeczek, Jan F. Lewandowski (przewodniczą-
cy) oraz aktorka Marzena Kipiel–Sztuka, która 
zapewniała, że jej obecność na tym festiwalu 
nie jest przypadkowa, mimo że kojarzona jest 
z najbardziej komercyjną polską produkcją: 
— Pierwsze 3 odcinki serialu „Świat według 
Kiepskich”, w którym gram od 11 lat, powstały 

w jednym małym pokoju we Wrocławiu. Fabułę 
wymyśliły 3 osoby, które nie miały nic wspólnego  
z profesjonalnym filmem — mówiła. — „Kiepscy” 
zaczęli się jako kino kręcone domowo. Tak więc 
ewidentnie jestem przedstawicielką kina nieza-
leżnego. Jurorzy obejrzeli 24 filmy i postanowili 
nagrodzić w kategorii dokument Tomasza Wa-
silewskiego i jego „Show jednego człowieka”, 
w kategorii eksperyment – „Consilium” Jakuba 
Brzękowskiego, a najlepszą fabułą okazał się 
wspomniany już „Czego nikt nie wie”, w któ-

rym wystąpił m.in. 
Marian Dziędziel. 
Publiczność wybra-
ła swojego laureata 
– „Pralkę” Jakuba 
Pączka z Krakowa.  
W trakcie tegoroczne-
go RePeFeNe, który 
zorganizowano przy 
udziale środków Sa-
morządu Wojewódz-
twa Śląskiego, odbyły 
się również warsztaty 
na temat sztuki ope-
ratorskiej i cyfrowej 
kreacji obrazu, a or-
ganizatorem filmowej 
imprezy byli Dom 
Kultury w Chwałowi-

cach, Klub Filmu Niezależnego oraz Centrum 
Sztuki Filmowej w Katowicach. A Marzena Ki-

piel–Sztuka podkreślała, że kino amatorskie nie 
musi mieć nic wspólnego z amatorszczyzną, zaś 
potknięcia zdarzają się nawet w profesjonalnych 
produkcjach: — Gnioty pojawiają się wówczas, 
gdy komuś nie zależy — mówiła. — Trzeba być 
zależnym od ambicji i tego, co chce się powiedzieć, 
tak jak na tym festiwalu, gdzie za niewielkie pie-
niądze ludzie ambitni chcieli coś przekazać. I byli 
tacy, którzy chcieli to oglądać.

(S)

mówił: — „Piękna była mama w latach młodości”. 
Znam też prof. Zbigniewa Wójcika, który jako 
kilkuletni chłopiec stał w Belwederze przy bramie  
i salutował, a Piłsudski zawsze mu odsalutowywał. 
Jakie to ważne – odpowiedzieć na pozdrowienie 
i nie zlekceważyć nawet tak młodego człowieka. 
A kiedy zbliżał się kres jego żywota, marszałek  
w testamencie napisał: „Proszę wszystkich któ-
rzyście mnie kochali, abyście ciało mojej matki, 
przenieśli do Wilna i pochowali tam z największymi 
honorami, niech wszystkie armaty zagrzmią salwą 
pożegnalną i powitalną, tak by szyby w Wilnie się 
trzęsły”. Zgodnie z ostatnią wolą, serce marszałka 
spoczęło przy matce, na cmentarzu na Wileńskiej 
Rossie, a na prośbę Piłsudskiego wyryto na pomni-
ku fragment z „Wacława” Słowackiego: „Ty wiesz, 
że dumni nieszczęściem nie mogą za innych śladem 
iść tą samą drogą”. Piłsudski mówił: — „Przed 
swoją śmiercią mama kazała mi to po kilka razy 
dla niej czytać” (…)

Do szkoły teatralnej w Krakowie zdawałem zu-
pełnie przypadkowo, bo studiowałem medycynę, 
ale nie bardzo mi się to podobało. I moja ciotka, 
aktorka Teatru Słowackiego, wygadała się, że są 
egzaminy dodatkowe do szkoły teatralnej. Myślę 
więc sobie – spróbuję i na nieszczęście dla państwa 
zostałem przyjęty (…). Do dziś zapamiętałem sło-
wa aktorki Bronisławy Lenk–Janikowskiej, która 
zagrała Isię w premierze „Wesela”, że najważniej-
sza jest prawda, która musi się przerzucić ze sceny 
na widownię. Zawsze trzeba mówić prawdziwie. 
Z kolei doskonały austriacki aktor Klaus Maria 
Brandauer, (a iluż to jest takich aktorów, wokół 
same gwiazdy, które trudno zrozumieć – nie wie-
my co mówią, co przekazują, ale są gwiazdami) 
powiedział, że najważniejszy jest sposób przeka-
zywania rodzenia się myśli. Cudowna wskazówka! 
Sprzedaję państwu spostrzeżenia, które prowadzą 
mnie przez całe życie. Grałem kiedyś w „Skrzypku 
na dachu”, gdzie słyszymy: „To świt, to zmrok…  
i już tyle lat, coś rodzi się i coś przemija, ale zo-
stanie po nas ślad”. Od tego czasu oglądam się za 
siebie i patrzę, jaki ślad po mnie został – złośliwy, 
cyniczny, podły, radosny, uśmiechnięty… Po pań-
stwu też zostanie ślad, po każdym z nas… 

Śladami aktorów, gości festiwalu RePeFeNe 
oraz Wojewódzkiego Konkursu Poezji Metafi-
zycznej, podążała Sabina Horzela–Piskula. 

Skąd się wziął biały koń...
…w filmie „Popiół i diament” Andrzeja Wajdy i gdzie 

rekwizytor kupił spirytus do słynnej sceny z płonącymi 
kieliszkami. Są tacy, którzy to wiedzą – uczestnicy VIII edycji Rybnickich Prezentacji 
Filmu Niezależnego „RePeFeNe 2009”. 

W kategorii eksperyment zwyciężyło „Consilium”, poruszające temat wyścigu szczurów, 
a przedstawiciel ekipy filmowej odebrał nagrodę od Jana Franciszka Lewandowskiego  
(z lewej) i Michała Wojaczka.                                                       Zdjęcia: s i arch. org.

Kadr z nagrodzonego „Grand Prix” filmu „Czego nikt 
nie wie”.
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 ...muzyka znad Pacyfiku
Odnowione kilka lat temu kontakty szkoły muzycznej Szafran-

ków z jednym z jej uczniów, który „wypłynął w świat”, procentują. 
Tym razem skrzypek, pedagog i menadżer muzyczny Tomasz 
Porwoł przywiózł do Rybnika troje muzyków amerykańskich  
z Zachodniego Wybrzeża, tworzących znakomite „Pacific Trio”. 
Zespół zagrał w Rybnickim Centrum Kultury.

Tomasz Porwoł, który przed wieloma laty wyjechał do Niemiec, 
poprzez swoją agencję reprezentuje grono polskich i zagranicznych 
artystów, m.in. „Pacific Trio”, na rynku muzycznym. Jest również współ-
organizatorem Idyllwild Arts Festiwal, letnich spotkań i warsztatów 
muzycznych dla uzdolnionej młodzieży z całego świata, odbywających 
się corocznie nieopodal Los Angeles w Kalifornii. W projekcie tym mieli 
okazję uczestniczyć również uczniowie rybnickiej szkoły.

Pianistka Edith Orloff, skrzypek Roger Wilkie oraz wiolonczelista 
John Walz to znakomici muzycy występujący, również jako soliści  
i kameraliści na scenach USA i Europy. „Pacific Trio” zadebiutowało w 
latach ’80 i do dziś odnosi sukcesy, ciesząc się uznaniem zarówno publicz-
ności, jak i krytyki. Artyści są również związani z amerykańskim przemy-
słem filmowym poprzez udział w nagraniach ścieżki dźwiękowej do wielu 
ekranowych hitów, jak choćby „Listy Schindlera” Stevena Spielberga. 

Na scenie RCK „Pacific Trio” zaprezentowało Trio na fortepian, skrzypce  
i wiolonczelę f–moll Antonina Dworzaka, Trio fortepianowe współcze-
snego amerykańskiego kompozytora o polskich korzeniach Roberta 
Muczyńskiego oraz suitę z opery George’a Gershwina „Porgy and Bess” 
w opracowaniu na trio.

Profesjonalizm wykonawców, ich żywiołowa i „mocna” interpretacja 
kilkudziesięciominutowego dzieła Dworzaka, umiejętność przekaza-

nia współczesnej i niełatwej w odbiorze muzyki Muczyńskiego oraz 
oryginalne brzmienie znanego głównie z symfonicznych wykonań frag-
mentu „Porgy and Bess”, bardzo się rybnickiej publiczności spodobało,  
co wyrażone zostało nie tylko brawami, ale i prośbą o bis. W roli pro-
wadzącego koncert zadebiutował Mieczysław Błaszczyk, znany dotąd 
ze sceny operetkowej i musicalowej śpiewający wodzirej i gawędziarz, 
a od niedawna pracownik Rybnickiego Centrum Kultury.

Jak mówi dyrektor szkoły Szafranków Romana Kuczera, która była 
bardzo uradowana faktem, że koncert doszedł do skutku, członkowie 
tria zjechali do Rybnika (kolejny koncert miał miejsce w Bielsku–Białej) 
z kilku krajów Europy, gdzie występowali. Udało się też namówić amery-
kańskich artystów do poprowadzenia warsztatów muzycznych dla szkol-
nej młodzieży.                                                                                        (r)

M u z y c z n a  j e s i e ń  ♪  M u z y c z n a  j e s i e ń  &  M u z y c z n a  j e s i e ń  ♪  M u z y c z n a  j e s i e ń  &  M u z y c z n a  j e s i e ń  ♪  M u z y c z n a  j e s i e ń  &
Jesień w Rybniku kojarzy się nieodmiennie z początkiem sezonu muzycznego. Od września do listopada 

melomani nie mają powodów do narzekań: odbywają się imprezy cykliczne jak Dni Muzyki Kameralnej  
i Organowej, Rybnicka Jesień Chóralna czy Silesia Jazz Meeting, po wakacyjnej przerwie rusza Filharmonia 
Rybnicka (w tym roku jubileuszowo),  kontynuowane są koncerty kameralne, mają też miejsce inne wydarzenia 
muzyczne, jak...

„Pacyfic Trio” przyjechało znad... Pacyfiku.                                                     Zdj.: r

Kameralnie i organowo
Przez cały wrzesień miłośnicy brzmienia organów oraz kame-

ralistyki mieli swoją doroczną, już 24., ucztę muzyczną za sprawą 
kolejnej edycji Dni Muzyki Kameralnej i Organowej. W roku 
przyszłym czekają nas zatem Dni... jubileuszowe.

W sumie odbyło się sześć koncertów w kilku rybnickich świątyniach: 
kościele św. Alberta w Kamieniu, kościele oo. franciszkanów św. Józefa 
Robotnika, NSPJ w Niedobczycach i „starym” 
kościele Matki Boskiej Bolesnej. Wystąpili 
goście z Norwegii i Belgii oraz znakomici ar-
tyści polscy. U „franciszkanów” zagrała m.in. 
flecistka Agnieszka Kaćma z Warszawy, której 
udziałem (wspólnie z organistą Jarosławem 
Malanowiczem) było prawykonanie utworu 
obecnego na koncercie warszawskiego kom-
pozytora Edwarda Sielickiego. Utwór miał 
ciekawe pomysły kompozytorskie na zasadzie 
pewnej medytacji w partii organów i imitacji 
odgłosów natury w partii fletu, ale z korzyścią dla formy, mógłby 
być nieco krótszy...

Ostatnim akcentem Dni... był koncert w kościele Matki Boskiej 
Bolesnej. Na organach oraz własnoręcznie wykonanym pozytywie 
– wzorowanym na dwanym, przenośnym instrumencie – zagrał Stani-
sław Pielczyk, absolwent katowickiej Akademii Muzycznej, pedagog 
klasy organów w szkole Szafranków, a wcześniej uczeń głównej orga-
nizatorki Dni..., organistki i pedagoga Elżbiety Włosek–Żurawieckiej.  

St. Pielczyk zaprezentował Sonatę B–dur Mendelssohna na organy, 
zaś na pozytywie zagrał m. in. kilka przygrywek chorałowych Johanna 
Pachelbela. Towarzyszył też kameralnemu chórowi „Cantus Floridus” 
z Katowic, złożonemu z pasjonatów śpiewu, niekoniecznie wokalistów, 
choć osób do środowiska muzycznego należących. Zespołem kieruje 
Szymon Bywalec, dyrygent młodego pokolenia, już z dużymi osiągnię-
ciami artystycznymi. Z kościelnego chóru zabrzmiała Berliner Messe  
H. Schutza, zaś bliżej publiczności „Cantus Floridus” zaprezentował 

kilka pięknie brzmiących motetów A. Parta.  
W świat muzyki tego wieczoru publiczność wpro-
wadzała ze znawstwem Dorota Bywalec.

Koncert ten wieńczył tegoroczną edycję Dni 
Muzyki Kameralnej i Organowej, był też oka-
zją do podziękowań ich animatorce Elżbiecie  
Włosek–Żurawieckiej, a złożył je Adam Świer-
czyna, (na zdj. obok) dyrektor Rybnickiego Cen-
trum Kultury, które jest współorganizatorem 
imprezy.                                                        (r)

Stanisław Pielczyk towarzyszy na pozytywie chórowi „Cantus Floridus”.                                                             
Zdjęcia: r
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Minęła dekada od reaktywacji 
rybnickiej orkiestry filharmonicznej. 
Filharmonia Rybnicka jest efektem 
zabiegów środowiska muzycznego 
o  kontynuację  dzieła  Antoniego 
Szafranka.

Zaangażowane w to przedsięwzięcie osoby 
skupiły się w specjalnie powołanym Towa-
rzystwie Muzycznym im. Braci Szafranków, 
a efektem ich pracy był pierwszy koncert 
odrodzonej orkiestry w listopadzie 1999 r. 
Dawał on nadzieję rybnickim melomanom 
na kolejne wydarzenia muzyczne, których 
od momentu likwidacji zespołu w 1995 roku, 
bardzo brakowało.

Na rocznicowej uroczystości w Rybnic-
kim Centrum Kultury historię założonej i 
prowadzonej przez A. Szafranka od 1960 
roku, a związanej z przemysłem górniczym, 
Filharmonii ROW, przybliżyła dokumentalna 
prezentacja, pokazująca kulturotwórczą rolę 
orkiestry przez wiele lat jej działalności. Dzięki 
niej rybniczanie mieli okazję usłyszeć najwięk-
sze dzieła muzyczne i wspaniałych solistów, 
wśród których byli Światosław Richter, Witold 
Małcużyński, Regina Smendzianka, bliscy 
naszemu miastu Lidia Grychtołówna i Piotr 
Paleczny, Adam Makowicz, Wanda Wiłkomir-

ska i wielu innych. Po 
śmierci A. Szafranku 
w 1979 roku, orkie-
strą kierowali zmarły 
niedawno Juliusz Ma-
lik, Bolesław Motyka, 
Tadeusz Hanik, Sła-
womir Chrzanowski, 
gościnnie koncerty 
prowadził również 
Jan Wincenty Hawel 
i inni. 

Od czasu reaktywa-
cji Filharmonia Ryb-
nicka pod dyrekcją 
M.J. Błaszczyka przy-
bliżyła melomanom 
wiele wspaniałych dzieł, w tym oratorium 
„Mesjasz” Haendla, IX Symfonię Beethovena, 
zorganizowano koncerty poświęcone Wojcie-
chowi Kilarowi i Henrykowi Mikołajowi Górec-
kiemu z udziałem obu kompozytorów. W tych 
wydarzeniach muzycznych niebagatelną rolę 
pełniły lokalne, amatorskie chóry, dla których 
wykonanie niełatwych dzieł było prawdziwym 
wyzwaniem, ale i ogromną satysfakcją zarów-
no dla śpiewaków, jak i dyrygentów. Podobne 
przedsięwzięcia łączą w sobie popularyzację 

wysokiej kultury z podtrzymywa-
niem śląskiej tradycji muzycznej, 
są też ważne dla integracji muzycz-
nego środowiska. 

W czasie jubileuszowego koncertu pre-
zes Norbert Prudel podkreślił rolę władz 
samorządowych z prezydentem Adamem 
Fudalim, który do propozycji wskrzeszenia 
orkiestry podszedł z entuzjazmem, a miasto 
wspiera ją do dziś poprzez „kontraktowa-
nie” i wsparcie finansowe kilka wydarzeń 
muzycznych w roku. Działania orkiestry 
miasto uhonorowało m.in. poprzez przy-
znanie dyrygentowi M.J. Błaszczykowi oraz 
zasłużonemu muzykowi Leonowi Mielimące 
Złotej Honorowej Lampki Górniczej, zaś 
samo Towarzystwo zostało wyróżnione 
nagrodą prezydenta w dziedzinie kultury. 

10–lecie reaktywacji Filharmonii Rybnickiej 

Wśród uhonorowanych przez wiceprezydent Ewę Ryszkę członków Towarzystwa Muzycznego Braci 
Szafranków byli Norbert Prudel (z lewej) i Antoni Smołka.

Kontynuacja muzycznego dzieła

Gwiazda jubileuszowego wieczoru Grażyna Brodzińska.

Filharmonia Rybnicka w dniu 
jubileuszu z Mirosławem Jackiem 
Błaszczykiem za dyrygenckim 
pulpitem.

Zdjęcia: r

c.d. na stronie 36
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„Mimozami jesień się zaczyna…” – śpiewał 
zespół „Proforma”, gość specjalny 
Rybnickiej Jesieni Chóralnej, na której 
już od 5 lat spotykają się chórzyści 
z Europy oraz miłośnicy tego rodzaju 
muzyki. Bo w Rybniku … festiwalem 
jesień się zaczyna.  

Tym razem w części konkursowej festiwalu 
wzięło udział 8 zespołów z Polski, Ukrainy 
i Czech, a I nagrodę, w kategorii chóry jed-
norodne wręczono działającemu od 1988 r. 
Chórowi Dziecięcemu „Sonusek” PSM I i II st. 
pod dyrekcją Ziglindy Lampert–Raszyńskiej, 
która została najlepszym dyrygentem festiwalu. 
W tym roku nie przyznano tytułu Grand Prix, 
a w pozostałych konkursowych kategoriach 
– jedynie wyróżnienia. Trafiły one do Chóru 
Duszpasterstwa Akademickiego „Dar” (dy-
rygent Joanna Glenc) wyróżnionego za pro-
pagowanie współczesnej twórczości chóralnej 
o tematyce sakralnej oraz do Młodzieżowego 
Chóru Kameralnego „Beatitudo” z Chorzowa 
(dyr. Krzysztof Dudzik), który doceniono za 
propagowanie muzyki sakralnej w środowisku 
młodzieżowym. 

Festiwal organizowany przez Dom Kultury 
w Chwałowicach, Śląskie Centrum Muzyczne 
„Muzyka i Ruch” oraz Rybnickie Centrum 
Kultury, nie powstałby i nie miałby szansy na 
kontynuację, gdyby nie mecenasi i sponsorzy 
oraz zaangażowanie wielu osób i instytucji. 
Koncert specjalny w TZR stał się więc okazją do 
podziękowań dla miasta, któremu, jak mówio-
no, sztuka wokalna zawsze jest bliska, jurorów, 
księży rybnickich parafii, Zespołu Szkół nr 1 
i festiwalowych partnerów – tych obecnych, jak 
Rybnickie Centrum Kultury oraz tych byłych 
– jak Szkoła Muzyczna, w której do ub. roku 
odbywały się przesłuchania konkursowe, ze 
względu jednak na lepszą akustykę przeniesione 
obecnie do kościoła Królowej Apostołów. Dy-
plomy wręczyli organizatorzy imprezy Michał 
Wojaczek i Ilona Kargul, która dziękowała za za-
angażowanie wszystkim osobom, które co roku 
wspierają festiwal, również wolontariuszom. 

A wszystko zaczęło się 5 lat temu od koncertu 

inaugurującego w kościele Matki Boskiej Bo-
lesnej, a właściwie… od pomysłu na powstanie 
w Rybniku imprezy chóralnej, którym Michał 
Wojaczek podzielił się z Iloną Kargul. Inicjatywą 
zainteresował się również znany rybnicki mu-
zyk–chórmistrz prof. Czesław Freund, któremu 
powierzono funkcję kierownika artystycznego. 
W tym gronie wypracowano formułę i kształt 
festiwalu, a znaczącym wydarzeniem było 
objęcie przez Henryka Mikołaja Góreckiego 
honorowego patronatu nad imprezą, co nadało 
jej odpowiednią rangę. 

