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5 grudnia

Wybierz swojego
prezydenta!

II tura WYBORÓW 2010



Szanowni Górnicy,
z okazji Barbórki życzę Wam zdrowia, 

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 
oraz tego, by wykonywana praca 
była dla Was źródłem satysfakcji. 

Niech Wasza Patronka zawsze otacza Was 
swoją opieką i sprzyja we wszystkich 

podejmowanych działaniach. 
Niech dodaje Wam otuchy w chwilach zwątpienia 

oraz wspiera Wasze rodziny i bliskich.

Z górniczym Szczęść Boże!
Adam Fudali

Prezydent Miasta Rybnika

Eksponaty związane z górnictwem 
ze zbiorów rybnickiego Muzeum.



WYBORY SAMORZĄDOWE • WYBORY SAMORZĄDOWE

Na aktualnego gospodarza miasta zagłosowało 21.568 rybniczan  
(o 1 tys. więcej niż przed czterema laty), co stanowi 49,38% wszystkich 
oddanych głosów. Marek Krząkała otrzymał 14.597 głosów (33,42%). 

A oto wyniki pozostałych kandydatów na prezydenta Rybnika:
Marek Jędrośka – 4546 głosów (10,41%); Rudolf Kołodziejczyk – 

1652 głosy (3,78%); Kornel Pająk – 1317 głosów (3,02%). 

Komentując wyborczy wynik Adam Fudali powiedział: — Bardzo 
dziękuję wszystkim rybniczanom, którzy oddali na mnie swój głos i obda-
rzyli zaufaniem. Do udziału w II turze wyborów chciałbym zmobilizować 
większą liczbę mieszkańców. Biorąc pod uwagę, z jak potężnym przeciw-
nikiem przyszło Blokowi Samorządowemu Rybnik się zmierzyć – silną 
partią polityczną mającą dostęp do ogólnopolskich mediów – swój wynik 
w I turze uznaję za bardzo dobry. Uważam, że w kilku debatach, które 
odbyły się w czasie kampanii wyborczej, żaden komitet nie zaprezentował 

mieszkańcom prawdziwego obrazu miasta z jego sukcesami i problemami.
Myślę, że teraz, w czasie kampanii do II tury, będzie okazja do spotkania 

z drugim kandydatem w cztery oczy, a debata będzie bardziej konkretna. 
Chciałbym, aby była to kampania spokojna i merytoryczna, w czasie której 
będę miał okazję do zdementowania wielu nieprawdziwych informacji  
i wytłumaczenia kilku sprawy. Ale nawet w czasie kampanii najważniejsze 
dla mnie jest miasto. W związku z wyborami nie mogę zaniedbać bieżących 
spraw miasta. Jest ich niezwykle dużo, choćby przetarg na bank, który 
będzie prowadził obsługę finansową miasta i na tych sprawach muszę się 
skupić. Sprawy związane z miastem będą u mnie na pierwszym miejscu  
i swoje obowiązki będę pełnił do ostatniego dnia.

Jeśli chodzi o układ w Radzie Miasta, jest on podobny jak w ubiegłej 
kadencji, a Blok Samorządowy Rybnika, który nie jest partią polityczną, 
ma większe możliwości koalicyjne.

Radni wybrani, 
prezydent w drugiej turze!

Układ mandatów w Radzie Miasta:

Platforma Obywatelska – 10
	 Wojciech	 Kiljańczyk,	 Piotr	 Kuczera,	 Benedykt	 Kołodziejczyk,	 Szymon		

Musioł,	Monika	Krakowczyk–Piotrowska,	Dariusz	Laska,	Krzysztof	Szafraniec,	
Bronisław	Drabiniok,	Franciszek	Kurpanik,	Krystyna	Stokłosa		

Blok Samorządowy Rybnik – 9
	 Zygmunt	 Gajda,	 Henryk	 Ryszka,	 Jan	 Mura,	 Andrzej	 Oświęcimski,	 Józef	

Piontek,	Adam	Fudali,	Henryk	Wilk,	Michał	Chmieliński,	Ewa	Ryszka
	
Prawo i Sprawiedliwość – 5
	 Henryk	 Cebula,	 Andrzej	 Wojaczek,	 Anna	 Gruszka,	 Stanisław	 Jaszczuk,		

Wojciech	Piecha	

Samorządny Rybnik – 1
	 Leszek	Kuśka

 W zależności od tego, który z dwu kandydatów zwycięży w II turze, 
nazwiska radnych mogą jeszcze ulec zmianie.

Dokładnie 273 głosy zabrakły dotychczasowemu prezydentowi Adamowi Fudalemu (Blok 
Samorządowy Rybnik) do kolejnej wygranej w pierwszej turze wyborów. W „dogrywce”  
5 grudnia br. zmierzy się on z Markiem Krząkałą z Platformy Obywatelskiej. Frekwencja w mieście  
w I turze wyniosła 39,45% (najwyższą – 52,01% odnotowano w obwodzie nr 23 w SP 6 przy 
ul. Wodzisławskiej, najniższą – 19,42% w obwodzie nr 40 w DK w Boguszowicach).

Do sejmiku województwa śląskiego z Okręgu nr 3 (Rybnik,	Jastrzębie	Zdrój,	
Żory,	powiaty:	mikołowski,	raciborski,	rybnicki	i	wodzisławski)	weszli:

	 Czesław	Sobierajski,	Urszula	Grzonka	(PiS),	Anna	Hetman,	Urszula	Lewandowska,		
Grzegorz	Wolnik,	Piotr	Zienc	(PO),	Janusz	Wita	(RAŚ),	Marian	Jarosz	(SLD).			

Głosowanie w lokalu wyborczym w Zespole Szkół  
Budowlanych.
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Kolejny, świąteczny numer „GR” ukaże się 19 grudnia br.
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Pożegnalna sesja Rady Miasta ubiegła pod znakiem wzajemnych podziękowań. 
Na 10 dni (z haczykiem) przed wyborami wszyscy dziękowali za wszystko, a nawet 
przepraszali, co sprawiło, że atmosfera posiedzenia była zaprzeczeniem trwającej  
„na górze” wojny polsko–polskiej...

Sesja Rady Miasta, 10 listopada

Ostatnia w kadencji...

Obserwatorom serce rosło, ale trzeba też przy-
znać, że mimo ostrych niekiedy sporów i drobnych 
złośliwości, w ciągu ostatnich czterech lat w sali ob-
rad nie było wypowiedzi i zachowań agresywnych 
czy wulgarnych, jednym słowem – rybniccy radni 
trzymali poziom i to zarówno po koalicyjnej, jak  
i opozycyjnej stronie.

Ostatnią sesję rozpoczęto akcentem piłkar-
skim – prezes Podokręgu Rybnickiego Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej Franciszek Wrana wręczył 
prezydentowi Adamowi Fudalemu Medal 90-lecia 
Śl. ZPN, w uznaniu jego zasług dla rozwoju tej 
dyscypliny sportu w Rybniku. 

Prezydent podsumował krótko kadencję, głów-
nie jeśli chodzi o finanse, zapewniając, że pozo-
stawia miasto w dobrej kondycji. Przypomniał też 
zrealizowane inwestycje i dobre, a nawet bardzo 
dobre miejsce Rybnika na samorządowej mapie 
Polski, o czym przekonuje statystyka i ogólnopol-
skie rankingi. — To efekt dobrej pracy wielu osób 
— mówił A. Fudali. — Dlatego wszystkim, którzy  
w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju 
miasta, serdecznie dziękuję za współpracę. Moim 
zastępcom – Ewie Ryszce nadzorującej pozyski-
wanie środków unijnych, Joannie Kryszczyszyn 
za innowacyjność i Michałowi Śmigielskiemu, na 
którego mogłem liczyć o każdej porze, skarbnikowi 
Bogusławowi Paszendzie, osobie, bez której nie 
można sobie wyobrazić Urzędu Miasta, sekretarzowi 
miasta Danieli Lampert, która kierowała się zawsze 
dobrem pracowników, wszystkim naczelnikom  
i dyrektorom miejskich służb i instytucji. I oczywiście 
radnym – wspierającym mnie koalicjantom oraz 
opozycji, dzięki której toczył się normalny w demo-
kracji spór. Myślę, że kończącą się kadencję 2006 – 
2010  możemy zakończyć z podniesionym czołem...

Nim z podziękowaniami wystąpili radni, prze-
głosowali kilka ostatnich w tej kadencji uchwał. 
Nie zabrakło zmian w budżecie, a oto kilka z nich. 
Dochody i wydatki budżetowe wzrosły per saldo 
o 362.544,44 zł. O ponad 100 tys. zł  zwiększono 
m.in. plan dochodów Ośrodka Leczniczo–Reha-

bilitacyjnego im. Jana Pawła II, głównie za sprawą 
usług refundowanych przez NFZ; o ponad 260 tys. 
zł wzrosły dochody z tytułu odsetek od środków 
pieniężnych na rachunkach bankowych; w wyniku 
rozstrzygnięcia konkursu miasto otrzymało dofi-
nansowanie unijne w ramach RPO na realizację 
projektu II Rybnickie Boże Narodzenie i Kolę-
dowanie w wysokości ponad 480 tys. zł (wartość 
całego projektu wynosi ponad 650 tys. zł); o 220 
tys. zł zmniejszono planowane  wydatki na obsługę 
zadłużenia – prowizja od niewyemitowanych w br. 
obligacji komunalnych. Rybnik skorzystał też ze 
środków przyznanych przez bank Citi Handlowy 
z programu pomocy dla gmin poszkodowanych 
w powodzi – 15 tys. zł na zakup książek i mebli 
otrzyma placówka najbardziej żywiołem doświad-
czona – Filia nr 4 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Paruszowcu–Piaskach. 

Radni zdecydowali również, że w związku  
z dużym zainteresowaniem właścicieli kamienic ich 
remontem w zamian za zwolnienie od podatku od 
nieruchomości, zostaną nim objęci wszyscy chętni, 
którzy remont kamienicy rozpoczną do końca 
czerwca 2011 r. (pierwotnie termin ten upływał  
z końcem br.) W związku z rezygnacją inkasentki 
(podatku od nieruchomości i podatku rolnego) 
w dzielnicach Orzepowice i Rybnicka Kuźnia, 
radni w 2 uchwałach ustalili, że od 2011 r. inka-
sentka będzie pracowała wyłącznie dla dzielnicy 
Zebrzydowice. Wykorzystując fakt, że była to 
ostatnia uchwała w tej kadencji, jaką referował 
skarbnik B. Paszenda, podziękował on wszystkim 
za współpracę i przeprosił m.in. za, jak się wyraził, 
„... drobne uszczypliwości”...    

Radni przyjęli też statut Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej oraz zgodzili się na nabycie od 
osób prywatnych kilku nieruchomości, które 
miejscowy plan zagospodarowania lokalizuje na 
terenach dróg publicznych. Zgodą na przyznanie 
na 2011 r. 2 nowych licencji taksówkowych zakoń-
czyły się dość burzliwe konsultacje z członkami 

c.d. na stronie 9
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Na 10 dni przed wyborami stawili się nato-
miast prawie wszyscy kandydaci na prezydenta 
miasta. Byli również nasi parlamentarzyści, 
radni, przedstawiciele organizacji kombatanc-
kich i niepodległościowych, służb munduro-
wych, związków zawodowych, stowarzyszeń, 
jednostek i placówek miejskich, szkół, spora 
grupa harcerzy, liczne poczty sztandarowe 
i Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”. Przy 
dźwiękach hymnu harcerze wciągnęli na maszt 
flagę w narodowych barwach, a prezydent 
Adam Fudali w swoim okolicznościowym 
wystąpieniu powiedział m.in.: (…) Dzisiejszy 
dzień to również lekcja historii, bo uczy i ciągle 
przypomina wydarzenia i ludzi, którym tak wiele 
zawdzięczamy. Oddajemy im cześć i wspomina-
my ich zasługi dla naszej ojczyzny. To nasz święty 
obowiązek jako Polaków i ludzi szanujących 
wolność innych narodów. Jedenasty listopada, 
to także lekcja odpowiedzialności – za państwo, 
region i miasto.

Głos zabrał również ppłk Andrzej Sygulski, 
szef Wojskowej Komendy Uzupełnień, nawią-
zując do współczesnych zadań wojska w wolnej 
ojczyźnie i akcji naboru do Narodowych Sił 
Rezerwowych. Zapraszał też do specjalnego 
stanowiska na Rynku, gdzie zainteresowani tą 
służbą mogli zaczerpnąć wszelkich informacji. 
Uroczystość stała się też okazją do uhonoro-
wania sierż. sztab. Zbigniewa Gadomskiego 
Gwiazdą Iraku, wojskowym odznaczeniem 
przyznawanym przez prezydenta RP żołnie-
rzom sił zbrojnych oraz cywilom, uczestnikom 
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. 
Sierż. Gadomski mieszka w Rybnika i w latach 
2000–2004 był zawodowo związany z WKU  
w Rybniku. Później służył w innych jednost-
kach, zaliczając kilka misji zagranicznych, 
w tym tę najważniejszą w Iraku. Natomiast 
srebrny medal „Za zasługi dla obronności kra-
ju” odebrał Jerzy Robak, ojciec trzech synów, 
którzy pełnili czynną służbę wojskową. Nie 
mógł on być obecny na uroczystości w Urzędzie 
Miasta, gdzie zazwyczaj prezydent wręcza taki 
medal rodzicom, którzy „oddali” wojsku co 
najmniej trzech synów. 

Uroczystość na Rynku zakończyło złoże-
nie przez delegacje kwiatów pod tablicami 
pamiątkowymi na Ratuszu, a następnie miał 
miejsce przemarsz pod pomnik Jana Pawła 
II, gdzie uczestnicy obchodów również się 
pokłonili. Tradycyjne nabożeństwo za Ojczyznę 

w bazylice św. Antoniego miało, w związku  
z zakończeniem kadencji samorządu, i drugą 
intencję – modlono się również za radnych 
Rady Miasta, żyjących i tych, którzy odeszli 
oraz o bożą opiekę dla wszystkich rybniczan. 
Rybniczanie nie zawiedli, bo świątynia, jak za-
wsze przy tej okazji, była pełna. Uroczysty cha-
rakter nabożeństwa podkreśliła obecność pocz-
tów sztandarowych oraz oprawa 
muzyczna w wykonaniu zespołu 
„6 na 6”. Nabożeństwo odprawił 
proboszcz parafii św. Antoniego 
ks. Franciszek Musioł, który  
w homilii nawiązał do war-
tości jaką ma wolność, tak 
dziś niedoceniana. Ale po-
dzielił się też refleksją zwią-
zana z 12–letnią już posługą  
w kościele św. Antoniego  

i pobytem w Rybniku, który staje mu się coraz 
bliższy i któremu życzy jak najlepiej... 

Patriotycznie w Chwałowicach
— Dzisiaj wielka jest rocznica – 11 li-

stopada! Tym, co zmarli za Ojczyznę, hołd 
wdzięczności Polska składa. (…) Czerwo-
no–biały sztandar nasz uczcijmy chwilą ci-
szy, a wtedy może każdy z nas przeszłości 
głos usłyszy … — recytowali gimnazjaliści  
z Chwałowic w trakcie dzielnicowych i parafial-
nych obchodów Święta Niepodległości. 

Jak co roku, 11 listopada mieszkańcy Chwa-
łowic zebrali się pod pomnikiem „Bohaterów 

i męczenników, bojowników  
o wolność i niepodległość Polski, 
poległych i pomordowanych 
w latach 1939–1945”, gdzie 
złożone zostały kwiaty i zapło-
nęły znicze, a cześć bohaterom 
oddały poczty sztandarowe  
i delegacje z miasta, Rady 
Dzielnicy, kopalni „Chwało-

wice” oraz kombatanci, służby mundurowe, 
harcerze, uczniowie i nauczyciele szkół i przed-
szkoli. Modlitwę poprowadził ks. prałat Teodor 
Suchoń, senator Tadeusz Gruszka apelował 
o pamięć dla hasła „Bóg, honor i ojczyzna”, 
prezydent Adam Fudali mówił o długu wobec 
pokoleń, które zapewniły nam niepodległość, 
zaś przewodniczący zarządu RD Andrzej 
Wojaczek dziękował wszystkim za udział  
w uroczystościach. Świętowanie rocznicy odzy-
skania niepodległości rozpoczęło się od mszy 
świętej w intencji ojczyzny, a zakończyło – mini-
koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu 
kopalnianej orkiestry dętej. 

Nie były to jednak jedyne uroczystości związane 
z odzyskaniem niepodległości w Chwałowicach.  

Narodowe Święto Niepodległości

Wolność niedoceniana...
Miejskie obchody 92. rocznicy odzyskania niepodległości dyrektor Rybnickiego 

Centrum Kultury Adam Świerczyna rozpoczął od powszechnie znanych pierwszych 
słów wiersza „Kto ty jesteś? Polak mały” Władysława Bełzy. Małych Polaków na 
Rynku było niewielu, co najprawdopodobniej jest winą dużych Polaków, których 
też było jak na lekarstwo.

c.d. na stronie 9

Uroczystości na Rynku...

Wojskowe odznaczenie z rąk prezydenta 
Adama Fudalego odbierają sierż. sztab. 
Zbigniew Gadomski i Jerzy Robak.  
                                            Zdjęcia: r

... i pod pomnikiem 
Jana Pawła II.
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Eugeniusz Wróbel
Urodzony	 w	 Rybniku	 w	 1951	 r.		

i	mieszkający	w	naszym	mieście	do	
tragicznej	 śmierci,	 był	 Eugeniusz	
Wróbel	 postacią	 nietuzinkową		
i	wszechstronną	–	oddany	 służbie	
publicznej,	naukowiec,	harcerz,	po-
dróżnik.	Absolwent	I	LO	w	Rybniku	
oraz	Politechniki	Śl.,	w	macierzystej	
uczelni	 uzyskał	 stopień	 doktora	
nauk	 technicznych	 i	 pracował	 na-
ukowo.	W	latach	1990–1995	pełnił	
funkcję	wicewojewody	katowickie-
go,	 zaś	 w	 rządzie	 Jerzego	 Buzka	
–	doradcy	w	gabinecie	politycznym	
ministra	 transportu	 i	 gospodarki	
morskiej.	Od	 listopada	2005	r.	do	maja	2006	r.	był	sekretarzem	
stanu	w	Ministerstwie	Transportu	i	Budownictwa,	a	do	3	grudnia	
2007	r.	podsekretarzem	stanu	w	Ministerstwie	Transportu,	po	czym	
wrócił	na	uczelnię.

Ostatni	kontakt	z	E.	Wróblem	mieliśmy	na	niespełna	2	tygodnie	
przed	tragicznym	dniem	Jego	śmierci,	w	czasie	spotkania	harce-
rzy–seniorów	w	Rybniku.	Z	sentymentem	wspominał	na	nim	swoją	
harcerską	 przeszłość,	 a	 miał	 co	 wspominać…	 Był	 drużynowym	
6.	 Harcerskiej	 Drużyny	 Wodnej	 w	 Rybniku,	 którą	 reaktywował		
w	roku	1969.	Rybnicka	„szóstka”	trzykrotnie	w	trakcie	swojej	historii	
zdobyła	tytuł	najlepszej	drużyny	wodnej	w	kraju,	a	jej	drużynowy	
był	współautorem	wielu	ogólnopolskich	projektów	wodniackich.	
Był	 jednym	 ze	 współzałożycieli	 Fundacji	 Na	 Dobro	 Harcerstwa	
Górnośląskiego,	w	latach	90.	organizował	i	prowadził	szkoleniowe	
wyprawy	żeglarskie	dla	instruktorów	i	harcerskich	po	Morzu	Pół-
nocnym	i	Bałtyku.	Był	harcmistrzem	i	jachtowym	kapitanem	żeglugi	
wielkiej.	Ale	Jego	żywiołem	była	nie	tylko	woda	–	z	Jego	inicjatywy	
powstało	Górnośląskie	Towarzystwo	Lotnicze	S.A.,	doprowadził	też	
do	uruchomienia	i	rozbudowy	Międzynarodowego	Portu	Lotnicze-
go	„Katowice”	w	Pyrzowicach,	doprowadził	m.in.	do	powołania	
Polskiej	Agencji	Żeglugi	Powietrznej	oraz	rządowego	dokumentu	
„Programu rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych”.	
Do	końca	był	zawodowo	czynny	i	pełen	pomysłów	na	przyszłość.	
Rodzinna	tragedia	zniweczyła	wszystkie	plany	i	marzenia…

Nabożeństwo	żałobne,	które	poprowadził	ks.	arcybiskup	Damian	
Zimoń,	odbyło	się	16	listopada	w	kościele	pod	wezw.	św.	Jadwigi.	
Urna	z	prochami	śp.	Eugeniusza	Wróbla	spoczęła	w	części	para-
fialnej	rybnickiego	cmentarza	przy	ul.	Rudzkiej.	W	ostatniej	drodze	
towarzyszyła	Mu	rodzina	i	przyjaciele,	w	tym	europoseł	i	kolega		
z	harcerstwa	Jan	Olbrycht,	wojewoda	Zygmunt	Łukaszczyk,	przyja-
ciel	Jacek	Stumpf,	a	także	były	minister	transportu	Jerzy	Polaczek	czy	
prof.	Bolesław	Pochopień	z	Politechniki	Śl.	Podzielili	się	oni	wspo-
mnieniami	o	Zmarłym,	przedstawiając	Go	jako	człowieka	pełnego	
inicjatywy	i	zaangażowanego	w	sprawy	publiczne.	Był	wśród	nich	
prezydent	Rybnika	Adam	Fudali,	zdradzając,	że	nosił	się	z	zamiarem	
skontaktowania	 się	 z	E.	Wróblem	w	sprawie	dotyczącej	miasta.		
Nie	zdążył…																																																																														(r)

W jednym tygodniu listopada pożegnaliśmy dwie po-
wszechnie znane postaci, w różny sposób związane z Ryb-
nikiem – tragicznie zmarłego b. wiceministra transportu 
Eugeniusza Wróbla i światowej sławy kompozytora Henryka 
Mikołaja Góreckiego, który odszedł po długiej i ciężkiej cho-
robie. Różne okoliczności śmierci zrodziły taki sam ból i żal…

Bolesne pożegnania 

Miejska kasa uszczuplona
Jak poinformował na specjalnej konferencji prasowej pre-

zydent Adam Fudali, w Wydziale Podatków Urzędu Miasta 
doszło do nieprawidłowości dotyczących operacji kasowych. 
W spotkaniu z mediami wziął udział również skarbnik Bogu-
sław Paszenda. 