W trakcie pięciu edycji festiwalu w Rybniku 
zaprezentowało się 45 chórów zakwalifikowanych 
do części konkursowej, a 13 chórów uświetniło 
koncerty specjalne i inauguracyjne, wśród nich 
niekwestionowane gwiazdy muzyki chóralnej 
– Państwowy Rosyjski Chór Kameralny pod 
dyrekcją Wladimira Kontariewa czy Chór Aka-
demicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu pod dyrekcją Jacka Sykulskiego. 
W sumie, na wszystkich scenach festiwalowych 
wystąpiło ponad 1500 chórzystów z 5 krajów. 

Laureatami nagród Grand Prix byli: Akademicki 
Chór Uniwersytetu Warszawskiego, Bielski 
Chór Kameralny i Chór Akademicki Politech-
niki Szczecińskiej im. prof. Jana Szyrockiego. 
W czasie pierwszej i ostatniej edycji takich laurów 

nie przyznano (www.rjch.xwp.pl). — Festiwal 
to nie tylko liczby i nagrody, ale przede wszyst-
kim muzyczne święto, podczas którego mamy 
okazję wysłuchać najlepszych wykonań muzyki 
wokalnej a’capella — ocenia Michał Wojaczek. 
— To czas, kiedy możemy być razem, wspólnie 
przeżywać, słuchać, inspirować się i nawiązywać 
muzyczne przyjaźnie. Opinię tę podziela też ju-
ror Jan Wincenty Hawel, który wspólnie z żoną 
uczestniczy w każdym festiwalowym koncercie: 
— W dzisiejszym marazmie samo uczestnictwo 
w rodzinie chóralnej staje się niezwykle cenne. 
Takie spotkania jednoczą… Należy więc pogra-
tulować organizatorom i inicjatorom powstania 
festiwalu, za to, że dają nam możliwość do 
bezcennych spotkań. A takim było niewątpliwie 
spotkanie z… olsztyńskim Zespołem Wokalnym 
„Proforma”, laureatem wielu krajowych i zagra-
nicznych konkursów chóralnych, prowadzonym 
przez równie utalentowanego i utytułowanego 
chórmistrza, aranżera, producenta Marcina 
Wawruka. W TZR zespół przedstawił własne 
opracowania utworów Czesława Niemena, które 
ukazały się nakładem Polskiego Radia na płycie 
„Niemen a cappella”. Znakomite interpretacje 
m.in. „Pieśni wojów”, „Bema pamięci żałobnego 
rapsodu”, „Jagód szaleju”, „Ptaszka”, „Spod 
chmury kapelusza”… potwierdziły profesjona-
lizm zespołu oraz ogromną radość muzykowania, 

którą podzielili się z publicznością. A dwa bisy nie 
zaspokoiły jej artystycznych apetytów, bo jesienią 
w Rybniku najlepiej smakuje muzyka. 

(S) 

Przebojem tegorocznej 
edycji RJCH był występ 
zespołu wokalnego 
„Proforma”, 
w wykonaniu którego 
usłyszeliśmy utwory 
Czesława Niemena. 

Zdj.: s,
 Krzysztof Łapka. 

Rybnicka Jesień Chóralna

Jubileusz na głosy

W kategorii chóry jednorodne I miejsce zajął rybnicki Chór Dziecięcy „Sonusek”, a prowadząca go Ziglinda Lampert–
Raszyńska została najlepszym dyrygentem festiwalu. 

M u z y c z n a  j e s i e ń  ♪  M u z y c z n a  j e s i e ń  &  M u z y c z n a  j e s i e ń  ♪  M u z y c z n a  j e s i e ń  &  M u z y c z n a  j e s i e ń  ♪  M u z y c z n a  j e s i e ń  &
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— Czy Pan wie, że wczoraj (przyp. red.: 
rozmawiamy 13 października br.) Adam 
Makowicz odebrał z rąk ministra kultury medal 
Gloria Artis, honorowe wyróżnienie, które Pan 
już ma?

— Nie wiedziałem – gratuluję. Cieszę się tym 
bardziej, że w naszych życiorysach przewija się 
Rybnik, gdzie ja do dziś mieszkam, a właściwie 
– z racji wielu zawodowych obowiązków – raczej 
często tylko nocuję.

— Jest Pan uważany za czołowego kontra-
basistę jazzowego w Polsce (pierwsze miejsce 
w ankiecie Jazz Forum w latach 1998, 2002–
–2004, 2006–2007). Czy jako muzyk czuje się 
Pan spełniony?

— Dla artysty, w tym muzyka, nie istnieje 
jakiś punkt końcowy. Działalność artystyczna to 
spirala, która się rozkręca, i która nie ma końca. 
Na jaką orbitę się wskoczy jest zależne od zdro-
wia, talentu, pracy oraz wielu innych czynników 
i okoliczności. Życzę moim studentom, żeby ta 
spirala nigdy się dla nich nie skończyła... 

Jak dotąd nagrałem kilka płyt, z których 
jestem zadowolony, koncertowałem w całym 
kraju, Europie i w kolebce jazzu – Stanach 
Zjednoczonych, satysfakcjonuje mnie praca 
pedagogiczna, choćby ze względu na kilku wy-
bitnych absolwentów. Ale mam również dalsze 
plany, jak np. płytę w duecie z bratem (przyp. 
red. Wojciech Niedziela, pianista jazzowy) i inne 
projekty. Spirala się kręci...

— Jest Pan również autorem wydanej całkiem 
niedawno „Historii jazzu” zawartej w umownych 
100 wykładach. Jej źródłem, jak można się 
domyślić, jest Pańska praca jako wykładowcy 
akademickiego. To bardzo obszerna pozycja, 
oceniana przez fachowców jako interesująca 
i rzetelna. 

— Historii jazzu uczę od 11 lat, ale na-
uczycielem akademickim jestem od lat 20. 
Z bratem stanowimy w rodzinie trzecie po-
kolenie pedagogów – muzyków. Nauczaniem 
i prowadzeniem zespołów muzycznych czy chó-
ralnych parali się oboje rodzice i dziadkowie 
ze strony mamy, tak więc jesteśmy rodzinnie 
„obciążeni”. Ta książka powstała z notatek, 
które robiłem do wykładów. Notatki „pęcznia-
ły” i przybierały coraz bardziej logiczny kształt, 
postanowiłem zatem cztery lata temu ubrać je 
w literacką formę i wydać. Muszę przyznać, że 
to właściwie moje „dzieło życia”, bo żadna z 
płyt, które dotąd nagrałem, nie kosztowała mnie 
tak wiele pracy. Tym bardziej, że robiłem to „z 
doskoku”, bez przerywania pracy pedagogicz-
nej oraz działalności muzycznej. Uzupełniłem 
zbieraną na potrzeby wykładów ogromną biblio-

grafię amerykańskich publikacji, odwiedziłem 
Nowy Orlean, prowadziłem niełatwe starania 
o udostępnienie fotografii z amerykańskich 
źródeł oraz od Marka Karewicza, znakomitego 
polskiego fotografa specjalizującego się w jazzie, 
poświęcałem tej książce każdą wolną chwilę. 
Z efektów edytorskich i współpracy z wydawcą 
(przyp. red.: firma Infomax/Dobre wydawnictwo 
z Katowic) jestem bardzo zadowolony.

— Książka, obok głównej treści, na którą 
składa się usystematyzowany chronologicznie 
opis kilkunastu stylów muzyki, które złożyły 
się na szersze pojęcie jazzu i jego rozwoju, 
z wplecionymi biografiami reprezentatywnych 
artystów, zawiera przypisy, obszerną bibliografię, 
kalendarium, wykaz standardów jazzowych, 
słownik terminów używanych w świecie jazzu, 
dyskografię i indeks nazwisk. Słowem – publi-
kacja zasłużyła sobie na przymiotnik rzetelna. 
Ale to nie wszystko...

— To prawda. Ta muzyka, jak żadna inna, jest 
mocno osadzona w pozamuzycznym kontekście 
kulturowym, społecznym, religijnym i ekono-
micznym. Ten kontekst starałem się również 
przybliżyć, bo trudno jazz od niego oddzielić, 
podobnie jak od problemu niewolnictwa czy póź-
niejszej segregacji rasowej i postawy rasistow-
skiej. Bez tego trudno tę muzykę zrozumieć...  

— „Historia jazzu – 100 wykładów” żyje 
w księgarniach już własnym życiem. A co nowego 
w Pana życiu estradowym?

— Od kilkunastu lat jestem związany z kwarte-
tem Jana Ptaszyna Wróblewskiego, zaś w „Roku 
Komedy” (przyp. red.: Krzysztofa „Komedy” 
Trzcińskiego, wybitnego kompozytora jazzowego) 
z Henrykiem Miśkiewiczem i braćmi Majew-
skimi przygotowaliśmy „program komedowy” 
i praktycznie do końca roku jesteśmy w trasie. 

— Dziękując za poświęcony nam czas, mamy 
nadzieję, że może w przyszłym roku „program ko-
medowy” zawita do Rybnika. W naszym mieście 
publiczność nadal umie słuchać jazzu...

Rozmawiała Wiesława Różańska  

Jacek Niedziela jest rybnicza-
ninem, urodził się w styczniu 
1961 r. Ukończył II LO oraz Pań-
stwową Szkołę Muzyczną II st. 
w Rybniku. Wybitny kontra-
basista jazzowy i kompozytor, 
absolwent Akademii Muzycznej 
w Katowicach, dziś profesor 
tej uczelni (doktorat – 1997 r., 
habilitacja – 2002 r.), w której 
w latach 2002–2005 pełnił 
funkcję dziekana/dyrektora Wy-
działu/ Instytutu Jazzu. Wykła-
da tu historię jazzu i prowadzi 
klasę kontrabasu. Jako pedagog 
współpracuje również z AM we 
Wrocławiu i Uniwersytetem 
Zielonogórskim. Współpraco-
wał z wybitnymi muzykami 
z USA (gdzie prowadził go-
ścinnie wykłady) oraz polski-
mi jazzmanami, występował 
w najbardziej prestiżowych klu-
bach jazzowych Nowego Jorku, 
Waszyngtonu, Paryża, Berlina 
i wielu innych miast. Uczestnik 
licznych festiwali jazzowych 
i wykładowca warsztatów jaz-
zowych, laureat konkursów, 
również zagranicznych. Doko-
nał wielu nagrań, w tym pięciu 
płyt autorskich. Płyta „Bassville” 
(2005 r.) została nominowana 
do nagrody Fryderyka, dzięki 
niej został zaproszony na Świa-
tową Konwencję Kontrabasową 
do Oklahoma City (2007 r.), 
gdzie zaprezentował solowy re-
cital. Ma za sobą również debiut 
poetycki – tomik wierszy  „W nie-
pogodę” wydany w 2004 roku. 
Autor obszernej „Historii jazu. 
100 wykładów.” 

Z Jackiem Niedzielą rozmawiamy 
o książce jego autorstwa

Historia jazzu 
w 100 wykładach 
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Literaci prowadzą dziś blogi i strony in-
ternetowe, z których można się o nich i ich 
dziełach dowiedzieć więcej niż w trakcie spo-
tkań autorskich, na które przychodziło coraz 
mniej osób. Ale emocje ze spotkania twarzą 
w twarz pisarza, którego 
książkę właśnie przeczy-
taliśmy, budzi inne, głęb-
sze emocje. Przeżyły się 
kiermasze książek, które 
były kiedyś jedyną okazją 
do kupienia nowości wy-
dawniczych. Dziś Inter-
net i księgarnie oferują 
wszystko, co wyszło spod 
pióra, a właściwie kom-
puterowej klawiatury. 
Ale w całej ogromnej 
masie publikacji i zale-
wie informacji można 
się zgubić, potrzebny 
jest więc przewodnik. 
Czy organizatorzy RDL, 
do których w ub. roku 
dołączyli przedstawiciele środowiska aka-
demickiego Uniwersytetu Śląskiego, takimi 
intelektualnymi przewodnikami będą?

Wciąż jednak inauguracja Dni... jest waż-
nym miejskim wydarzeniem kulturalnym i to-
warzyskim. Dyrektor RCK Adam Świerczyna 
powitał przybyłych gości: przedstawicieli władz 
samorządowych, parlamentarzystów, laure-
atów Złotej Honorowej Lampki Górniczej 
z lat poprzednich i duchownych, których wielu 
zasiadło na widowni Teatru Ziemi Rybnickiej, 
co ma oczywiście związek z oczekiwanym 
wręczeniem tej nagrody ks. arcybiskupowi 
Damianowi Zimoniowi. Nim jednak ta chwila 
nadeszła, dr Zb. Kadłubek w swoim wystą-
pieniu „Gramatyka romantycznej tęsknoty” 
nawiązał do hasła tegorocznych RDL „Rybnik 
romantyczny”, nie mając wcale na myśli szkol-
nych lektur Mickiewicza czy Słowackiego, ale 
postawę, „...dzięki której zmagania i walka 
o człowieka uzyskują prawomocność duchową, 
nie tylko metafizyczną, artystyczną, literacką, 
lecz właśnie duchową i religijną. Romantyzm 
ustanawia dyskurs (...), który nie unika spraw 
duchowych, który ducha nazywa duchem. Stąd 

romantyzm staje się ofertą ciekawą, najbliższą 
rzeczywistości, w której musimy żyć”. Ale nie 
pominął też wartości „tamtego” romantyzmu, 
wspominając Rok Słowackiego ogłoszony 
z okazji 200–lecia urodzin poety oraz nie-

mieckiego romantyka pochodzącego stąd, bo 
urodzonego w Łubowicach koło Raciborza, 
Josepha von Eichendorffa.  

Prelegent przekonywał też, za Italo Calvino, 
(i zapewne przekonał), że literatura jest ważna 
właśnie dziś, bo słowo „...chroni przed zepsu-
tym, zadżumionym językiem reklam i polityki”. 
I „ulicy” oraz internetowych komentarzy, 
chciałoby się dodać... A to już wszyscy znamy 
z autopsji. Pielęgnujmy więc słowo i literaturę, 
by nie sięgnęły dna. 

Głównym wydarzeniem inauguracji było 
oczywiście wręczenie nagrody, Złotej Hono-
rowej Lampki Górniczej, którą w tym roku 
przyznano ks. arcybiskupowi Damianowi 
Zimoniowi. Wręczając statuetkę dostojnemu 
laureatowi, prezydent Adam Fudali przypo-
mniał jego „rybnickie korzenie”, wciąż żywe 
kontakty z naszym miastem i duchowe wspar-
cie, którego ks. abp Zimoń nigdy nie szczędził 
mieszkańcom ani władzom miasta realizującym 
ważne dla rybnickiej społeczności przedsię-
wzięcia. Dziękując za wyróżnienie ks. arcybi-
skup przyznał, że czuje się z naszym miastem 
związany i cieszy go integralny, zrównoważony 

Rybnik romantyczny, 
Rybnik literacki…*

XL Rybnickie Dni Literatury

Powoli, powoli wyczerpuje się formuła zapoczątkowanych w latach 60. ub. 
wieku Rybnickich Dni Literatury. Inne są czasy, inne potrzeby, inne możliwości 
i pewne jest, że RDL nigdy już nie będą imprezą masową, zarówno jeśli chodzi 
o liczbę goszczonych literatów, jak i uczestników spotkań z nimi. Warto jednak 
zachować choć cząstkę dawnej tradycji promocji  literatury, która, jak powiedział 
w inauguracyjnym wykładzie dr Zbigniew Kadłubek, ważna jest. Jakby na przekór 
zastanej rzeczywistości...    

Nagrodę ks. arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi wręczył prezydent 
Adam Fudali.                                                                                             Zdj.: r

Ks. dr. D. Zimoniowi dostojne stanowisko 
kościelne nie przeszkadzało w podejmo-
waniu ważkich problemów społecznych. 
Szczególnie jest znany jako duszpasterz 
ludzi pracy, wspierający ich w najtrudniej-
szych sprawach bezrobocia i restrukturyzacji 
przemysłu na Górnym Śląsku. Znany jest też 
jako człowiek aktywnie wspierający lokalne 
środowisko akademickie. Świadectwem tego 
wszechstronnego zaangażowania jest ob-
szerna książka jego autorstwa Drogą Kościoła 
jest człowiek. Kościół katowicki wobec pro-
blemów społecznych w latach 1985–1995. 
Aktywnie pomagał wykładowcom uniwer-
syteckim w stanie wojennym i trudnych 
latach osiemdziesiątych. Ważną zasługą 
ks. arcybiskupa jest inicjatywa utworzenia 
w Uniwersytecie Śl. Wydziału Teologicznego, 
jako ważnego ośrodka kształcenia teolo-
gów i badań biblijnych w naszym regionie. 
Uchwałą Senatu Uniwersytetu Śląskiego 
ks. abp trzymał w 2007 roku doktorat hono-
ris causa za wkład w kulturę Górnego Śląska 
i propagowanie godności ludzi pracy. Z jego 
inicjatywy ustanowiona została ważna śląska 
nagroda „Lux ex Silesia” za szczególny wkład 
w życie duchowe Górnego Śląska. 

Jest osobą, która potrafi jednać ludzi 
różnych orientacji społecznych, politycz-
nych i religijnych, aktywnie wspierając ruch 
ekumeniczny. Na uwagę zasługuje posługa  
arcybiskupa Zimonia w kontekście jego zaan-
gażowania na rzecz śląskiego Kościoła lokal-
nego. W homiliach często porusza tematykę 
społeczną, otacza troską śląską rodzinę opar-
tą na tradycyjnych wartościach. Intelektualne 
walory arcybiskupa oraz niezwykły zmysł 
duszpasterski zostały dostrzeżone przez Kon-
ferencję Episkopatu Polski, w ramach której 
pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji. 

Ks. abp D. Zimoń bardzo silnie akcentuje 
swe rybnickie korzenie, przywiązanie do 
dziedzictwa Górnego Śląska i więzi z trady-
cją górniczą. Żywo interesuje się sprawami 
rybnickiego kampusu akademickiego przy 
ul. Rudzkiej 13, wspiera duszpasterstwo 
akademickie w Rybniku. Jest wielce zasłużony 
na niwie muzycznej w naszym mieście, m.in. 
jako mecenas nowo powstałej specjalizacji 
„muzyka kościelna” w Państwowej Szkole 
Muzycznej K. i A. Szafranków w Rybniku. 

Doceniając jego niezwykłą osobowość 
środowiska kościelne i świeckie przyznały mu 
wiele nagród i odznaczeń, m.in. Nagrodę im. 
Karola Miarki, Śląski Oskar, Śląską Nagrodę 
im. Juliusza Ligonia, tytuł Honorowego 
Ślązaka Roku, Nagrodę im. Wojciecha Kor-
fantego, Śląski Szmaragd, tytuł Komandor z 
Gwiazdą Rycerskiego Zakonu Bożego Grobu 
w Jerozolimie. Od 2000 roku jest Honoro-
wym Obywatelem Miasta Rybnika. 

Tekst przygotowany na podstawie lau-
dacji na cześć laureata. 

c.d. ze strony 2
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rozwój Rybnika, nie tylko w sferze materialnej, 
ale i duchowej i intelektualnej, czego przykła-
dem jest m.in. kampus. Raduje go też remont 
bazyliki św. Antoniego, w czym ma również swój 
udział. Zaś nawiązując do romantyzmu i Roku 
Słowackiego, przypomniał, że poeta zmarł na 
rękach Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. 
Ta chwila miała wpływ na wybór 
drogi życiowej przyszłego kapłana, 
która zwiodła go do godności arcy-
biskupa i metropolity warszawskie-
go, potem na zesłania za sprzyjanie 
Powstaniu Styczniowemu, a cał-
kiem niedawno – do świętości.

Oprawę artystyczną inauguracji 
przygotowały w romantycznym 
duchu Orkiestra Symfoniczna 
Szkoły Szafranków w Rybniku pod 
dyrekcją Romany Kuczery, Chór 
Duszpasterstwa Akademickiego 
DAR pod kierunkiem Joanny 
Glenc oraz zespół Teatru Rondo, 
prowadzony w Rybnickim Cen-
trum Kultury przez Izabelę Kar-
wot. Wspólnymi siłami rybnicka 
młodzież przygotowała widowisko 

teatralno–muzyczne „Dotknąć nieba”, wpisu-
jące się dokładnie w romantyczne przesłanie 
tegorocznych Dni… oraz biografię laureata 
Lampki, ks. arcybiskupa Damiana Zimonia.

Szkolna orkiestra wystąpiła w pełnym skła-
dzie, a wśród instrumentarium była nawet harfa. 
Koncert rozpoczęła cz. I Symfonii Niedokoń-

czonej  F. Schuberta, 
zabrzmiał Chopin, 
Czajkowski, Grieg 
i Szymanowski, a także 
zaprezentowany przez 
solistki walc na dwa 

oboje A. Stolpego. W wykonaniu kwartetu 
skrzypcowego usłyszeliśmy VIII Kwartet skrzyp-
cowy D. Szostakowicza. Wszystkie kompozycje 
przedstawione przez Chór DAR były dziełami 
rybniczanina Jacka Glenca. Koncert przeplatany 
był etiudami aktorskimi w wykonaniu aktorów 
Teatru Rondo, którzy wcielili się w wiele ról 
z dramatycznego repertuaru, z wykorzystaniem 
tekstów Mickiewicza, Słowackiego, Bodlera, 
Fredry, Norwida, Eichendorffa i in. Publiczność 
przyjęła rodzimych artystów bardzo ciepło, do-
ceniając trud włożony w przygotowanie spekta-
klu, który oddawałby klimat RDL.               (r)

„Rybnik romantyczny” to 
motto jubileuszowych Rybnick-
ich Dni Literatury. To również 
tytuł pierwszej konferencji nau-
kowej, jaka w ramach tegoroc-
znych „Dni…” miała miejsce 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

W szczelnie wypełnionej przez 
uczniów rybnickich szkół oraz stu-
dentów sali zastanawiano się, czy 
warto dzisiaj sięgać do romantyzmu 

– nurtu, który zdominował literaturę i sztukę XIX wieku. — Temat ro-
mantyzmu warto podejmować choćby dlatego, że w tym roku obchodzimy 
podwójną rocznicę związaną z urodzinami i śmiercią Juliusza Słowackiego 
— wyjaśnił na wstępie dr Zbigniew Kadłubek, który mówił również 
o tęsknotach romantyków. Okazuje się, że wielu z nas intuicyjnie czerpie 
z romantycznej spuścizny. — To choćby rytuały, które są kultywowane 
i inscenizowane, choćby przez uczestników różnego rodzaju festiwali. Zaba-
wa z romantycznym światem znalazła odzwierciedlenie w dzisiejszej rozry-
wce. Przecież mroczną wyobraźnię i muzykę, tak charakterystyczną dla niek-

tórych gier komputerowych, można odnaleźć np. w twórczości Słowackiego 
— mówił prof. Aleksander Nawarecki (na zdj. obok). Z kolei o rockowym 
romantyzmie XX wieku opowiadał dr Jacek Kurek. W niezwykle cie-
kawym wystąpieniu, okraszonym m.in. muzyką jednego z największych 
rockowych romantyków ubiegłego wieku, amerykańskiego zespołu The 
Doors, przekonywał, że muzyczny, a w szczególności rockowy świat lat 
’60 i ’70 XX w. miał wiele wspólnego z romantyzmem: — Hasła płynące 
ze scen muzycznych w tym okresie to marzenia o wolności i buncie – tak 
przecież bliskie romantykom. Co więcej, to romantycy odkryli oddziaływanie 
narkotyków, z których później niezwykle chętnie korzystali artyści tworzący 
w drugiej połowie XX wieku. Natomiast dr Jadwiga Warchoł poszukiwała 
romantycznych przesłanek poszukiwania tożsamości w kontekście zjed-
noczonej Europy, prof. Jacek Lyszczyna wyjaśniał w jaki sposób dzisiaj 
czytać romantyków, zaś Gabriela Marszołek przybliżyła zebranym poezję 
Gary’ego Snydera. Kilkugodzinną sesję zakończyły studenckie prezenta-
cje poświęcone romantykom górnośląskim. — Moi studenci są przekonani, 
że mocno stąpają po ziemi i dalecy są od romantycznych ideałów. Dopiero 
gdy im wskażę, że ich miłość do gór czy muzyki, to cechy bliskie dziewięt-
nastowiecznym romantykom, uświadamiają sobie, że romantyzm drzemie 
w każdym z nas — podsumował dr Jacek Kurek.                                (D)

Czerpiemy z niego intuicyjnie...

* Tytuł pochodzi z artykułu Zb. Kadłubka, zamieszczonego 
w okolicznościowej publikacji wydanej z okazji XL RDL. Zawiera 
ona ponadto społeczno–historyczne wprowadzenie dyrektora RCK 
Adama Świerczyny, zestawienie dotychczasowych laureatów Złotej 
Honorowej Lampki Górniczej, wywiad z jednym z nich – poetą St. 
Krawczykiem, kilka wierszy współinicjatora RDL Zb. Jankowskiego, 
rozmowę z rybniczanką, red. Aleksandrą Klich o literaturze i Rybniku, 
esej b. rektora Uniwersytetu Śl. Tadeusza Sławka „Być obecnym: 
literatura – Rybnik – uniwersytet” oraz zwycięski esej Rafała Borchul-
skiego z Krakowa, laureata tegorocznego konkursu literackiego.

W s t ę p n y  w y k ł a d  w y g ł o s i ł 
dr Zb. Kadłubek.

Uczniowsko–absolwencki kwartet 
smyczkowy „szkoły szafranków”.

Aktorzy Teatru Rondo.



Młodzi rybniczanie dali próbkę swoich talentów, a ich popisy oglądał niecodzienny gość... 
Zdjęcia: s.
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Rozwijajcie talenty…
— Nie wiem czy Adam i Ewa też tańczyli, ale nie jest wykluczone że 

tak, bo raj jest piękny, a taniec wyzwala pozytywne emocje. Podziwiam, że 
umiecie tak tańczyć… — mówił arcybiskup Damian Zimoń do mło-
dych ludzi, z którymi spotkał się w Teatrze Ziemi Rybnickiej. 

Wojtek z teatru „Tara Bum”, Paulinka i Weroniczka z „Gu-
ziczka”, Ola, która przychodzi na zajęcia z pięcioletnim bratem 
Jackiem, bo …mama chciała żebym coś umiała, jak mówi… To 
tylko niektórzy z kilkudziesięciu młodych osób, które spotkały 
się z niecodziennym gościem: — To była inicjatywa arcybisku-
pa, który był zainteresowany spotkaniem z utalentowaną mło-
dzieżą rozwijającą swoje umiejętności i zdolności w zespołach 
artystycznych działających w naszej placówce — dyrektor RCK 
Adam Świerczyna wyjaśnia kulisy spotkania z laureatem Złotej 
Lampki Górniczej. Przy okazji spotkania dyrektor mówił o 3 
grupach teatralnych i 10 tanecznych, jakie działają w placówce 
i zainteresowaniu, jakie każdorazowo towarzyszy premierom 
ich spektakli i widowisk. Wspomniał o międzynarodowym tur-
nieju tańca break dance „Bez spiny”, wystawach i konkursach 
plastycznych adresowanych do młodych–zdolnych i cieszących 
się niesłabnącym zainteresowaniem kursach tańca towarzy-
skiego, a także nauce języka angielskiego dla najmłodszych: 
— Gdybyśmy mieli więcej pomieszczeń z pewnością byłyby 
zajęte, bo zainteresowanie różnymi formami prowadzonej przez 
nas działalności artystycznej jest duże — mówił A. Świerczyna, 
a arcybiskup miał możliwość obejrzenia małej próbki talentów 

młodych rybniczan. Oklaskiwał występ Teatru Tańca „Vivero” oraz 
dwie krótkie etiudy teatralne w wykonaniu „Tara Bum”. — Z wiel-
kim zainteresowaniem wpatrywałem się w to, co pokazaliście i widzę, 
że rozwijacie swoje umiejętności — mówił arcybiskup i przypomniał 
przypowieść o talentach. — Wiecie gdzie ostatnio widziałem takie 
tańce? W Zambii… 

Świat się śmieje
Tyle uśmiechniętych twarzy w jednym miejscu? To musi być 

wieczór kabaretowy albo seans komediowy. Nic bardziej mylnego. 
Tym razem antidotum na wszelkie smutki okazała się wystawa 
„Uśmiech świata” znanej podróżniczki Elżbiety Dzikowskiej, któ-
rą pokazano w Teatrze Ziemi Rybnickiej jeszcze przed uroczystą 
inauguracją RDL.    

Kolekcja uśmiechniętych portretów – dzieci, kobiet i mężczyzn; róż-
nych ras i narodowości, mieszkających w najodleglejszych zakątkach na-

szego globu. Dzieli 
ich wszystko – język, 
kraj i kultura; łączy 
jedno – uśmiech. 

— Wystawa od roku jeździ po Polsce, a została zainspirowana nie uśmie-
chem, ale … narzekaniem — mówiła E. Dzikowska. — Wydawało mi 
się, że Polacy za mało się uśmiechają, a za dużo narzekają. W związku z 
tym kiedy jeździłam po świecie „zbierałam” uśmiechy. Zauważyłam też, 
że najczęściej i najserdeczniej uśmiechają się ludzie w biednych krajach, 
w Azji Południowo–Wschodniej – są serdeczni i otwarci, a ich uśmiech wi-
dać również w oczach. Najwięcej uśmiechniętych zdjęć pochodzi z Tybetu, 
Nepalu i Indii; może dlatego, że budda się uśmiecha? A może dlatego, że 
lamowie się uśmiechają? Tam zaraziłam się tym uśmiechem. 

Podczas spotkania w TZR z licznie zebraną publicznością, Elżbieta 
Dzikowska – podróżniczka, historyk sztuki, sinolog, autorka wielu 
książek, wystaw, filmów dokumentalnych, a także programów telewi-
zyjnych tworzonych wspólnie z Tony Halikiem, zapewniała, że uśmiech 
jest najlepszym językiem międzynarodowym, lepszym niż angielski. 

— Kiedy jeździłam po świecie „zbierałam” uśmiechy... 
— mówiła w Rybniku uśmiechnięta E. Dzikowska.
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Na dobry początek w Domu Kultury w Chwałowicach zagra 
The Sidemen Trio w składzie Andrzej Trefon (gitara), Jan Cichy 
(gitara basowa) i Henryk Stanoszek (perkusja). 

A. Trefon oraz J. Cichy to profesjonalni muzycy, absolwenci Wydziału 
Muzyki Jazzowej i Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach, 
związani ze Śląskiem i Rybnikiem,  ale również członkowie wielu zna-
komitych polskich zespołów i formacji. Uczestnicy festiwali „Jazz nad 
Odrą” oraz Jazz Jamboree, współpracują z wielkimi nazwiskami pol-
skiego jazzu i muzyki rozrywkowej, m.in. Zbigniewem Namysłowskim, 
Wiesławem Pieregorólką, solistami Izą Zając, Markiem Bałatą i in. 
Również H. Stanoszek jest absolwentem katowickiej AM, członkiem 
wielu formacji, w tym zespołu flecisty Krzysztofa Zgraji czy Orkiestry 
Rozrywkowej  RTV w Katowicach.

W drugiej części koncertu wystąpią Paweł Piec (saksofony, ewi), 
Krzysztof Ścierański (gitara basowa) i Przemysław Kuczyński 
(perkusja).

P. Piec jest saksofonistą, flecistą oraz kompozytorem. Grał na europej-
skich festiwalach jazzowych m.in. we Francji, Niemczech oraz w Danii. 
Współpracował z wybitnymi muzykami: Atmą Anurem – absolwentem 
Berklee College of Music, basistą The Scorpions Pawłem „baby” Mąci-
wodą oraz Ruth Waldron i kompozytorem Alexanderem Litvinovskim. 
K. Ścierański to gwiazda polskiej sceny muzycznej, basista o pięknym, 
pełnym głębi brzmieniu, członek najważniejszych formacji muzycznych 
począwszy od lat 70. oraz zespołu Laboratorium, Air Condition (ze 
Zbigniewem Namysłowskim) i String Conection, aż po zespół Krzak 
i The Colors. P. Kuczyński to muzyk znany ze współpracy z wieloma 
znanymi artystami reprezentującymi niejednokrotnie bardzo odległe 
od siebie nurty muzyczne. Współpracował z grupą Alkatraz, Hanią 
Stach, Robertem Chojnackim, Markiem Kościkiewiczem, Michałem 
Urbaniakiem, The Boogie Town, grupą Be Free i wieloma innymi. 
Podczas ESKA music Awards 2008 dwukrotnie występował z Craigiem 
Davidem. 

• Dom Kultury w Chwałowicach, 27 listopada, godz. 18.00.

•••
W Teatrze Ziemi Rybnickiej jazzowe spotkanie wyznaczono 

sobie na 28 i 29 listopada.
Sobotnią imprezę zainauguruje… film, a mianowicie rodzima produk-

cja Klubu Filmu Niezależnego pt. „Dziewczyny lubią blond” w reżyserii 
Mirosława Ropiaka. A jak ten film ma się do SJM? Otóż zbiorowym 
autorem ścieżki muzycznej jest obchodzący jubileusz 35–lecia działal-
ności rybnicki zespół jazzu tradycyjnego South Silesian Brass Band, 
który zresztą tuż po projekcji zagra. 

A potem koncert Jazz Band Ball Orchestra z udziałem Beaty 
Przybytek i Caroline Mhlanga (Zimbabwe).

• 28 listopada, godz. 17.00

W niedzielę „Uma gringa canta Guinga” czyli koncert Gabrieli 
Kozyry, młodej wokalistki wykształconej w Holandii, której żywiołem 
jest muzyka brazylijska. Wraz z zespołem złożonym z Argentyńczyka, 
Holendra i Peruwiańczyka Gabriela Kozyra śpiewać będzie utwory 
niezwykle cenionego brazylijskiego kompozytora o przydomku Guin-
ga, (prawdziwe nazwisko Carlos Althier de Souza Lemos Escobar!). 
Aktualnie Gabriela przygotowuje się do studiów w szkole samby 
w Rio de Janeiro, na które otrzymała stypendium. 

Po raz drugi gościć będziemy Agę Zaryan, której na scenie towarzy-
szyć będzie jedynie fortepian. Zarówno po sobotnim, jak i niedzielnym 
koncercie – jamsession w Sali Kameralnej TZR.

• 29 listopada, godz.18.00 

Różne barwy jazzu
XXIV SJM 27–29 listopada W czasie spotkania młodzi ludzie i ich nauczyciele mówili o tym, co 

ich inspiruje w pracy nad spektaklami, jakie towarzyszą temu emo-
cje i jak ważna jest artystyczna alternatywa wobec spędzania czasu 
przed komputerem czy telewizorem. Izabela Barska–Kaczmarczyk, 
mówiła, że najmłodszy uczestnik jej zajęć ma 3, a najstarszy 20 lat, 
a w grupach tanecznych, jakie prowadzi, uczy się od 120 do nawet 150 
osób. Z kolei reżyser Izabela Karwot przypomniała o gigantycznym 
wydarzeniu, jakim był musical „Tego Betlejem nie ma na mapach” 
i zaprosiła ks. arcybiskupa na premierę kolejnego spektaklu jej 
teatru. Arcybiskup D. Zimoń dzielił się z młodymi ludźmi swoimi 
spostrzeżeniami na temat wypowiadania się przez modlitwę, panto-
mimę, która coraz częściej zastępuje słowo, wzajemnego pomagania 
sobie w pracy twórczej i duchowych inspiracji. Zachęcał też do pracy 
nad słowem i powrócił wspomnieniami do swoich prób scenicz-
nych: — W szkole (obecne ZS nr 1 – przyp. red.) mieliśmy zespół 
teatralny prowadzony przez znakomitego profesora Kazimierza Hertza 
i pamiętam, że grałem w sztuce „Samotny biały żagiel” — wspominał 
ks. arcybiskup. — Byliśmy w liceum męskim więc rolę kobiecą grał 
przebrany chłopak, który samym wyjściem na scenę wzbudzał salwy 
śmiechu. Występowaliśmy również w sąsiednich miejscowościach. 
To było ciekawe przeżycie, które przygotowywało nas do życia, choć 
czasem byliśmy nieprzygotowani do lekcji, ze względu na występy. 
A młodzi ludzie udowodnili, że mają nie tylko talenty taneczne 
i aktorskie, ale też wokalne i wspólnie z Mieczysławem Błaszczykiem 
zaśpiewali „Barkę”, czym miło zaskoczyli arcybiskupa Zimonia. 

(S)

— Chińczycy powiadają: „kiedy nie masz co podarować, podaruj 
uśmiech”. Napisano też: „uśmiechając się dajesz tak wiele, a nie tracisz 
nic”, więc uśmiechajmy się, zwłaszcza, że uśmiech nas upiększa i od-
mładza, co widać po mnie… — skwitowała podróżniczka, oczywiście 
śmiechem. A kto uśmiecha się z jej zdjęć – spotkana na najdłuższym 
drewnianym moście świata Birmanka z charakterystycznie umalowa-
ną twarzą, która chroni ją przed owadami i słońcem, młody mnich w 
Birmie, w której chłopcy trafiają do klasztorów, by stać się pełnowar-
tościowymi mężczyznami czy dziewczynka z Namibii, w której kobiety 
mają piękne cery, choć prawie się nie myją: — Smarują swoje ciała 
mieszaniną tłuszczu, krwi, popiołu i ochry. Dziwiłam się, jak to możliwe, 
że ich skóry mogą być tak piękne i gładkie; może firmy kosmetyczne 
powinny się tym zainteresować — zastanawiała się Dzikowska. — Tą 
miksturą wysmarowana była również biżuteria tych kobiet. Nabyłam taką 
do muzeum podróżników im. Tony Halika w Toruniu, ale biżuteria była 
tak cuchnąca, że zabroniono mi ją wziąć do samochodu, więc musiałam 
ją wieść na dachu auta. A po powrocie do Polski od razu zadzwoniłam 
do muzeum żeby ją zabrali i oczyścili… Takich opowieści nie zabrakło 
podczas spotkania w TZR, a uczestnicy obejrzeli też archiwalny program 
telewizyjny „Pieprz i wanilia”, którego tematem było odkrycie przez 
Edmundo Guillena, E. Dzikowską i T. Halika legendarnej stolicy Inków 
Vilcabamby. Cykl „Pieprz i wanilia” był kiedyś oknem na niedostępny 
wówczas świat, dlatego przyciągał przed szklany ekran ponad trzynaście 
milionów widzów. Rozbudzał marzenia, zaspokajał głód podróżowania, 
przybliżał bogactwo egzotycznych kultur. Był najdłuższym dokumen-
talnym serialem telewizyjnym – emitowanym ponad dwadzieścia lat, 
a powstało ponad trzysta jego odcinków. 

Wieczór zakończył pokaz slajdów wzbogacony barwnymi opowie-
ściami E. Dzikowskiej o wielu podróżach, również tych u boku Tony 
Halika. Każdy z uczestników mógł kupić którąś z książek podróżniczki i 
otrzymać jej autograf, po tym jak odstał swoje w dłuuugiej kolejce. Ale 
największą satysfakcję dała możliwość słuchania wielu fascynujących 
opowieści… (więcej w kolejnym numerze). 

(S)
Relacja z kolejnych wydarzeń RDL w następnej „GR”.
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Józef Polok pro memoriam
W kolejną rocznicę śmierci rybnickiego artysty wystąpią m.in. 

Kabaret Masztalskich, Joanna Bartel oraz gwiazda wieczoru – Kapela 
ze Śląska im. Józefa Poloka. W trakcie koncertu organizatorzy szy-
kują niespodzianki dla widzów. Więcej na www.kapela.rybnik.pl.

4 listopada, godz. 18.00

Łowcy. B
Listopadowy wieczór rozweseli dobrze 

znany z występów w Rybniku kabaret z 
Cieszyna. W 2002 r. utworzyli go studenci 
Uniwersytetu Śląskiego. Łowcy prezentują 
absurdalny humor z przewagą pantomimy 
nad komunikatami werbalnymi. W rok po 
powstaniu, Łowcy.B zwyciężyli w Przeglądzie Kabaretów PaKa, a w 
latach 2004–2006 dwa razy wygrali Ogólnopolski Fesitwal Piosenki 
Kabaretowej O.B.O.R.A. Tego nie można przegapić!

5 listopada, godz. 19.00

Czerwony Kapturek na żądanie
Rodzice chcą edukować kulturalnie swoje 

pociechy i chwała im za to. Na specjalne ich 
życzenie na scenie TZR pojawi się Czerwo-
ny Kapturek wraz z Babcią i Wilkiem czyli 
postaciami ze znanej bajki, w które wcielą 
się profesjonalni aktorzy.

8 listopada, godz. 16.00    

A to Polska właśnie…
Cytat z „Wesela” znakomicie obrazuje to, co Zespół Pieśni i Tańca 

„Śląsk” im. Stanisława Hadyny prezentuje na scenie – bogactwo 
kultury regionalnej w muzyce i tańcu, porywające wykonanie, 
barwne, dynamiczne widowisko. To ten rodzaj spektaklu, który 
nigdy się nie znudzi, choćby oglądany wielokrotnie.  