Nieprawidłowości	 wykryła	 kontrola	 wewnątrzwydziałowa,		
a	potwierdzili	kontrolerzy	z	Biura	Audytu	i	Kontroli	Wewnętrznej	
UM.	W	tej	sytuacji	prezydent	zawiadomił	prokuraturę	o	podej-
rzeniu	 popełnienia	 przestępstwa,	 zdecydował	 też	 o	 zleceniu	
dodatkowej	kontroli	przez	firmę	zewnętrzną.	W	związku	z	tym	od	
wykonywanych	czynności	służbowych	odsuniętych	zostało	sześciu	
pracowników.	Jak	podkreślił	prezydent	–	to	pracownicy	szeregowi,	
ale	o	długim	stażu	pracy.	— To trudny moment dla ogłaszania 
takich informacji (rzecz	miała	miejsce	w	tygodniu	przedwybor-
czym), ale upubliczniam je, by nie być posądzonym o świadome 
ukrywanie tego faktu przed wyborami.	Wprawdzie	prezydent	
nie	podał	kwoty	o	jaką	miejska	kasa	została	uszczuplona,	ale	już	
wiadomo,	że	chodzi	o	80	tys.	zł.	Odsuniętych	od	pracy	doświadczo-
nych	pracowników	trzeba	było	zastąpić	innymi,	co	spowodowało	
niewielkie	uciążliwości	dla	klientów.	Dlatego	prezydent	zaapelował	
do	mieszkańców	Rybnika	o	korzystanie	z	innych	niż	bezpośrednie	
możliwości	regulowania	zobowiązań	podatkowych	jak	płatności	
bezgotówkowe	i	poprzez	Internet.																																												(r)

Urzędy w święta
W	piątek	24	grudnia	(Wigilia)	Urząd	Miasta	Rybnika	będzie	

nieczynny,	a	Urząd	Stanu	Cywilnego	będzie	pracował	od	7.30	
do	14.00.

Dobrze wydajemy!
2 637,89 zł – to kwota wydatków finansowanych ze środ-

ków unijnych w latach 2004–2009, w przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca miasta. Ten wynik daje Rybnikowi pierwsze 
miejsce w kraju, spośród miast na prawach powiatu.   

Ponadto	ten	sam	ranking	(opublikowany	w	najnowszym	nume-
rze	Pisma	Samorządu	Terytorialnego	„Wspólnota”),	dał	Rybnikowi	
trzecie	miejsce	pod	względem	procentowego	udziału	funduszy	
unijnych	w	wydatkach	majątkowych	–	wskaźnik	ten	dochodzi		
w	naszym	mieście	do	36%.	

Ten	wynik	jednoznacznie	potwierdza,	że	w	dziedzinie	pozyski-
wania	środków	unijnych	Rybnik	od	lat	jest	liderem	–	zdobywanie	
pieniędzy	unijnych	rozpoczęliśmy	jeszcze	przed	przystąpieniem	
Polski	do	UE,	korzystając	z	funduszy	przedakcesyjnych.	W	sumie,	
od	2001	roku	miasto	otrzymało	z	UE	ok.	550	mln	zł!

Prezydent w czołówce
Adam Fudali znalazł się na 4. miejscu w organizowanym 

przez „Dziennik Zachodni” plebiscycie na najskuteczniejszych 
samorządowców w województwie śląskim.

O	kolejności	w	rankingu	zdecydowali	czytelnicy	gazety,	którzy	
swoje	głosy	na	poszczególnych	gospodarzy	miast	mogli	oddawać	
za	pośrednictwem	specjalnych	kuponów.	Zdaniem	głosujących,	
włodarz	Rybnika,	Adam	Fudali	to	skuteczny	prezydent	na	czasy	
kryzysu.	Swój	głos	w	ustalaniu	ostatecznej	kolejności	mieli	także	
specjalnie	powołani	eksperci.	Specjaliści	wskazali	zwłaszcza	na	
sukcesy	prezydenta	Fudalego	na	polu	pozyskiwania	i	wydawa-
nia	unijnych	środków.	Na	pierwszym	miejscu	rankingu	znalazł	
się	prezydent	Chorzowa,	który	 swoją	 funkcję	pełni	od	19	 lat,	
za	nim	uplasowali	się	prezydenci	Zabrza	i	Bielska–Białej.	Wśród	
wójtów	zdystansował	wszystkich	Tadeusz	Chrószcz,	gospodarz	
pobliskich	Marklowic.		
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Za kilka dni, 3 grudnia, minie trzecia 
rocznica śmierci Józefa Cyrana, samorzą-
dowca wyrosłego z idei „Solidarności”, 
radnego i wieloletniego wiceprezydenta 
Rybnika, od 1990 roku nadzorującego 
największe miejskie inwestycje.	Ze	wzglę-
du	na	swoje	przymioty	charakteru	–	pogo-
dę	ducha,	optymizm	i	otwartość	na	ludzi	
–	J.	Cyran	był	osobą	powszechnie	lubianą	
i	 szanowaną,	 zaś	 jego	 współpracownicy	
i	partnerzy,	również	w	przedsięwzięciach	
charytatywnych,	 cenili	 jego	 kompetencje	
i	chęć	niesienia	pomocy.	

Zakończona	 kadencja	 samorządu	 gminnego	 2006–2010	 była	
również	 ostatnią	 w	 samorządowym	 życiorysie	 J.	 Cyrana.	 I	 choć	
zmarł	po	roku	jej	trwania,	przy	okazji	niedawnych	podsumowań	
czterech	ostatnich	lat,	koledzy	i	współpracownicy	wciąż	wspomi-
nają	go	z	sympatią	i	szacunkiem	jako	wzór	samorządowca.			

Msza św. w intencji Józefa Cyrana, do uczestnictwa  

w której wszystkich chętnych zaprasza rodzina, odbędzie się 

3 grudnia br. o godz. 18.00 w kościele pod wezw. Niepoka-

lanego Poczęcia NMP w Rybniku–Zamysłowie.

Henryk Mikołaj Górecki  
Urodzony 	 w	 1933 	 r.		

w	Czernicy	syn	ziemi	rybnic-
kiej,	 regularną	 naukę	 mu-
zyki	 rozpoczął	 w	 1952	 r.		
w	Szkole	Muzycznej	w	Ryb-
niku.	Tak	późno	rozpoczętą,	
nieregulaminową	 edukację	
umożliwili	mu	Karol	i	Antoni	
Szafrankowie,	którzy	pierwsi	
odkryli	 jego	 muzyczny	 ta-
lent.	 W	 latach	 1955–1960	
H.	 M.	 Górecki	 studiował	
kompozycję	 w	 Państwowej	
Wyższej	 Szkole	 Muzycznej	
w	 Katowicach,	 kończąc	 ją		
z	najwyższym	odznaczeniem.	
Przez	wiele	lat	pracował	w	swojej	macierzystej	uczelni,	był	
nawet	jej	rektorem.		

Dziś	Jego	twórczość	jest	znana	i	ceniona	na	całym	świecie.	
Jako	kompozytor	był	bezkompromisowy,	wyrazisty	i	nowator-
ski.	Najbardziej	znanym	utworem	Góreckiego	jest	Symfonia 
Pieśni Żałosnych,	doceniona	na	całym	świecie	po	niemal	30	
latach	od	powstania.	— To twórczość bogata zarówno pod 
względem formy jak i treści, o niezwykłej głębi, uniwersalnym 
przesłaniu, w której centrum jest Bóg i człowiek	—	uważa	
Krzysztof	Penderecki.	

Będąc	uznanym	już	kompozytorem	nigdy	nie	zapomniał	
o	 swoich	 rybnickich	 korzeniach.	 W	 1973	 r.	 skomponował		
3 Tańce Na Orkiestrę,	a	kompozycję	tę	zadedykował	swojemu	
pierwszemu	nauczycielowi	muzyki	Antoniemu	Szafrankowi	
i	jego	rybnickiej	orkiestrze.	Prawykonanie	z	udziałem	kom-
pozytora	odbyło	 się	24	 listopada	1973	 r.	w	Teatrze	Ziemi	
Rybnickiej,	 a	Orkiestrą	Symfoniczną	Filharmonii	Rybnickiej	
dyrygował	A.	Szafranek.	

Rybnik	 docenił	 pamięć	 artysty	 o	 Małej	 Ojczyźnie		
–	w	1991	roku	Henryk	M.	Górecki	został	laureatem	Honoro-
wej	Złotej	Lampki	Górniczej	przyznawanej	wybitnym	twór-
com	wywodzącym	się	z	tej	ziemi	i	promującym	ją	w	Polsce	
i	poza	granicami.	W	kwietniu	2003	r.	Rada	Miasta	Rybnika	
podjęła	uchwałę	o	nadaniu	Henrykowi	M.	Góreckiemu	ty-
tułu	Honorowego	Obywatela	Miasta	Rybnika,	a	w	czerwcu	
tegoż	roku	w	Rybnickim	Centrum	Kultury	odbył	się	uroczysty	
koncert,	podczas	którego	H.	M.	Górecki	odebrał	honorowe	
obywatelstwo.	—	Nie byłbym tym kim jestem, gdybym się 
tutaj nie urodził — mówił	po	odebraniu	aktu	nadania	tytułu.	
—	Czy zasłużyłem na honorowe obywatelstwo – nie wiem. 
Nikt przecież nie wybiera sobie czasu ani miejsca urodzenia. 
Staram się jednak przeżyć ten czas przyzwoicie, z szacun-
kiem i odpowiedzialnością. Mój powiat, moja ziemia, moja 
ojcowizna (...), to ziemia chóralna, orkiestrowa. Nigdy się jej 
nie wyparłem, nie wyrzekłem. To tutaj wszystko się zaczęło. 
Dumny jestem, że stąd pochodzę. Nigdzie już nie spotkałem 
się z taką atmosferą muzyczną jak tutaj, w Rybniku.

Henryk	 M.	 Górecki	 kochał	 góry	 i	 był	 bardzo	 związany		
z	Podhalem	i	jego	kulturą	muzyczną,	co	można	było	usłyszeć	
w	Jego	utworach.	Ostatnie	lata	spędził	w	Zakopanem,	gdzie	
na	zboczach	Gubałówki	miał	dom.	Nabożeństwo	żałobne	
odbyło	się	w	Archikatedrze	Chrystusa	Króla.	W	Katowicach,	
gdzie	spędził	swoje	najlepsze	lata	jako	kompozytor,	został	
również	pochowany.

(r)

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP. HENRYKA MIKOŁAJA 
GÓRECKIEGO

wybitnego kompozytora, Syna Ziemi Rybnickiej,
Honorowego Obywatela Miasta Rybnika

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego

składają
Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali

oraz pracownicy Urzędu Miasta Rybnika i jednostek miejskich

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim

tragicznie zmarłego

ŚP. EUGENIUSZA WRÓBLA
byłego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu

i Wicewojewody Katowickiego

składają 
Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali

oraz pracownicy Urzędu Miasta Rybnika i jednostek miejskich

Msza św. w intencji Józefa Cyrana 
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15 listopada weszły w życie nowe przepisy ustawy o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 

Pamiętajmy,	że	strefy	bezdymne	obowiązują	w	zakładach	pracy,	przedszkolach,	szkołach,	
na	uczelniach,	w	przychodniach,	szpitalach,	lokalach	gastronomiczno-rozrywkowych,	kinach,	
teatrach,	domach	kultury,	obiektach	sportowych,	miejscach	przeznaczonych	do	zabaw	dzieci	
oraz	na	przystankach	komunikacji	miejskiej.	Za łamanie zakazu palenia grozi kara grzywny 
do 500 złotych, a za nieumieszczenie informacji o zakazie palenia tytoniu właścicielowi 
lub zarządzającemu obiektem – kara do 2000 złotych.		

Takie rozwiązanie znalazło się w projekcie 
wykonawczym remontu Drogi Wojewódzkiej 
935, pod jakim 5 listopada w Urzędzie Miasta 
złożyli podpisy pełnomocnik prezydenta do 
spraw dróg i gospodarki komunalnej Janusz Ko-
per i naczelnik wydziału dróg Jacek Hawel oraz 
prezes HAK Constraction Marzena Stramska.

— Remont obejmuje odcinek długości 4,3 km 
od ronda Boguszowickiego do granicy miasta w 
Gotartowicach. Potrwa stosunkowo długo, po-
nieważ obecna droga nie spełnia żadnych norm 
drogi wojewódzkiej. Zostanie zatem całkowicie 
rozebrana — powiedział Janusz Koper.

Prace drogowe rozpoczną się na Żorskiej 
dopiero wiosną przyszłego roku, ale konsor-
cjum wykonawcze nie będzie do tego czasu 
próżnować. Do zrobienia jest bardzo wiele, 
bo ulica zupełnie zmieni charakter. Jeszcze 
w tym roku powinna się rozpocząć wycinka 
drzew, wykonanie przewieszek instalacyjnych 
i wszelkich robót przygotowawczych. Jest się 
do czego przygotowywać, gdyż nowa budowla 
wymaga stabilizacji gruntu, wykonania nowej 
podbudowy z kruszywa i betonu asfaltowego  
i oczywiście warstwy ścieralnej

Powstaną nowe ciągi instalacyjne, wśród 
nich kanalizacja teletechniczna, trzy ronda  
w miejsce skrzyżowań z ulicami Ligocką, Sy-
gnały i Gotartowicką, oświetlenie i obustronne 

chodniki na całej długości. 
Na kilku odcinkach znaj-
dzie się poszerzenie dla 
jezdni trzypasmowej.

— Wsłuchując się w gło-
sy mieszkańców Wielopola, 
Golejowa i Ochojca po 
remoncie DK 78, zdecydo-
waliśmy się na budowę rond, które umożliwią 
zawracanie, a dzięki temu uczynią bardziej 
bezpiecznym i znacznie ułatwią wyjazd z posesji 
— tłumaczył szczegółowe rozwiązania obecny 
na spotkaniu prezydent Adam Fudali. — Nowa 
droga, mimo że pod względem technicznym 
spełni wymogi nakładane na obwodnice czy 
drogi ekspresowe, pozostanie ulicą przezna-
czoną do ruchu miejskiego. Dlatego będą na 
niej obowiązywały ograniczenia prędkości takie 
jak w Śródmieściu. Będziemy czynić starania, 
aby to zmienić, ale maksymalna dopuszczalna 
prędkość i tak nie będzie mogła być wyższa niż 
70 km/godz. — dodał Janusz Koper.

— Wyznaczenia na chodnikach i przejściach 
dla pieszych strefy dla rowerów nie jest przewi-
dziane w tym projekcie, ale z czasem, kiedy droga 
będzie gotowa i okaże się, że jest społeczne za-
potrzebowanie na takie rozwiązania, wykonamy 
je — wyjaśniał dziennikarzom Jacek Hawel.

Przetarg na wykonanie prac za kwotę 30 mln 

zł wygrało konsorcjum HAK Construction Sp. 
z o.o. z Katowic oraz Dromet Sp. z o.o. z Czę-
stochowy. Jak wyjaśniła prezes Marzena Stram-
ska, obie firmy mają na rynku swoją pozycję i 
zajmowały się między innymi budową odcinków 
autostrad w Gorzyczkach i Turzy Śląskiej.

— Do przetargu przystąpiło sześć firm i osta-
teczny zwycięzca nie plasował się początkowo 
na czele stawki, szczególnie jeśli chodzi o cenę. 
Choć kosztorys projektu przewidywał wydatki na 
poziomie 72,5 mln zł, oferta zwycięzców w kwo-
cie 30 mln była jedną z droższych. Kontroferenci 
przegrali, bo okazało się, że popełnili drobne, ale 
znaczące błędy rachunkowe — skomentował 
wybór wykonawcy prezydent Adam Fudali.

Aż 85% kosztów poniesionych na remont ul. 
Żorskiej pokryje dotacja unijna przyznana w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. 
Pozostałe 15% pochodzi z budżetu miasta. 

(gr)

Wahadłowo do autostrady

Przez najbliższe dwa lata dojazd z Rybnika ulicą Żorską  
do węzła autostrady A1 w Rowniu będzie się odbywał w ruchu 
wahadłowym, a okresowo nawet objazdami. 

Tylko nie pal…

W obecności prezydenta Adama Fudalego umowę podpisują Marzena Stramska 
z HAK Constraction i Janusz Koper.                                                       Zdj.: gr 
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I	 na	 marginesie	 –	 z	 wielkim	 ubole-
waniem	 obserwuję	 każdego	 roku	
małe	zainteresowanie	mieszkańców	
miasta	 uroczystościami	 związa-

nymi	 ze	 Świętem	 Niepodległości	
(3	 Maja	 zresztą	 również)	 oraz	 brakiem	 flag	

narodowych	 na	 budynkach	 i	 daję	 temu	 zazwyczaj	 wyraz	
w	 relacji	 w	 „GR”.	 I	 zawsze	 zastanawiam	 się,	 dlaczego	 tak	
jest.	Wprawdzie	 forma	miejskich	obchodów	nie	odbiega	od	
standardów	 i	 może	 się	 wydać	 mało	 atrakcyjna,	 ale	 uroczy-
stość	 jest	 krótka	 i	byłoby	pięknie,	gdyby	Rynek	 choć	 te	dwa	
razy	 w	 roku	 zapełnił	 się	 ludźmi	 i	 biało–czerwonymi	 barwa-
mi.	Na	 stadionie	można,	 a	na	Rynku	nie?	Że	nie	 te	 emocje?		
A	może	spróbujmy	wykrzesać	inne...	Warto	też	wziąć	pod	uwagę	
inne,	bardziej	atrakcyjne	formy	uczczenia	święta	w	plenerze,	jak	
rekonstrukcja	historyczna,	korowód	postaci	historycznych	czy	
wspólne	śpiewanie	patriotycznych	pieśni.	To	tak	dla	przemyśle-
nia	dla	młodzieży,	nauczycieli	historii	i	placówek	kultury...					(r)

W przededniu święta społeczność IV LO po raz kolejny zwróciła uwagę 
na kwestie związane z przywiązaniem do polskości i chrześcijaństwa.  
W szkole przypomniano kilka ważnych momentów z XX–wiecznej histo-
rii Polski – elementy wojny polsko–bolszewickiej, zarys losów „żołnierzy 

wyk lę tych”  
i  d z i e j ó w 
„Solidarno-
ści”. Do tych 
o s t a t n i c h 
nawiązał ks. 
Teodor Su-
choń, dzięki 
któremu li-
cealiści mieli 
również oka-
zję spotkać 
się z o. Jose-
phem Vadda-
kelem – cha-
ryzmatykiem 

z Indii, który gościł w parafii w Chwałowicach. Uczniowie IV LO byli 
też pomysłodawcami i twórcami wystawy „My, Ślązoki”, którą pokazano 
w ramach tegorocznych Dni Śląskich w „Focus Mall”. Tym samym mło-
dzież udowadnia, że śląskie, polskie i chrześcijańskie tradycje mają dla 
nich wartość. Potwierdzili to również młodzi ludzie, którzy pod pomnik 

w Chwałowi-
cach przyszli 
z biało–czer-
wonymi cho-
rągiewkami .  

stowarzyszeń taksówkarzy, a radni, przy 4 głosach 
wstrzymujących się, wyrazili na to zgodę. Wszystkie 
wcześniejsze uchwały przyjmowano jednogłośnie. 

Tradycyjnie ostatni punkt porządku obrad, czyli 
wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania, tym 
razem wypełniły podziękowania za współpracę  
w kończącej się kadencji. Dziękując prezydentowi, 
jego zastępcom i wszystkim współpracownikom 
w Urzędzie Miasta oraz wszystkim kolegom 
radnym, przewodniczący RM Stanisław Jaszczuk 
(PiS) podkreślił bezkonfliktową współpracę  
z prezydentem miasta, słowa podziękowania i po-
dziwu za „...pasję do cyfr” skierował do skarbnika  
B. Paszendy, przypomniał ważna rolę pracowni-
ków Biura Obsługi Rady i ekipy radców prawnych 
z Łucją Pierchałą na czele, podziękował też me-
diom. Po kolei głos zabierali wszyscy radni, którzy 
dziękowali sobie nawzajem, swoim partnerom  
w pracach w komisjach branżowych, prezydentowi 

za współpracę oraz realizację inwestycji, o które 
zabiegali. Waldemar Brzózka (PiS) np. przypo-
mniał inwestycje w Boguszowicach–Osiedlu 
na łączną kwotę 41 mln zł, Piotr Kuczera (PO) 
wrócił myślą do b. przewodniczącego RM, dziś 
posła Marka Krząkały i pracy wszystkich samo-
rządowców na rzecz lokalnej społeczności, zaś 
Benedykt Kołodziejczyk (PO), który zawodowo 
pełni funkcję sekretarza gminy Marklowice, 
zwracając się do swojej koleżanki  „po fachu”  
D. Lampert, stwierdził przenośnie, że jej  
„...krzesło jest twardsze od jego krzesła radnego”. 
Radny Bronisław Drabiniok (PO) podziękował, 
że inni radni go tolerowali, mimo niełatwego cha-
rakteru, jaki cechuje ponoć niewysokie osoby… 
Radni, którzy zasiadali w RM pierwszą kadencję, 
przyznawali, że były to ważne dla nich cztery lata 
zbierania doświadczeń. Ale radni przepraszali 
też za niestosowne słowa czy gesty, oceniając 
jednak, że standardy demokracji w tej sali prze-
kraczane nie były. Rymowany panegiryk na cześć 
prezydenta odczytał Michał Chmieliński (BSR), 

zachowując dla siebie dwie ostatnie zwrotki mają-
ce zdecydowanie wyborczy charakter. Ponieważ 
jednak tekst, który ubawił nawet samego adre-
sata, został później wszystkim rozdany, przestały 
one być tajemnicą. Podziękowania od radnego 
Henryka Ryszki (BSR) usłyszała również ekipa 
„GR” relacjonująca posiedzenia RM. Radny 
przyznał żartobliwie, że kiedy zdarzy mu się na 
sesji zdrzemnąć, może na nas liczyć... 

Radni nie zapomnieli też o samorządowcach, 
którzy odeszli: wielokrotnie, z wielkim szacun-
kiem i sympatią wspominano radnego i b. wice-
prezydenta Józefa Cyrana. Wszystkim radnym 
oraz swoim zastępcom i pozostałym osobom 
uczestniczącym w sesjach prezydent wręczył 
upominki (panie otrzymały broszki, a panowie 
spinki do mankietów z motywem orzecha wod-
nego). Zestawem gadżetów zrewanżowali się 
radni PO. Ostatnią sesję zakończyły uśmiechy  
i uściski dłoni, a w powietrzu zawisło pytanie: ilu 
z nas zasiądzie tu ponownie?