18 listopada, godz. 18.00

Neo–Nówka
I jeszcze jeden kabaret, który nie tylko 

rozweseli, ale i rozświetli, jak to „neonówka”, 
listopadowe mroki. Powstał we Wrocławiu i 
„okolicach”, a tworzą go fizyk, historyk i… 
Warmiak. Będzie się działo…  

20 listopada, godz. 20.30

Gala gawędziarzy
Ukoronowanie XXIV Konkursu Gawędziarzy, a w programie 

ogłoszenie werdyktu jury, prezentacja laureatów, wręczenie nagród 
oraz spektakl „Zolyty” w wykonaniu zespołu „Familijo” z Żor–Szczej-

kowic. Zgłoszenia jeszcze do 5 listopada. Szczegóły: Rybnickie 
Centrum Kultury, ul. Saint Vallier 1, 44–200 Rybnik, tel. 0-32/42 23 
235, 42 22 132, fax wew. 110. Karta zgłoszenia dostępna na www.
kultura.rybnik.pl, email: mosbog@gmail.com.

21 listopada, godz. 17.00

Uwaga nowość – festiwal śląskich szlagierów!
Startuje I Rybnicki Festiwal Śląskich Szlagierów, a wystąpią Joan-

na Bartel, Mirek Szołtysek, Damian Holecki, Bayery, Piekarskie Trio, 
Wesoły Mosorz i Przyjaciele, Kamraty, Duet Karo, Baba z Chłopym, 
Śląskie Szwagry. Imprezę, która z całą pewnością zapełni Teatr Ziemi 
Rybnickiej, poprowadzi Jacek Swoboda. Publiczność zagłosuje nogami 
czy dojdzie do II edycji…

22 listopada, godz. 17.00

Teatr Kwadrat…
…rekomendacji nie potrzebuje, ale obec-

ność na scenie TZR tak wielu popularnych 
aktorów odnotować trzeba. W komedii 
Francisa Vebera „Co panu zrobiłem, Pi-
gnon?” zagrają m.in. Paweł Wawrzecki i Grzegorz Wons, także 
Andrzej Grabarczyk, Marek Siudym, a z pań Magdalena Stużyń-
ska. Komedia ta miała już dwie ekranizacje ze znakomitą obsadą: 
francuską z Jacques’em Brelem i Lino Ventura oraz amerykańską z 
Jackiem Lemmonem i Walterem Matthauem. Będzie się działo!    

5 grudnia, godz. 17.00, 20.00

Stare i dobre    
Powstała w latach ’80 grupa „Stare, dobre małżeństwo” wykonu-

jąca poetyckie, optymistyczne piosenki przyznają się do wpływów 
na ich twórczość Edwarda Stachury, Wojtka Belona, Leśmiana i in-
nych poetów. Publiczność tę wierność poetyckim klimatom docenia 
i wciąż zapełnia widownie, wciąż też nowe pokolenia słuchaczy 
śpiewają razem z muzykami. Również w Rybniku…

10 grudnia, godz. 19.00. 

Świąteczny dziadek 
Balet–feeria „Dziadek do orzechów” z 

muzyką Czajkowskiego i scenariuszem 
Mariusa Petipy nieodłącznie kojarzy się ze 
świętami Bożego Narodzenia. To praw-
dziwie familijny spektakl pełen pięknej 
muzyki, ruchu i barw. Przeznaczony dla 
dzieci, ale atrakcyjny również dla rodziców. 
Spektakl w choreografii Zofii Rudnickiej wystawia Teatr Muzyczny 
w Gliwicach.

13 grudnia, godz. 16.00 

Zostało też laureatem nagrody „Śląski sukces” przyznawanej przez 
Radę Promocji Śląska. 

Z okazji 10–lecia założyciele Towarzystwa i szczególnie aktywni 
członkowie: prezes Norbert Prudel, dyrektor orkiestry Antoni Smoł-
ka, kierownik artystyczny i dyrygent Mirosław Jacek Błaszczyk, Zofia 
Błaszczyk, Alicja Wrzoł, Bogusława Kalamarz, Jolanta Smołka, Wacław 
Mickiewicz, Krystian Szczęsny i Eugeniusz Pawełek w podziękowaniu 
za wkład w reaktywację orkiestry i zaangażowanie w działalność To-
warzystwa zostali uhonorowani specjalnymi plakietkami i dyplomami, 
które wręczyła im wiceprezydent Ewa Ryszka. Odebrali też wiele pism 

Kontynuacja muzycznego dzieła
c.d. ze strony 29

które wręczyła im wiceprezydent Ewa Ryszka. Odebrali też wiele pism 

z życzeniami, w tym od Wojciecha Kilara, który podkreślił kulturotwór-
czą rolę Filharmonii Rybnickiej.

Jubileuszowy koncert Filharmonia Rybnicka rozpoczęła z werwą 
uwerturą „Lekka kawaleria” F. von Suppe’go, zabrzmiały też polki 
i walce Straussa oraz amerykański marsz „Gwiazdy i pasy”. Przede 
wszystkim zaś orkiestra towarzyszyła gwieździe wieczoru, niezrównanej 
Grażynie Brodzińskiej, która z energią, nim rozpoczęła występ, zabrała 
się za wynoszenie ze sceny zbędnego sprzętu… Potem było tylko lepiej: 
artystka zaprezentowała najbardziej znane operetkowe i musicalowe 
przeboje, m.in. bawiąc do łez brawurową interpretacją „Arii ze śmie-
chem” z operetki „Perichola” Jakuba Offenbacha. Muzyczny wieczór 
nie obył się bez bisów i owacji zarówno dla solistki, jak i jubilatki, która 
na kulturalnym polu ma zapewne jeszcze wiele do zrobienia.         (r)

POLECAMY!



Gala sylwestrowa!
Rybnickie Centrum Kultury zaprasza na sylwestrową 

galę. I nic w tym dziwnego, bo o spędzeniu atrakcyjnego 
Sylwestra trzeba myśleć zawczasu! 

Ponieważ zainaugurowana w ub. roku 
forma sylwestrowej zabawy świetnie 
się sprawdziła, również w tym roku za-
proszono artystów, z którymi wypijemy 
noworoczny toast. Zabawę poprowadzi 
niezawodny Maciej Niesiołowski wraz 
z orkiestrą Sinfonietta Bydgoska, w towa-
rzystwie solistów Anity Maszczyk (sopran) 
i Michała Musioła (tenor) oraz pary tanecz-
nej z zespołu tańca towarzyskiego RCK. W 
noc sylwestrową czynna będzie restau-
racja „Bliżej gwiazd” – rezerwacja miejsc 
tel. 32/424 90 77.

forma sylwestrowej zabawy 
si
proszono artyst
noworoczny toast. Zabaw
niezawodny 
z orkiestr
rzystwie
i Micha
nej z zespo
noc sylwestrow
racja 
tel. 32/424 90 77.
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XVI KONFRONTACJE FILMOWE 

Karnet miesięczny 40 zł, wejściówki na 2 filmy 15 zł do nabycia w kasie Teatru

CZY JESTEŚMY TOLERANCYJNI?
poniedziałek, 26 października, godz. 18.00

WĄTPLIWOŚĆ
prod. USA 2008, 104’
Katolicka szkoła na Bronxie w 1964 roku. Pewna 

zakonnica zaczyna podejrzewać księdza, o to, że zbyt 
mocno interesuje się życiem pewnego ucznia. Czy to 
tylko nadopiekuńcze obawy, czy coś poważniejszego? 
Czy działając zgodnie z zasadami panującymi 
w szkole, można dowiedzieć się prawdy? Tytani aktor-
stwa: Meryl Streep i Phillip Seymour Hoffman.

OBYWATEL MILK
prod. USA 2008, 128’
Kiedy w 1978 zamordowany został Harvey 

Milk, świat stracił jednego z największych 
wizjonerów i przywódców walczących 
o sprawiedliwość. Zdobywca wielu nagród, 
Gus Van Sant, wraz z niezrównanym Seanem 
Pennem i plejadą gwiazd w rolach drugopla-
nowych przedstawiają historię życia tego niezwykłego człowieka.

FILMY NA ŻYCZENIE WIDZÓW
poniedziałek, 2 listopada, godz. 18.00

TAM GDZIE ROSNĄ POZIOMKI
prod. Szwecja 1957, 91’
W ciągu jednego dnia można zobaczyć 
całe swoje życie. To bardzo osobiste dzieło 
Bergmana, chociaż kręcąc je miał 37 lat, 
a głównym bohaterem, któremu nadał 
swoje własne cechy i lęki, jest starzec. Złoty 
Niedźwiedź w Berlinie w 1958 roku. W roli gł. Victor Sjöström.

LA STRADA
prod. Włochy 1954, 109’
Arcydzieło Federico Felliniego! Reżyser za 
pomocą doskonałych kreacji Anthony’ego 
Quinna i Giulietty Masiny pokazuje szereg ludz-
kich uczuć. Wykreowani przez nich bohaterowie 
Zampano i Gelsomina wprowadzają nas w świat 
nieczułości ludzkiej, która zderza się z bezsilnością. Oscar w 1956 r.

FILM NA ŻYCZENIE WIDZÓW
poniedziałek, 9 listopada, godz. 18.00

IWAN GROŹNY
prod. ZSRR 1944, I i II część 180’
Historia żądzy władzy, podejrzliwości 
i obłąkania cara Wszechrusi. Reżyseria Ser-
giusza Eisensteina. W roli gł. N. Czerkasow. 
Muzyka – Sergiusz Prokofiew. Chociaż pier-
wsza część spodobała się Stalinowi, to druga 
– „Iwan Groźny: spisek Bojarów”, gotowa 
już w 1946 roku, została przez niego zakazana. Dzieło musiało czekać 
12 lat na swoją premierę, która odbyła się w roku 1958.

ZNACZĄCE PORTRETY LUDZKIE
poniedziałek, 16 listopada, godz 18.00

MILAREPA 
Indie – Bhutan 2006, 90’
Milarepa: Magik. Morderca. Święty. Historia 
tybetańskiego poety i mistyka żyjącego na 
przełomie X i XI wieku i jego osobistej podróży 
od chęci zemsty do momentu oświecenia. 
To przypowieść pokazująca, że ścieżka do 
oświecenia jest dostępna dla wszystkich. 
Jeden z najważniejszych filmów naszych czasów! Nagrody: Cannes, 
Toronto, Ateny, nomin. do Oscara.

SŁUŻĄCA 
Chile 2009, 115’
Służąca Raquela bez pardonu rozprawia się 
z konkurencją do momentu gdy pojawia 
się bardzo energiczna Lucy. Jej entuzjazm 
i pogoda ducha przynoszą odmianę w życiu 
głównej bohaterki, otwierają przed nią 
zupełnie nowy świat. Po raz pierwszy w życiu 
Raquela poczuje, że liczy się coś więcej niż tylko praca. Sensacja na 
Festiwalu w Sundance 2009. W roli gł. Catalina Saavedra.

KRZYSZTOF ZANUSSI I JEGO FILM
poniedziałek, 23 listopada, godz. 18.00

ŻYCIE JAKO ŚMIERTELNA 
CHOROBA PRZENOSZONA 
DROGĄ PŁCIOWĄ
prod. Polska 2000, 99’
Tomasz Berg (Zbigniew Zapasiewicz), 
60–letni lekarz podejrzewa, że jest 
śmiertelnie chory. Badania potwierdzają 
jego przypuszczenia. Cyniczny mężczyzna 
desperacko próbuje obronić się przed śmiercią. Wstrząsająca opowieść 
o walce, cierpieniu i miłości. Rewelacyjny, chwytający za serce film! 
Nagrody reż. i aktorskie: Gdynia, Moskwa, Kalifornia. Spotkanie 
z reżyserem!

ELEGANCKIE ZAKOŃCZENIE 
XVI KONFRONTACJI

poniedziałek, 30 listopada, godz. 18.00

Z MIŁOŚCI DO GWIAZD
prod. Francja 2008, 88’
Francuski humor w najlepszym wydaniu! 
Catherine Deneuve i Emmanuelle Béart 
– najjaśniejsze gwiazdy, po filmie „8 Kobiet”, 
po raz kolejny razem na wielkim ekranie i 
Kad Merad, gwiazda filmu „Jeszcze dalej niż 
północ”. Rewelacyjna i zwariowana komedia 
o celebrities przeniesie nas w świat, o którym wszyscy marzymy 
– pieniędzy, sławy i sukcesu. 

MARSJANIN MERCANO
prod. Argentyna 2002, 72’
Cechy filmu kultowego. Animacyjna perełka! 
Można pękać ze śmiechu! Galopada dow-
cipów, slapstickowy humor doprawiony 
szczyptą makabry i musicalowa końcówka. 
Coś na koniec Konfrontacji!!

Gospel rozkołysze 
Trwają przygotowania do trzeciej już edycji cieszącego 

się sporym zainteresowaniem Silesia Gospel Festiwal, który 
organizuje Śląskie Centrum Muzyczne „Muzyka i ruch”, wspólnie 
z Rybnickim Centrum Kultury oraz Państwową Szkołą Muzyczną.

Festiwal odbędzie się w dniach od 14 do 15 listopada, a w jego 
trakcie zaplanowano warsztaty wokalne, których uczestnicy wystąpią 
w koncercie finałowym wraz z zespołem instrumentalnym „Holy Noiz”. 
Warunkiem udziału w warsztatach jest wysłanie do 5 listopada zgłoszenia 
na adres e–mail ilona-kargul@o2.pl oraz dokonanie opłaty za warsztaty 
przelewem (szczegóły na www.republika.pl/centrummuzyczne, w za-
kładce pliki). Kierownikiem artystycznym festiwalu został Norbert Blacha 
z Instytutu Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach, 
instruktorami będą Gabriela Rudawska, Adam Rymarz i Kamil Barański, 
a patronat nad imprezą objął prezydent Adam Fudali. W ubiegłorocznych 
warsztatach wzięło udział 120 młodych ludzi, ilu będzie „chwalić Pana” 
tym razem, czas pokaże…                                                                 (S)
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Na początku były... listy
Złote Gody — Na początku nasza znajomość 

oparta była jedynie na korespondencji. 
Mąż pisał lepsze listy — wspomina 
z uśmiechem pani Marianna 
O l k o w s k a ,  k t ó r a  p r z y j ę ł a 
oświadczyny po ośmiu miesiącach 
wymiany korespondencji. Mąż 
Eugeniusz, który podobnie jak ona 
pochodzi z Przasnysza, mieszkał 
już wtedy w Rybniku. Przyjechał 
do pracy na kopalni „Chwałowice” 
i po ślubie sprowadził tu żonę. 
Jednak pani Marianna przyznaje, 
że bardzo długo nie mogła odnaleźć 
się w śląskiej rzeczywistości: — To 
było bardzo trudne. Przez dziesięć 
lat nie mogłam przyzwyczaić się do 
nowego miejsca. Z zielonych łąk 
i lasów przyjechałam na Śląsk i nie 
czułam się tu dobrze. Chodziłam 
nawet do lekarza, który mówił, 
że jak tak dalej pójdzie, to będę 
musiała wrócić w rodzinne strony. 
Dzisiaj w Rybniku czuje się już 
„u siebie”, tym bardziej, że wraz 
z mężem otoczona jest rodziną 
– czworgiem dorosłych już dzieci 
i dziewięciorgiem wnuków. Ze 
wspólnie spędzonych lat cieszą się 
również państwo Maria i Zygfryd 
Wolnikowie z Maroka–Nowin. 
— Spotkanie Zygfryda było i wciąż 
jest najlepszą rzeczą, jaka mi się 
w życiu przydarzyła — wyznaje pani 
Maria, a jej mąż dodaje, że już po 
pierwszym spotkaniu wiedział, 
że poznał kobietę swojego życia, 
z którą chce założyć rodzinę. 
— Każde miasto tworzą rodziny, 
dlatego od wieków jest to najlepsza 
instytucja — mówił prezydent Adam 
Fudali, który podczas uroczystego 
spotkania w Urzędzie Miasta, 
wspólnie z kierownikiem USC 
Marią Cwenar wręczył szanownym 
jubilatom Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. Oprócz 
państwa Olkowskich i Wolników 
otrzymali je: Wanda i Hieronim 
Grześ lakowie ,  Krystyna 
i Rafał Smyczkowie, Krystyna 
i Eryk Dziubowie, Dorota 
i Henryk Michalscy, Jadwiga 
i Bogdan Chojnaccy, Irena 
i Stanisław Kubikowie, Alicja 
i Kazimierz Stefańscy, Maria 
i Jan Jurczykowie, Otylia 
i Władysław Czarneccy, Felicja i 
Bronisław Krypczykowie, Eryka 
i Józef Mierowie, a także Anna 
i Stefan Krokowie.
— W małżeństwie są wzloty 
i upadki, dlatego zawsze trzeba 
s o b i e  p r z y p o m i n a ć  s ł o w a 

Jakie były początki ich znajomości? Pierwsza rozmowa państwa Wolników odbyła się przez 
telefon. Dla państwa Olkowskich sposobem na poznanie i odkrycie wzajemnej fascynacji 
były długie listy, które wymieniali przez ponad osiem miesięcy. 
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przysięgi złożonej przed ołtarzem — radzi Jan 
Dobrowolski, a jego żona Janina zapytana 
o receptę na zgodne życie we dwoje dopowiada: 
— Bywa różnie, ale nie należy się okłamywać 
i trzeba dążyć do wybaczania. Wtedy zawsze 
wszystko dobrze się skończy… — Jesteśmy 
na to dowodem! — dodaje pan Jan. Do 
ślubu, który zawarli po rocznej znajomości, 
pojechali dorożką: — Uroczystości odbyły się 
w dniu urodzin żony, przy pięknej kwietniowej 

pogodzie — wspomina J. Dobrowolski, 
a pani Janina dodaje, że impreza była 
huczna, jak przystało na prawdziwe wiejskie 
wesele, więc goście i  krewni, również 
z Warszawy, tak dobrze się bawili ,  że 
wrócili do domu dopiero po kilku dniach. 
Państwo Dobrowolscy na Śląsk przyjechali 
w maju, w Zielone Świątki 1959 r., mieli 
zostać na krótko, ale, jak mówią, zapuścili 
korzenie… Doczekali się dwójki dzieci, 

4 wnuków i jednego prawnuka, Mateuszka. 
Pani Janina nie pracowała, a pan Jan związany 
był z różnymi kopalniami – pracował przy 
głębieniu szybów. — Czy to aby nie pomyłka? 
Czy państwo na pewno świętujecie jubileusz 
Złotych Godów? — zastanawiał się prezydent 
A.  Fudal i  spoglądając  na pogodnych 
jubilatów, którzy oprócz pamiątkowych 
m e d a l i  o d e b r a l i  r ó w n i e ż  u p o m i n k i 
i kwiaty. A w gronie uhonorowanych znaleźli 

się: Gertruda i Józef Święci, Elli 
i Horst Najemnikowie, Jadwiga 
i Alojzy Adamkowie, Renata 
i Henryk Szymurowie, Aniela 
i Jerzy Szczyrowie, Maria 
i  B e n e d y k t  G ł ó w k o w i e , 
Lidia i Jan Kowaccy, Maria 
i  J e r z y  K l u c z n i o k o w i e , 
H i l d e g a r d a  i  K u r t 
G a w l i k o w i e ,  S t e f a n i a 
i  Wacław Wieczorkowie , 
E l ż b i e t a  i  B o n i f a c y 
P i e c h o w i e ,  W ł a d y s ł a w a 
i Józef Poździkowie, Kazimiera 
i  Józef  Potyrowie,  Maria 
i Stanisław Zborowscy, Jadwiga 
i Eugeniusz Naczyńscy. 

Tekst i zdjęcia: (D) i (S). 

Państwo Hulakowie przez wiele lat byli 
członkami drużyn harcerskich i to właśnie 
działalność w tej organizacji zbliżyła ich do 
siebie. Sakramentalne „tak” wypowiedzieli 
w sierpniu 1949 r. w kościele parafialnym 
w Niedobczycach. Wychowali córkę i syna, 
doczekali się także dwóch wnuków. Małżon-

kowie cieszą się nadal dobrym zdrowiem, 
witalnością i poczuciem humoru. 

Z kolei w bardzo niecodziennych okolicz-
nościach poznali się państwo Irena i Ewald 
Sosnowie. Ich wspólna droga przez życie 
rozpoczęła się bowiem w 1943 r. na rybnickim 
dworcu kolejowym, kiedy to jeden z pociągów 

Sześćdziesiąt lat razem
Tym godnym szacunku jubileuszem mogą pochwalić się państwo Agnieszka 

i Kazimierz Hulakowie z Kamienia, którzy świętowali 60. lecie pożycia małżeńskiego. 
Do grona diamentowych małżonków dołączyli również inni mieszkańcy tej dzielnicy, 
państwo Irena i Ewald Sosnowie. 