(r)

Pamięć poległych i pomordowanych uczcili najmłodsi mieszkań-
cy Chwałowic.                                                                       Zdj.: s

Pa t r i o t y c z n i e ,  
z pieśnią na ustach 
świętowali niepod-
ległość uczniowie 
Społecznej Szkoły 
Podstawowej. 
Zdj.: arch. szkoły.

c.d. ze strony 4
Ostatnia w kadencji...

c.d. ze strony 5

A gimnazjaliści recytowali: — (…) Żołnierzyków mamy dzielnych, 
bacznie strzegą granic kraju. Od nas tylko dziś zależy, aby było nam jak 
w raju. Nic dodać, nic ująć… 

„Cieszmy się wolnością”...
pod takim hasłem w Społecznej Szkole Podstawowej odbyła się jubi-

leuszowa edycja Lekcji Śpiewu Patriotycznego. Tym razem obejmowała 
pieśni z lat 1900–1920. Placówka uczy postaw patriotycznych w sposób 
kreatywny – skoro do najmłodszych najlepiej przemawia dziś obraz  
i dźwięk, trzeba to wykorzystać. Stąd pomysł na lekcję śpiewu patrio-
tycznego, w ramach której już od 5 lat uczniowie prezentują pieśni  
w konkretnym bloku tematycznym, a ich popisy oceniają jurorzy.  
Z roku na rok występy stoją na wyższym poziomie, a uczniowie prześci-
gają się w pomysłach, by zdobyć trofeum „Złotej Nutki”. W tym roku 
wyróżniono oddział przedszkolny za pieśń „Łączko, łączko zielona”, 
klasę IV i jej „Pieśń czwartego szwadronu”, a zwyciężyła klasa V, która 
wykonała „Pierwszą kadrową”. Wszyscy uczniowie otrzymali słodką, 
niespodziankę – pączka z czerwoną, jubileuszową piątką na białym, 
lukrowanym tle. Patriotycznie i smakowicie… 

(r), (S)

Wolność niedoceniana...
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Oferuje ona całkowicie zmieniony interfejs 
użytkownika – zarówno od strony wizualnej, jak 
i funkcjonalnej. Ze strony głównej www.rsip.
rybnik.eu można wywołać kolejne składowe 
portalu, a więc nową mapę miasta czy portal 
edukacyjny. Uproszczenie polega m.in. na 
braku konieczności stosowania dodatkowego 
oprogramowania (wtyczek), dzięki czemu 
można korzystać z mapy poprzez dowolną 
przeglądarkę internetową.

Nowością jest anglojęzyczna wersja portalu, 
z wyjątkiem warstwy Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego. Portal eduka-
cyjny to zestaw multimedialnych lekcji, które 
pozwolą mniej zaawansowanym zapoznać się 
z podstawowymi zasadami obsługi systemu. 

Informacje o mieście są aktualnie prezento-
wane w ponad tysiącu warstwach, a baza RSIP 
jest wciąż poszerzana. Do najważniejszych 
informacji, do których można dotrzeć poprzez 
RSIP, należą: ewidencja gruntów i budynków, 
Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzen-
nego, system PESEL, użytkowanie wieczyste, 
dzierżawy skarbu państwa, koncesje alkoholo-
we, wodowskazy na rzece Ruda. System posia-

da też warstwy rzadko spotykane 
w podobnych systemach, jak np. 
lokalizacje autobusów i przystan-
ków, a poprzez link internetowy 
można od razu sprawdzić rozkład 
jazdy. Dzięki RSIP można zlokali-
zować fotoradary, dotrzeć do mapy 
terenów inwestycyjnych.

RSIP jest stale rozwijany i do-
kładane są do niego kolejne zasoby 
informacyjne, m.in. usprawniające 
prace urzędników, a mające wpływ 
na poziom obsługi klientów UM. 
Lokalizacja pojazdów i patroli wy-
branych jednostek miejskich oraz 
służb publicznych jak policja czy 
straż pożarna, pozwoli usprawnić zarządzanie 
pojazdami i patrolami. 

Nowe funkcje RSIP będą udostępniane stop-
niowo, a wśród nich warto wymienić: zgłaszanie 
uwag przez internautów bezpośrednio w RSIP–
ie (dzięki niej każdy mieszkaniec będzie mógł 
zaznaczyć na mapie miejsca warte polecenia lub 
wskazać miejsce wystąpienia awarii), wyszuki-
wanie optymalnej trasy dojazdowej w mieście.

Rybnicki System Informacji Przestrzennej 
jest projektem informatycznym typu GIS/
SIT. Jego rozbudowa jest prowadzona dzięki 
dofinansowaniu ze środków unijnych poprzez 
Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskie-
go. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 
2.625.195,95 zł, a kwota dofinansowania z Unii 
Europejskiej – 2.231.416,55 zł.

(r)

Nowy RSIP dla internautów

Warstwa po warstwie…
Rybnicki System Informacji Przestrzennej to nowoczesne, elektro-

niczne narzędzie, za pomocą którego internauta może głęboko wniknąć  
„w miasto” i, warstwa po warstwie, odkrywać kolejne, potrzebne infor-
macje. Od niedawna internauci korzystać mogą z nowej, uproszczonej 
wersji systemu.

Nową wersję RSIP zaprezentowali Michał Fuchs z Wydziału Informatyki  
i naczelnik tego wydziału Grażyna Dudzik.                               Zdj.: r

To było nie lada wyzwanie … Jak w 30–sekundowym filmie 
lub prezentacji pokazać swoje spojrzenie na zmiany, które 
dokonały się w naszym mieście w ostatnich 20 latach? Zadania 
podjęło się kilkoro uczestników, a z 7 prac jurorzy wybrali  
3 najlepsze. Swój typ mieli też internauci.  

— Przecież Rybnik to ludzie — przekonuje Szymon Medalion, który 
wspólnie z Adrianem Gradem przygotował zwycięski film. — Chcieliśmy 
pokazać, jakie zmiany zaszły w jego mieszkańcach i w nas samych. Laureaci 
postawili na rybniczan i hasło „Zmieniamy się razem”, a w ich filmie nie 
znajdziemy scen dokumentujących urbanistyczne przemiany w mieście, co 
paradoksalnie okazało się siłą tej produkcji. Autorzy wybrali Rynek, kilku 
mieszkańców i ich fotografie sprzed 20 lat: — Wpadliśmy na pomysł tarczy 

zegara z 12 osobami stojącymi na każdej godzinie. Kamera 
obraca się zgodnie z ruchem wskazówek i … pokazuje upływa-
jący czas. Tak było w założeniu – swoją rolę miał zagrać także 
zegar na ratuszu, ale wymóg 30 sekund zmusił nas do sporych 
cięć… Określony w regulaminie czas trwania prezentacji 
stanowił spory problem dla uczestników konkursu „Rybnik 
się zmienia – 20 lat samorządności”, podobnie jak koniecz-
ność sprostania wymogom technicznym. Obostrzenia były 
podyktowane m.in. chęcią zaprezentowania filmików w sieci 
autobusów komunikacji miejskiej. To tylko jedno z wyróż-
nień, jakie czekało na laureatów – pozostałe to gratyfikacje 
finansowe. Zdobywcy I miejsca otrzymali 1500 zł nagrody,  

a jurorzy przyznali, że dyskusja 
nad wyborem zwycięzców nie była 
łatwa… — Ich film wzruszył… To 
bardzo świeży pomysł. Wprawdzie 
nie pokazano w nim żadnych zmian, 
jakie dokonały się w mieście, ale 

Z laureatami konkur-
su spotkał się prezydent 
Adam Fudali, który wręczył  
n a g r o d y  z d o b y w c o m  
I miejsca – Adrianowi  
Gradowi i Szymonowi  
Medalionowi.             Zdj. s

Zmieniamy się razem

c.d. ma stronie 15
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Przypomnijmy: o zamianę mogą się ubiegać 
najemcy mieszkań należących do mieszkanio-
wego zasobu gminy, którzy spełniają określone 
warunki, m.in. nie mają zaległości w opłatach. 
Niestety, wymagania względem przyszłych 
lokatorów okazały się zbyt wygórowane. Za-
rządzenie prezydenta zmieniło zasady rozpa-
trywania wniosków tak, aby można było przy-
znać kolejne lokale. — Okres systematyczności  
w opłatach czynszowych został skrócony z pięciu 
do trzech lat. Na podania zainteresowanych 
czekamy do 30 listopada — wyjaśnia Danuta 
Kolasińska, dyrektor ZGM, która po nowym 
budynku oprowadzała prezydenta Adama 
Fudalego, wiceprezydent Joannę Kryszczyszyn 
oraz członków Komisji Gospodarki Komu-
nalnej RM. Pierwsi lokatorzy będą mogli się 
wprowadzić najpóźniej na początku grudnia. 
Przydział lokalu zależy od wielkości rodziny. 
W budynku jest 30 mieszkań – najmniejsze 
jednopokojowe o pow. 32,84 m2, największe 
czteropokojowe o pow. 56, 82 m2. Pani Ryszar-
da Wiśniewska już wkrótce wraz z rodziną córki 
przeprowadzi się do bloku przy ul. Kolejowej. 
— Nie potrafię wyrazić mojej radości. Obecnie 
mieszkam w nienajlepszych warunkach. Wstyd, 
jak ktoś do nas przychodzi, bo zawalają się kory-
tarze… Jestem bardzo szczęśliwa, że wkrótce się 
to zmieni — nie kryje zadowolenia pani Ryszar-
da. — Cieszymy się, że możemy zaproponować 
naszym mieszkańcom taki standard. Jeszcze 15 
mieszkań czeka na swoich właścicieli — pod-

kreśla wiceprezydent J. Kryszczyszyn. Wartość 
całej inwestycji wyniosła ponad 4,1 mln zł,  
a wartość 1m2 pow. użytkowej nowego bu-
dynku to 2.809,43 zł. Mieszkania są w stanie 
wykończonym – wymalowano sufity i ściany, 
podłogi w pokojach są wyłożone panelami, 
a w kuchni i łazience płytkami ceramiczny-
mi. Lokale posiadają instalację elektryczną, 
wodno–kanalizacyjną, gazową (kocioł gazo-
wy, kuchenka gazowa), wideodomofonową, 
telefoniczną, komputerową, antenową oraz 
centralne ogrzewanie (indywidualne, z kotła 
gazowego). Uwagę zwraca też zagospodarowa-
nie terenu wokół budynku – zadbano o zieleń, 

plac zabaw, miejsca parkingowe, chodniki oraz 
wiatę na rowery. Całość robi wrażenie – aż 
wzrasta chęć do systematyczności!            (m)

Czekają na systematycznych...
Nowe mieszkania przy ul. Kolejowej czekają na lokatorów. Spośród 44 wniosków, 

jakie wpłynęły do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, tylko 15 rodzin spełniło 
kryteria określone w programie „Dla systematycznych”. 

Na lokatorów czeka jeszcze 15 mieszkań. 
Zdjęcia: m

Pani Ryszarda Wiśniewska już wkrótce zamieszka  
w bloku przy ul. Kolejowej.

W oficynie kamienicy przy ul. Mikołowskiej 
namiastkę własnego domu znalazły cztery ko-
biety znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. 
Mieszkanie zostało gruntownie wyremontowa-

ne, wyposażone w meble, niezbędne sprzęty 
AGD i RTV, a także podstawowe akcesoria 
gospodarstwa domowego. Podczas pobytu  
w mieszkaniu kobiety będą miały możliwość 
uzyskania wsparcia w ramach projektu, 
mającego na celu integrację społeczną oraz 
stworzenie warunków umożliwiających powrót 
na rynek pracy.  

Mieszkanie powstało w ramach projektu 
„Skorzystaj z szansy”, realizowanego przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku. 
Działania skierowane do osób wykluczonych 
społecznie w ramach tego projektu są współfi-
nansowane przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

(za www.rybnik.eu)

Po dwóch mieszkaniach chronionych dla osób, które chcą wyjść z bezdomności 
(przy ul. Długosza i Przemysłowej) zamieszkałych przez mężczyzn, powstało  
kolejne, tym razem dla kobiet. 

Mieszkanie chronione dla kobiet

Mieszkanki odwiedził prezydent Adam Fudali.                                                                                         Zdj.: L. Tyl
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— To święto przedsiębiorczości i przedsię-
biorców — mówił przewodniczący kapituły 
Tadeusz Donocik, prezes i dyrektor generalny 
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. 

— Przedsiębiorców traktowanych przez państwo 
nie do końca tak, jak na to zasługują. To przecież 
oni dają pracę, zapewniając byt rodzinom i gene-
rując wzrost gospodarczy…

Spotkanie w Teatrze Ziemi Rybnickiej, które-
mu w tym roku patronował minister gospodarki 
Waldemar Pawlak, jest dostrzeganym w subre-
gionie wydarzeniem gospodarczo–towarzyskim 
o bogatej oprawie i z udziałem znakomitych 
gości – parlamentarzystów, gospodarzy miast  
i gmin regionu, przedstawicieli śląskich uczelni. 
W tym roku, ze względu na przyznanie „specjal-
nego” Czarnego Diamentu Śime Vidulinowi, 
wiceprezesowi Chorwackiej Izby Gospodarczej, 
obecny był również ambasador Chorwacji  
w Polsce Ivan Delvechio, kilku przedstawicieli 
samorządu gospodarczego tego kraju oraz chor-
wackich firm. Natomiast Czarny Diament dla 
Filharmonii Rybnickiej sprawił, że tym razem 
w sali, a nie na scenie zasiadła sama Lidia Grych-
tołówna, która swoim autorytetem wspierała 
reaktywację orkiestry z 50–letnim rodowodem 
i historią pełną meandrów. Jej powstanie jest 
nierozerwalnie związane z muzyczną działal-
nością braci Karola i Antoniego Szafranków, 
założycieli szkoły muzycznej (1933 r.). Po wojen-
nej przerwie Szafrankowie znów objęli dyrekcję 
szkoły i reaktywowali szkolną orkiestrę, która 
stała się bazą powstałej w 1960 r. Filharmonii 
ROW. Była ona efektem kilkuletnich starań 
Szafranków i wsparcia finansowego ówczesnego 
zjednoczenia przemysłu górniczego.  

Przez wiele lat orkiestra miała silną arty-
styczną pozycję i była najważniejszym punk-

tem na muzycznej mapie nie tylko Rybnika,  
ale i regionu. Koncertowała w Polsce i zagranicą, 
towarzyszyła światowej sławy solistom. Po poli-
tycznej i gospodarczej transformacji orkiestrę, 

z której finansowania zrezygnowało górnictwo, 
przejęło miasto. Nie na długo – w 1995 roku  
orkiestra uległa likwidacji, z czym nigdy nie 
pogodziło się rybnickie środowisko muzyczne. 
Z myślą o jej reaktywacji powołano Towarzy-
stwo Muzyczne im. Braci Szafranków, które ze 
wsparciem miasta doprowadziło do pierwszego 
koncertu odrodzonej orkiestry w listopadzie 
1999 r. Nagrodę odebrali aktywni członkowie 
Towarzystwa – jego współzałożyciel i prezes 
Norbert Prudel oraz dyrektor orkiestry Antoni 
Smołka.

Nagroda dla Śime 
Vidulina, profesora  

filozofii, wybitnego ekonomisty chorwackiego 
oraz b. burmistrza Rijeki i prezydenta miasta 
Pula, a jednocześnie uznanego artysty–rzeźbia-
rza, jest efektem wieloletnich kontaktów Izby 
Przemysłowo–Handlowej Rybnickiego Okręgu 
Przemysłowego i jej prezesa Andrzeja Żylaka 
z samorządem gospodarczym Chorwacji. Jak 
mówił T. Donocik, rybnicka Izba i jej prezes  
z powodzeniem koordynują taką współpracę 
na poziomie województwa oraz kraju. Ułatwia  

to na pewno znajomość języka chorwackiego, 
jaką prezes Żylak posiada. Laureat zrewanżował 
się wręczeniem mu pięknej rzeźby foki wycią-
gniętej z tajemniczego kufra, zaś ambasador  
z rąk wojewody Zygmunta Łukaszczyka otrzy-
mał rzeźbioną w węglu św. Barbarę.      

Oprócz Filharmonii Rybnickiej Czarne Dia-
menty odebrały w tym roku cztery rybnickie 
firmy. Spółka Rzeźnictwo–Wędliniarstwo  
A. Nowak jest firmą rodzinną, działającą na 
rynku od 1980 roku. Na początku działalności 

Diamenty międzynarodowe z alarmem w tle  

LAUREAT NAGRODY SPECJALNEJ „CZARNY DIAMENT” 2010
•	Śime	Vidulin	–	Wiceprezes	Chorwackiej	Izby	Gospodarczej

LAUREACI NAGRODY „CZARNY DIAMENT” 2010
•	Filharmonia	Rybnicka	im.	Braci	Szafranków
•	Bank	Spółdzielczy	w	Żorach
•	Górnośląska	Spółka	Ubezpieczeniowa	S.A.–	Gliwice
•	Jastrzębski	Zakład	Wodociągów	i	Kanalizacji	S.A.	–	Jastrzębie	Zdrój
•	Kompania	Węglowa	S.A.	Centrum	Wydobywcze	„Północ”	Oddział	KWK	
„Bobrek	Centrum”	–	Bytom
•	Rzeźnictwo	Wędliniarstwo	Andrzej	Nowak	i	Spółka,	Sp.	j.	–	Rybnik
•	SEGO	Sp.	z	o.o.	–	Rybnik
•	VACAT	Sp.	z	o.o.	–	Rybnik
•	Zakład	Usługowo	Handlowy	TENSA	Pracownia	Projektowa	Stanisław	
Tatarczyk	–	Rybnik

Przyznawane od 12 lat przez Izbę Przemysłowo–Handlową Rybnickiego Okręgu 
Przemysłowego Czarne Diamenty są wyróżnieniem dla najlepszych firm subregionu, 
pracujących z sukcesem na jego wizerunek, a także przykładem dobrej współpracy 
samorządu gospodarczego, terytorialnego oraz środowisk naukowych i artystycz-
nych, których przedstawiciele zasiadają w kapitule. 

Laureaci Czarnych Diamentów 2010.

Ambasador Chorwacji Ivan Delvechio otrzymał rzeźbę św. Barbary. Na zdj. również 
Tadeusz Donocik, wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk oraz prezes IP–H ROP 
Andrzej Żylak.
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zatrudniała trzy osoby, aktualnie około stu. 
Główna produkcja szerokiego asortymentu 
kiełbas, wędzonek oraz wędlin podrobowych od-
bywa się w zakładzie w Rybniku, a rozbiór mięsa 
prowadzony jest w filii w Jejkowicach. Zrzeszona 
w Śląskim Cechu Rzeźników i Wędliniarzy  
firma działa głównie na terenie województwa 
śląskiego, prowadząc szesnaście placówek 
handlowych. Od 2004 r. zakład został zakwalifi-
kowany do handlu na terenie Unii Europejskiej. 
Nagrodę odebrał właściciel zakładu Andrzej 
Nowak. 

Spółka SEGO jest jedyną w naszym regionie 
firmą usługową odzysku odpadów komunal-
nych, wspomagającą gminy w wypełnianiu  prze-
pisów dotyczących gospodarki odpadami oraz 
ochrony środowiska obowiązującymi w krajach 
UE. Firma przejmuje tzw. „surowe” odpady 
komunalne dostarczane przez przewoźników 
odbierających odpady od mieszkańców i firm 
na terenie danej gminy. Odpady przechodzą 
przez instalację do odzysku odpadów komu-
nalnych i dzielone są na poszczególne frakcje, 
ze względu na gabaryty oraz skład fizyczny 
i chemiczny. Odzyskane odpady trafiają do 
powtórnego zagospodarowania (recyklingu, 
kompostowanie), co przyczynia się do przedłu-

żenia ich żywotności. Jedynie niewielki procent 
odpadów, który pozostaje po odzysku, trafia 
do składowania. Zakład segregacji i odzysku  
odpadów firmy SEGO otwarto w tym roku w 
sąsiedztwie komunalnego składowiska odpadów  
w Boguszowicach. Statuetkę odebrała wicepre-
zes firmy Agnieszka Kozera. 

Istniejąca od 1994 r. spółka Vacat oferuje 
kompleksową obsługę górnictwa – od dostaw 
materiałów i urządzeń poprzez remonty oraz 
serwis eksploatacyjny do opracowywania no-
wych rozwiązań technicznych. Zgodnie z wyma-
ganiami rynku, firma 
wciąż poszerza ofer-
tę, jest elastycznym 
dostawcą i dopaso-
wuje ofertę do indy-
widualnych potrzeb 
klienta. Dysponuje 
doświadczonymi pra-
cownikami i odpo-
wiednim zapleczem 

technicznym, co stanowi gwarancję najwyższej 
jakości oraz rzetelnego i terminowego wyko-
nania zleconych zadań. Wyróżnienie odebrał 
prezes Jarosław Mróz.

Pracownia projektowa Tensa Stani-
sław Tatarczyk jest firmą rodzinną istniejącą 
od 1991 roku. Daje pełną możliwość przy-
gotowania dokumentacyjnego do realizacji 
obiektów budowlanych, funkcjonuje też na 
rynku jako inwestor zastępczy. W ciągu kilku-
nastu lat firma opracowała ok. 600 projektów 

Program 
Jarmarku Bożonarodzeniowego

na rybnickim Rynku

niedziela, 5 grudnia
• godz. 14.45–19.30 – MIKOŁAJ  
NA RYNKU 
Bajkowy Korowód z oprawą muzyczną 
Elfiej Orkiestry
Clown Circus & Mikołajkowe Magic 
Show – cz. I
Inauguracja Jarmarku Bożonarodze-
niowego	 –	 życzenia	 Prezydenta	 Miasta	
Rybnika,	rozświetlenie	choinki	 i	pozosta-
łych	dekoracji	świetlnych	na	Rynku.	Kramy		
z	 wyrobami	 regionalnymi,	 artystycznymi	
i	świątecznymi	czynne będą od 5 do 19 
grudnia	–	w	dni	robocze	od	godz.	10.00	
do	18.00,	w	soboty		od	10.00	do	20.00,		
a	w	niedziele	od	12.00	do	20.00)
Clown Circus & Mikołajkowe Magic 
Show – cz. II
Świąteczny Koncert Orkiestry Rozrywko-
wej „KURCBEND” z wokalistką Katarzyną 
Danek

sobota, 11 grudnia
godz. 16.00–19.00 – Spotkanie z elfami 
i reniferami
zagroda z żywymi reniferami: Rudolfem 
i Kometkiem, św. Mikołajem i Elfami 
(w godzinach 12.00-19.30	–	możliwość	

zrobienia	 sobie	 zdjęcia	 ze	 zwierzętami	 –	
odbiór	fotografii	do	godziny)
Świąteczny koncert Arki Noego 
Kolędy i pastorałki zespołu Turnioki 

niedziela, 12 grudnia
• godz. 16.00–19.30 – Choinkowo–
Gwiazdkowe Śpiewanie
zagroda z żywymi reniferami: Rudolfem 
i Kometkiem, św. Mikołajem i elfami  
(w godzinach od 12.00-19.30	 –	 możli-
wość	zrobienia	sobie	zdjęcia	ze	zwierzęta-
mi	–	odbiór	fotografii	do	godziny)
Ś w i ą t e c z n y  k o n c e r t  z e s p o ł u  
FOLKOPERACJA
Kolędowe pejzaże w wykonaniu Miej-
skiej Orkiestry Dętej „Rybnik” z solistami 
i wokalistami

sobota, 18 grudnia
godz. 16.00–19.30 – Przedświąteczne 
Śpiewanie
Celtycko–polski wieczór kolęd w wyko-
naniu Zespołu „Carrantuohill”
Widowisko	 uliczne	 „Historia	 Narodzenia	
Pana	 Jezusa”	 z	 udziałem	 Teatru	 Bractwa	
Ognia	„Spaleni”
Koncert	Sienna	Gospel	Choir	z	zespołem

niedziela, 19 grudnia
godz. 16.00–19.00 – RYBNICKA WIGILIA 
Z GWIAZDĄ

Świąteczny Koncert Gru-
py Furmana
Degustacja potraw  
i wypieków świątecz-
nych „Wigilijka z miesz-
kańcami”	 –	 życzenia	 Pre-
zydenta	Miasta	dla	miesz-
kańców
G w i a z d k o w y  K o n c e r t  
Kasi Skrzyneckiej

W	 ramach	 projektu	 II	 Rybnickie	 Boże	
Narodzenie	przygotowanych	zostało	kilka	
imprez	 w	 miejskich	 placówkach	 kultury.	
W	Muzeum	od	6	grudnia	można	będzie	
podziwiać	wystawę	„Hej	kolęda,	kolęda…	
Od	Mikołaja	do	Trzech	Króli”	(szczegóły na 
str. 35);	do	10	lutego	2011	r.	w	Muzeum	
prezentować	 się	 będą	 również	 grupy	
kolędnicze;	 od	 1	 grudnia	 w	 Powiatowej		
i	Miejskiej	Bibliotece	Publicznej	oglądać	bę-
dzie	można	Bożonarodzeniową	Instalację	
Przestrzenną;	w	Rybnickim	Centrum	Kultu-
ry	12	grudnia	odbędzie	się	koncert	finało-
wy	IV	Gospel	Festiwal	(szczegóły str. 34);		
w	 Domu	 Kultury	 w	 Chwałowicach	 12	
grudnia	o	godz.	18.00	–	Adwentowy	Wie-
czór	Sztuk	„Art	Angel”;	w	Domu	Kultury	
w	Niedobczycach	–	Adwentowy	Wieczór	
Muzyczny	(szczegóły	na	str.	33).

Więcej na www.rybnik.eu

 Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie  

c.d. na stronie 15

W części artystycznej wy-
stąpili chorwaccy soliści 
i Filharmonia Rybnicka 
pod dyrekcją Mirosława 
J. Błaszczyka. Zdjęcia: r
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… bo mu się wybije oko — wspomina pamięt-
ną lekcję Joanna Figura. Natomiast Renata 
Nikel myśląc o „Piątce” ma przed oczami… 
świetlicę i kontrole uczniów, którzy chcieli 
odnieść niedojedzone mięso, dlatego trzeba 
je było ukryć pod kopcem ziemniaków – same 

ziemniaki przechodziły kontrolę bezproblemo-
wo. — Kiedy słyszę „Piątka” to myślę … prawie 
całe moje życie — przekonuje z kolei Grażyna 
Ostrzołek, a Maria Sworowska wspomina 
wspaniałe przyjaźnie i uprawianie grządek na 
dzisiejszym boisku do piłki nożnej. Takie cie-
kawostki z 40–letniego życia szkoły znalazły się  
w niezwykle interesującym wydawnictwie 
przygotowanym z okazji jubileuszu placówki, 
a w nim zdjęcia, skład grona pedagogicznego 
dawniej i dziś, barwne wspomnienia, sentencje i 
hymn szkoły. Ale trudno się dziwić – szkoła ma 
spore doświadczenia dziennikarskie – od 1990 r.  
ukazuje się tam gazetka „Copernicus”, 

a  o d  2 0 0 0  r .  
– „Szkomir & 
S z k o m i r e k ” , 
której redakcja 
zdobyła I miejsce 
w konkursie „Ga-
zety Rybnickiej” 
na projekt szpal-
ty „Czy Rybnik 
jest cool?” (wię-
cej w kwietnio-
wym nr „GR”). 
A to nie wszyst-
kie osiągnięcia 
szkoły–jubilatki, 
której uczniowie 
odnoszą sukcesy 
w przeróżnych 

konkursach i zawodach, a ga-
bloty pełne są pucharów, medali 
i dyplomów. W szkole organizo-
wane są konkursy: recytatorski, or-
tograficzny, czytelniczy, czy wiedzy o Rybniku,  
a w rocznicę urodzin patrona odbywa się 
konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku i astro-
nomii. Działa tu również kilkanaście kółek 
zainteresowań, które społecznie prowadzą na-
uczyciele. Obecnie do SP nr 5 uczęszcza ok. 460 
uczniów, których uczy 40 nauczycieli, a w ciągu 
40 lat, mury szkoły opuściło 4693 absolwentów. 
W tym czasie uczyło tu 199 nauczycieli. — 
Pamiętam wspaniałą wychowawczynię Halinę 
Juszczyk. To ona zaraziła mnie miłością do tego 
zawodu — wspomina nauczycielka Aleksandra 
Damec, która doskonale pamięta też cotygo-
dniowe dyktanda z młodą polonistką i hasła 
typu … dziś same pały. Cała klasa wyhodowała 
kwiaty przez „ch” oraz dyrektora Pawlaka, po-
stawnego mężczyznę, którego wymowny wzrok 
nie pozostawiał cienia wątpliwości, co do tego 
kto rządzi w szkole, a donośny głos brzmiał 
od piwnic po dach. Dyrektor Alfred Pawlak 
kierował placówką od 1970 do 1988 r. Dziś już 
starszy, ale wciąż postawny pan, gościł na jubi-
leuszowej akademii, jaka odbyła się w szkole. 
I też wspominał… — Grono było wtedy mniej 
liczne, a 40 lat temu ja również byłem zupełnie 
inny… Dziękuję nauczycielom, moim współpra-
cownikom, że wytrzymali ze mną, nerwusem. 
A nazywano mnie wtedy … „Fred, postrach Jubileuszowa akademia pełna była wspomnień i muzycznych akcentów.              Zdjęcia: s.

„Piątka” ma czterdziestkę
13 nauczycielek ze Szkoły Podstawowej 

nr 5 było dawniej uczennicami świętują-
cej 40. urodziny placówki. Co zapamię-
tały z tamtych lat? Lekcje przez 6 dni  
w tygodniu, niebieskie fartuszki z biały-
mi kołnierzykiem i przyszytymi tarczami 
(koniecznie!), przerzucanie koksu przez 
palących papierosy uczniów, no i lekcje  
z geografii, w trakcie których dowiedziały 
się, dlaczego na Syberii nie wolno pluć  
w kierunku kolegi…

— Pamiętam przygotowania do otwarcia 
szkoły – wnoszono pomoce naukowe, zawiesza-
no gabloty i gazetki, myto okna, korytarze i sale,  
a nauczyciele i uczniowie dbali o wygląd oraz wy-
posażenie swoich klas. Dostałam adapter, radio  
i telewizor — dawna polonistka SP nr 15 Wanda 

Wywrot wspomina krzątaninę w budynku, który 
jest dziś siedzibą Gimnazjum nr 4. — Wszystko 
było na medal, a podczas otwarcia gości było co 
niemiara. 

30 lat później ponownie zebrało się wielu 
gości – prezydent Adam Fudali i wiceprezydent 

Joanna Kryszczyszyn, wizy-
tator kuratorium oświaty 
Zofia Golińska, przedsta-
wiciele związków zawo-
dowych, Rady Dzielnicy 
i Rady Rodziców, daw-
ni pracownicy placówki, 

absolwenci, uczniowie i ich 
rodzice. Wszystkich powitała dyrektor SP nr 15  
Alicja Bartkowiak, a szczególnie gorąco – 
swoich poprzedników – Henrykę Tomsię  
i Stanisława Misterkiewicza, który zabiegał  
o to, by w Rybnickiej Kuźni wybudowana została 

Rybnicka kuźnia talentów
„Piętnastka, piętnastka to nasza szkoła kochana. Piętnastka, piętnastka tętniąca życiem 

od rana…” – hymn podstawówki z Rybnickiej Kuźni zabrzmiał podczas jubileuszu 
30–lecia placówki. Okazuje się, że SP nr 15 tętniła życiem już od pierwszego dnia.

Urodzinowe życzenia złożył na ręce dyrektor SP nr 15 Alicji Bartkowiak  
prezydent Adam Fudali.W
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Ciekawostki z historii:

•	1970	–	oddanie	do	użytku	budynku	
SP	nr	5	przy	ul.	Różańskiego.

•	 Lata	 70.	 –	 w	 budynku	 mieścił	
się	 również	 Przyzakładowy	 Ze-
spół	 Szkół	 Zawodowych	 „Huty	
Silesia”.	

•	 1973	 –	 międzynarodowa	 wy-
miana	 uczniowska	 z…	 NRD		
i	Czechosłowacją.

•	 1986	 –	 uczniowie	 korzystają		
z	nowego	segmentu,	z	dużą	salą	
gimnastyczną,	salami	przedszkol-
nymi,	 szatnią	 i	 aulą.	 W	 miejscu	
starej	szatni	powstała	biblioteka.	

•	 1989	 –	 rybnicki	 handlowiec	
Norbert	 Kwaśniok	 ufundował	
sztandar	szkoły.

•	 1990	 –	 w	 budynku	 rozpoczęło	
działalność	IV	LO,	a	„Piątka”	stała	
się	Zespołem	Szkół	Ogólnokształ-
cących.	

•	1998	–	pierwsza	 sala	kompute-
rowa.

•	2000	–	powstała	gazetka	„Szko-
mir	&	Szkomirek”,	 która	w	 tym	
roku	zwyciężyła	w	jubileuszowym	
konkursie	„Gazety	Rybnickiej”.	

•	 2001	 –	 rozpoczęcie	 współpracy		
z	węgierską	szkołą	w	Szolnok.

•	 2008	 –	 uroczyste	 otwarcie	 no-
wych	boisk	szkolnych.	

•	 2009	 –	 powstanie	 izby	 regio-
nalnej.	

kotów” — mó-
wił A. Pawlak 
i przypomniał 
o swoim naj-
ważniejszym 
zadaniu, po-
przedzającym 
odejście na 
emeryturę – 
w y b u d o w a -
niu nowego 
s e g m e n t u 
szkoły z salą 
gimnastycz-
ną. Życzył też 
obecnej ka-
drze samych 
s u k c e s ó w  
i swoim zwy-
czajem radził 
uczniom i nauczycielom: — Dyscyplina po-
winna być! W akademii, pełnej wspomnień i 
muzycznych akcentów, wzięli również udział 
pozostali dyrektorzy placówki – Jerzy Piątek 
i Ewa Sobczyńska, a gości – emerytowanych 
nauczycieli, pracowników obsługi i administracji 
oraz absolwentów – witał dyrektor SP nr 5 Piotr 
Pszonka, pełniący tę funkcję od 1996 r. Wśród 
gości byli też przedstawiciele miasta, a prezydent 
Adam Fudali podkreślał, że jego dzieci również 
uczyły się w tej szkole i w dorosłym już życiu 
odnoszą sukcesy, więc placówka dała im dobre 
podstawy na przyszłość. Bo nie ma jak „Piątka” 
na dobry początek! 

(S)

szkoła. I po wielu pertraktacjach z dyrekcją 
elektrowni „Rybnik” i trwającej 5 lat budowie, 
udało się! Kiedy w 1999 r. w budynku utworzono 
również Gimnazjum nr 4, szybko okazało się, że 
jest on za ciasny dla dwóch szkół. Dlatego od 
roku szkolnego 2002/2003 uczniowie SP nr 15  
uczą się w budynku dawnego żłobka przy  
ul. św. Maksymiliana, przy którym jesienią 
tego samego roku do użytku oddano nową salę 
gimnastyczną. Zaowocowało to powstaniem 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rybka”,  
a sukcesy w wielu dyscyplinach udokumento-
wała okolicznościowa wystawa, jaką zwiedzili 
goście jubileuszu. Uczniowie SP nr 15 z powo-
dzeniem uczestniczą też w innych konkursach i 
rozwijają swoje talenty w kołach zainteresowań. 
Placówka, której patronuje pochodzący z Ryb-
nickiej Kuźni ks. Konrad Szweda, angażuje się  
w akcje charytatywne, współpracuje z Radą 
Dzielnicy i Stowarzyszeniem Promocji Regio-
nalnej „Rybnicka Kuźnia”, a jej sztandarową 
imprezą są „Dni edukacji regionalnej”. 

W części artystycznej jubileuszowych obcho-
dów, uczniowie udowodnili, że placówka nie 
bez kozery nazywana jest „Rybnicką kuźnią 
talentów”. 

(S)

Dyrektor Alfred Pawlak przypomniał 
o swoim najważniejszym zadaniu – 
wybudowaniu nowego segmentu szko-
ły z salą gimnastyczną.

Placówce patronuje pochodzący z Rybnickiej Kuźni  
ks. Konrad Szweda. 

Zdj.: s

przecież akcja filmu dzieje się w jego centralnym 
punkcie — ocenia jeden z jurorów, dyrektor Domu 
Kultury w Chwałowicach Michał Wojaczek. — Ta 
prezentacja wywołała wiele pozytywnych emocji — 
dodaje inny z jurorów Krzysztof Jaroch, naczelnik 
wydziału Promocji i Informacji UM. — A przecież 
w konkursie promującym miasto powinna wygrać ta 
prezentacja, która budzi największe emocje i zapada 
w pamięć... Uwagę jury, w którym zasiedli również 
filmowiec Mirosław Ropiak, fotograficy Zbigniew 
Podsiadło i Henryk Tkocz oraz założyciel Dysku-
syjnego Klubu Filmowego Wojciech Bronowski, 
przykuły również dwie inne produkcje – nowocze-
sna, profesjonalna animacja Karola Łukaszczyka 
i typowo filmowa impresja o Rybniku Mikołaja 
Zająca. Wyboru najciekawszego filmiku dokonali 
też internauci, którzy swoją nagrodę przyznali Ka-
milowi Scheichtowi. — Oddałem swój głos na tę 
propozycję — przyznał prezydent Adam Fudali, 
który gratulował laureatom konkursu pomysło-
wości i kreatywności. Filmowo – multimedialne 
prezentacje spełniły jeszcze jedno ważne zadanie: 
— Jednym z celów tego konkursu było promowa-
nie miasta poprzez promocję kanału miejskiego 
na serwisie „You Tube” — wyjaśniał K. Jaroch.  
—  A  z a i n t e r e s o w a n i e  b y ł o  o g r o m -
ne – w okresie 5 dni głosowania filmy obej-
rzano 14 tys. razy. (Filmy na: www.youtube.
com/user/rybnikeu?feature=mhum#g/
c/9E3132652E6BF24F). 

Pomysł konkursu spodobał się młodym rybni-
czanom, którzy podkreślali, że promuje on nie 
tylko miasto, ale i przyszłościowe technologie. 
Dlatego urzędnicy już zastanawiają się nad ko-
lejną edycją, a spotkanie w UM wykorzystano 
do rozmów nad jej tematyką.                           (S)

c.d. na stronie 10

Zmieniamy się razem

obejmujących obiekty mieszkalne, szkolne, 
handlowe, gastronomiczne, sakralne i prze-
mysłowe. Współpracująca m.in. z Politechniką  
Śląską firma pomaga rozwiązywać problemy 
wynikłe w procesie inwestycyjnym, a inwestor 
jest informowany o możliwościach zastosowania 
najnowszych technologii i materiałów, również 
sugerowanych przez inwestora. Statuetkę ode-
brał właściciel firmy Stanisław Tatarczyk.

Wśród wręczających statuetki członków 
kapituły był Adam Fudali, prezydent Rybnika, 
wspólgospodarz uroczystości.

Nie obeszło się bez niespodzianek – to 
prawdopodobnie niezdyscyplinowany pa-
lacz spowodował włączenie się alarmu prze-
ciwpożarowego i konieczność opuszczenia 
sali wyjściami awaryjnymi. Sytuacja zosta-
ła opanowana i publiczność otrzymała re-
kompensatę w postaci części artystycznej,  
w której wystąpili goście z Chorwacji oraz 
laureat – Filharmonia Rybnicka.                   (r)

c.d. ze strony 13

Diamenty...
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Ruch olimpiad specjalnych...
... rozwinął się w naszym mieście wokół dwóch 

placówek edukacyjnych poprzez powstałe przy 
nich sekcje terenowe olimpiad specjalnych – 
pionierski „Promyk” w Specjalnym Zespole 
Szkolno–Przedszkolnym nazywanym popularnie 
„Szkołą Życia” oraz powołany później „Fair Play” 
w  Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowaw-
czym. W organizację ruchu olimpijskiego włączy-
ło się wielu pedagogów i terapeutów związanych 
z tymi placówkami, a ich wielkie zaangażowanie 
sprawiło, że w środowisku związanym z olimpia-
dami specjalnymi Rybnik wyrobił sobie znaczącą 
pozycję. Osobą jednoznacznie kojarzącą się z 
ruchem olimpiad specjalnych jest Anetta Gaw-
rysiak ze SZS–P. Była ona inicjatorką powstania 
Sekcji Terenowej OS „Promyk”, do której należą 
wychowankowie „Szkoły Życia”, a także uczestni-
cy dwóch warsztatów terapii zajęciowej i ucznio-
wie Specjalnej Szkoły Zawodowej. A. Gawrysiak, 

która przez wiele lat była 
przewodniczącą sekcji, dziś 
nadal jest jednym z naj-
bardziej zaangażowanych 
animatorów „olimpijskich” 
przedsięwzięć. Można ją 
m.in. spotkać w ośrodku 
„Promyka” w Niedobczy-
cach na zajęciach hipoterapii, których najbardziej 
uzdolnieni uczestnicy biorą udział w zawodach 
jeździeckich w ramach olimpiad specjalnych. Nasi 
„specjalni” sportowcy odnoszą sukcesy głównie 
w pływaniu, a basen elektrowni „Rybnik” był 
wielokrotnie miejscem ogólnopolskich lub woje-
wódzkich zawodów (dyscyplina ta na igrzyskach 
europejskich nie była reprezentowana). Rybnik 
ma też duże doświadczenie w organizacji regat 
z udziałem osób niepełnosprawnych na Zalewie 
Rybnickim, a także zawodów w koszykówce zu-
nifikowanej. Na Światowych Letnich Igrzyskach 
OS w Szanghaju „Promyk” i Polskę w tenisie 
ziemnym reprezentowała Monika Wieczorek,  
a w pływaniu Damian Wojciechowski. Na Świa-
towych Igrzyskach Zimowych w USA z sukcesem 
w jeździe szybkiej na łyżwach wystąpiła Karolina 
Staniucha z Sekcji Terenowej „Fair Play”. Ta 
sama zawodniczka zdobyła trzy medale w jeździe 
szybkiej na wrotkach na tegorocznych letnich 
igrzyskach odbywających się w Warszawie. 

Świetnie spisali się wolontariusze, 
...wspierający imprezę organizacyjnie oraz 

biorący udział w towarzyszącym zawodom olim-
piad specjalnych międzynarodowym programie 
„Zdrowi sportowcy”. Ta inicjatywa OS podjęta 
przez wolontariuszy – lekarzy różnych specjal-
ności oraz fizjoterapeutów – ma przyczynić się 
do polepszenia zdrowia osób niepełnospraw-

nych intelektualnie, a znakomitą okazją do 
przeprowadzenia badań przez okulistów, laryn-
gologów i in. specjalistów są igrzyska. Jednym 
z podprogramów „Zdrowych sportowców” jest 
projekt FUNfitness, w ramach którego odbywa 
się ocena możliwości fizycznych zawodników  
i badanie ich postawy. Narodowym, klinicznym 
koordynatorem projektu FUNfitness jest rybni-
czanin dr Andrzej Myśliwiec, kiedyś terapeuta 
w „Szkole Życia”, dziś zaangażowany w ruch 
olimpiad specjalnych i przewodniczący sekcji 
„Promyk”. W grupie realizującej ten projekt 
w czasie warszawskich zawodów byli również 
fizjoterapeuci Magdalena Kasprzak ze SZS–P 
oraz Sylwia Olesińska–Myśliwiec z Poradni Psy-
chologiczno–Pedagogicznej w Rybniku. Jak mówi 
A. Myśliwiec, badanie osób niepełnosprawnych 
intelektualnie łatwe nie jest i trzeba mieć spore 
doświadczenie, by było ono efektywne. W tym 
roku badania postawy przeszli prawie wszyscy 
zawodnicy, a wyniki będą materiałem do dalszych 
działań na rzecz tych osób. Rybniczanie Iwona 
Kapusta i Tomasz Juszczak zaangażowani byli 
natomiast w program wsparcia zawodników 
przygotowany dla ich rodzin, a Marek Szyngiel  
i Artur Soczawa z I LO pracowali przy obsłudze 
informatycznej zawodów.     