Radny Józef Piontek oraz Krystyna Burzawa z Rady Dzielnicy Kamień odwiedzili Irenę i Ewalda Sosnów...

wyruszał z żołnierzami na front. Ślub wzięli 
po sześciu latach znajomości. Pan Ewald 
przez ponad 40 lat pracował w kopalniach. 
Dzisiaj wraz z żoną otoczony jest najbliższą 
rodziną – córką, synem, czterema wnuczę-
tami i jednym prawnukiem. — Niezmiernie 
rzadko zdarza się nam gościć u małżeństw 
obchodzących tak piękne rocznice — mówi 
radny Józef Piontek, który wraz z przewodni-
czącą zarządu Rady Dzielnicy Kamień Kry-
styną Burzawą odwiedził diamentowe pary, 
a w imieniu prezydenta Adama Fudalego 
oraz mieszkańców miasta, złożył szanownym 
jubilatom najserdeczniejsze życzenia zdrowia 
na kolejne, wspólne lata życia. 

(D)

... a także Agnieszkę i Kazimierza Hulaków.
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W 50 rocznicę pożaru kościoła św. Antoniego

14 października minęło pół wieku od pamiętnego czwartku 
roku 1959, kiedy wybuchł pożar w kościele św. Antoniego 
Padewskiego w Rybniku. 

Pożar rozpoczął się od organów, drugie ognisko powstało przy sygnaturce 
między wieżami. Jako przyczynę pożaru padano przełączenie prądu z 120V 
na 220V. Jednak, z informacji kościelnych wynika, że główny przełącznik 
został wyłączony o 21.30 po zakończeniu nabożeństwa różańcowego  
i nauki stanowej dla młodzieży męskiej. Zatem, jaki był powód zapalenia 
świątyni, nie wiadomo. 

Jak wspominają naoczni świadkowie, zawiadomiona natychmiast straż 
pożarna, wysła-
ła celem spraw-
dzenia zgłosze-
nia pracownika 
straży. Jednost-
ki straży pożar-
nej przyjechały 
później korzy-
stając z  wody 
znajdującej się  
w basenie p/poż. 
przy przychodni 
specjalistycznej. 
Zapasy w zbior-
niku szybko się 
skończyły, więc 
czerpano wodę 
z potoku przy 
Z a k ł a d a c h 
Mięsnych. Do 
pomocy nadje-
chały kolejne 
jednostki stra-
ż y  p o ż a r n e j  
z Wodzisławia 

i Raciborza oraz jednostki OSP. Żaden z wozów nie dysponował wysoką 
drabiną, więc ściągnięto do Rybnika wozy strażackie z Bielska i Gliwic, 
dysponujące odpowiednim sprzętem. Akcja gaszenia pożaru trwała do póź-
nych godzin popołudniowych następnego dnia. Spłonęło ok. 2/3 drewnianej 
konstrukcji dachowej wraz z sygnaturką oraz wszystkie elementy drewnia-
ne wieży od strony ulicy Mikołowskiej. Zniszczona została polichromia 
kościoła. Wskutek przegrzania uszkodzeniu uległa znaczna część tynków 
sklepienia. Ponadto spłonęły organy, a także zniszczeniu uległa rozeta. 

Ratowanie świątyni



Powstałe szkody oszacowano na 30 milionów złotych.
W pierwszą niedzielę po pożarze nie odbyło się nabożeństwo, 

niedzielną mszę odprawiono w kościele p.w. Matki Boskiej Bo-
lesnej. Do odbudowy rybnickiej świątyni przystąpiono od razu w 
poniedziałek na podstawie dokumentacji technicznej opracowa-
nej przez rybnickich budowniczych: Józefa Piechotę, Franciszka 
Rubina oraz Emanuela Mikołajca. Chętnych do pracy nie brako-
wało. Najpierw przystąpiono do remontu dachu. Część stalowa 
konstrukcji dachowej wieży nie wymagała wymiany. Zaistniała 
jednak potrzeba wymiany elementów drewnianych wieży oraz 
pokrycie jej blachą miedzianą. Prace remontowe trwały do poło-
wy grudnia i w tak krótkim czasie pokryto dach, prowizorycznie 
zabezpieczając spaloną wieżę przed zimą. Całkowity remont wieży 
nastąpił wiele lat później. 

Po doprowadzeniu kościoła do stanu używalności, ks. proboszcz Syl-
wester Durczok skierował prośbę o pomoc i wsparcie finansowe rów-
nież do byłych mieszkańców Rybnika mieszkających w Niemczech.  
W zainteresowanych kręgach rozprowadzone zostały cegiełki jako 
ofiara na odbudowę kościoła. Pieniądze ze zbiórki miały zostać 
przeznaczone na mszał i odbudowę organów. Sprawa jednak nie 
została doprowadzona do końca i jak wynika z dokumentacji 
zbiórka została zawieszona. Jakie więc były dalsze losy remontu 
organów? Wiadomo jedynie, że poświęcenie niedokończonych or-
ganów przez ks. bp. Adamskiego odbyło się 18 listopada 1962 roku.  
Całkowite ukończenie robót mogło nastąpić, przypuszczalnie pod 
koniec 1964 roku. 

Aleksandra Grabiec
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W grudniu 1983 r. angolscy 
p a r t y z a n c i  u p r o w a d z i l i 
misjonarzy i pracujące z nimi 
siostry zakonne z misji w Cacolo 
w Angoli. Wśród porwanych 
z n a l a z ł  s i ę  r y b n i c z a n i n  
o. Krzysztof Łukoszczyk, który 
15 lat swojego misjonarskiego 
życia poświęcił Angoli. 

Swoje wspomnienia opisał w książ-
ce „Wśród angolskich partyzantów”, 
która w tym roku ukazała się na-
kładem wydawnictwa „Verbinum”. 
— Ta książka jest próbą podzielenia 
się częścią doświadczeń, które stały się 
moim udziałem na afrykańskiej ziemi 
— mówi o. Krzysztof Łukoszczyk, 
werbista, który opisuje swoją pracę 
misjonarską w wyniszczonej wojną 
domową Angoli, moment porwania, 
kilkumiesięczną niewolę oraz uwolnienie po negocjacjach prowadzonych przez 
Watykan i organizacje międzynarodowe. Książka jest skróconą wersją pamięt-
nika prowadzonego przez o. Krzysztofa, podczas jego afrykańskiej misji, który 
po uwolnieniu przebywał we Włoszech, a w 2004 r. osiadł w Polsce. Dzisiaj jest 
proboszczem parafii pod wezw. Matki Bożej w Nysie.

(D)

Maturę zdali w 1959 r. Dawni uczniowie 
Technikum Górniczego spotkali się 
po pięćdziesięciu latach, by oddać się 
wspomnieniom i choć na chwilę powrócić 
do lat młodości. 

Przez wiele lat Technikum Górnicze (dzisiaj 
Zespół Szkół Technicznych) było kuźnią kadr 
dla dynamicznie rozwijającego się przemysłu 
węglowego. Wśród byłych uczniów szkoły są 
również absolwenci rocznika 1959, z których 
większość ukończyła studia na Politechnice 
Śląskiej w Gliwicach. Byli też tacy, którzy 
wybrali odmienną drogę życiową i rozstali się  

z górnictwem. Tak jak Janusz Sokołowski, który 
został duchownym, Józef Stajer, który wybrał 
studia na Wojskowej Akademii Technicznej, 
czy Rudolf Grzegorzek, absolwent Wydziału 
Matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Niektórzy znaleźli swoje powołanie w kształ-
ceniu młodzieży, inni, tak jak Ryszard Fuchs, 
są członkami Stowarzyszenia Inżynierów  
i Techników Górnictwa. R. Fuchs już od lat jest 
koordynatorem konferencji naukowo–tech-
nicznych poświęconych problemom ochrony 
środowiska. W tym roku, organizowane przez 
niego w Jastrzębiu Zdroju sympozjum, objął 

honorowym patronatem przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek. 
— Jesteśmy wdzięczni za wspólne lata, przeka-
zywanie nam wiedzy i wspieranie w trudnych 
chwilach. Zawsze będziemy wracać do szkolnych 
wspomnień z wielkim sentymentem — mówili 
uczestnicy jubileuszowego spotkania, na które 
przybyli również ich wychowawcy i nauczyciele: 
Helena Sierna, Jan Bujak, Roman Pustołka, 
Zygmunt Hanak i Henryk Orczyk, a także 
obecna dyrektor ZST Grażyna Kohut. 

(D)

Uczniowie Technikum Górniczego jeszcze przed maturą na górskiej wycieczce... ... i 50 lat po niej, w towarzystwie wychowawców i nauczycieli oraz obecnej dyrektor  
Zespołu Szkół Technicznych Grażyny Kohut.                                 Zdjęcia: arch. org.

Złoci maturzyści świętowali

Zapiski frontowego misjonarza
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— Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak pięk-
ne kwiaty mają te rośliny. Kwitną krótko, ale ich 
kwiatostan budzi zachwyt — mówi Jan Cichy, 
którego wyjątkowa kolekcja kaktusów zosta-
ła doceniona w tegorocznej, dziewiętnastej 
edycji konkursu „O ładniejszy Rybnik”.   

Pan Jan, który oprócz kilkuset kaktusów, może 
pochwalić się wspaniałymi okazami sukulentów, 
odebrał w Urzędzie Miasta nagrodę specjalną 
przyznaną mu przez komisję, której tradycyjnie 
przewodniczyła Jadwiga Kutkowska z Wydziału 
Ekologii UM. Na tegoroczną edycję konkursu  
„O ładniejszy Rybnik” napłynęły 23 zgłoszenia je-
dynie w dwóch z czterech kategorii konkursowych. 
Komisja oceniła 21 ogrodów przydomowych oraz 
2 tereny położone wokół wielorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych. Niestety, ze względu na brak 
zgłoszeń, nie rozstrzygnięto kategorii na najlepiej 
zadbaną dzielnicę oraz na najładniej urządzone 
otoczenie pawilonów handlowych oraz innych 
obiektów użyteczności publicznej.   

Jak co roku, komisja zwracała uwagę na kom-
pozycję ocenianego terenu, wkomponowanie 
zieleni w istniejącą zabudowę, a także stan i róż-
norodność zieleni – dobór gatunków roślin oraz 
utrzymanie trawników, kwietników, krzewów  
i drzew. Ocenie podlegał również stan techniczny 
elementów tzw. małej architektury, czyli ławek, 
huśtawek, piaskownic czy ozdobnych murków. 
Nie bez znaczenia była również pomysłowość 
i oryginalność rozwiązań architektonicznych, 
wkład pracy w założenie i pielęgnację zieleńców, 
a także ogólny porządek panujący na ocenianym 
terenie. 

Największe wrażenie na oceniających zrobił 
zieleniec państwa Danieli i Jerzego Kuwacz-
ków z Wielopola, który okazał się zwycięzcą 
w kategorii ogrodów przydomowych. Nie po 
raz pierwszy, bo sporych rozmiarów ogród 
triumfował w konkursie już przed trzema laty. 
— To właściwie nie jest ogród, ale wyjątkowej 
urody park. Ta przestrzeń zachwyca o każdej 
porze roku — mówiła J. Kutkowska. A teren 

jest rzeczywiście imponujący, bo pielęgnowany 
już od 37 lat ogród państwa Kuwaczków, liczy 
ponad 4 tys. m2. Najpierw funkcjonował jako 
ogród użytkowy, by dostarczać rodzinie owoce, 
warzywa i kwiaty. Dzisiaj podzielony jest na cztery 
sporych rozmiarów rabaty, pomiędzy którymi 
wysadzono trawnik, po którym domownicy i ich 
goście spacerują w słoneczne dni. Zieleniec ma 
też własną kompostownię i system nawadniania. 
— Mamy tu mnóstwo roślin. Są drzewa iglaste  
i liściaste, różne krzewy, a pomiędzy nimi byliny 
tworzące wielobarwne kompozycje. Kwitną o róż-
nych porach, więc ogród przez długi czas nie traci 
kolorytu — wyjaśnia pani Daniela Kuwaczka, któ-
ra podobnie jak mąż, może pochwalić się ogrom-
ną wiedzą na temat pielęgnacji roślin. — Czytamy 
czasopisma, oglądamy programy telewizyjne,  
a w czasie podróży podglądamy ogrody w Europie 
— dodaje pan Jerzy. Utrzymanie tak dużej działki 
nie jest łatwe, dlatego właścicielom pomaga 
ich córka: — To jest ciągłe pielenie, przycinanie  
i usuwanie przekwitniętych bylin. Ale to nasza pasja 
— przyznaje pani Daniela. O pasji mówią rów-
nież zdobywcy kolejnych miejsc w tej kategorii 
– Engelbert Klimek z Golejowa, którego ogród 

otrzymał drugą nagrodę oraz Maria Kajzerek  
z Boguszowic Starych, laureatka trzeciego miej-
sca. Z kolei w kategorii na najładniej urządzony 
teren znajdujący się w sąsiedztwie wielorodzin-
nych budynków mieszkalnych nie przyznano 
miejsc punktowanych, a wyróżnienie w postaci 
dyplomu uznania za ogólną dbałość o tereny 
na osiedlu Dworek oraz przy ul. Raciborskiej 
66 przekazano Rybnickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej.

Laureaci i wyróżnieni w konkursie wzięli udział 
w spotkaniu w Urzędzie Miasta, podczas którego 
prezydent Adam Fudali dziękował za ich wkład 
w upiększanie miasta. Z kolei szef Zarządu Zie-
leni Miejskiej Andrzej Kozera mówił o wizycie, 
jaką Maja Popielarska – autorka telewizyjnego 
programu „Maja w ogrodzie” – niedawno 
złożyła w Rybniku: — Prawdopodobnie jeden  
z przyszłorocznych odcinków emitowanego w stacji 
TVN oraz TVN Meteo programu poświęcony zo-
stanie jubileuszowej, dwudziestej edycji konkursu  
„O ładniejszy Rybnik”. Przy tej okazji chcielibyśmy 
pokazać nie tylko ogrody laureatów naszego kon-
kursu, ale również całe miasto.

(D) 

Maja odwiedzi rybnickie ogrody
O ładniejszy Rybnik

Pokaźna kolekcja kaktusów Jana Cichego otrzymała nagrodę specjalną.
Zdjęcia: Wydz. Ekologii UM.

Zwycięski ogród Danieli i Jerzego Kuwaczków z Wielopola liczy ponad 4 tys. m2.

Laureat drugiego miejsca w kategorii ogrodów przydomowych – zieleniec Engelberta 
Klimka z Golejowa.
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Znaki wspólnoty
Zamysłów

Inspiracją książki Elżbiety Bimler–Mackiewicz „Rybnik. Znaki samorządnych wspólnot” była dyskusja 
samorządowców nad statutami dzielnic. W jej toku okazało się, że przygotowanie zgodnych ze wszystkimi 
naukowymi kryteriami symboli graficznych dla danych lokalnych społeczności nie jest proste. W cyklu 
artykułów przybliżamy znaki rybnickich dzielnic. Dziś przedstawiamy dzielnicę Zamysłów.

Zamysłów, dzielnica w południowej części 
miasta, położona jest w bezpośrednim są-
siedztwie Smolnej, osady o najstarszym po 
Rybniku, rodowodzie. Według dokumentu 
z 1223 r., Smolna płaciła dziesięcinę klasz-
torowi rybnickich norbertanek. W prze-
ciwieństwie do niej, Zamysłów nie może 
pochwalić się tak długim istnieniem. Powstał 
prawdopodobnie przed końcem wieku XVI. 
Zapis z roku 1622 mówi o rozgraniczeniu pól 
plebańskich należących do parafii w Rybniku, 
od wsi Zamysłów. Nieliczni mieszkańcy wsi 
zajmowali się przede wszystkim uprawą roli. 
W roku 1788, wraz z innymi osadami ziemi 
rybnickiej, został zakupiony przez króla 
pruskiego. Przyjął wtedy nazwę Zamysłów 
Królewski (Königlich Zamislau). Wcześniej, 
na mapie opracowanej w roku 1736 przez 
J.W. Wieganda, jego nazwę zapisano w formie 
Somislau.

Rozwój gminy nastąpił dopiero w wieku 
XIX. Związany jest między innymi z powsta-
niem tu w jego II połowie cegielni, młyna, 
piaskowni. Aż do roku 1907 Zamysłów pod-
legał Urządowi Okręgowemu (Bezirksamt) 
w Zebrzydowicach, który został utworzony 
w 1878 r. Spore zmiany mieszkańcom Zamy-
słowa przyniosły wojny światowe w XX wie-
ku. Po pierwszej – w wyniku powstań śląskich 
i plebiscytu, ziemia rybnicka znalazła się 
w 1922 r. w granicach Polski; po drugiej 
– rozpoczął się w 1945 r. proces włączania 

Zamysłowa do Rybnika. Został on zakoń-
czony w roku 1948.

Jako gmina wiejska, Zamysłów miał prawo 
użycia własnej pieczęci. Podobno od roku 1775 
Zamysłów miał pieczęć i posługiwał się nią aż 
do roku 1939. Tezę o tak wczesnym posiadaniu 
pieczęci postawili dwaj badacze niemieccy 
O. Wilpert i P. Kutzer w opublikowanym w 1909 r. 
artykule: Die Wappen der oberschlesischen 
Landgemeinden. Powtórzył ją za nimi w 1939 r. 
Marian Gumowski w publikacji o herbach 
i pieczęciach śląskich. Nie znajduje ona jednak 
potwierdzenia w zachowanym i rozpoznanym 
do tej pory materiale źródłowym. Odcisk 
pieczęci, na który powołują się owi badacze 
mógł się pojawić dopiero na początku XIX w. 
Przez cały interesujący nas czas, czyli od mniej 
więcej lat 20. XIX w. do roku 1939 w godle na 
pieczęci zaszły niewielkie zmiany. Dotyczą one 
rysunku oraz legendy napieczętnej.

Gmina używała w tym czasie dwóch typów 
pieczęci. Były to pieczęcie z motywami ar-
chitektonicznymi oraz znacznie późniejsza, 
pieczęć napisowa.

Znane są trzy pieczęcie z rysunkiem 
przedstawiającym trzy wieże lub domy na 
wzgórzach. Pierwsza z nich, ta najstarsza, to 
pieczęć okrągła, o średnicy 30 mm, z legendą 
w otoku: G [EMEINDE] • ZAMISLAU • 
KOENIGL [ICHE] | RYBNIKER | KREIS  
Jest to właśnie ta pieczęć, którą zidentyfikowa-
no jako pochodzącą z 1775 r. W zachowanym 

materiale archiwalnym można ją spotkać 
z datą 13 marca 1849 r., 30 lipca 1855 r., 
a potem przez następne przeszło 60 lat.

Kolejna pieczęć, też okrągła, o średnicy 
33 mm, z podwójnym otokiem na obrzeżu 
stempla, zaopatrzona została już w legendę 
w języku polskim: Gmina Zamysłów | 
powiat | RYBNICKI. W rysunku wyobraże-
nia napieczętnego wzgórza uległy wyraźnej 
redukcji. Pieczęć występuje na dokumentach 
z lat 1923–1928.

Następną pieczęć, okrągłą, o średnicy 34 
mm, gmina w Zamysłowie sprawiła około 1930 
roku. Różni się od poprzedniej sposobem za-
pisu legendy i znakami rozdzielającymi: GMI-
NA ZAMYSŁÓW | * powiat * | Rybnicki. 
Używano jej z pewnością od 1931 do 1939 r. 
M. Gumowski przytacza ją jako pieczęć drugą 
– młodszą, która powstała po 1918 r. i była 
używana do 1939 r. Zatem nie znał pieczęci 
wcześniejszej z lat 1923–1928 .

Wyobrażenie napieczętne autor zamysłow-
skiej kroniki Alfred Dyrbuś, zinterpretował 
następująco: „Domy te symbolizować miały 
połączenie i zjednoczenie Zamysłowa Królew-
skiego z poddzielnicami Wrzosy i Nacyna”.

Pieczęć tekstowa także jest okrągła. Ma  
średnicę 33 mm i napis w podwójnym otoku: 
URZĄD GMINY | w ZAMYSŁOWIE | 
POW. RYBNICKI. Można ją znaleźć na 
dokumentach gminy z lat 1926–1929.

Wyobrażenie napieczętne M. Gumowski 
uznał bezzasadnie za herb Zamysłowa, pro-
ponując, aby „...malować domy czerwone, 
dachy niebieskie, pagórki zielone i tło białe”. 
Tak więc godło z I połowy XIX w. nazwane 
herbem w 1939 r., funkcjonuje obecnie jako 
znak dzielnicy.

E. Bimler–Mackiewicz

Znak wspólnoty Zamysłowa błędnie nazwany 
przez M. Gumowskiego herbem, w nowszym 
opracowaniu funkcjonuje w publikacjach 
i internecie.