Drugą, zdecydowanie liczniejsza grupą „na-
szych” na Europejskich Igrzyskach Olimpiad 

Special Olympics Inc. to międzynarodowa organi-
zacja sportowa, która powstała w latach 60. XX wieku 
w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy Eunice Kennedy 
Shriver, siostry prezydenta Kennedy’ego. Podczas 40 lat 
swego istnienia, ruch Olimpiad Specjalnych objął swoim 
zasięgiem 180 państw i prawie 3 miliony zawodników  
i drugie tyle trenerów, działaczy, wolontariuszy i członków 
społeczeństwa. Misją Olimpiad Specjalnych jest organizo-
wanie całorocznych treningów i zawodów sportowych 
w różnych dyscyplinach sportu dla dzieci i dorosłych  
z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki temu rucho-
wi osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrafią 
przy odpowiedniej zachęcie i instrukcji trenować, cieszyć 
się i czerpać korzyści z uczestnictwa w sportach indywi-
dualnych i zespołowych. Aktywność ta przyczynia się do 
rozwoju sprawności fizycznej, wykazania odwagi, odczu-
wania radości, dzielenia się talentami, umiejętnościami, 
przyjaźnią ze swoimi rodzicami, innymi zawodnikami 
i społecznością lokalną. Polska reprezentacja po raz 
pierwszy wzięła udział w Igrzyskach Olimpiad Specjal-
nych w 1983 roku. Obecnie Stowarzyszenie Olimpiady 
Specjalne Polska posiada 18 oddziałów regionalnych  
i 564 sekcje. W treningach i rywalizacji bierze udział ponad 
17 tys. sportowców i ponad 1500 trenerów. Ruch jest 
wspierany przez rodziny zawodników oraz przez 4 500 
wolontariuszy. W Polsce co roku odbywa się około 200 
zawodów i imprez Olimpiad Specjalnych w 20 dyscypli-
nach sportowych, letnich i zimowych.

Rybniczanie wspierają ideę olimpiad specjalnych 

Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych były  
w tym roku największą imprezą sportową w Polsce. W zawodach  
w Warszawie wzięło udział 1500 niepełnosprawnych intelektual-
nie sportowców z Polski i kilku innych krajów, a wspierała ich taka 
sama liczba wolontariuszy. Wśród nich silna grupa z Rybnika.

Igrzyska z sercem...

c.d. na stronie obok

Rybniccy propagatorzy idei olimpiad specjalnych.

Rybnicki Sztab Ratownictwa w czasie warszawskich zawodów. 
Zdjęcia: arch. org.
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— Udało się, bo pojawiła się grupa ludzi, któ-
ra udowodniła, że chce coś zrobić w swojej dziel-
nicy — podsumowuje projekt „Dwa bieguny 
– różne krańce miasta, różni obywatele” Piotr 
Masłowski z CRIS–u, a Anna Pytlik dodaje, 
że zainteresowanie konkursem pozytywnie 
zaskoczyło: — Kilka lat temu organizowaliśmy 
podobną akcję pod nazwą „Pobudka” adreso-

waną do mieszkańców wszystkich rybnickich 
dzielnic. Wtedy spłynęło do nas ponad 30 pro-
jektów (więcej w numerze z listopada 2008 r. ).  
Tym razem tylko z dwóch dzielnic otrzyma-
liśmy aż 23 wnioski. Projekt adresowany do 
biegunowo różnych Boguszowic–Osiedla  
i Orzepowic trwał rok, a jego realizacja 

była możliwa dzięki wsparciu finansowemu 
udzielonemu przez Fundusz dla Organizacji 
Pozarządowych. Projekt podsumowano pod-
czas konferencji w Zespole Szkół Wyższych,  
a A. Pytlik z CRIS–u omówiła główne działa-
nia zrealizowane w jego trakcie. Przypomniała 
o uruchomieniu strony www.2bieguny.cris.org.
pl i kampanii informacyjnej, w wyniku której 

mieszkańcy Boguszowic opracowali 16, 
a Orzepowic – 7 projektów wartych re-
alizacji w ich dzielnicach. Potem autorzy 
pomysłów wzięli udział w warsztatach,  
w dzielnicach odbyły się debaty nad 
przeznaczeniem środków oraz głosowa-
nia (również internetowe) nad wyborem 
najciekawszych pomysłów na małą inwe-
stycję, wydarzenie czy zajęcia edukacyj-
ne. Ostatecznie 8 z nich doczekało się 
realizacji. W trakcie festynu rodzinnego 
„Razem witamy lato”, w Orzepowicach 
otwarto pierwszy ogólnodostępny plac za-
baw dla dzieci, a trzecim zrealizowanym 
w tej dzielnicy pomysłem były warsztaty 
dla rodziców z dziećmi „Z bajkową łąką 
dajemy dzieciom słonko” (szerzej we 
wrześniowym numerze „GR”). 

Z kolei w dzielnicy Boguszowice–Osiedle 
ruszyło pierwsze na Śląsku i drugie w Polsce 
bezpłatne studio nagrań. Multimedialne 
Centrum Integracji Młodzieży, bo tak się 
nazywa, okazało się skuteczną alternatywą dla 
młodzieży. Zdaniem Mariusza Wiśniewskiego 
ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Rybni-

ka – Boguszowic „17-ka”, przy którym działa 
centrum, studio przyciągnęło młodych ludzi, 
którzy szukali swojego miejsca na osiedlu:  
— Teraz, zamiast siedzieć między blokami, część 
młodzieży spędza czas tutaj. Multimedialne 
centrum zostało wyposażone m.in. w głośniki, 
mikser oraz profesjonalny komputer, a pod-
czas konferencji młodzi ludzie z Boguszowic 
dali próbkę swoich umiejętności. Ponadto 
w Boguszowicach zrealizowano też projekt 
propagujący czytelnictwo wśród najmłodszych 
– „Książka jako wartość ponadczasowa”, 
dzieci bawiły się i uczyły pod okiem pedago-
gów i wolontariuszy w „Szkole podwórkowej 
– Pekinowo”, w boguszowickim parku odbył 
się sportowo–kulturalny „Festiwal przeciw 
bezczynności”, a dzielnicowy Dzień Dziecka 
„Podaruj dzieciom dzień bez alkoholu” cieszył 
się sporym zainteresowaniem.    

Teraz Rybnik!
Decydując o przeznaczeniu konkretnych 

środków na te, czy inne zadania, mieszkańcy 
Orzepowic i Boguszowic–Osiedla być może 
nie wiedzieli nawet, że testują mechanizm tzw. 
budżetu partycypacyjnego. Zapoczątkowano 
go pod koniec lat 80. w brazylijskim Porto Ale-
gre, ale korzystają z niego również w Europie. 
Mieszkańcy Bonn, Sewilli, Lizbony czy Paryża 
sami decydują o przeznaczeniu części miejskie-
go budżetu, a Orzepowice i Boguszowice były 
pierwszymi dzielnicami w Polsce, w których 
przetestowano to rozwiązanie. O korzyściach  
z zastosowania budżetu partycypacyjnego 
mówił uczestnikom konferencji Dariusz Kra-
szewski ze Stowarzyszenia Liderów Lokalnych 
Grup Obywatelskich. Wyjaśniał, że wpływa on 
na większe zaangażowanie mieszkańców, uczy 
ich współdecydowania i odpowiedzialności 
oraz zwiększa transparentność podejmowania 
decyzji. — Prawo w naszym kraju nie stawia 

Podczas konferencji młodzi ludzie z Boguszowic dali próbkę 
swoich umiejętności, które rozwijają dzięki Multimedialnemu 
Centrum Integracji Młodzieży powstałemu w ramach projektu 
„Dwa bieguny – różne krańce miasta, różni obywatele”. Zdj.: s

Jak mieszkańcy budżet podzielili…
Dwie rybnickie dzielnice otrzymały po 50 tys. zł na realizację własnych pomysłów 

na terenie swojego miejsca zamieszkania. Sami zdecydowali, jak wykorzystają 
środki przeznaczone dla nich w projekcie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecz-
nych. W efekcie w Orzepowicach powstał plac zabaw, a w Boguszowicach–Osiedlu 
multimedialne centrum młodzieży. A to tylko 2 z 8 zrealizowanych pomysłów. 

Specjalnych, byli członkowie...

R y b n i c k i e g o  S z t a b u  
Ratownictwa 

...zaproszeni do obsługi punktów całodobowej 
opieki medycznej nad uczestnikami zawodów. 
Rybnicki sztab wystawił w sumie 26 ratowników, 
4 lekarzy oraz karetkę, prawie w całości zabez-
pieczając zawody. Wybór naszych ratowników 
do obsługi tak prestiżowej imprezy był na pewno 
wyróżnieniem i dowodem zaufania dla ich umie-
jętności, bo ze względu na niepełnosprawność 
uczestników zawodów, było to zadanie szcze-
gólnie trudne. Jak mówi szef sztabu Zbigniew 
Polański, rybniccy ratownicy sprawdzili się przy 
wielu okazjach, w tym również związanych z 
zawodami olimpiad specjalnych i są w tym środo-
wisku znani i doceniani. W Warszawie z drobnej 

pomocy medycznej skorzystali prawie wszyscy 
zawodnicy, były złamania i zwichnięcia kończyn, 
ale na szczęście nie doszło do przypadków szcze-
gólnie ciężkich.

Po zakończeniu imprezy na ręce prezydenta 
Adama Fudalego nadeszło podziękowanie od 
koordynatora medycznego ELIOS 2010 za 
wyjątkową postawę rybnickich ratowników i ich 
pełny profesjonalizm. W piśmie tym czytamy 
m.in.: (…) Ich zaangażowanie i poświęcenie w 
niesieniu opieki medycznej ludziom z niedoro-
zwojem intelektualnym przekraczało często przy-
jęte powszechnie normy w takiej działalności.  

Sztab Ratownictwa powstał w 1996 r. i jest 
organizacją społeczną bazującą na wolontariacie. 
Wśród inicjatorów jej powołania, a później człon-
ków, byli uczniowie i kadra pedagogiczna Medycz-
nej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego, ale 
i inne osoby mające potrzebę pomagania innym w 
sytuacji zagrożenia. I tak jest do dziś...  W struk-

turach sztabu działają wyspecjalizowane grupy 
ratownicze: ratownictwa medycznego, wodnego, 
podwodnego i ratownictwa wysokościowego. 
Członkowie sztabu sprawdzili się w czasie powodzi 
w 1997 r. czy w czasie katastrofy budowlanej hali 
wystawowej w Katowicach przed paroma laty. Ich 
czerwone kurtki są nieodmiennym elementem 
każdej imprezy masowej w Rybniku i innych miej-
scowościach. Zajmują się również instruktażem 
na kursach pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Dla wielu członków sztabu wolontariat okazał się 
początkiem drogi zawodowej, co nie znaczy, że w 
działaniach sztabu nie można na nich liczyć i dziś. 

Zarówno Sztab Ratownictwa, jak i środowi-
sko ruchu olimpiad specjalnych ściśle ze sobą 
współpracują i uzupełniają się, jak to miało 
miejsce ostatnio, w czasie igrzysk europejskich  
i wcześniej, w czasie zawodów ogólnopolskich  
w Rybniku. Ta idea jest warta poświęcenia czasu 
i pracy...                                                              (r)

c.d. na stronie 24
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Od 1 lipca br. w wojskowych komendach uzupeł-
nień na terenie całego kraju trwa nabór do NSR. 
Do końca tego roku do rezerwowej służby ma 
zostać przyjętych 10 tys. ochotników, kolejne 10 tys. 
przyjęć przewidziano na przyszły rok.

— Spośród osób, które chęć przystąpienia do 
NSR zgłosiły w Wojskowej Komendzie Uzupełnień 
w Rybniku, kontrakty obowiązujące na okres od  
2 do 6 lat podpisało z dowódcami jednostek wojsko-
wych 25 żołnierzy rezerwy. 50 kolejnych ochotników 
odbywa właśnie tak zwaną służbę przygotowawczą, 
przewidzianą dla tych, którzy nie odbywali wcześniej 
służby wojskowej — mówi szef Wydziału Rekrutacji 
miejscowej komendy mjr Wacław Wojaczek. Jak 
podkreśla, wstąpienie do NSR może być dla ochot-
ników punktem wyjścia do rozpoczęcia zawodowej 
kariery wojskowej. Póki co, przyjęcia dotyczą tylko 
żołnierzy i podoficerów, bo jednostki wojskowe 
zgłaszają takie zapotrzebowanie. Narodowe 
Siły Rezerwowe będą utrzymywane na potrzeby 
reagowania kryzysowego, np. likwidacji skutków 

klęsk żywiołowych, jako wzmoc-
nienie jednostek wojskowych. 
Nie są one oddzielną formacją, 
nie są tworzone nowe jednostki 
wojskowe. Ochotnicy przydzielani 
są do jednostek już istniejących. 
Ochotnik, który podpisze kontrakt 
do NSR, będzie miał obowiązek 
uczestniczyć w organizowanych 

przez wojsko ćwiczeniach, do 30 dni rocznie. Za 
ten okres wojsko wypłaci mu żołd, a także może 
zrekompensować straty jego pracodawcy. Na co 
dzień żołnierz NSR wykonuje swoją pracę zawo-
dową. Do jednostki wojskowej zostanie wezwany 
wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba.

— W 1989 roku nasza armia liczyła 450 tys. żołnie-
rzy. Pierwsza redukcja – słabo zauważalna w porów-
naniu z obecną – miała miejsce w 1991 roku. Teraz 
w ramach restrukturyzacji, 4 z 12 komend WKU na 
terenie województwa śląskiego zostaną zlikwidowane. 
W Rybniku z 22–osobowego personelu do końca tego 
roku pracę straci 5 zatrudnionych cywilów i trzech 
podoficerów. Równie poważne zmiany organizacyjne 
i liczebne dokonali już Czesi, a posiadające dwa 
razy więcej obywateli niż Polska – Niemcy planują 
redukcję własnej armii do poziomu 160–200 tys. 
żołnierzy — dodaje mjr Wojaczek.

Narodowe Siły Rezerwy są otwarte dla kobiet. 
Stanowią one we współczesnych siłach zbrojnych 
coraz wyższy procent stanu osobowego armii. Pełnią 

funkcje na równi z mężczyznami i mogą ubiegać się 
o przydział na każde stanowisko. Kobiety w dzisiej-
szym Wojsku Polskim są dowódcami pododdziałów, 
pilotują śmigłowce i samoloty, pracują jako kontro-
lerzy ruchu lotniczego, nawigatorzy, oficerowie na 
okrętach nawodnych i podwodnych. Służą od lat 
w składzie Polskich Kontyngentów Wojskowych  
w charakterze specjalistów ds. współpracy cywilno–
wojskowej (CIMIC), lekarzy, dowódców plutonów 
rozpoznawczych, inżynieryjnych i remontowych 
oraz pilotów.                                                           (gr)

Przez kilka ostatnich dni października Powia-
towy Urząd Pracy prowadził warsztaty, zajęcia 
aktywizacyjne oraz indywidualne konsultacje dla 
bezrobotnych z zakresu zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej. Tydzień Przedsię-
biorczości swoim patronatem objęli Prezydent 
Miasta Rybnika i Starosta Powiatu Rybnickiego. 
Forum Przedsiębiorczości „Kadra służb zatrud-
nienia wsparciem pracodawców” przyniosło kilka 
ważnych spostrzeżeń na temat skutecznej walki  
z bezrobociem i sytuacji samych bezrobotnych. 
Pozytywną rolę przedsiębiorców doceniła Te-
resa Bierza, dyrektor PUP: — Przedsiębiorcy są 
najważniejsi, to oni tworzą nowe miejsca pracy. 
Prezydent Adam Fudali chwalił dyrektor PUP, 
podkreślając równocześnie, że Rybnik dobrze 
dał sobie radę z transformacją i wykorzystał 
wszystkie środki, jakie daje państwo. Pracownicy 
PUP omawiali kolejne etapy „przeobrażania 
się” z bezrobotnego w przedsiębiorcę. Okazało 
się, że często pierwszym krokiem do założenia 
własnej działalności gospodarczej jest rejestracja 
w „pośredniaku”. To nieraz jedyna droga do 
zrealizowania zamierzonego celu. Wiele osób ma 
pomysł i chęć prowadzenia własnego interesu, 
jednak brakuje im środków na złożenie firmy. 
Zupełnie nieaktualne jest już powiedzenie,  
że pierwszy milion trzeba ukraść. Lepiej pierw-
sze fundusze uzyskiwać pod okiem fachowców  
z dotacji, jakie oferuje państwo i Unia Euro-
pejska. Ryzyko zawsze jest, ale można je zmini-
malizować, jeśli odbędzie się szereg konsultacji  
i zasięgnie porady specjalistów. Pracownicy PUP 

są nie tylko od szukania ofert pracy, ale także 
od doradzania młodym (wiekiem lub stażem) 
przedsiębiorcom. Jacek Żyro, przedstawiając 
raport z badań socjologicznych wśród osób 
planujących rozpoczęcie własnej działalności go-

spodarczej, zauważył, że wśród zarejestrowanych 
bezrobotnych stosunkowo dużo posiada wyższe 
wykształcenie. Brak pracy jest jednym z motywów 
podjęcia decyzji o własnej działalności – ale nie 
jedynym. Pozostałe to posiadanie dobrego pomy-
słu, dotacje i chęć decydowania o własnym losie. 
Przyszły przedsiębiorca oczekuje porad z zakresu 
prawa pracy, bhp, biznesplanu, opodatkowania, 
badań rynku i zarządzania. Największą zachętą 
pozostają jednak dotacje, co przyznaje aż 84% 
zainteresowanych. Zgłaszający się do PUP mają 
nieraz innowacyjne pomysły na biznes, m.in. 
szkoła pilatesu i groomer (fryzjer dla zwierząt). 

Niewiele jednak znaczy teoria bez praktyki. 
PUP systematycznie współpracuje z przedsiębior-
cami, i ta współpraca przynosi efekty. — Nie za-
przestawajcie współpracy z PUP, bo my bez was nie-
wiele znaczymy. Mam nadzieję, że dziś przyznane 
nagrody i wyróżnienia będą motywacją dla innych 

przedsiębiorców w regio-
nie, by podjąć z nami 
współpracę — zwracała 
się do przedsiębiorców 
dyrektor T. Bierza. Na-

grody za długoletnią 
współpracę odebrali 
przedstawiciele firm: 
Auto–Lux, Classen–Pol S.A., Eko, elektrownia 
„Rybnik”, Opel Fijałkowski, Przedsiębiorstwo 
Getex, Firma Remontowo–Budowlana Grins-
bud, „Handel” Barbara Ochętal, Przedsiębior-
stwo Odzieżowe Lazar, Medrem Sp. z o.o., Firma 
Semi, Skok Ziemi Rybnickiej, Firma Odzieżowa 
Smuda. Wyróżnienia otrzymali: Rybnicka Izba 
Przemysłowo–Handlowa, Studio Filmu i Foto-
grafii Cyfrowej Frycz Company, Zakład Usług 
Elektrycznych Piotr Piotrowski, JS Prestige 
Promocja i Rozwój, AT Forum, FHU Digidion 
Studio Reklamy, Studio M-Pire, Silesianair, 
Gabinet Odnowy Biologicznej Danuta Woźnia-
kowska, Biuro Rachunkowe Agnieszka Kozielec, 
Kancelaria notarialna Artur Pędracki.

(m)

Przedsiębiorczość
przeciw bezrobociu

Pomoc w rozwoju przedsiębiorczości to jedna z najskuteczniej-
szych metod walki z bezrobociem – taki wniosek nasuwa się po kon-
ferencji zorganizowanej w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości.

— Staramy się pozyski-
wać środki, żeby nasze 
firmy się rozwijały, bo 
wtedy bezrobotni znajdu-
ją zatrudnienie — mówiła  
w trakcie Forum Przedsię-
biorczości Teresa Bierza, 
dyrektor PUP.          Zdj.: m

Narodowe rezerwy
Na przestrzeni ostatnich miesięcy dokonują się 

największe od 1989 roku zmiany w Wojsku Polskim. 
Zredukowanie liczby żołnierzy w armii do 100 tys. 
w służbie zawodowej i utworzenie 20–tysięcznych 
Narodowych Sił Rezerwowych, to dwie najbardziej 
istotne ze społecznego punktu widzenia decyzje rządu.

Chętni do służby w NSR mogą zgłaszać się do Woj-
skowej Komendy Uzupełnień w Rybniku, gdzie uzyskają 
wszelkie informacje. Osoby, które chciałyby zapoznać się 
z zasadami tworzenia i funkcjonowania Narodowych Sił 
Rezerwowych, oraz takie, które rozważają wstąpienie do 
nich, mogą odwiedzić stronę internetową: www.rybnik.
wku.wp.mil.pl – gdzie znajduje się Vademecum Narodo-
wych Sił Zbrojnych, a także szczegółowy poradnik dla 
kandydatów do NSR. 
Kontakt z WKU: tel. 
32/4223447, 32/4611708; 
e-mail: wkurybnik.@
wp.mil.pl

Szef Wydziału Re-
krutacji WKU w Ryb-
niku mjr  Wacław  
Wojaczek od 32 lat 
nosi mundur wojskowy  
i poczytuje to sobie za przy-
wilej i zaszczyt.    Zdj.: gr

18 Nr 11/473; listopad 2010



O pomysłach i perspektywach rozwoju mia-
sta mówił uczniom rybnickich szkół prezydent 
Adam Fudali, a swoją prezentację wzbogacił 
o animację komputerową. Zdaniem prezy-
denta najistotniejsza dla Rybnika jest budowa 
drogi Pszczyna – Racibórz, która została 
wpisana do Strategii Rozwoju Województwa 
Śląskiego, a jej gigantyczne koszty sprawia-

ją, że miasto nie jest w stanie samodzielnie  
zrealizować tej inwestycji. W czasie wirtualnego 
spaceru po mieście młodzież poznała również 
plany rozwojowe dla Śródmieścia, dowiedziała 
się o rewitalizacji ulic Powstańców i Sobieskie-
go, terenów przy ul. Sportowej w Niewiadomiu  
i kopalni „Ignacy” oraz poznała wirtualne projek-
ty zagospodarowania parkingów przy ul. 3 Maja  

i ul. Hallera (szczegóły 
na www.inwestuj.ryb-
nik.eu). — To działania 
długofalowe, ale trzeba 
myśleć o ich realizacji 
i podjąć ten wysiłek… 
— mówił prezydent,  
a młodzi ludzie śledzili 
plany inwestycyjne na 
stole multimedialnym 
z dużym, dotykowym 
ekranem (na zdj.). 

Jednak najważniejszym momentem uroczystej 
sesji Młodzieżowej Rady Miasta było zaprzysię-
żenie nowych radnych. Po raz pierwszy obrady 
poprowadził przewodniczący Mateusz Bekas  
z I LO, który w poprzedniej kadencji był człon-
kiem zarządu: — Zastąpiłem Piotrka Wodoka, 
który jest już studentem. I szczerze mówiąc, nie 
spodziewałem się, że zostanę wybrany na prze-
wodniczącego. Oczywiście bardzo mnie to cieszy, 
ale już widzę, jak wiele czeka mnie pracy. Pokazały 
to przygotowania tylko do tej sesji. A w jej trakcie 
mówiono o nowej stronie internetowej MRM 
(www.miastorybnik.pl/mrm/) i planach doty-
czących 10–lecia Rady. Pomysłów do realizacji 
nie brakuje, ale M. Bekas mówi, że nie boi się 
wyzwań: — Zawsze chciałem robić coś więcej 
niż być tylko uczniem. Dlatego zainteresowałem 
się również pracą w Radzie. Początkowo tylko 
się przyglądałem, ale z czasem włączyłem się w 
organizację wymian międzynarodowych, akcji 
charytatywnej „Czapka św. Mikołaja” i imprezy 
„Pokaż styl”. MRM zorganizowała też konkurs 
fotograficzny „Rybnik oczami młodych”, któ-
rego wernisaż odbył się na początku listopada  
w Młodzieżowym Domu Kultury. M. Bekas nie 
wie jeszcze, czy czeka go samorządowa przyszłość 
w przyszłościowym samorządzie… 

(S)   

— Miejsce parkowania nie musi się kojarzyć 
z czymś mało przyjemnym — przekonuje stu-
dentka Wydziału Architektury Politechniki 
Śląskiej Aleksandra Janik, autorka projektu 
parkingu wielopoziomowego przy ul. Skło-
dowskiej–Curie. To jedna z 3 nagrodzonych 
prac, które przyszli architekci opracowali 
we współpracy z Urzędem Miasta Rybnika. 
Jednak największą nagrodą byłaby realiza-
cja któregoś z projektów…   

Zachęcał do tego prof. Adam Lisik z Politech-
niki Śl. w Gliwicach, chwaląc wysoki poziom stu-
denckich projektów i wyliczając ich mocne strony 
– wpisanie w środowisko, pojemność obiektów 
i nawiązanie do współczesnej formy architekto-
nicznej: — Mam nadzieję, że te projekty uzyskają 
możliwość realizacji — mówił. — To okazja do 
stworzenia nowej jakości, a temat parkingów jest 
dziś bardzo nośny. Profesor dziękował też miastu 
i naczelnikowi Wydziału Architektury UM Janu-
szowi Błaszczyńskiemu za to, że w Rybniku daje 
się szansę studentom do skonfrontowania zdobytej 
wiedzy i umiejętności z realną materią. — Studenci 
mają prawo przedstawić swoje wizje zagospodaro-
wania przestrzeni publicznej pod konkretne zapo-
trzebowanie miasta — komentował Adam Fudali. 
A takim są z pewnością parkingi wielopoziomowe, 
bo jak wyliczał prezydent, w 1950 r. w Rybniku za-
rejestrowanych było 50 samochodów, w latach 90. 
– już 25 tys., a obecnie – prawie 100 tys. Odrębny 

problem, choćby dla wozów strażackich, sta-
nowią auta parkujące na dużych osiedlach. — Na 
temat zaproponowanych przez studentów rozwiązań 
będziemy rozmawiać… — zapowiedział prezy-
dent. Warto, bo parkingi są w mieście niezbędne,  
a przedstawione przez młodych ludzi propozycje 
są ciekawe architektonicznie. Proponują zielone 
tarasy, szkło, ażury… — Chciałam pokazać, jak 
połączyć z sobą dwie odrębne przestrzenie – parking 
wielopoziomowy z małą usługą. Wykorzystałam 
efekt pudełka w pudełku… — wyjaśnia jedna  
z trzech nagrodzonych Monika Koniecko. — Fa-
lująca, szklana i odbijająca elewacja nie zaburza 
pozostałej infrastruktury i wpisuje się w otoczenie.  
Druga z nagrodzonych Marta Kops, autorka 
projektu na parking przy ul. Kościuszki starała 
się, by obiekt nie zdominował otoczenia: — 
Chciałam nawiązać formą i kształtem do istniejącej 
zabudowy i bazyliki tak, by parking zbytnio się nie 
wyróżniał, stąd podświetlenia i panele na elewacji, 

które nawiązują do pozostałych budynków. Z kolei 
A. Janik postawiła na rozwiązania atrakcyjne 
wizualnie – przeszklenia i ażurowość. — W tym 
projekcie widać kobiecą rękę … — ocenił naczelnik 
Wydziału Architektury J. Błaszczyński. 

Wystawę tworzą prace 31 studentów, a poka-
zano ją w Urzędzie Miasta, gdzie trzem nagro-
dzonym wręczono upominki i wyróżnienia. Warto 
odnotować, że zaprezentowano nie tylko projekty 
obejmujące tereny przeznaczone w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego na 
wielopoziomowe parkingi, ale także inne propo-
zycje studentów związane z rewitalizacją kopalni 
„Ignacy”, ulic Powstańców Śląskich i Dróżki 
Profesora Libury. Gdyby udało się je zrealizować, 
moglibyśmy zaglądać do SPA „Diamentowy 
relaks” lub centrum sportowo–rekreacyjnego. 
Czy to tylko marzenia.

(S)

Przyszłość nowych radnych?

Kobiece wizje 
(nie)kobiecej rzeczywistości

Autorki trzech nagrodzonych prac 
wybranych z grona 25 studenckich 
projektów. 

Zdjęcia: s

Jedna ze studenckich wizji…

Może kiedyś zamieszkają na osiedlu „Villa Gardenia” w Niewiadomiu, poja-
dą drogą Pszczyna – Racibórz, spędzą czas w SPA w obiektach na „Ignacym”,  
a w zagraniczną podróż wylecą wprost z lotniska w Gotartowicach? Wyobraźnię 
młodych rybniczan rozbudziła prezentacja pokazana im podczas uroczystej sesji 
Młodzieżowej Rady Miasta. 
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Stawiają na bezpieczeństwo
— Jednym z priorytetów jest zapewnienie naszym uczniom bezpie-

czeństwa nie tylko na terenie placówki, ale również poza nią — wy-
jaśnia dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 Artur Mielczarek. 

Dlatego	kilka	razy	w	roku	nauczyciele	prowadzą	lekcje	wychowawcze	na	
temat	bezpieczeństwa,	
a	 dzieci	 spotkają	 się		
z	przedstawicielami	po-
licji;	w	tym	roku	szkol-
nym	 już	 dwukrotnie.	
Najciekawiej	było,	kiedy	
do	 placówki	 zawitał	
nietypowy	gość	 –	pies	
Sznupek,	który	wręczył	
pierwszakom	 popu-
larne	 „odblaski”.	 Pod	
okiem	 policjanta	 dzieci	 uczyły	 się	 prawidłowego	 przechodzenia	 przez	
drogę,	utrwalały	oznaczenia	sygnalizacji	świetlnej,	a	potem	same,	bezpiecz-
nie	przeprowadziły	Sznupka przez jezdnię. Na	zakończenie	otrzymały	od	
policyjnej	maskotki	cukierki	i	drobne	upominki,	które	mają	im	przypominać	
o	bezpieczeństwie.	Zostały	również	zaproszone	do	odwiedzenia	Komendy	
Miejskiej	Policji	w	Rybniku.	

Szóstki w autobusie
Lekcje mogą odbywać się nie tylko w szkole – uznała nauczycielka 

SP nr 11 Małgorzata Bober i już po raz drugi zaprosiła pierwszaki do 
nietypowej klasy, czyli na dworzec Komunikacji Miejskiej przy ulicy 
Budowlanych.	

Dzięki	uprzejmości	pracowników	PST	Transgór	S.A.	dzieci	zobaczyły	jak	
funkcjonuje	monitoring	i	CB	radio,	ćwiczyły	na	zamontowanych	w	pocze-

kalni	czytnikach	e-kart,	a	potem	
„kasowały”	bilety	już	w	autobu-
sie.	Młodzi	podróżni	dowiedzieli	
się	też,	jakie	konsekwencje	może	
przynieść	jazda	bez	biletu	–	byli	
świadkami	 wypisywania	 man-
datu	„gapowiczowi”	 i	 sami	byli	
kontrolowani.	 Podsumowaniem	
zajęć	 był	 konkurs	 z	 nagrodami,		
a	 organizatorzy	 wiedzą	 już,	 że	
taka	lekcja	może	przynieść	pożą-

dany	skutek.	—	Potrafimy korzystać z komunikacji miejskiej!	—	potwier-
dzili	uczniowie	obecnej	klasy	II	C,	która	w	ubiegłym	roku	szkolnym	wzięła	
udział	w	podobnej	lekcji.	Dzieci	udowodniły	to	podczas	autobusowego	
wyjazdu	na	zajęcia	do	Komendy	Miejskiej	Policji.	I	świetnie	się	spisały!	Pa-
miętały	nawet	o	tym,	aby	ustąpić	miejsca	starszym	osobom.	I	to	się	chwali!

Wypatrywać bociana…
Od roku uczniowie Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 3 biorą 

udział w projekcie „Boci@n”. Pod okiem Agaty Sączek, szukają gniazd 
bociana białego w swojej okolicy. Z powodzeniem…

W	efekcie	ich	pracy,	która	polega	na	obserwacji,	ale	i	poszerzaniu	wiedzy	
na	temat	tych	ptaków	w	czasie	zajęć	szkolnych,	Polskie	Towarzystwo	Przyja-
ciół	Przyrody	„Pro	Natura”	dodało	do	ogólnopolskiej	bazy	gniazdo	bociana	
białego,	znajdujące	się	w	Ochojcu	przy	ulicy	Milenijnej	7,	które	obserwowali	
uczniowie	(http://baza.bociany.pl/gniazda/show/nest_id/130468).	W	ogólno-
polskiej	bazie	aktywności	na	rzecz	bociana	białego	umieszczono	również	re-
lacje	z	podejmowanych	
przez	 szkołę	 działań.	
Zachęcamy	do	zajrzenia	
na	 stronę:	 http://baza.
bociany.pl/aktywnosci/
gmina/gm/2702.

Oplakatują Rybnik!
Uczniowie klasy III SP nr 12, którzy zakwalifikowali się do finału  

X edycji Międzynarodowego Konkursu „Bezpieczeństwo dla wszyst-
kich”, otrzymali od firmy Renault wydru-
kowane zwycięskie plakaty i rozpoczęli 
kampanię plakatową na terenie przedszkoli, 
szkół i urzędów.

Jak	 mówi	 nauczycielka	 Teresa	 Zielonka,	
plakaty	 dotarły	 już	 m.in.	 do	 Wydziału	 Edu-
kacji	 UM	 i	 Delegatury	 Śląskiego	 Kuratorium	
Oświaty	w	Rybniku,	kuratorium	w	Katowicach,	
rybnickich	 domów	 kultury	 oraz	 przedszkola,	
szkoły	podstawowej	i	gimnazjum	w	pobliskich	
Jejkowicach.	Plakat	wraz	z	petycją	o	wykonanie	
chodnika	 na	 ulicy	 Zebrzydowickiej	 otrzymał	
również	 prezydent	 Adam	 Fudali.	 Pozostałe	
plakaty	 zostaną	 przekazane	 do	 wszystkich	
placówek	 oświatowych	 na	 terenie	 Rybnika,		
a	w	niektórych	z	nich	uczniowie	SP	nr	12	zapre-
zentują	programu	„Nawet	na	krótkie	trasy	zawsze	zapinaj	pasy”,	z	którym	
zwyciężyli	na	deskach	Teatru	Buffo	w	Warszawie	w	kwietniu	br.	promując	
tym	samym	program	„Bezpieczna	droga	do	szkoły”.	

Trenują umysł…
— Metoda treningu mózgu „Biofeedback” wywołała ogromne 

zainteresowanie zagranicznych gości — podsumowują w Szkole 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, gdzie uczestnikom 
wizyty partnerskiej w ramach programu Socrates Comenius pokazano 
prezentację na jej temat. 

Obejrzeli	ją	goście	z	Wielkiej	Brytanii,	Węgier,	Rumunii,	Estonii,	Łotwy,	
Turcji	 i	Portugalii,	a	„Biofeedback”	to	najnowsza,	nieinwazyjna	metoda	
umożliwiająca	samouczenie	się	mózgu.	Stosują	ją	pedagodzy,	terapeuci,	
psycholodzy	i	neurolodzy,	by	pomóc	m.in.	w	zwiększeniu	możliwości	umy-
słu.	Wdrażanie	tej	terapii	w	SP	nr	1	odbywa	się	w	ramach	współfinansowa-
nego	ze	środków	Unii	Europejskiej	projektu	„Mogę	ja,	możesz	ty,	możemy	
my”.	Oprócz	zakupu	specjalistycznego	urządzenia,	zakłada	on	wyszkolenie	
terapeutów	oraz	objęcie	terapią	uczniów	tej	szkoły.	Goście,	którzy	w	swoich	
krajach	zajmują	się	edukacją	dzieci	o	specjalnych	potrzebach	edukacyjnych,	
zapoznali	się	z	metodą	teoretycznie	–	uczestnicząc	w	wykładzie	dyrektora	
SP	nr	1	Zdzisława	Plisza,	i	praktycznie	–	obserwując	zajęcia	terapeutyczne.	
Wielu	z	nich	wyraziło	chęć	wykorzystania	rybnickich	doświadczeń	na	swoim	
gruncie.	Potwierdzili	to	zarówno	w	nieoficjalnych	rozmowach,	jak	i	podczas	
spotkania	z	zastępcą	prezydenta	Joanną	Kryszczyszyn.		

Jak	przekonują	nauczyciele	 SP	nr	 1,	 u	 ich	uczniów	 już	pojawiają	 się	
pierwsze	symptomy	poprawy	snu,	uwagi,	pamięci,	nastroju…	O	ostatecz-
nych	 efektach	 wykorzystania	 metody	 „Biofeedback”	 we	 wspomaganiu	
ucznia	o	specjalnych	potrzebach	edukacyjnych,	opowie	konferencja,	jaką	
zaplanowano	za	rok.	

Świat według nich…
W Domu Kultury w Niewiadomiu podsumowano IX Regionalny Kon-

kurs Dziennikarski „Świat według ciebie”, którego tematyka dotyczyła 
aktualnych problemów młodych ludzi i środowiska, w którym żyją. 

73	prace	–	artykuły	prasowe,	reportaże	i	wywiady	–	nadesłali	ucznio-
wie	 szkół	podstawowych	 i	gimnazjalnych,	m.in.	 z	Gliwic,	Brennej,	 Żor,	
Goleszowa,	Siewierza,	Będzina,	Piekar	Śl.,	Rydułtów	czy	Rybnika.	Pierwsze	
miejsca	w	obydwu	kategoriach	wiekowych	zdobyły	uczennice	z	Jastrzębia	
–	Klaudia	Gagat	i	Weronika	Skonieczna,	ale	w	gronie	laureatów	znalazła	się	
też	rybniczanka,	autorka	materiału	„Mały,	wielki	człowiek”	Wanda	Otlik,	
która	zajęła	III	miejsce	w	konkursie.	
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Wyczesany tytuł
W Zespole Szkół Nr 5 odbył się V Konkurs Fryzjerski o Nagrodę Złote-

go Grzebienia, który patronatem objął prezydent miasta, a współorga-
nizatorem był Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości. 

Do	 konkursu	 przystąpiło	 44	 uczestników	 ze	 szkół	 zawodowych		
i	techników	z	15	miast,	
m.in.	 z	 Bielska–Białej,	
Cieszyna,	Gliwic,	Kato-
wic,	 Kędzierzyna–Koź-
la,	 Pszczyny,	 Tychów		
i	 Żywca.	 Przyszli	 fry-
zjerzy	musieli	wyciskać	
fale	na	mokro,	wykonać	
strzyżenie	damskie	we-
dług	 obowiązujących	
współcześnie	 trendów	

w	modzie	i	stylistyce	fryzjerskiej	oraz	fryzurę	stylizowaną	na	okres	rene-
sansu,	a	złote	grzebienie	w	poszczególnych	kategoriach	zdobyły:	Maria	
Stanowska	z	Pszczyny,	Magdalena	Bąk	z	Żywca,	Ewelina	Łyczka	z	Bielska	
Białej,	 a	 także	 reprezentantka	Rybnika	 i	 ZS	nr	5	Monika	Bizoń.	 Fryzury	
oceniało	jury	w	składzie	Anna	Stawarczyk,	Sylwia	Durczok	i	Magdalena	
Szawińska,	 a	 rywalizacji	 przyglądali	 się:	 wiceprezydent	 miasta	 Joanna	
Kryszczyszyn,	dyrektor	Rybnickiej	Delegatury	Śląskiego	Kuratorium	Oświaty	
Maria	Lipińska	oraz	radni	–	miejscy	i	dzielnicowi.	Laureatkom	gratulujemy!

Szkoła dobrego humoru
W ramach projektu „Szkoła dobrych pomysłów” członkowie Kaba-

retu Młodych Panów zorganizowali warsztaty dla uczniowskich grup 
kabaretowych z rybnickich szkół podstawowych. Najlepsi wystąpili 
na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej.

W	ramach	zajęć	teatralno–kabaretowych	dzieci	ćwiczyły	tajniki	sztuki	
aktorskiej	i	występów	estradowych,	a	także	nawiązywały	kontakty	z	lo-
kalnym	 środowiskiem	kulturalnym.	 Taką	możliwość	dał	 im	 realizowany	
w	mieście	projekt	„Szkoła	dobrych	pomysłów”,	który	ma	wyrównywać	
szanse	 edukacyjne	 rybnickich	 uczniów	 (więcej na www.szkoladobrych-
pomyslow.pl).	 Rywalizację	 szkolnych	 kabaretów	 zakończył	 finał	 w	 TZR,	

w	 którym	 najlepsze	 okazało	
się	„Centralne	Biuro	Śmiechu”	
ze	Szkoły	Podstawowej	nr	16	
w	 Boguszowicach	 Starych		
w	składzie:	Mateusz	Bulanda–
Gorol,	 Aleksandra	 Wieczorek,	
Weronika	 Potyrcha,	 Mateusz	
Oleś,	Karolina	Cyganek,	Klau-
dia	Dębiec,	Aleksandra	Sobik	i	
Michał	Wieczorek,	który	otrzy-
mał	też	nagrodę	za	osobowość	

sceniczną.	Zwycięzcy	wykonali	skecze	pt.	„Wywiadówka”	oraz	„Fredek	na	
groszku”.	II	miejsce	zdobyła	grupa	„Ze	szkolnej	ławy”	(SP	nr	35),	a	III	–	
„Junior”	(SP	nr	21).	Indywidualne	wyróżnienia	przyznano	też	Aleksandrze	
Wali	i	Aleksandrze	Ochocińskiej	z	SP	nr	18.	Rywalizacja	szkolnych	kaba-
reciarzy	wpisała	się	w	tegoroczną	edycję	Rybnickiej	Jesieni	Kabaretowej		
(o „Ryjku” czytaj też na str. 38).

„Sousedi jsou 
bratřiu”

… czy l i  „Z  są s i adem 
za pan brat”. Tak nazwa 
się projekt,  jaki  Szkoła 
Podstawowa nr 28 z Ka-
mienia realizuje w ramach 
Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicz-

nej 2007–2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.
Współpraca	z	czeską	Opawą	ma	przybliżyć	tradycje,	obyczaje	i	historię,	

wyeliminować	stereotypy	i	zacieśnić	sąsiedzkie	więzi.	Podczas	pierwszej	
wizyty	uczniowie	z	Kamienia	zaprezentowali	program	artystyczny,	a	goście	
z	Czech	zrewanżowali	się	 legendą	o	powstaniu	Opawy.	Spotkanie	było	
okazją	do	zwiedzenia	Rybnika,	a	podczas	kolejnej	wizyty	pokazano	prezen-
tację	„Spacerkiem	po	Kamieniu”,	wystąpiła	utalentowana	skrzypaczka	Ewa	
Zaborny,	a	czescy	goście	zwiedzili	palmiarnię	w	Gliwicach.	Społeczność	SP	
nr	28	już	czeka	na	rewizytę…	Projekt	jest	dofinansowany	z	Europejskiego	
Funduszu	Regionalnego	oraz	z	budżetu	państwa	„Przekraczamy	granice”.	

Trafią w sedno!
W Zespole Szkół Budowlanych zainaugurowano projekt „Trafić  

w sedno – edukacja skrojona na miarę sylwetki współczesnego rynku 
pracy”, który placówka realizuje w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.  

To	wstęp	do	realizacji	czterech	kompatybil-
nych	 projektów	 na	 sumę	 1.500.000	 zł,	 które	
będą	 realizowane	do	2012	 r.,	 z	 łączną	 liczbą	
600	 uczestników.	 Całość	 ma	 dostosować	
edukację	 do	 zmieniającego	 się	 rynku	 pracy,		
a	najistotniejsze	jest	podniesienie	kompetencji	
uczniów	i	umożliwienie	im	zdobycia	dodatko-
wych	certyfikatów	i	uprawnień.	W	ZSB	nauczą	
się	obsługi	m.in.	wózka	widłowego,	agregatu	
tynkarskiego,	maszyn	do	rozkładania	mas	bitu-
micznych,	wezmą	udział	w	kursach	na	temat	nowoczesnych	technologii	
wykańczania	wnętrz,	poznają	programy	do	projektowania	oraz	tworzenia	
i	obsługi	map	geodezyjnych,	a	także	dowiedzą	się,	jak	rozpocząć	własną	
działalność	gospodarczą	i	 in.	W	ten	sposób	placówka	„wypuści”	absol-
wenta,	który	będzie	posiadał	kompleksowe	kwalifikacje,	a	tym	samym	jego	
atrakcyjność	na	rynku	pracy	wzrośnie.	Projekt	przewiduje	też	zajęcia	spe-
cjalistyczne	dla	nauczycieli,	utworzenie	punktu	doradztwa	zawodowego,	
centrum	monitoringu	praktyk	i	współpracy	z	pracodawcami	i	wdrożenie	
dziennika	elektronicznego.	

ZSB	 jest	 jedyną	 szkołą	 zawodową	 na	 Śląsku	 gwarantującą	 swoim	
uczniom	kompleksowy	program	uzyskiwania	dodatkowych	kwalifikacji	–	
nieodpłatnie	i	w	takiej	skali.	To	się	chwali!