N a j s t a r s z a  p i e c z ę ć 
Zamysłowa z początku  
XIX w. ,  używana aż 
do 1922 r.

Pieczęcie Zamysłowa z lat 1922–1939. Pieczęć napisowa 
z lat 1926–1929.
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Ministranci
Ministrant to osoba usługująca księdzu 

podczas mszy św. lub innych nabożeństw 
kościelnych. Nazwa ministrant, podobnie jak 
minister, wzięła się od łacińskiego czasownika 
ministrare, znaczącego tyle co służenie, po-
dawanie do stołu. Tym, co najbardziej różni 
śląskich ministrantów od ich kolegów np.  
z Krakowa czy Warszawy, jest kształt  komeżek. 
Poza Śląskiem komeżki te nie są zawiązywane 
pod szyją, lecz mają jakby mały kwadratowy 
dekolt. Ministrancki strój składa się z sutanki, 
czyli spodku, który przypomina długą spódnicę 
na gumce, z białej koszuli, czyli komeżki i z koł-
nierzyka, czyli kragla. Czasami poza Śląskiem 
ministrancki strój sprowadza się wyłącznie do 
komeżki. Śląski ministrant czułby się w tym 
stroju jak bez galot.

Kto zostaje ministrantem? Na pewno nie 
można powiedzieć, że ministrantami są tylko 
bardzo pobożni i grzeczni chłopcy. Mini-
strantem może zostać każdy kto tego chce  
i spełni podstawowe warunki podczas okresu 
próbnego. Przeważnie zwraca się wtedy uwagę 
na jego punktualność, sumienność i popraw-
ne zachowanie. Gdzieś od lat ‘60 XX wieku,  
na zachodzie Europy ministrantami są również 
dziewczyny. U nas jednak w tym względzie 
panuje całkowity konserwatyzm. 

Wydaje się, że ministrantury nie należy włą-
czać w kanony wielkiej teologii. Ministrantem 
jest się dlatego, że to jest fajne. Łazisz podczas 
mszy po środku kościoła, wszyscy cię widzą  
i jesteś ważny. Poznajesz też zakamarki ko-
ścioła, a jak pan kościelny zachoruje, to udaje 
ci się ukradkiem zwiedzić zakazane miejsca: 
wieżę, dzwonnicę, kościelny strych czy piwnicę. 
Ministrant podczas swej służby, w odróżnieniu 
od całej masy kolegów nie-ministrantów, ma 
„przywilej” skosztowania kropli kościelnego 
wina z dna ampułki. Ma również możliwość 
podrywania dziewczyn, które podczas komu-
nii łaskocze pateną po szyi. Na ministrantów 
czekają też inne przyjemności: wspólne wy-
cieczki, ogniska, pielgrzymki czy mecze z mi-
nistrantami innych parafii. Ministrant podczas 
swych kościelnych obowiązków nabiera ogłady 
towarzyskiej i pewności siebie. Dzieje się tak 
zwłaszcza podczas kolędy, bo to właśnie mini-
strant przeciera dzwonkiem ścieżki dla księdza, 
zaś pierwszych pirotechnicznych umiejętności 
nabiera podczas rozpalania kadzidła i utrzymy-
wania go w stanie gotowości do kadzenia. 

Ważnym czynnikiem, dzięki któremu chce się 
być ministrantem, jest zakrystyjne towarzystwo, 
czyli ciekawa osobowość pana kościelnego, 
księży i kolegów. Ja osobiście nie sadzę, abym 
stał się bardziej pobożny dzięki kilkuletniej 
ministranturze, jednak z sympatią wspominam  

zakrystyjne bitwy na cingula (sznury do obwią-
zywania stroju liturgicznego księdza) czy lanie 
się wodą święconą. Pamiętam również, jak 
jeden z wikarych za złe zachowanie przy ołtarzu 
łaskotał nas do granic wytrzymałości. Podob-
nie niezapomniane były głupie kawały pana 
kościelnego, dzięki którym długo sądziłem,  
że pisane na drzwiach podczas kolędy K+M+B 
to skrót zdania „Kożdy ministrant buks!” (buks 
– mały drań, sympatyczny urwis).

A dzisiaj piszę o ministrantach głównie 
dlatego, że w rybnickich księgarniach pojawiła 

się nowa książka ks. Józefa Hajdy pt. „Z życia 
rybniczanina”. Są to głównie wspomnienia, 
dzisiaj już emerytowanego księdza, z czasów 
drugiej wojny światowej. Pośród umieszczo-
nych tam zdjęć natknąłem się na jedno na-
prawdę niezwykłe. Przedstawia ministrantów 
ze „starego kościoła” MB Bolesnej. Ks. Hajda 
zaś na widok tej fotografii westchnął: „Daw-
niej to ministrant z dumą nosił na głowie biret,  
a dzisiaj….” Biret to oczywiście tako farorzowo 
czopka z bąblym.

Tekst i fotokopie: Marek Szołtysek

Na zdjęciu rybniccy ministranci w dawnych oblyczkach i biretach. Od lewej Józef Hajda i koledzy: Białas i Wala. 
Zdjęcie to kazał chłopcom zrobić i dał na to 5 marek – ks. prob. Franciszek Klimza w 1944 roku.



Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 45

Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce losy Ryb ni ka i ryb ni czan na prze strze ni ostatnich 150 lat. Każ da pu bli-
ko wa na fo to gra fia otrzy ma swój nu mer. Uła twi to dys ku sję z Czytelnikami na temat przed sta wio nych na zdję ciu wy da rzeń, rze czy i osób. 
Za chę ca my więc Czy tel ni ków do wy ci na nia tych stron i zbie ra nia ich w se gre ga to rze. Ponadto proponujemy Czytelnikom współ re da go wa nie 
cyklu – za chę ca my do przy no sze nia do re dak cji sta rych zdjęć będących świad ka mi mi nio nych cza sów. Najbardziej in te re su ją ce za mie-
ści my w „GR”. Za każ de zdję cie wy bra ne do druku, za pła ci my 10,00 zł. Spon so rem akcji jest Wy daw nic two „Ślą skie ABC” z Ryb ni ka. 
Za po wie rzo ne nam zdję cia – dzię ku je my!

(cz. 74)
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(cz. Wielki album Rybnika

W związku ze zdjęciem nr 72/1 opublikowanym przed dwoma miesiącami, 
do redakcji ciągle napływają informacje. Otóż miejsce zrobienia tego zdjęcia  
ostatecznie ustalono – to dawna estrada w parku przy kasynie Huty Silesia na 
Paruszowcu przy ulicy Mikołowskiej, a w tle widać nasyp kolejowy. Zdecydo-
wana większość naszych czytelników, których zdjęcie zainteresowało, uważa, 
że są to pracownicy Huty Silesia, zaś Czesław Tarcholik twierdzi, że członkowie 
Związku Zawodowego Huty Silesia. 

74/2

Zdjęcie 74/2
Jak widzimy na planszy zdjęcie to zrobiono 

w 1929 roku. Na oryginale plansza była mocno 
wypłowiała, ale dzięki komputerowej obróbce 
uwidocznił się cały napis, który brzmi: „Górno-
śląska Fabryka Meble 1929”. Owszem, w napisie 
jest błąd, bo powinno być „mebli”. Czy zatem to 
zwykła omyłka, czy może fotograf był Niemcem 
i miał problemy z odmianą języka polskiego? 
Tego chyba nie rozstrzygniemy. Natomiast 
pozostaje konkretniejsze pytanie. Gdzie się 
mieściła owa fabryka? Czy jej budynki widoczne 
na zdjęciu istnieją do dnia dzisiejszego? A może 
ktoś ma jakieś przedwojenne foldery mebli z tej 
fabryki? Albo u kogoś do dnia dzisiejszego takie 
meble stoją?

Na zdjęciu udostępnionym nam przez Zyg-
munta Gruszczyka, w drugim rzędzie druga 
od prawej stoi jego ciocia Wiktoria Wojaczek 
z domu Holona (1911–1993).

74/1
Zdjęcie 74/1
Henryk Wyciślik z Rybnika przekazał nam 

listopadowy numer z 1938 roku miesięcznika 
„Gwarek” wydawanego przez Rybnickie Gwa-
rectwo Węglowe. Pośród wielu ciekawych infor-
macji i zdjęć, publikujemy jedno. Przedstawia 
ono Kolonię, czyli osiedle przy kopalni Rymer 
w Niedobczycach. Jednak powodem wykonania 
tego zdjęcia było oddanie nowego brodzika, 
małego basenu dla dzieci w wodotryskiem 
oraz plażą wokół. Przy okazji w miesięczniku 
zapisano, że w tym przykopalnianym osiedlu 
w 1938 roku mieszkało 450 dzieci. 
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Motory zamilkły
Zgrupowanie narodowej kadry juniorów, 

w którym uczestniczyli również rybniccy 
żużlowcy Michał Mitko, Sławomir Pyszny, 
Łukasz Piecha i Mateusz Chochliński, 
zakończyło na dobre żużlowy sezon w Ryb-
niku. Podczas dwudniowego obozu rozegrano 
dwa turnieje indywidualne. W pierwszym zwy-
ciężył Maciej Janowski, dzień później – Patryk 
Dudek z Falubazu Zielona Góra, który rów-
nocześnie zdobył Puchar Okręgowej Komisji 
Sportu Żużlowego. M. Mitko i S. Pyszny lepiej 
zaprezentowali się w drugim turnieju, plasując 
się kolejno na 3 i 4 miejscu. 

Kilka dni wcześniej na rybnickim torze ro-
zegrano trening punktowany o „Czopka śliwek 
i tasza gruszek”, w którym poza zawodnikami 
ROW - u wystąpili zaproszeni goście. Wygrali 
gospodarze 48:42, a w barwach ROW-u go-

ścinnie pojawili się 
Tomasz Jędrzejak  
i Tai Woffinden. 

Michał Mitko (na 
zdj.) z dorobkiem 3 
punktów uplasował 
się na 14. miejscu 
podczas rozgrywa-
nych w chorwackim 
Gorican Indywidual-
nych Mistrzostwach 
Świata Juniorów. 
Mistrzowską koronę 
zdobył nieoczeki-
wanie Darcy Ward  
z Australii. 

Sworowski powalczy 
w Danii 

Spośród dwunastu reprezentantów Pol-
ski powołanych na zawody Pucharu Świata 
juniorów w Bratysławie w szpadzie męskiej, 
najlepiej spisał się zawodnik Rybnickiego 
Młodzieżowego Klubu Sportowego Woj-
ciech Sworowski, który zajął najlepsze  
w dotychczasowych startach na PŚ, bardzo 
dobre 11 miejsce. Warto dodać, że nowym 
trenerem kadry narodowej juniorów został 
Artur Fajkis, będący jednocześnie trenerem 
RMKS–u Rybnik. Turniej ten był jednocze-
śnie ostatnim sprawdzianem oraz turniejem 
kwalifikacyjnym reprezentantów Polski na 
Mistrzostwa Europy Juniorów, które odbędą 
się w Odense w Danii na początku listopada 
br. Startowało w nim 187 zawodników, a że 
był to ostatni sprawdzian przed ME, zjawiły się 
wszystkie najlepsze ekipy. Rybniczanin walczył 
bardzo równo, przegrał dopiero walkę o 1\8 
finału, ulegając zawodnikowi z Węgier 11:15  
i ostatecznie zajął 11 miejsce. 

Tym wynikiem Sworowski dosłownie  
w ostatnim momencie zdołał się zakwalifikować 
na ME w Danii. Aktualnie zawodnik RMKS–u 
przebywa razem z trenerem Arturem Fajkisem 
w Wiśle, gdzie odbywa się ostatnie zgrupowanie 
przed Mistrzostwami Europy. Mamy nadzieję, 
że powtórzy on wynik z ME Kadetów w 2008 
roku, gdzie zdobył brązowy medal.  

•••
W Radlinie odbył się Ogólnopolski Tur-

niej z Okazji Dnia Edukacji Narodowej  

w szpadzie dziewcząt i chłopców. W turnieju 
startowało blisko 250 zawodników repre-
zentujących kluby z całej Polski, wśród nich  
szpadziści i szpadzistki RMKS. Rybnicki klub 
reprezentował młodziczki: Anna Mroszczak, 
Natalia Szydło, Emilia Kucza  oraz Magdalena 
Serwotka z UKS Rapier. Fantastycznie spisała 
się  Natalia Szydło, która po raz kolejny dostała 
się do  finału Ogólnopolskiego Turnieju, zaj-
mując  II miejsce. 

Równie dobrze zaprezentowali się chłopcy: 
najlepszym naszym zawodnikiem w kategorii 
dzieci okazał się Kacper Kordas, który również 
po raz kolejny stanął na podium zajmując, bar-
dzo dobre  III miejsce. Dobry start odnotował 
w kategorii  młodzików  Przemysław Trzepizur 
zajmując VII miejsce, a jego klubowy kolega 
Marcin Hunt - 9 miejsce.

Gorszy początek
Koszykarki UTEX–u ROW Rybnik 

udanie rozpoczęły trzeci z rzędu sezon w 
ekstraklasie. W meczu inaugurującym przed 
własną publicznością podopieczne trenera Mi-
rosława Orczyka pokonały Inee Poznań 85:74. 
Jednak w kolejnych spotkaniach rybniczanki 
doznały porażek, przegrywając kolejno z Super 
Pol Tęcza Leszno 55:72, Wisłą Can–Pack Kra-
ków 69:85, Lotosem Gdynia 56:84 i ŁKS–em 
Siemens AGD Łódź 57:64. Z jedną wygraną 
rybniczanki jak na razie plasują się w dolnej 
części tabeli, jednak mają za sobą potyczki  
z silnymi drużynami z Krakowa i Gdyni. Mimo 
to martwi nieco porażka Utexu z ŁKS-em, gdyż 
do tego spotkania obie ekipy miały na swoim 
koncie po jednym zwycięstwie i sąsiadowały 
z sobą w ligowej tabeli. Zatem coraz bardziej 
realna staje się walka UTEX–u o utrzymanie  
w ekstraklasie, ale dostać się do pierwszej 
ósemki będzie rybniczankom niezwykle trudno.  
Z drugiej strony, poprzednie sezony rybniczanki 
wspaniale rozpoczynały, by skończyć sezon na 
miejscu 7, zatem może gorszy początek wróży 

lepszy koniec? W 5 ro-
zegranych spotkaniach 
najwięcej punktów 
dla Utex–u zdobyła 
środkowa D. Hamp-
ton – 67, o trzy mniej 
ma na swoim koncie  
K. Krężel, a 56 punk-
tów zdobyła do tej 
pory Nikita Bell. Ko-
lejnymi rywalami Ute-

xu będą: na wyjeździe Energa 
Toruń (25.10.) i MUKS Poznań 
(30.10.) w Pawłowicach.

Tydzień przed inauguracją roz-
grywek na hali sportowej w Paw-
łowicach odbyła się uroczysta 
prezentacja drużyny UTEX–u 
ROW Rybnik, w której wziął udział 
prezydent Rybnika Adam Fudali. 
Prezentację uświetnił irlandzkimi 
rytmami zespół Carrantuohill.

Swoją koszulkę prezentuje Monika Sibora. 

Wojciech Sworowski z trenerem kadry narodowej 
Arturem Fajkisem – obaj z RMKS Rybnik.

N. Bell w akcji przeciwko obronie Wisły 
Kraków.
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Rowerowy cross
Na rybnickim torze Wiśniowiec 

odbyły się finałowe zawody Pucharu 
Polski w Four Crossie. Do imprezy 
zgłosiło się 34 zawodników: 8 junio-
rów, 11 w elicie i 15 w kategorii open. 
Finałowa rozgrywka w kategorii open 
była sprawą wewnętrzną zawodników 
Progresu Rybnik. Zwyciężył Mateusz 
Pyszny, przed Dominikiem Harazimem  
i Patrykiem Karwotem. Rywalizację 
wśród juniorów zdominowali zawodnicy 
z Wieży Anna Szczawno–Zdrój. W finale 
plany pokrzyżował im rybniczanin Ma-
riusz Jarek, który minął linię mety jako 
drugi. W elicie po dramatycznym wyścigu finałowym Bartosz Giemza był 3,  
a Michał Pyszny 4 (obaj z Progres Rybnik). Poza wyścigami rowerowymi zostały 
rozegrane również konkursy w dirt–skoki na rowerze oraz w jeździe na rolkach.

Mazik z medalem
W odbywających się w Gliwicach Międzywojewódzkich 

Mistrzostwach Młodzików w boksie (rocznik 1995) oraz 
kwalifikacjach do finału Pucharu Polski Juniorów i Ka-
detów w boksie walczyło 4 zawodników sekcji bokserskiej 
RMKS „Minkus” Rybnik. Wśród młodzików I miejsce i złoty 
medal w wadze 44,5 kg zdobył  Karol Kostka, zaś w kadetach  
I miejsce, zaliczane do Pucharu Polski w wadze 46 kg, wywal-
czył Kamil Pierchała, w wadze ciężkiej (powyżej 80 kg) Miłosz 
Laskowski po bardzo emocjonującym pojedynku w finale uległ 
na punkty 1:2 i zajął 2 miejsce. W juniorach I miejsce wywalczył 
Kamil Romański (waga 75kg), który w finale pokonał na punkty 
3:0 Mateusza Górowskiego z Nowego Sącza.

W Ostrołęce odbyły 
się natomiast bokser-
skie Mistrzostwa Pol-
ski  Młodzieżowców  
w boksie. Udział w tych 
zawodach brał zawod-
nik RMKS–u Rybnik 
Mateusz Mazik, który 
zdobył srebrny medal  
i tytuł wicemistrza kra-
ju w wadze piórkowej.  
W pierwszej swojej walce wygrał przed czasem z Adamem Kalitą 
z Wałcza, w walce o finał pokonał na punkty 3:0 Grzegorza Siar-
kę z Avii Świdnik. W finale przegrał na punkty (z odwiecznym 
swoim rywalem) Markiem Jędrzejewskim z Damnicy, którego 
zwyciężył w tegorocznych mistrzostwach seniorów. 

Z pałeczką wokół „Rudy”
Ponad 300 uczniów ze szkół ponadgimnazalnych, gimnazjal-

nych i podstawowych wzięło udział w rejonowych sztafetowych 
biegach przełajowych, które na początku października odbyły 
się na terenie kąpieliska „Ruda” w Rybniku. 

Dziewczęta rywalizowały na dystansie 6x800 m, chłopcy szkół podsta-
wowych i gimnazjów na dystansie 6x1000 m, a chłopcy szkół ponadgim-
nazjalnych na dystansie 6x1500 m. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
wśród dziewcząt I miejsce zajęły uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących – I LO im. K. Miarki w Żorach, a w kategorii chłopców – ucznio-
wie Zespołu Szkół nr 2 – II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Frycza 
Modrzewskiego w Rybniku. W grupie tej startowało odpowiednio 5 i 8 
sztafet. W kategorii szkół gimnazjalnych wśród dziewczyn I miejsce zajęły 
uczennice Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza w Rybniku, a w kategorii 
chłopców – uczniowie Gimnazjum nr 7 w Rybniku. Startowało odpowied-
nio 6 i 8 sztafet.  W najliczniej obsadzonej kategorii szkół podstawowych, 
w której startowało 13 sztafet zarówno u dziewczyn jak i chłopców,  
I miejsce wśród dziewczyn zajęły uczennice SP nr 15 w Żorach, a w ka-
tegorii chłopców zwyciężyli uczniowie  SP  nr 16 w Rybniku. Zwycięzcy 
poszczególnych kategorii awansowali do finałów wojewódzkich. 

Stoją od lewej: Cyprian Błaszczyk, Anna Korczak 
Siwicka, Cezary Herbeć, Julia Stefaniak, Olaf 
Duński i Paweł Winecki, Klęczą: Wojciech 
Bartoniek i Agnieszka Dubiel.

Ostatnie regaty
W zimowej scenerii odbyły się regaty O Puchar Rybnika i inter-

puchar oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w klasie 
Laser 4.7, kończące zmagania żeglarzy w młodzieżowych klasach 
sportowych: Optimist, Cadet, Europa, Laser Radial i Laser 4.7. 

Frekwencja zapowiadała się rekordowo, ale krótko przed zawodami pogoda 
odstraszyła wielu zawodników. Mimo wszystko ci najbardziej zdeterminowani 
przyjechali do Rybnika i w stawce 87 łodzi z 5 państw stawili się na starcie na 
ciepłych wodach rybnickiego zalewu. W Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików dwa medale zdobyli zawodnicy TS Kuźnia Rybnik. Złoty wywalczyła 
Julia Stefaniak, a brązowy Cezary 
Herbeć. W klasie Optimist rewe-
lacyjnie żeglował Wojciech Barto-
niek wygrywając wszystkie wyścigi 
i plasując się przed klubowym 
kolegą Cyprianem Błaszczykiem. 
W Cadecie dwie załogi rybnickie 
stanęły na podium: Rafał Winecki 
– Szymon Sobik na miejscu trze-
cim oraz Bartek Chrupek – Marcin 
Kozubowicz na miejscu drugim. 
Interpuchar to cykl regat (4 zawo-
dy) odbywających się w Czechach, 
Słowacji i Polsce. Ostatnia edycja 
przypada na październikowy Pu-
char Rybnika i tutaj też był finał tej rywalizacji. Na podium także stanęli zawodnicy 
TS Kuźnia. W Optimiście drugi był Cyprian Błaszczyk, trzecia Agnieszka Dubiel, 
natomiast w Laserze 4.7 wygrała Julia Stefaniak, trzecie miejsce przypadło Ani 
Korczak–Siwickiej. Regaty odbyły się przy wsparciu dotacji samorządu Woje-
wództwa Śląskiego, Urzędu Miasta Rybnika, funduszu rozwoju Kultury Fizycznej, 
Śląskiej Federacji Sportu i tradycyjnie Fundacji Elektrowni Rybnik. 

Taneczny Nadir Cup
Rybnicka Akademia Tańca Nadir była organi-

zatorem I Ogólnopolskiego turnieju tańca towa-
rzyskiego „Nadir Cup” Rybnik 2009. Przez dwa dni 
turnieju na parkiecie zaprezentowało się ponad 120 
par z 53 klubów z Polski, Słowacji, Czech, Ukrainy, 
Serbii. Pary te rywalizowały w 18 kategoriach, klasach 
i stylach. W turnieju Rybnik reprezentowały dwie pary 
z MIX Rybnik i 7 par z Nadir Rybnik.  

Podniebne ewolucje na dwóch kółkach.

Start do biegu dziewczyn szkół podstawowych.
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Debiut WKKW
Na terenie ośrodka jeździeckiego w Stodołach odbyły się I Mistrzostwa 

Śląska w WKKW oraz zawody regionalne w skokach przez przeszkody.  
W pierwszy dzień zawodów rozegrano dwie konkurencje: ujeżdżanie i próbę tereno-

wą czyli tzw. cross, dzień później próba 
skokowa zakończyła WKKW. Po niej ro-
zegrano zawody regionalne w skokach 
przez przeszkody. W mistrzostwach 
śląska w grupie juniorów młodszych 
tryumfowali zawodnicy Energetyka 
Rybnik: złoto zdobyła Roksana Ko-
nieczna, która dosiadała konia Wnyk, 
a srebro Zuzanna Kubica na Ariadnie. 
Były to ostanie w tym roku zawody jeź-
dzieckie na terenie otwartym.

Realna samoobrona
W połowie października w hali 

sportowej Zespołu Szkół Ekono-
miczno–Usługowych w Rybniku 
odbyły się II Zawody Realnej Sa-
moobrony. Ich organizatorem była 
Komenda Miejska Policji w Rybniku 
i Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego. 
Impreza, w której wystąpiło 130 mło-
dych zawodników z 10 klubów z różnych stylów walki, to część projektu pt: „Pamiętaj, 
od ciebie zależy jak spędzasz wolny czas”, promującego aktywne formy spędzania 
wolnego czasu jako alternatywy na pojawiające się zagrożenia czy patologie. Podczas 
imprezy odbył się również konkurs plastyczny oraz wygłoszono prelekcję na temat 
zasad bezpiecznego zachowania oraz szeroko rozumianej profilaktyki. 

Amatorzy już grają
28 września ruszyły rozgrywki jednej z największych 

lig amatorskich w Polsce – Amatorskiej Ligi Piłki Siat-
kowej Rybnik 2009/10.

W nowym sezonie ponownie zagra 29 drużyn – po raz pierw-
szy w historii ligi nie zgłosiła się do niej żadna nowa ekipa, 
ale też zgłosiły się wszystkie drużyny z poprzedniego sezonu! 
To już jedenasty sezon rozgrywek i jak przystało na nowe 
dziesięciolecie, jest i nowa formuła rozgrywek, a mianowicie 
nie będzie już eliminacji i trzeciej ligi. Czternaście najlepszych 
zespołów z poprzedniego sezonu zagra w pierwszej lidze, 
a pozostała piętnastka w drugiej. W obu ligach rozgrywki 
będą toczone systemem każdy z każdym, mecz i rewanż, a o 
ostatecznej klasyfikacji zadecyduje faza play–off. Ostateczne 
rozstrzygnięcia zapadną na turnieju finałowym, który zostanie 
rozegrany 29 maja 2010 r. 

Po 3 rozegranych kolejkach w 1 lidze na prowadzeniu znaj-
dują się: Dwójka Świerklany Żywiec Zdrój, Soraya – TKKF 
Pawłowice, Artus Żory i Jedynka Jankowice II. Wszystkie 
cztery drużyny mają na swoim koncie po 9 punktów. Dru-
goligowej tabeli przewodzą: Strzelec Gorzyczki i Śląskie 
Centrum Rybnik. 

•••
Ruszyły też rozgrywki XII edycji Rybnickiej Amator-

skiej Ligi Koszykówki. W sezonie 2009/2010 do rywalizacji 
stanęło 11 drużyn z Czerwionki, Leszczyn, Radlina, Wodzi-
sławia Śląskiego, Żor i oczywiście Rybnika. W bieżącym 
sezonie każda z drużyn rozegra po 20 meczów systemem mecz 
i rewanż, a zwycięzcą rozgrywek zostanie drużyna, która po 
zakończeniu sezonu znajdzie się na czele tabeli. Po dwóch 
kolejkach prowadzi ARX Rybnik, a tabelę zamykają Browary 
Żory przed Czarno na białym Rybnik.

Judocy na matę
Na Mistrzostwach Polski seniorów  

i seniorek w judo, jakie odbyły się w Opo-
lu, wystąpiło czworo zawodników Polonii 
Rybnik. Agnieszka Szymura w kategorii do 
78 kg, (aktualnie trenerka młodszych grup 
w klubie, a zarazem nauczycielka wf w SP 
34), po dwóch walkach przegranych i jednej 
wygranej ostatecznie zajęła dziewiąte miejsce. 
Rafał Kowalczyk, który startował w seniorach 
jako junior, przegrał jedną walkę i odpadł  
z turnieju. Agata Perenc również startowała 
w seniorkach będąc jeszcze juniorką, a jako 
najlepsza zawodniczka w kraju w swojej wa-
dze i kategorii wiekowej, potwierdziła wysoką 
formę zajmując trzecie miejsce i zdobywając 
brązowy medal. Ostatnie sukcesy na arenie 
krajowej w juniorkach, jak również w seniorach 
potwierdzają dobrą dyspozycję Perenc przed 
Mistrzostwami Świata w judo, które zostaną 
rozegrane pod koniec października w Paryżu, 
gdzie będzie reprezentować nasz kraj, klub  
i miasto Rybnik. 

Doskonały występ zanotował także Ariel 
Kuśka w kategorii wagowej do 60 kg, udowod-
niając, że jest również w czołówce krajowej 
– przegrał jedynie w finale i zajmując II miejsce 
w zawodach.

•••
W Jastrzębiu odbył się Puchar Polski 

juniorów i juniorek młodszych w judo,  
w którym zawodnicy Polonii Rybnik zdobyli 
kilka medali, w tym złoty. Polonia była 
też najlepszym śląskim klubem. Po kwa-
lifikacjach pierwszy do walki stanął Szymon 
Bury (waga do 60 kg), który przegrał pierwszą 
walkę z późniejszym zdobywcą Pucharu Polski, 
następnie dwie walki wygrał i był na najlepszej 
drodze do zdobycia brązowego medalu, nieste-
ty, przegrał czwartą walkę ostatecznie zajmując 
siódme miejsce. Równocześnie walczył Dawid 
Kuwaczka w tej samej kategorii wagowej. Da-
wid miał pierwszy los wolny, następnie walkę 
wygrał, kolejną przegrał przechodząc do repa-
saży, gdzie dwie kolejne walki wygrał. Przegrał 
walkę o trzecią lokatę zajmując piąte miejsce, 
co jak na młodzika jest dużym osiągnięciem. Po 
nich do walki stanął Adrian Wala (waga do 50 
kg), który po losie wolnym wygrał trzy kolejne 
walki i w finale zmierzył się z zawodnikiem 
gospodarzy Patrykiem Godkiem, ulegając mu 
nieznacznie na najmniejszą akcję punktowaną, 
zdobywając pierwszy medal dla Polonii Ryb-
nik. Przemek Frysztacki (waga do 46 kg), idąc  
w ślady swojego kolegi Adriana również wygrał 
wszystkie walki docierając do finału, w którym 
również musiał uznać wyższość swojego prze-

ciwnika, zdobywając drugi srebrny medal dla 
swojego klubu. Dla Przemka jest to pierwszy 
medal na arenie krajowej, z czego bardzo zado-
wolony był również trener Krzysztof Mika.   

Wśród juniorek młodszych Dominika An-
tosz (waga powyżej 70 kg) przegrała walkę  
i odpadła z turnieju. Jej koleżanka w tej samej 
wadze Nicole Kukuczka wygrała wszystkie 
walki zdobywając złoty medal i potwierdzając, 
że jest najlepszą juniorką młodszą w kraju. 
Ania Porwoł (do 70 kg) rozpoczęła od dwóch 
wygranych walk. W rywalizacji o wejście 
do finału niestety uległa swojej koleżance  
z sąsiedniego klubu UKS Dwójka Rydułtowy 
– Weronice Czempik. Ani pozostała walka 
o trzecie miejsce, ale i tu zabrakło jej siły na 
swoją przeciwniczkę. Ania Borowska (do 52 
kg), wygrała jedną, a przegrała dwie walki, zaj-
mując siódme miejsce. Najlżejsza zawodniczka 
Karolina Wojciechowska (do 48 kg) rozpoczęła 
nienajlepiej, przegrywając swoją pierwszą wal-
kę z mistrzynią swojej wagi, która to pociągła 
Karolinę do repasaży. Karolina odwdzięczyła 
się swojej przeciwniczce i wygrała wszystkie 
kolejne walki zdobywając brązowy medal.

Klub Polonia Rybnik zajął pierwsze miejsce 
w klasyfikacji klubów śląska, które wystartowa-
ły w Pucharze Polski.

Na matach sztukę samoobrony prezentowali 
najmłodsi zawodnicy.



Rybnicki oddział Polskiego Związku Hodowców 
Kanarków i Ptaków Egzotycznych 

zaprasza do Rybnickiego Centrum Kultury 
na wystawę kanarków, papug i ptaków egzotycznych 

która odbędzie się w dniach od 6 do 8 listopada br., 
w godzinach od 9.00 do 17.00 (w niedzielę do godz. 16.00). 

Wśród atrakcji również loteria fantowa. 
Serdecznie zapraszamy.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 49

Z notatnika strażnika miejskiego

Informacje o działaniach rybnickiej Straży Miejskiej również na www.sm.rybnik.pl

Zmiany w ruchu 
w rejonie cmentarzy
W okresie od 30 października do 4 

listopada, w związku ze wzmożonym 
ruchem drogowym w okolicy cmentarzy 
na terenie Rybnika wprowadzone zostaną 
zmiany organizacji ruchu.

Cmentarz Komunalny:
• ulica Rudzka – zakaz zatrzymywania się 

po lewej stronie na odcinku od skrzyżo-
wania z ulicą Kotucza do skrzyżowania 
z ulicą Janiego, po prawej stronie od 
skrzyżowania z ulicą Kotucza do wjazdu 
do domu pogrzebowego,

• ulica Kotucza – zakaz zatrzymywania się 
po obu stronach drogi na odcinku od ron-
da Kotucza – Budowlanych – Dworek do 
ronda Gliwicka – Kotucza – Wyzwolenia,

• ulica Gliwicka – zakaz zatrzymywania 
się po obu stronach drogi na odcinku od 
ronda Gliwicka – Wyzwolenia – Kotucza 
do ronda Europejskiego,

• ulica Janiego – zakaz postoju na całej 
długości.   
Parkingi przy głównym wejściu na cmen-

tarz i przy domu pogrzebowym przezna-
czone będą dla osób mających trudności 
w poruszaniu się (posiadaczy obowiązują-
cych kart parkingowych), dla pozostałych 
uczestników ruchu pozostawiono do dyspo-

Wrak…
2 października SM otrzymała zgłoszenie 

o samochodzie porzuconym przy ul . Jaskółczej, 
niedaleko cmentarza komunalnego. Podczas 
wstępnych ustaleń patrol SM stwierdził, że 
samochód ma wybitą szybę oraz uszkodzone 
koło. Ponieważ zachodziło podejrzenie, że 
pojazd był przedmiotem kradzieży lub brał 
udziału w wypadku, straż rozpoczęła czyn-
ności wyjaśniające. Jak na razie nie udało się 
potwierdzić żadnej z powyższych teorii, więc 
najpewniej mamy do czynienia z wrakiem…

Maszt czy fotoradar? 
Kierowcy w naszym mieście będą musieli 

zapamiętać kilka nowych miejsc lokalizacji 
masztów radarowych. Zostały one postawione 
w różnych dzielnicach miasta, w pobliżu przejść 
dla pieszych, m.in. na ul. Wodzisławskiej na 
Zamysłowie, o co zabiegali radni i mieszkańcy 
dzielnicy. Na przełomie września i października 
funkcjonariusze SM w tej właśnie dzielnicy 
dokonywali pomiaru natężenia ruchu na ul. 
Jankowickiej. Reakcje kierowców na nowe 
fotoradary zapewne będą różne, choć nikt 
chyba skuteczności odmówić im nie może. Już 
zwykle sam widok słupa, na którym może się 
on znajdować urządzenie, sprawia, że kierowcy 
zwalniają. 

Mandat czy alkohol
8 października w godzinach popołudnio-

wych, operator monitoringu poinformował 
straż o grupie kilku mężczyzn pijących alko-
hol na schodach TZR. Na miejscu pojawili 
się strażnicy, którzy po wylegitymowaniu, 
„wlepili” osobom pijącym alkohol mandaty. 
Mężczyźni po przyjęciu kary oddalili się, choć 
jak się wkrótce okazało, niezbyt daleko. Kil-
kadziesiąt minut później ponownie strażnicy 
otrzymali informację, iż jeden z ukaranych 
wcześniej mężczyzn zasłabł na Placu Wolno-
ści. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia. 
Po przebadaniu okazało się, że mężczyzna 
nie potrzebuje hospitalizacji, został więc 
odwieziony do domu. Ciekawe czy omdlenie 
było spowodowane wypitym alkoholem czy 
otrzymanym wcześniej mandatem?

Pracowity weekend
Mnóstwo pracy mieli strażnicy w week-

end 10 i 11 października, aż sześciokrotnie 
interweniowali w związku z nadmiernym 
spożyciem alkoholu. W dwóch przypadkach 
sytuacja była niezwykle poważna: jednego 
mężczyznę znaleziono na parkingu przy ul. 
M.C Skłodowskiej, a jego stan jego był tak 
poważny, że nie można było nawiązać z nim 
żadnego kontaktu. Na miejsce wezwano 

pogotowie, a mężczyzna który okazał się 
osobą bezdomną, został odwieziony do 
izby wytrzeźwień w Tychach. Kolejnego nie-
trzeźwego znaleziono na ławce w parku w 
pobliżu bazyliki św. Antoniego. Obudzony  
nie był w stanie samodzielnie się poruszać. 
Ponownie wezwano karetkę pogotowia. Po 
przebadaniu mężczyzna został odwieziony 
do domu. Aż strach pomyśleć, co mogłoby się 
stać gdyby obu mężczyzn nie odnaleziono. 
Zima coraz bliżej i nocleg pod chmurką  traci 
„walory zdrowotne”…

Problem bezdomnych
W kilka dni później, 14 października, SM 

otrzymała wezwanie do nocujących przy ul. 
Świerklańskiej bezdomnych. Ze względu na 
znaczne pogorszenie pogody, nocleg niemal 
pod gołym niebem mógł się dla tych osób 
zakończyć fatalnie. Strażnicy podjęli interwen-
cję i osoby bezdomne zostały odwiezione do 
Schroniska Brata Alberta. Podobne zgłoszenia 
zdarzają się coraz częściej. Niestety, głównym 
niebezpieczeństwem w przypadku osób bez-
domnych jest nadużywanie alkoholu, stąd 
często jednym miejscem, w którym można je 
ulokować, jest izba wytrzeźwień. 

Fr.

zycji parkingi przy ulicach: Rudzkiej (naprze-
ciw Spółdzielni Łączność), Gliwickiej (przy 
kąpielisku Ruda), Brudnioka i Janiego.

Dla osób korzystających z parkingów przy 
ulicy Gliwickiej i Janiego wejście na cmentarz 
od ulicy Jaskółczej.

Niedobczyce: 
• Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego 

i zakazu zatrzymywania się na całej dłu-
gości ulicy Cienistej – wjazd na parkingi 
przy cmentarzu od ul. Wołodyjowskiego, 
a wyjazd na ulicę B. Krzywoustego,

• ulica Wołodyjowskiego – zakaz zatrzy-
mywania się na odcinku od skrzyżowania 
z ulicą Leszczyńskiego do ronda. 

• Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego 
i zakazu zatrzymywania się na całej dłu-
gości ulicy Cienistej – wjazd na parkingi 
przy cmentarzu od ul. Wołodyjowskiego, 

a wyjazd na ulicę B. Krzywoustego, 

Boguszowice Stare:
• wprowadzenie ruchu jednokierunkowego 

na ulicy Jemiołowej – wjazd od ulicy Bo-
guszowickiej,

• wprowadzenie ruchu jednokierunkowego 
na ulicy Jemiołowej – wjazd od ulicy Bo-
guszowickiej, 

Apelujemy do wszystkich posiadaczy 
pojazdów mieszkających w pobliżu 
cmentarzy lub mogących korzystać 
z komunikacji miejskiej o niekorzystanie 
w tych dniach ze swoich pojazdów.

 W związku z remontem ul. Wyzwole-
nia, jadący z Żor proszeni są o zwrócenie 
uwagi na oznakowanie i wprowadzone 
objazdy. Szczegóły na www.rybnik.pl, 
w dziale Inwestycje drogowe.



CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980
CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 75 53 400
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Rabih Alameddine, Hakawati, 
mistrz opowieści. Wydawnictwo 
Znak, Kraków 2009.

Autor, z pochodzenia Libańczyk, jest nie 
tylko pisarzem, ale i malarzem. I choć od 
lat mieszka w Anglii i USA, jego pisarstwo, 
przełamując stereotypy, przybliża ludziom 
Zachodu bogactwo kultury arabskiej. Ala-
maddine porównywany jest z tak znakomi-
tymi twórcami jak Gabriel Garcia Marquez 

czy Isabel Allende. Jego obszerna, ponad 600 - stronicowa książka ma 
„szkatułkową” formę, jest opowieścią w opowieści, świetną na długie, 
jesienne wieczory.

•••
Vege, nr 7(15), wrzesień 2009. 

Wyd. Newman, Sp. z o.o.
Miesięcznik (nie tylko dla wegetarian) 

poruszający problemy natury, zdrowia, 
diety, ekologii i kultury. I choć tytuł sugeruje, 
że w piśmie znajdziemy głównie przepisy 
wegetariańskie, zawartość jest o wiele 
bogatsza. W numerze m.in. artykuł o Bono, 
problemach wegan w Anglii i rozważanie 
czy zwierzę jest „osobą”. Czyli różnorodna tematyka z „odpowiedniego” 
punktu widzenia…

•••
CD Kayah, Skała, Kayax Music 

2009.
Najnowsza płyta wokalistki, prawie cał-

kowicie autorska (współautorem muzyki do 
jednej tylko piosenki jest Krzysztof Pszona). 
Jak mówi Kayah, zakończenie „procesu 
twórczego” powitała z ulgą, szczęściem 

i sentymentem. Na płycie z wielkim emocjami dziękuje za współpracę 
wszystkim, którzy do powstania krążka się przyczynili. Efekt jest znako-
mity – płyta jest klimatyczna i liryczna, pełna ciepła i wiary w człowieka. 
Warto przysłuchać się tekstom, bo stanowią one w dużym stopniu o 
wartości płyty.

•••
DVD Jagodowa miłość, reż. 

Wong Kar Wai, prod. USA
Debiut filmowy znakomitej wokalistki 

Norah Jones (córki hinduskiego muzy-
ka Ravi Shankara), która w „Jagodowej 
miłości” poszukuje sensu życia i uczucio-
wego spełnienia. Pomagają jej spotkani 
w czasie wielkiej wędrówki po Ameryce 
ludzie, w których role wcielili się m.in. Jude 
Law, Natalie Portman czy Rachel Weisz. 
Won Kar Wai przywrócił melodramatowi świeżość – piszą krytycy. 
I się nie mylą…

Rozwiązanie „Foto–zagadki” z 
nr 9 – To urokliwe, zielone miejsce 
znajduje się w oficynie kamienicy 
Rynek 12, w której znajduje się... 
cóż za niespodzianka... redakcja 
„GR”.