Ekspresem przez szkoły 
w W Zespole Szkolno–Przedszkolnym Nr 2 otwarto	plac	zabaw	zbudo-

wany	w	ramach	rządowego	programu	„Radosna	szkoła”. w	W	Przedszkolu 
nr 9 zainaugurowano	projekt	„Nasze	przedszkole	–	nasza	bajka”	połączone	
z	biesiadą	rodzinną.	w	W	ramach	„Dnia	dziennikarza”,	 jaki	odbył	się	w		
V LO,	zaplanowano	warsztaty	z	udziałem	mediów	–	dziennikarza	spor-
towego	i	komentatora	Rafała	Kędziory,	szefa	wozu	transmisyjnego	TVS	i	
operatora	Łukasza	Giełzy,	prezentera	Adama	Gizy	 i	Aleksandra	Gortata		
z	„Radia	Silesia”	w	„Przygotowani	do	pracy	w	Europie”	to	nazwa	projektu	
realizowanego	przez	Gimnazjum nr 10	w	ramach	programu	Socrates	Co-
menius	wspólnie	ze	szkołami	z	Francji,	Niemiec,	Węgier,	Grecji,	Hiszpanii,	
Estonii	i	Holandii	w	Międzyszkolny	konkurs	wiedzy	o	kulturze	krajów	Unii	
Europejskiej	w	SP nr 16	wygrali	Agnieszka	Klimeczek	i	Paweł	Szafraniec		
z	ZSP	nr	3	w	25	uczniów	i	4	nauczycieli	Gimnazjum nr 3	w	Chwałowicach	
wzięło	udział	w	24	godzinnym	maratonie	języka	angielskiego	w	13	drużyn	
uczestniczyło	w	VI	edycji	międzyszkolnego	konkursu	polsko	–	angielskiego	
czytelniczo–czarodziejskiego	w	SP nr 32,	a	zwyciężyła	ekipa	z	SP	nr	1	–	
Dagmara	Wójcik,	Małgorzata	Pałka	i	Hanna	Fojcik	w	Regionalny Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” zaprosił	
nauczycieli	do	ZSE–U	na	konferencję	„Dziecko	w	świecie	matematyki”	w 
Jak	pozyskiwać	środki	na	założenie	działalności	gospodarczej	dowiedzieli	
się	uczniowie	Zespołu Szkół Nr 5	w	Niedobczycach	dzięki	prelekcji	Filii	
Młodzieżowego	Biura	Pracy	w	Rybniku	pt.	„Własna	Firma”.	

(S)
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Rodzicielskie czytanie dzieciom bajek przed snem to już standard, 
rzadziej zdarza się natomiast, by mamy i tatusiowie odgrywali na scenie 
role bajkowych bohaterów.	

Frajdę	z	takiego	właśnie	wydarzenia	miały	dzieci	z	Przedszkola	nr	10,	których	
rodzice	„wystawili”	bajkę	„Śpiąca	królewna”	i	pokazali	ją	nie	tylko	swoim	pocie-
chom,	ale	i	niepełnosprawnym	dzieciom	ze	„Szkoły	Życia”,	czyli	Specjalnego	Ze-
społu	Szkolno–Przedszkolnego.	W	spektaklu	uczestniczyło	dziesięcioro	aktorów,	
którzy	zmierzyli	się	z	tekstem	opracowanym	według	klasycznej	bajki.	Dobrano	
odpowiednią	muzykę	i	akcesoria,	wśród	których	nie	zabrakło	nieodzownego	
do	przeprowadzania	bajkowej	intrygi	wrzeciona…

Bajka,	z	którą	rodzice	zdrowych	przedszkolaków	przyszli	do	dzieci	„specjal-
nej	troski”,	nie	była	pierwszym	przykładem	współpracy	tych	dwu	placówek.	
Wcześniej	w	Przedszkolu	nr	10	gościli	nauczyciele	z	SZS–P,	również	prezentując	
bajkowe	przedstawienie.	Z	integracyjnych	przedsięwzięć	wszyscy	są	zadowoleni:	
dzieci	podwójnie,	bo	nie	tylko	zobaczyli	bajkę,	ale	i	rodziców	w	niecodziennych	
dla	nich	rolach,	ale	i	sami	aktorzy,	którzy	mieli	dobrą	zabawę	i	mogli	poczuć	
dreszcz	emocji	przed	publicznym	występem.																																															(r)

Happeningiem z grochówką, pokazem mody i rajdem rowe-
rowym zakończyły się II Rybnickie Dni Kariery zorganizowane 
przez jednostki tworzące Rybnicką Platformę Poradnictwa 
Zawodowego. 

Inicjatywa pod hasłem „Od juniora do seniora – w poszukiwaniu rozwią-
zań systemowych” skierowana była do osób potrzebujących profesjonalne-
go wsparcia w planowaniu lub wyborze dalszej edukacji, zawodu i pracy. 
Stąd cykl prelekcji, spotkań, warsztatów, treningów i innych działań propa-
gujących planowanie kariery. Wszystko po to, by zdać sobie sprawę z wagi 
decyzji dotyczącej wyboru zawodu i pracy, a tym samym, by przeciwdziałać 
potencjalnemu bezrobociu. Trwająca 4 dni impreza rozpoczęła się od konfe-
rencji w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – CKUoP, ale w trakcie 
Dni kariery… odbyły się również warsztaty dla pracodawców zrzeszonych  
w Cechu Rzemiosł Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz turniej wiedzy 
o zawodach z udziałem ośmiu rybnickich gimnazjów, a nagrodę zdobyło  
G nr 18. W szkole muzycznej studenci Uniwersytetu III Wieku podzielili 
się z uczniami rybnickich szkół ponadgimnazjalnych swoimi doświadcze-
niami zawodowymi i edukacyjnymi, a ostatnim akcentem Rybnickich Dni 
Kariery był happening na rybnickim Rynku, który poprowadzili dyrek-
torzy ZST i ZSB Grażyna Kohut i Marek Florczyk. Celem happeningu 
było uświadomienie młodym ludziom ważności wyboru zawodu i pracy, 
słowem propagowanie idei poradnictwa zawodowego oraz… zdrowego 
stylu życia, bowiem podczas happeningu odbył się rajd rowerowy uczniów 
szkół ponadpodstawowych. Swoje wyroby prezentowali też uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, a uczniowie Technikum Odzieżowego 

Rozstrzygnięto VIII Wojewódzki Konkurs Poezji Metafizycznej. 
Wśród laureatów i wyróżnionych znalazły się dwie uczennice 
rybnickich liceów. Recytatorski finał odbył się w auli Zespołu Szkół 
Wyższych. Dziewięciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Rybnika, 
Siemianowic Śl., Cieszyna i Wisły prezentowało wybrane wiersze. W jury 
zasiedli prof. Tadeusz Sławek, red. Lidia Tarczyńska (TV Katowice), An-
drzej Warcaba – aktor Teatru Śląskiego  
i Joanna Klima – wicedyrektor Wydziału 
Kultury Urzędu Marszałkowskiego.

Zmagania uczestników poprzedziło 
wspomnienie o tragicznie zmarłym  
w katastrofie smoleńskiej Januszu Za-
krzeńskim – wspaniałym aktorze, wy-
bitnym recytatorze tekstów poetyckich, 
który był gościem specjalnym ubiegło-
rocznego finału. 

Niestety, w tym roku nie przyznano pierwszego miejsca. Przewod-
niczący jury prof. T. Sławek, zauważył, że pewne niepokojące zjawiska 
(dotyczące m.in. sposobu artykulacji) miały już miejsce w poprzednich 
latach, lecz w tej edycji okazały się zbyt nasilone. II nagrodę otrzymała 
Karolina Lubska z I LO im. Powstańców Śląskich w Rybniku za recytację 
wiersza Tadeusza Różewicza pt. „Brama”. III nagrodę wręczono Kata-
rzynie Czapli z Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle 
za recytację wiersza Ewy Lipskiej pt. „Jeśli istnieje Bóg”. Wyróżnienia 
otrzymali Małgorzata Frysztacka z IV LO im. Mikołaja Kopernika  

w Rybniku i Michał Madzia z LO im. 
Pawła Stelmacha w Wiśle.

Po finałowych zmaganiach z krótkim 
recitalem wystąpiła Ewa Uryga. Artystka 
szybko nawiązała kontakt z młodzie-
żą, a poszczególne piosenki układała  
w opowieść o szukaniu miłości i szczęścia. 
Współorganizatorem imprezy było I LO 
im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

(m)

Bajkoty nasza!

O karierze na rowerze

Rybnickie Dni Kariery zakończył happening z rajdem rowerowym.                Zdj.: s

Nr 5 przygotowali pokaz mody. Młodzież ze Szkoły Medycznej uczyła, 
jak udzielać pierwszej pomocy, przyszli mechatronicy z ZST udowodnili, 
że roboty mogą wiele, a prezydent, który objął dni kariery patronatem, 
wręczył nagrody laureatom konkursów zawodoznawczych (więcej na 
www.pup-rybnik.pl). Młodzi rybniczanie wiedzą już, że droga do kariery 
wiedzie różnymi ścieżkami, również... rowerowymi.                            (S) 

VIII Konkurs Poezji Metafizycznej

Uczestnicy i jury finału VIII Konkursu Poezji Metafizycznej. 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Zawodowiec - przyszłościowiec. Strategia modernizacji kształcenia zawodowego w Rybniku”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Wyzwania edukacji zawodowej w Rybniku
Projekt Zawodowiec – przyszłościowiec. Strategia 

modernizacji kształcenia zawodowego w Rybniku 
– o którym w ostatnim czasie możemy przeczytać 
w prasie i w Internecie – jest dużym wyzwaniem 
dla Rybnika. Aktualnie trwają finalne prace nad 
raportami badawczymi i jest konsultowana osta-
teczna wersja strategii modernizacji kształcenia 
zawodowego, w której opisano stan obecny całego 
systemu edukacji zawodowej i wskazano nowe 
rozwiązania. Warto jednak przywołać główną myśl 
projektu, którą można sparafrazować słowami: 
celem projektu nie są jedynie raporty i dokument 
strategii, ale jest to przede wszystkim stworzenie moż-
liwości spotkania się, konstruktywnego dialogu i pola 
dla ściślejszej współpracy wszystkich grup związanych 
z edukacją zawodową, tj. środowisk samorządowych, 
edukacyjnych, gospodarczych i obywatelskich. 

Nawiązując do poprzedniego artykułu, w którym 
znalazł się opis kluczowych obszarów miejskiego 
systemu edukacji zawodowej i zarys wizji dla opraco-
wywanej Strategii edukacji zawodowej. Rybnik 2020, 
przenosimy się do drugiego bloku warsztatowego1 
poświęconego diagnozie tendencji i wyzwań strate-
gicznych edukacji zawodowej w Rybniku. 

Na diagnozę wyzwań miejskiego systemu edukacji 
składają się: wyniki prac badawczych zrealizowanych 
w ramach warsztatów z Komitetem Programującym, 
analiza społeczno–ekonomiczna uwarunkowań 
regionalnych i analiza konkurencyjności gospodarki 
Rybnika oraz badania specjalistyczne prowadzone 
przez zespół pod kierunkiem dr hab. Roberta Geisle-
ra. Diagnoza składa się zatem z analizy i wskazania 
czynników mających istotny wpływ na kształt edukacji 
zawodowej oraz z przekształcenia tych czynników  
w wyzwania, na które należy zwrócić szczególną 
uwagę w planowaniu strategii.

W wyniku przeprowadzonego w ramach warszta-
tów rozpoznania wyzwań w zakresie edukacji zawo-
dowej można stwierdzić, że zjawiskami decydujący-
mi o stanie edukacji zawodowej w Rybniku zarówno 
dzisiaj jak i w najbliższym czasie w szczególności są: 
• opuszczanie przez uczniów naturalnej ścieżki 

edukacyjnej w wyniku podejmowania przez nich 
pracy zarobkowej, zmiany sytuacji w rodzinie, 
problemów osobistych, i in.,

• wydłużanie się czasu kształcenia zawodowego 
oraz wzrost liczby osób podejmujących kształ-

1  Prace warsztatowe prowadzone były pod kierunkiem 
naukowym dr. Bogumiła Szczupaka (Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach) w okresie marzec-październik 2010 
i obejmowały trzy bloki tematyczne – wizja, diagnoza, reko-
mendacje. Praca z ponad pięćdziesięcioosobowym Komitetem 
Programującym, w skład którego powołano przedstawicieli 
firm, stowarzyszeń, nauczycieli i jednostek samorządowych, 
umożliwiła dialog istotny dla edukacji zawodowej i dalszych 
działań strategicznych w tym kontekście.

cenie ustawiczne, jako efekt zwiększenia ilości 
i oferty kursów podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych oraz dostępności szkoleń dla młodzieży 
i dorosłych przede wszystkim w ramach oferty 
prywatnej,

• niewystarczające orientowanie kształcenia 
zawodowego na zmiany technologiczne w ro-
dzimej działalności biznesowej, które powstaje 
jako wynik relatywnie słabego kontaktu kadry 
dydaktycznej kształcącej młodzież z praktyką,  
a przede wszystkim ograniczony dostęp do no-
wych technologii,

• utrzymywanie się relatywnie niezadowalające-
go poziomu dojrzałości cywilizacyjnej wśród 
uczniów i absolwentów szkół zawodowych po-
głębiające się w wyniku słabego przygotowania 
społecznego do aktywnego funkcjonowania na 
rynku pracy,

• utrzymywanie się w większości placówek wyso-
kiego poziomu dekapitalizacji ekonomicznej  
i technicznej wyposażenia warsztatów oraz pra-
cowni specjalistycznych, wynikające z braku 
niezbędnych środków oraz wysokich nakładów 
niezbędnych do doposażenia miejsc praktyk 
w szkołach ponadgimnazjalnych kształcących 
zawodowo, 

• niski poziom dostępności uczniów do wysokotech-
nologicznej infrastruktury odbywania praktyk 
zawodowych, w związku z wysoką kosztownością 
praktycznego kształcenia zawodowego w firmach 
oraz w szkołach połączoną z ryzykiem zniszczenia 
zaawansowanych technologicznie maszyn, ob-
niżanie się standardów nauczania umiejętności 
praktycznych zawodu jako wynik deficytu pro-
fesjonalnej kadry w tym zakresie motywowanej 
przez warunki płacowe i pozapłacowe, 

• niski poziom wsparcia w wyborach profilu kształ-
cenia zawodowego oferowanego młodzieży  
w okresie gimnazjalnym i niewystarczająca liczba 
doradców zawodowych pracujących z młodzieżą 
i ich rodzinami, 

• restrukturyzacja systemu kształcenia nauczycieli 
zawodu, jako wynik relatywnie słabego wsparcia 
metodycznego; „utartych” standardów dydak-
tycznych i merytorycznych w których tkwią 
nauczyciele; wadliwego systemu motywacyjnego 
oraz deficytu szkoleń praktycznych, w szczegól-
ności umożliwiających poznawanie najnowocze-
śniejszych technologii,

• utrzymywanie się tradycyjnej i zachowawczej 
struktury kształcenia zawodu, którego przyczyny 
tkwią m.in. w: ograniczeniach kadrowych dla 
otwierania nowych kierunków; niskim stopniu 
dostępności informacji o rynkowo atrakcyjnych 
zawodach i standardzie kształcenia, który może 

dawać współcześnie coś więcej niż „gwarancje 
zatrudnienia”; niedostosowaniu programów 
nauczania do zmieniających się warunków 
rynkowych i zmian technologicznych w przed-
siębiorstwach.
Prace warsztatowe uzupełniają wyniki ana-

liz eksperckich przeprowadzonych w Rybniku  
w formie wywiadów i badań ilościowych w szkołach  
i w firmach. Badaniom poddano m.in.:
• funkcjonowanie podmiotów kształcenia za-

wodowego w Rybniku obserwując problem 
nierównowagi w poziomie rozwoju infrastruktu-
ralnego i wyposażenia dydaktycznego pomiędzy 
poszczególnymi placówkami, nierównomierne 
wykorzystanie istniejącej infrastruktury,

• postawy i opinie uczniów rybnickich szkół za-
wodowych wobec zawodu, edukacji zawodowej  
i przyszłości zawodowej oraz potrzeby uczniów 
kształcących się zawodowo, gdzie w szczególności 
zwraca się uwagę na niski stopień identyfikowa-
nia przez młodzież wyróżniających atrybutów 
danej szkoły, relatywnie niską ocenę praktyk 
zawodowych, problem niskiej inicjatywności  
i zbytni optymizm dotyczący przyszłości zawodowej  
u młodzieży, a także nieuzasadniony spadek rangi 
kształcenia zawodowego tłumaczony społeczną 
presją kształcenia się młodzieży na poziomie 
wyższym,

• potencjał przedsiębiorstw w branżach związanych 
z zawodami kształconymi przez szkoły zawodowe 
i technika, który w części jaka mogłaby tworzyć 
podstawę ekonomiczną rozwoju miasta jest wciąż 
strukturą o dominacji tradycyjnych zawodów, zaś 
w części „usługowej” nie w pełni wykorzystuje 
możliwość wzmacniania atrakcyjności miasta,

• rynek pracy w kontekście zawodów kształconych 
w rybnickich zespołach szkół zawodowych i tech-
ników, dla którego najistotniejszym wyzwaniem 
jest wypracowanie dobrego instrumentu jego 
stałej oceny i dostarczania użytecznej informacji.
Niech nikogo nie zmyli ten obraz, bowiem wyzwa-

nia, nie oznaczają, że sytuacja w mieście jest negatyw-
na. Dają one informację o tym, co musi być stale ob-
serwowane i z czym należy się zmierzyć korzystając ze 
wszystkich atutów miasta. Przede wszystkim, ważne 
jest rozpoznanie źródeł tych wyzwań. Wiedza w tym 
obszarze oraz dyskusja uruchomiona podczas warsz-
tatów i w ramach prac badawczych tworzą ogromną 
szansę dla miasta. Pozwalają władzom lokalnym 
lepiej rozpoznawać oczekiwania zarówno po stronie 
młodzieży i ich rodzin, jak i kształcących zawodowo 
oraz tworzących miejsca pracy, ale także wspólnie 
ze wszystkimi tymi środowiskami podejmować de-
cyzje o przyszłych przedsięwzięciach wypracowanych  
w strategii z korzyścią dla zawodowca–przyszło-
ściowca.

Dr Artur Ochojski
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I to dosłownie! Już wkrótce rybni-
czanie w drodze do pracy, szkoły czy na 
spacerze znajdą informacje, dotyczące 
wydarzeń kulturalnych w mieście. 

„Kultura.rybnik.eu” to projekt dofinanso-
wany przez Unię Europejską, który ma pomóc  
w budowie kompleksowego systemu informacji 
kulturalnej. Chodzi o to, 
żeby informacje o wyda-
rzeniach artystycznych 
nie były rozproszone, żeby 
łatwiej trafiały do miesz-
kańców Rybnika i osób 
odwiedzających miasto. 
Autorzy pomysłu chcą do-
trzeć do wszystkich grup 
wiekowych i społecznych, 
niezależnie od zaangażowania w życie kulturalne – stąd różnorodność 
stosowanych środków. Koszt przedsięwzięcia wyniesie prawie 2 mln zł 
(unijna dotacja to 1,6 mln zł). Projekt potrwa do 2012 roku. 

Spośród zaplanowanych inicjatyw jest już realizowany cykliczny 
program telewizyjny „Kulturalny donosiciel” (emisja w czwartki o 
godz. 19.30 w telewizji TVT). Archiwalne odcinki można oglądać na 
kanale miejskim w serwisie You Tube. W programie znajdziemy relacje z 
imprez kulturalnych, komentarze twórców, organizatorów, publiczności 
oraz zapowiedzi nadchodzących wydarzeń. Raz w miesiącu będzie się 
ukazywał bezpłatny, drukowany informator kulturalny w nakładzie 
30 tys. egzemplarzy, dostępny z „Gazetą Rybnicką” oraz w kinach, 
klubach, domach kultury itd. Ruszy także serwis internetowy www.
kultura.rybnik.eu, gdzie każdy internauta szybko znajdzie aktualne 
informacje o tym, co go interesuje. W różnych punktach miasta pojawi 
się 70 podświetlanych gablot informacyjnych, ekrany LCD i LED, 
prezentujące ofertę kulturalną. Technicznie zaawansowani będą mogli 
pobrać bezpłatną informację w punktach Bluetooth lub sprawnie się 

połączyć ze stroną internetową za pomocą fotokodów. Repertuar 
szybko sprawdzimy w infokioskach. Ma zostać również urucho-
miona telefoniczna informacja kulturalna. 

Co ważne – zamieszczane ogłoszenia nie mogą zawierać reklamy 
ani kryptoreklamy. Bezpłatny patronat zyskają mniejsze, kameralne 
imprezy, które dotąd nie miały przebicia w mediach. Wartością są 
też różnorodne formy docierania do odbiorców. To jednak znacznie 
podwyższa koszty. — Można zrobić taniej, ale my chcemy zrobić lepiej. 
Projektu w takim zakresie jak my nie robi żadne miasto na Śląsku — wy-
jaśnia Krzysztof Jaroch, naczelnik Wydziału Promocji i Informacji UM. 
Po zakończeniu projektu zostaną nośniki multimedialne, które nadal 
będzie można wykorzystać, nie przestanie działać strona internetowa. 
Trudno dziś przewidzieć, czy znajdą się fundusze na kontynuację biule-
tynu informacyjnego i „Kulturalnego Donosiciela”. Doraźną korzyścią 
są mniejsze środki wydawane na promocję, liczniejsza publiczność  
i umocnienie pozycji Rybnika jako kulturalnej stolicy regionu. Nie bez 
znaczenia jest też konieczność wypracowania zasad współpracy między 
wszystkimi, miejskimi i prywatnymi, organizatorami życia kulturalnego.  

(m)

Ku l tura 
idz i e 

w  mias to

Na ścianie RCK zawiśnie ekran LED o powierzchni 36m2, na którym będą wy-
świetlane informacje o wydarzeniach kulturalnych w Rybniku.

„Kulturalnego Donosiciela” można oglądać w czwartki o 19.30 w TVT.

Zaprosili nas
• Reżyserka Joanna Grabowiecka	 na	 spektakl	 „Soliloquium	 Mori”	-	

część	I:	„H2O”	do	sali	im.	J.	Kreczmara	w	Akademii	Teatralnej	w	War-
szawie	(7,8	listopada).	

• Dyskusyjny Klub Książki PiMBP	w Rybniku	na	spotkanie	z	Beatą	Wal-
czak	–Larsson,	tłumaczką	literatury	szwedzkiej	(8	listopada). 

• Grupa Artystyczna Konar	na	wystawę	pokonkursową	„Foto	Pein	4”	do	
Rydułtowskiego	Centrum	Kultury	(10	listopada).	