Nagrody za prawidłowe odpowie-
dzi otrzymują: BOGUSŁAWA KOCUR 
i IRMA PAJĄK z Rybnika.

Po odbiór nagród należy zgłosić się do 
redakcji w ciągu 1 miesiąca od ogłoszenia 
zwycięzców.
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Bezpłatna mammografia
Rybniczanki mogą korzystać z bezpłatnych badań mammograficznych wykony-

wanych w ramach „Programu Profilaktyki Raka Piersi”. Oferta przeznaczona jest dla 
kobiet w wieku 50–69 lat, które w ostatnich dwóch latach nie miały zrobionej mammografii. 
Finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia badania będą przeprowadzane 
w filii jastrzębskiego Niepublicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
„MEDICUS 99”, która mieści się w Rybniku przy ul. Kościuszki 54. Zainteresowane 
panie mogą się rejestrować pod numerem telefonu 32/755 88 19.

Posiadasz zaległości czynszowe za mieszkanie komunalne?
Chcesz uniknąć eksmisji?

Zamień lokal na mniejszy lub o niższym standardzie.
Do zamiany można zgłaszać zadłużone mieszkania.

Masz małe mieszkanie i stać cię na większe?
Skorzystaj z możliwości zamiany...

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 
funkcjonuje Biuro Zamiany Lokali.

Zadaniem tego biura jest pomoc w załatwieniu formalności związanych 
z zamianą mieszkań komunalnych między kontrahentami.

Zapraszamy

Zamień mieszkanie!!!

Biuro Zamiany Lokali, 44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 12,
tel. 32/42 94 868, 

e–mail: bzl@zgm.rybnik.pl, www.zgm.rybnik.pl

BIURO ZAMIANY LOKALIHity na październik

Foto–zagadka

Wystarczy uważnie przyjrzeć się 
publikowanemu obok zdjęciu i odgad-
nąć, gdzie znajduje się i jaką funkcję 
pełnił odnawiany właśnie obiekt.

Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, znasz historię 
i interesujesz się zachodzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział 
w konkursie. 

Na odpowiedzi na kartkach pocz-
towych czekamy do 13 listopada br. 
Wśród osób, które przyślą lub przyniosą 
do redakcji (Rynek 12 a) kartkę pocz-
tową z prawidłowym rozwiązaniem, 
rozlosujemy nagrody:    

2 pozycje książkowe 
do wartości 50 zł każda

CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980
CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 75 53 400

empik
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BIURO RACHUNKOWE 
LIBRA

tel. 032 42 27 858
libra@hoga.pl

ul. Rynek 6  (II piętro) 
44-200 Rybnik

korepetycje i lekcje indywidualne 
języka niemieckiego w domowej atmosferze

tel. 506 175 437
www.korepetytor.home.pl

GABINETY LEKARSKIE

PARKING, WYMAGANIA NZOZ
Rybnik, ul. Borki 20, tel. 600 965 847

DO WYNAJĘCIA

Rybnik, ul Słowiańska 30
tel. 500480459

e-mail: nostalgia.rybnik@o2.pl
www. nostalgia.rybnik.pl

• Mycie i konserwacja nagrobków, sprzątanie 
otoczenia grobów. 

• Układanie kwiatów, wiązanek, wieńców 
i stroików okolicznościowych, zapalanie zniczy.

• Zamawianie Mszy Św. za osoby zmarłe, 
modlitwy wypominkowej (Zaduszki).

NABÓR NON-STOP BEZPŁATNE LEKCJE POKAZOWE

Rybnik, ul. Hibnera 41, tel. 032/422 44 34, 0693 55 49 30, 0601 83 78 15, 0667 030 353
www.republika.pl/centrummuzyczne

ZESPOŁY WOKALNE: DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE

TANIEC DYSKOTEKOWY JUŻ OD 5 LAT
Kursy taneczne: 
tańce latynoamerykańskie i standardowe

4 GŁOSOWY CHÓR KOŚCIELNY „CANTATE DEO” 
w czwartek od 19:00

SMERFETKOWO
2, 3, 4-latki ćwiczą 

z opiekunem
(muzyka i plastyka)

STUDIO WOKALNE: 
śpiew solowy (emisja głosu,dykcja,solfeż, praca nad repertuarem wykonawczym)

NAUKA GRY NA RÓŻNYCH INSTRUMENTACH

Śląskie Centrum Muzyczne 
Szkoła Muzyczna – Muzyka i Ruch

R E J E S T R A C J A :  0 3 2  4 3 0  4 1  5 9

Gabinet Endokrynologiczny Franciszek Mazur

choroby tarczycy (USG, biopsja tarczycy), osteoporoza, zaburzenia hormonalne

SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

RYBNIK, NA GÓRZE 8, PON. 18-19, SOB. 11-12
ŻORY / RYNEK, KOŚCIUSZKI 1A, ŚR. 18-19

RACIBÓRZ, WILEŃSKA 1, ŚR OD 16

NIKI Centrum Dziecięce

MODNA
ODZIEŻ
CIĄŻOWA

Rybnik ul.Kościelna 15 (w pasażu)

KOL-DAR OKNA I DRZWI Kołacz Dariusz
Rybnik (Nowiny): ul. Kominka 45, tel. (0-32) 42-43-074 ; fax (0-32) 42-43-071
Leszczyny: ul. Dworcowa 2, tel. (0-32) 42-70-362 
Rybnik (Centrum): ul.Gliwicka 26, tel. (0-32) 42-25-990
Żory: ul. Garncarska 15 A, tel. (032) 43-41-139
kol_dar@poczta.onet.pl • www.kol-dar.pl

okna
drzwi
parapety
rolety
bramy

OKNA KTÓRE CIESZĄ JAKOŚCIĄ I CENĄ

J E S I E N N A 

PROMOCJA

Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 032 42 35 470
Zapraszamy w godz. 10.00 – 17.00

•  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
     – EKSTERNISTYCZNIE, 3 SEMESTRY, 15 MIESIĘCY

•  KADROWO-PŁACOWY
•  KSIĘGOWO- PODATKOWY
•  OBSŁUGA KOMPUTERA
•  J. ANGIELSKI, J. CHIŃSKI e-mail: atenarybnik@wp.pl

Patroni miedialni:

d o  k u p i e n i a  n a
Zapraszamy do sklepu internetowego

Pod tym adresem znajdą Państwo atrakcyjną, szeroką ofertę 
kalendarzy klasycznych, a także zupełne nowości na rynku. 

Odwiedzając sklep www.dobrekalendarze.pl 
macie Państwo możliwość skonfi gurowania kalendarza, który będzie 

w stanie zaspokoić nawet najbardziej wyszukane gusta. 
Prezentujemy tutaj jedynie przykładowe wzory z naszej bogatej 

oferty zawierającej 670 różnorodnych kalendarzy.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nowej oferty.

Prezentujemy ponad 30 różnorodnych zdjęć, które można połączyć 
z 10 rodzajami kalendariów. 

trójdzielne, 5-miesięczne, maxi 4 miesięczny, 
jednodzielne z notesem, jednodzielne

miejsce na nadrukmiejscccee 

miejsce na nadruk

miejsce na nadruk

n o w o ś ć !

n o w o ś ć !

miejsce na nadruk

n o w o ś ć !
planszowe

wielodzielne

wieloplanszowe
Możliwość 

prezentacji 
kalendarza na 

3 różne sposoby

n o w o ś ć !miejsce na nadruk

książkowe 
i biurkowei biui biu

n o w o ś ć !

n o w o ś ć !

n

!

miejsce na nadruk

sce na nadruk

miejsce na nadruk

W ofercie posiadamy 39 wzorów 
kalendarzy, różnorodnych pod 
względem tematyki i formatu.

KALENDARZE 2010

Kupując nasze kalendarze wspierasz 
akcję fundacji „mam marzenie”
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Policja 997 112 (bezprzewodowe) 42 95 200
Straż Pożarna 998 43 95 801
Pogotowie Ratunkowe 999 42 23 666
Straż Miejska 986 42 27 254
Miejsko–Powiatowe 
Centrum Zarządzania Kry zy so we go 42 21 000, 43 95 801
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
- Pogotowie Ratunkowe 999, 112 (przewodowe), 42 23 666
Pogotowie zimowe 43 29 560, 43 29 565
Pogotowie energetyczne 991 30 30 991
Pogotowie gazowe 992 42 23 419, 42 25 565, 42 23 493
Pogotowie ciepłownicze 993 42 24 645
Pogotowie wodno–kanalizacyjne 42 23 681, 42 49 599
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 500 543 300
Pomoc Drogowa 9631 42 24 400, 42 24 407
Pogotowie weterynaryjne 42 22 461
Pogotowie dźwigowe 42 24 085

DRUK:
Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEŃ: 

tel. 32/423 80 88, tel./fax 32/423 80 90

Schronisko „Przytulisko”
dla kobiet i kobiet z dziećmi, ul. Chro bre go 16, 32/42 33 599 

Przytulisko pomaga kobietom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (czynne całą dobę)

Ważne adresy i telefony:

www.grupainfomax.com
rybnik@grupainfomax.com

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

Redakcja: Wiesława Różańska (r) (redaktor naczelna); 
Sabina Horzela–Piskula (S), Dominika Ingram–Nowaczyk (D) (dziennikarz)
Edyta Szymaszek–Górczyńska (redaktor techniczna)
Wydawca: Rybnickie Centrum Kultury

Zastrzegamy sobie prawo skracania tek stów i zmiany ty tu łów.
Za treść ogłoszeń redakcja nie od po wia da.
Teksty niezamawiane przyjmujemy wyłącz nie na nośnikach elektronicznych.

ADRES REDAKCJI: 44-200 Rybnik,
Rynek 12a (ofi cy na), skryt ka pocz to wa 96
tel./fax 32/42 28 825, 32/42 60 070, 
e–mail: gazeta@um.rybnik.pl
http://www.rybnik.pl/gazeta

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych
Dyżury radnych we wszystkie dni robocze od godz. 11.00 do 13.00 

w Biurze Rady, UM, ul. Chrobrego 2, www.bsrrybnik.pl.

Urząd Miasta w Rybniku – tel. 32/43 92 000
Urząd Stanu Cywilnego – tel. 32/42 23 210

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Biuro Poselskie Marka Krząkały, ul. Wysoka 15/17(Okrąglak), 

tel/fax. 32/42 36 916. Biuro czynne od pon do piątku 10.00–17.00
Dyżury radnych w każdy wtorek 16.00–18.00; 

Bezpłatne porady prawne: środy 16.00–18.00 – prosimy o zapisy.
Szczegóły i informacje: www.platforma.rybnik.pl, www.krzakala.pl. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 32/42 21 111, 118 (pon.-pt. 7.00–15.00)
OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych, ul Raciborska 20, tel. 32/42 375 72 (pon.–pt. 7.00–15.00)
OPS –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe, ul. J.F. Białych 7, tel. 32/42 371 88 (pon.–pt. 7.00–15.00)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30–15.30)
Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

32/42 26 245 (ul. Chrobrego 16, pon. 12.30–14.00, wt., śr., czw. 15.30–17.00)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 32/42 28 300 (pon., wt., śr. 8.00–15.00, czwartki 15.00–17.30 

po umówieniu telefonicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 32/42 25 639 (pon.–pt. 8.00–20.00)

Całodobowy Telefon Zaufania – 32/42 33 555
Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 32/25 37 983 (pon., śr., czw. 17.00–20.00)

Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda”
ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32/42 21 087 – wtorki, czwartki, piątki, niedziele 16.00–20.00

Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. Ko ściusz ki 17, tel. 32/42 35 511, poniedziałek 10.00–12.00
Spotkania „Amazonek” w każdy 2 poniedziałek miesiąca o 15.00

Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób
Niesłyszących, ul. Kościuszki 17, tel. 32/42 36 766, dyżury w piątki od godz. 15.00 do 20.00 

Terenowy Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Rybniku, ul. KEN 29, 44–207 Rybnik (ZS–P nr 4), 
tel. 32/42 46 429. Dyżury: 1 środa miesiąca w siedzibie ZNP, ul. Kościuszki, godz. 14.00–15.00, 

pozostałe środy w siedzibie ZS–P nr 4, godz. 10.45–11.30.
Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków w Rybniku, 

ul. Kościuszki 17, tel. kom. 502 31 79 92 – zaprasza na spotkania 
wtorki 11.00–13.00, czwartki 16.00–17.30, tel. 032/42 36 180 (czynny w czasie dyżurów) 

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku
Dyżur: 1 środa miesiąca, godz. 16.00, Rybnik, ul. 3 Maja 11 (Biuro Senatorskie Antoniego Motyczki)

Drukarnia INTERAK Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 93 ,64-700 Czarnków

tel. 67/356 33 33, www.interak.pl 
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Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury we wtorki (10.00–11.00) i w czwar tki (16.00–17.00), 

ul. Kościuszki 17 (I piętro, p. 122), tel. 32/42 37 268 (czynny w cza sie dyżurów). 
W trakcie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dziel ni co wym

Związek Gór no ślą ski – koło Ryb nik 
zaprasza na spo tka nia w każ dy ostat ni piątek mie sią ca 

do Domu Ka te che tycz ne go bazyliki św. Antoniego na godz. 18.00.

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro Senatorskie senatora Tadeusza Gruszki, tel./fax 32/42 24 170

Biuro Poselskie posłów Bolesława Piechy, tel. 32/42 28 453, 
Grzegorza Janika, tel. 32/42 22 909,  ul. Sobieskiego 1. 

www.pis-rybnik.com.pl
Uprasza się o wcześniejsze umawianie telefoniczne lub osobiste.

Bezpłatne porady prawne: środy 16.30-18.30 i czwartki 16.00–18.00

Sojusz Lewicy De mo kra tycz nej
Dyżury w każdy czwar tek 16.00–18.00 w miejsko–powiatowym 

biurze SLD, ul. Białych 7, tel. 32/42 27 914.

Socjaldemokracja Polska
Przewodniczący Zarządu Miejsko–Powiatowego Kazimierz Zięba zaprasza 
w każdy poniedziałek i czwartek 14.30–17.00 do biura SdPl, ul. Sa int Vallier 4.

Ruch Autonomii Śląska
Dyżury: wtorek 10.00–12.00, czwartek 16.00–18.00 i w piątek 15.00–17.00, 

ul. Białych 7/311, tel./fax 32/42 37 822

Partia Demokratyczna
www.demokraci.pl, tel. 602 534 080

Biuro Senatorskie Antoniego Motyczki
ul. 3 Maja 11, 44–200 Rybnik, tel. 32/42 31 337 kom. 512 078 423

Porady prawne w każdy poniedziałek od 17.30–19.30 (prosimy o zapisy – telefonicznie bądź osobiście)
Dyżur Biura Poselskiego R. Zawadzkiego – wtorek 14.00–16.00
Dyżur Biura Poselskiego H. Siedlaczka – czwartek 13.00–15.00

Oferuje następujące usługi cmentarne: 
• przygotowanie grobu i wykonanie pochówku • pochowanie urn w grobach urnowych i ziemnych 

• umieszczanie urn w kolumbarium • czynności ekshumacyjne
Oferujemy wynajęcie kaplicy do pogrzebu oraz przechowanie zwłok w chłodni.
Przyjmujemy opłaty przedłużające rezerwację grobu ziemnego o kolejne 20 lat.

Administruje lub nadzoruje cmentarze komunalne w dzielnicach miasta: 
Północ – ul. Rudzka 70 b; Chwałęcice – ul. Karłowa; Chwałowice – ul. Kamienna; Boguszowice Stare – ul. Zadumy

Dział Cmentarzy Komunalnych, Rybnik, ul. Rudzka 70b, tel. 32/42 28 991 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00, sobota 8.00–13.00

Biuro Poselskie posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Marcinkiewicza
ul. Rynek 1, 44-200 Rybnik, tel./fax  32/433 16 76

Gabinety Le kar skie Rybnik, ul. Reymonta 50 
(wjazd od salonu HONDA)

Rejestracja od 14.00, 
tel. 032 432 77 94

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. Jan Pawlikowski

Specjalista Urolog

USG układu 

moczowego

tel. 0601 722 180

lek. med. Urszula Zimoń

Specjalista chirurg

chirurgia małoinwazyjna,

laseroterapia żylaków

tel. 0602 759 931

lek. med. Lidia Kucza

Specjalista Laryngolog

USG zatok, audiometr, 

videoendoskopia

tel. 032 432 77 94 od 14.00

lek. med. Aleksander Gatnar

Specjalista Chorób 

Wewnętrznych

Holter ekg, Holter ciśnieniowy

tel. 032 432 77 94 od 14.00

dr n. med. Michał Holecki

Leczenie otyłości, 

hiperlipidemii, 

chorób metabolicznych

tel. 0502 271 221

lek. med. Krzysztof Paruzel

Specjalista chirurgii ogólnej

USG, leczenie ran, 

laseroterapia żylaków

tel. 0509 796 766

lek. med. Nawar Banout

Specjalista Ortopedii i Traumatologii

USG stawów biodrowych 

noworodków

tel. 032 432 77 94 od 14.00

lek. med. Tomasz Pawlikowski

Specjalista Urolog

USG układu 

moczowego

tel. 0601 722 180

lek. med. Anna Krzak-Bieńkowska

Specjalista Położnictwa 

i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 0660 461 402

lek. med. Szymon Chlubek

Specjalista Położnictwa 

i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 0603 192 925

lek. med. Katarzyna Piasecka-Lejtman 

Dermatolog-kosmetolog

peelingi, kriochirurgia,

korekcja zmarszczek

tel. 0692 427 312

lek. med. Janusz Bieńkowski

Specjalista Chorób 

Wewnętrznych

Kardiolog

tel. 0660 461 382
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DIAGNOZOWANIE i LECZENIE ZESPOŁÓW 
BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA metodą McKenziego

Rybnik, ul. Piasta 21, tel. 032 42 26 231, 0507 179 140 
przy SKLEPIE MEDYCZNYM

ZAKŁAD REHABILITACJI „RE LAX” 
mgr rehabilitacji ruchowej

ADAM ZOSTAWA 

ZAPRASZAMY KOBIETY W KAŻDYM WIEKU DO 
SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH

    ŚWIADCZEŃ POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ/
RODZINNEJ W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ

- zajęcia dla kobiet w ciąży przygotowujące 
do porodu i połogu oraz opieki nad 
noworodkiem

- opieka nad matką i noworodkiem po 
porodzie

- porady laktacyjne
- pielęgnacyjna opieka ginekologiczna nad 

kobietami w każdym wieku
- promocja zdrowia

Szczegółowe informacje:

NZOZ “PRO FEMINAE” S.C. 
OPIEKA POŁOŻNICZO - PIELĘGNIARSKA

44-200 Rybnik, ul. Reymonta 60
tel. 032 422 65 82, 0 607 677 320

e-mail: profeminae@poczta.onet.pl

Warunkiem uzyskania bezpłatnych świadczeń jest 
złożenie deklaracji wyboru położnej w naszym zakładzie
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BIKE-SYSTEM

NARTY, SNOWBOARDY, ODZIEŻ, BUTY NARCIARSKIE 
I SNOWBOARDOWE (NOWE I UŻYWANE)

SERWIS NARCIARSKI (MASZYNOWY I RĘCZNY)

Rybnik-Zamysłów 
(skręt przy kaplicy na ulicy 

Wodzisławskiej)
ul. Nacyńska 25

tel. (0-32) 424 87 50
sklep@bike-system.com.pl

www.bike-system.com.pl

Restauracja SENATOR  
położona na obrzeżach Rybnika.
Kameralna sala konsumpcyjna 
z wyjściem na ogród z placem zabaw 
dla dzieci.
Dwie salki bankietowe. Altana 
z grillem i wędzarnikiem - możliwość 
wynajęcia.
Organizujemy imprezy 
okolicznościowe, zakładowe oraz 
catering, zajmujemy się również 
obsługą festynów.

Restauracja czynna codziennie od 12.00 
do ostatniego klienta.
Akceptujemy karty płatnicze.
Wystawiamy faktury VAT.

Restauracja "Senator" 
44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 45a
tel. 032/ 424 95 09, 
tel. 501 456 564
restauracja@senator.rybnik.pl
www.senator.rybnik.pl

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

TELETORIUM CH Plaza
Akcesoria i telefony GSM
ul. Raciborska 16 
tel. 513 454 865

AUTORYZOWANY SERWIS 
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
ul. Gen. Hallera 26
tel. (032) 42 25 913