• Port Sztuki i „Karczma Sękata”	na	koncert	kapeli	„Zawiało”	i	konty-
nuację	projektu	„Muzyczne	sploty”	(10	listopada).

• Stowarzyszenie Promocji Regionalnej „Rybnicka Kuźnia” i Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna na	spotkanie	autorskie	z	Józefem	Kolar-
czykiem	i	promocję	książki	„Szpital	za	czerwonym	murem”	(16	listopada).

• Filia PiMBP z Paruszowca Piasków na spotkanie	autorskie	z	psycho-
terapeutką	Katarzyną	Bosowską	i	promocję	książki	„Zakuci	w	kajdany”	
(18	listopada).	

• Port Sztuki i Herbaciarnia „White Monkey”	na „Podróż	w	głąb	sie-
bie”	przy	dźwiękach	gongów	tybetańskich	Jolanty	Wieteski,	z poezją	
Marcina	Komorowskiego	i	wystawą	fotografii	„Indie”	Agnieszki	Wosz	
(21	listopada).

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	na	spotkanie	z	podróżnikiem,	
alpinistą	i	żeglarzem	Andrzejem	Kapłankiem	(24	listopada).																(S)

barier dla korzystania z budżetu partycypacyjnego — mówił.  
— Dlatego warto podzielić się władzą z mieszkańcami, by poznać 
ich opinie i gotowość do włączenia się w zarządzanie sprawami ich 
dotyczącymi. Ponadto budżet partycypacyjny zwiększa świadomość 
obywatelską – ludzie w praktyce przekonają się, że istnieją ogra-
niczenia budżetowe. D. Kraszewski przekonywał, że proces par-
tycypacyjny, realizowany nawet w sposób nieformalny, wymaga 
wypracowania jasnych i przejrzystych reguł (szczegóły na interne-
towej stronie projektu, gdzie znajduje się również raport, który jest 
efektem badań przeprowadzonych wśród mieszkańców i rybnickich 
urzędników, na temat możliwości współdecydowania rybniczan o 
wydatkach miejskich). Gość konferencji zachęcał, by w budżecie 
miasta wydzielić dla dzielnic nawet niewielkie środki, o przezna-
czeniu których mogliby zdecydować sami mieszkańcy, korzystając  
z metod wypracowanych w projekcie „Dwa bieguny…”. Bowiem, 
jak pokazał przykład Boguszowic i Orzepowic, udało się pod-
nieść poziom zaangażowania mieszkańców w sprawy ich dzielnic  
i stworzyć lokalne grupy inicjatywne. — Okazuje się, że mieszkań-
cy nie myślą roszczeniowo, ale przyszłościowo… — przekonywał 
P. Masłowski z CRIS–u.                                                            (S)

c.d. ze strony 17
Jak mieszkańcy budżet podzielili…
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Perspektywa występu przed wielomiliono-
wą widownią i kapryśnym jury mogła budzić 
obawy, ale Sabina ma dobre wspomnienia  
z półfinałowego występu w „Mam talent”: 
— Ogromnym wsparciem jest publiczność, 
która dodaje energii. To ważne, bo nawet kiedy 
jest się zadowolonym z występu, nie wiadomo 
czego należy spodziewać się po jurorach. Uwa-
żam, że są ciepłymi osobami, ale obawiam się 
Kuby Wojewódzkiego, bo jest nieobliczalny, 
a Agnieszkę Chylińską cenię za naturalność i 
własne zdanie — ocenia Sabina Jeszka, która 
w półfinale zaśpiewała utwór Beyoncé – jeden 
z kilku, jakie wybrała do programu. Jej pro-
pozycje ostatecznie zweryfikowali kierownik 
muzyczny Adam Sztaba i reżyser „Mam talent” 
Wojciech Iwański, a wybór trudnej piosenki 

Beyoncé sprawił, że Sabina postanowiła pod-
szkolić głos. W Krakowie uczyła się śpiewania 
popularną metodą sls (speech level singing), 
a praca przyniosła efekty… — To była wyma-
gająca piosenka, ale kiedy usłyszałam opinie 
jury, poczułam się niesamowicie, szczególnie 

kiedy Kuba porównał mnie do Edyty Górniak 
… — A mnie ucieszyła wypowiedź, że Ryb-
nik na jeden wieczór stał się stolicą polskiej 
piosenki — komentował prezydent Adam 
Fudali, który spotkał się w rybnickim magi-
stracie z utalentowaną wokalistką. Mówił, że 
za pośrednictwem Facebooka zachęcał do 
głosowania na rybniczankę i przypomniał jej 
pierwszy wokalny sukces, którego był świad-
kiem – zwycięstwo w „Szkolnym Idolu”, jaki 
w 2005 r. odbył się w ZSE–U. Sabina z sym-
patią wraca do swoich wokalnych początków 
z czasów licealnych i nie ukrywa, że swoją 
przyszłość chciałaby związać ze śpiewem, ale 
wie, jak trudne to wyzwanie, i jak wiele zależy 
od szczęścia. — Takie programy są doskonałą 
okazją, żeby się pokazać, szczególnie, że „Mam 
talent” ogląda średnio 6 mln osób — mówi 
Sabina, która już spotyka się z pierwszymi 
przejawami sympatii. — Muszę przyznać, że to 
bardzo miłe uczucie… choć półfinał emitowa-
no akurat przed Dniem Wszystkich Świętych, 
więc najwięcej szeptów było… na cmentarzu.

Udział w programie był jej decyzją, w której 
wsparła ją rodzina i narzeczony. — Najbardziej 
zaangażowana jest mama. To ona zachęcała 

wszystkich do głosowania – na Facebooku i Gadu 
Gadu. Dzwoniła i wysyłała sms-y do znajomych, 
zaznaczając, że dokładnie sprawdzi ich bilin-
gi… — śmieje się S. Jeszka. Doskonały występ 
przyniósł jej bezapelacyjne zwycięstwo i awans 
do finału, który odbył się 27 listopada. Wzięło 
w nim udział 10 uczestników – w większości 
wokalistów, co ucieszyło Sabinę, bo uznała, że 
… finał będzie rozśpiewany. Kiedy spotkała się z 
prezydentem, nie wiedziała jeszcze, co zaśpiewa 
podczas finałowego wieczoru, w którym walka 

toczyła się o 300.000 zł. Zapewniała jedynie, 
że chciałaby pokazać się od innej, bardziej 
dynamicznej strony, choć trudno jest znaleźć 
żywiołową piosenkę, która pokazywałaby moż-
liwości wokalne. S. Jeszka na co dzień słucha 
zagranicznej muzyki, lubi Celine Dion i Whit-
ney Houston. Interesuje się sportem, a dobry 
kontakt z ludźmi pomaga jej w pracy w biurze 
podroży „Firo Tour”, które prowadzi jej mama. 
Sabina studiuje w Górnośląskiej Wyższej Szkole 
Handlowej w Katowicach na kierunku turysty-
ka i rekreacja. Mówi, że „jest uzależniona od 
podróży”, ale bardzo ceni sobie swoje rodzinne 
miasto. — Jestem fanką Rybnika… — zapewnia. 
Dlatego szczególnie ucieszył ją prezent, jaki 
otrzymała od A. Fudalego. — Nie wiem, czy 
będzie pasowała do kreacji, ale mam nadzieję, 
że przyniesie pani szczęście — mówił prezydent 
wręczając utalentowanej rybniczance srebrną 
broszkę z motywem orzecha wodnego, jaki 
widnieje w herbie miasta. Czy talizman pomógł? 

(S) 

Ma talent 
i nie zawaha się go użyć…

Sabina zaczynała swoją wokalną przygodę od wygrania 
„Szkolnego Idola 2005”.

Zdjęcia: s i arch. red. 

Wczorajszy dzień był z pewnością jednym z najważniejszych w jej życiu. Nie wie-
my jeszcze, czy najszczęśliwszym, ale wiemy jedno – 22–letnia rybniczanka Sabina 
Jeszka, zrobiła wszystko, by nie zawieść siebie i innych. W sobotę 27 listopada (dzień 
przed ukazaniem się naszej gazety) miała zaśpiewać w finale cieszącego się ogromną 
popularnością programu „Mam talent”. 

Przed finałowym występem Sabina Jeszka spotkała się z prezydentem miasta. 

…Czy udział w „Mam talent” okaże się przepustką do 
wielkiej kariery?
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— Rozmawiamy w trakcie 41. Rybnickich 
Dni Literatury. Jakie książki lubi Pan czytać, 
jaki rodzaj literatury preferuje?

— Lubię dobrą literaturę. Nie ograniczam 
jej do zestawu autorów, gatunków, wydaw-
nictw. Ze względów zawodowych najczęściej 
i najgłębiej czytam dramaty. Ponieważ praca 
jest moją pasją, robię to chętnie. Teraz jestem 
na etapie przeglądania tytułów nominowanych 
do nagrody Nike, czytam wiersze Piotra Som-
mera. W tym roku po raz pierwszy w historii 
tej nagrody zwyciężył tekst dramatyczny, co 
mnie cieszy.  

— Bycie uważnym czytelnikiem pomaga  
w aktorstwie?

— Jak najbardziej. Żeby być aktorem, trzeba 
być wnikliwym czytelnikiem. To pomaga stwo-
rzyć ciekawą postać, dogłębnie przeanalizowa-
ną, złożoną, wielowymiarową. Trzeba umieć 
wejść w charakter bohatera i być ciekawym 
ludzi, a literatura pomaga kształtować te cechy.

— Jak odebrał Pan „Hipnozę” Cwojdziń-
skiego?

— Byłem zaskoczony archaicznym językiem. 
Sztuka została napisana w latach 40. XX wieku. 
Jest w niej bardzo silny wątek patriotyczny,  
w oryginale spotkanie bohaterów następuje  
w Nowym Jorku. Po przeczytaniu tekstu stwier-
dziliśmy, że dzisiejszemu widzowi trudno bę-
dzie się do tego odnieść, ponieważ współczesna 
emigracja nie niesie aż tak wielkiej tęsknoty, 
odcięcie od kraju nie jest tak definitywne, 
możliwe są częste przyjazdy. Skupiliśmy się na 
wątku spotkania dwóch ciekawych osobowości 
i miłości, która ich połączy.

— Byłby Pan gotów poddać się hipnozie?
— Podczas prób do spektaklu nie udało 

mi się dotrzeć do gabinetu hipnotyzerskiego, 
ale zainteresowałem się tematem. W Inter-
necie obejrzałem wiele seansów hipnotyzer-
skich, najczęściej amerykańskich. Przedziwne  
i zaskakujące jest to, jak oni to robią i jakie 
efekty uzyskują. 

— Kiedy po raz pierwszy pomyślał Pan o tym, 
żeby zostać aktorem?

— Podejrzewam, że w dzieciństwie. Wtedy 
ten zawód wydawał mi się bardzo odległy. 
Pochodzę ze Zduńskiej Woli, małego miasta, 
gdzie nie spotykało się na co dzień aktorów. 
W okresie mojego dzieciństwa, na przełomie 
lat 60. i 70., oglądało się ich w telewizorze, 
który nie wszyscy mieli, albo w kinie. Jeżeli 
gdzieś przyjeżdżali, było wielkie wydarzenie. 
Moja mama do dziś przechowuje zdjęcie ze 
Stanisławem Mikulskim, który gościł wtedy 
w Zduńskiej Woli. Zawód aktora przybliżył 
mi mój brat, który wcześniej zdawał do szkoły 
teatralnej, zajmował się teatrem amatorskim, 

później zawodowym. W liceum swoje zrobiły 
konkursy recytatorskie, zająłem się też teatrem 
ruchu i pantomimy, z którym jeździliśmy po fe-
stiwalach całej Polski. Pomyślałem, że to może 
być interesująca przygoda. Maturę zdawałem  
w nieciekawych czasach, był rok 1985, cztery 
lata po stanie wojennym. Rzeczywistość wokół 
była szara, a aktorstwo wydawało mi się furtką 
do wolności i barwnego, ciekawego życia. 

— Czy od tego czasu zmieniło się Pana po-
strzeganie zawodu aktora? Kiedy Pan zaczynał, 
sytuacja kultury była inna niż dzisiaj…

— Moje pokolenie jest świadkiem diame-
tralnej zmiany w wartościowaniu tego zawodu. 
W czasach komuny, stanu wojennego, walki  
z reżimem był to zawód niezwykle istotny dla 
społeczeństwa. Aktor miał misję do spełnienia. 
Mówił o ważnych sprawach w sposób wyrazisty, 
czasem nieco zawoalowany, ale zawsze odważ-
ny. Publiczność odbierała sztuki na różnych po-
ziomach, była wyczulona na aluzje, podteksty. 
Teraz teatr też mówi o ważnych sprawach, ale 
ten przekaz dociera do wąskiego, elitarnego 
grona odbiorców – pasjonatów. Nie jest to już 
zjawisko tak masowe jak kiedyś. Aktorstwo dziś 
jest bardziej związane z telewizją, serialami, ze 
sztukami prostszymi, łatwiejszymi w odbiorze. 
Ludzie są bardziej zapracowani, nie chcą 
słuchać egzystencjalnych bólów. Wolą przyjść 
i się zrelaksować, zabawić, czasem oczywiście 
też pomyśleć o czymś istotnym, ale podanym  
w przystępnej, rozrywkowej formie. Obserwuję, 
że aktorstwo zmienia się na przestrzeni lat. 
Pamiętam swój pierwszy pobyt we Francji, na 
samym początku lat 90., kiedy jeszcze jako 
student pojechałem na festiwal. Z Paryża do 
Awinionu jechaliśmy autostopem. Spotkani 
Francuzi, gdy dowiadywali się, że jesteśmy ze 
szkoły teatralnej, mówili o nas „komedianci”. 
Oburzałem się wtedy, że nie jestem komedian-

tem, tylko aktorem. U nas aktorzy nieśli bagaż 

misji, ich zawód miał inny status. Współcześnie, 
niestety, zbliżamy się do modelu komedianta. 
Trzeba się jakoś odnaleźć w tej rzeczywistości, 
a wiem, że nie jest to proste, szczególnie dla 
starszego pokolenia.

— Misja zawodu aktora dziś się zdezaktu-
alizowała, czy trochę na czym innym polega?

— Inne są wyzwania i możliwości. Trzeba 
mocnego przekonania i odwagi, żeby trwać 
przy idealistycznym pojmowaniu tego zawodu. 
Wierność takiej koncepcji aktorstwa współcze-
śnie wymaga większych wyrzeczeń. 

— Lubi Pan teatr wędrowny, podróże ze 
spektaklami? 

— Lubię. Byłem 15 lat na etacie w Teatrze 
Powszechnym, często wyjeżdżaliśmy do róż-
nych miast, za granicę, na festiwale. W aktor-
stwo wpisana jest wędrówka. Trochę się już  
z tym oswoiłem w czasach teatru amatorskiego, 
wtedy też dużo graliśmy na festiwalach. 

— Takie wyjazdy nie kolidują z życiem 
rodzinnym?

— No tak, czasem trzeba zostawić dom  
i dzieciaki na głowie żony. Zawodowo poświę-
ciłem się aktorstwu, taka jest cena. Staramy się 
podchodzić do tego normalnie.

— Co może Pan powiedzieć młodym ludziom, 
marzącym o aktorstwie?

— Żeby dokładnie poznali, na czym polega 
ten zawód we współczesnej Polsce, jak wy-
gląda aktorska rzeczywistość. Nie zawsze jest 
kolorowo. Zawód aktora często przynosi wiele 
frustracji i niespełnienia. Wiele znanych mi 
osób bardzo się zawiodło. Ale aktorstwo ma 
też wspaniałe, fantastyczne momenty, których 
nie daje żaden inny zawód.

— Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Małgorzata Tytko

— Aktorstwo ma wspaniałe, fantastyczne momenty, których nie daje żaden inny zawód — mówi Rafał Królikowski.  
Na zdjęciu jako hipnotyzer Janek w spektaklu „Hipnoza” wg dramatu Antoniego Cwojdzińskiego.                                                               

Zdj. Rafał Latoszek

Aktor to wnikliwy czytelnik
O literaturze, hipnozie i zawodzie aktora opowiada Rafał Królikowski

Co mówią gwiazdy
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I to miłości, czyli pszocia kilku pokoleń 
rodziny, z której wywodzi się zwyciężczyni 
– Aleksandra Sokalla z Pszowa. Zarówno 
jej prababka, babka, matka, jak i sama lau-
reatka doświadczyły prawdziwego uczucia… 
z odzysku. I nie chodzi tu wcale o związek  
z rozwodnikiem czy wdowcem. A o co chodzi, 
dowiedzieli się uczestnicy koncertu finałowego 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej, gdzie laureatka 
wystąpiła. Niestety, tylko ona jedna, bo po-
zostali laureaci musieli ustąpić pola rygorom 
telewizyjnego nagrania gali, której gwiazdą 
był Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Nim jednak 
sceną zawładnął „Śląsk biesiadnie”, prezydent 
Adam Fudali wręczył nagrody zwycięzcom kon-
kursu. W kategorii dorosłych drugie miejsce, 
za A. Sokallą, zdobyła Hilda Piecha, trzecie 
znany z wielu kabaretowych wcieleń Czesław 
Żemła z Czerwionki–Leszczyn, a wyróżnienia 
ubiegłoroczny triumfator Alojzy Krawczyk  
z Kłokocina, związany z zespołem „Józefinki” 
oraz Teresa Szulc. W kategorii młodzieżowej jury 
– Maria Pańczyk–Pozdziej, Irena Chilman i Mi-
chał Smolorz – nie przyznało nagrody pierwszej,  
a dwie równorzędne zdobyli Tomasz Nahlik, 
uczeń Zespołu Szkół Technicznych oraz Chri-
stoph Gromotka z Rud, uczestnik  
niejednego już regionalnego 
konkursu. 

— Długo nosiłam się z zamia-
rem spróbowania sił w konkursie, 
gdzie mogłabym „pogwarzyć” 
— powiedziała nam szczęśli-
wa laureatka. — Moja rodzina 

ma głębokie śląskie korzenie, mama śpie-
wa w zespole folklorystycznym „Pszowiki”  
i mnie również w tę stronę ciągnęło, ale dotąd na 
przeszkodzie stawała proza życia… Kiedy prze-
czytałam informację o konkursie, powiedziałam 
sobie: kiedy, jak nie teraz! I choć w czasie przy-
gotowań wiele się przeciwko mnie sprzysięgło, 
zawzięłam się i przygotowałam swoją gwarową 
gawędę. Ogromnie się cieszę ze zwycięstwa i mam 
nadzieję, że ten pierwszy raz nie będzie ostatnim. 
Mam teraz motywację do dalszej pracy i dawania 
świadectwa, jak piękna jest nasza gwara i śląskie 
tradycje. Występ przed tak wielką widownią był 
dla mnie ogromnym przeżyciem i kosztował wiele 
nerwów, ale skoro Pon Boczek doł mi talent  
i muzyczny, i plastyczny, musza to wykorzystać 
dlo dobra mojej Małej Ojczyzny. Rodzina, którą 
w czasie przygotowań nieco zaniedbywałam, 
teraz jest ze mnie dumna i mam nadzieję, że 
pozwoli mi na udział w podobnych imprezach.

Nieprzypadkowo premiera programu „Śląsk 
biesiadnie” odbyła się w Rybniku – to z Ryb-
nickiego Centrum Kultury wyszła sugestia, by 
zespół zainteresował się taką właśnie formą 
promocji gwary i śląskiej, biesiadnej tradycji. 
Autorem scenariusza i reżyserem przedsta-

wienia jest wymieniony już juror rybnickiego 
Konkursu Gawędziarzy Michał Smolorz, 
dziennikarz i publicysta, propagator historii 
i tradycji Śląska. W scenicznym „szynku”, 
gdzie biesiadne pieśniczki i tańce prezentował 
„Śląsk”, przy piwku gwarzyli śląscy aktorzy róż-
nych pokoleń: Bernard Krawczyk, Jerzy Cnota, 
Dariusz Niebudek i Ewa Leśniak. Dowcipne 
przyśpiewki i dyskusje dotykały spraw śląskich, 
śląsko–gorolskich, ale i aktualnej polityki czy 
nawet tak poważnych kwestii jak feminizm… 
Bo śląskie rymy są choby kwiotki… – śpiewali 
uczestnicy biesiady, a publiczność w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej poprzez owacyjne przyjęcie 
laureatki konkursu oraz spektaklu, wyraźnie  
z tą opinią się zgodziła. 

Warto podkreślić, że cały spektakl był re-
jestrowany przez Antenę Górnośląską i być 

może program zostanie wyemi-
towany przez TVP Katowice, zaś  
w planach zespołu „Śląsk” jest 
wydanie płyty z biesiady.

(r)

Śląskie rymy choby kwiotki
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Śląsk biesiadnie!
Zdjęcia: r

Ponad 40 młodych i nieco starszych miłośników żywego słowa zgłosiło się do 
udziału w jubileuszowym, XXV Konkursie Gawędziarzy, by podzielić się opowieścia-
mi, opartymi najczęściej na własnych przeżyciach z historią w tle lub nawiązującymi 
do regionalnych zwyczajów i obrzędów. Zwyciężyła gwarowa opowieść o… miłości.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 27



Coś takiego…
Choć widownia rybnickiego teatru na przedsta-

wieniu Schaeffera wyjątkowo świeciła pustkami, 
sam spektakl okazał się najznakomitszą chyba 
propozycją ostatnich RDL. Surrealistyczne „Multi-
medialne coś” porwało niewiele ponad setkę widzów, 
którzy na zakończenie niemilknącymi brawami czte-
rokrotnie wywoływali aktorów zza kulis.

W jednej z kwestii sztuki Agnieszka Wielgosz z 
ostatnich rzędów teatru poruszyła wątek mniej lub 
bardziej, albo też w ogóle niewyrobionej widowni, 
używając do tego celu intrygującego ze względu na 
etymologię i na znaczenie słowa – „anatema”. Walde-
mar Obłoza wypełniał na scenie najwięcej przestrzeni 
i zmagał się o rolę z Markiem Frąckowiakiem, a 
obchodzący w tym roku 80. urodziny autor dzieła 
Bogusław Schaeffer jako akompaniator wygrał na 
fortepianie ostatni, kilkunastominutowy muzyczny 
akt, ilustrowany surrealistycznym aktem kobiety, 
za którą, i przed którą płynęły irytujące monotonią 

białe chmury.
Już sama ilość i jakość środków, jakich aktorzy użyli 

do tego, by z różnym natężeniem włączać publiczność 
do gry – począwszy od próśb o zdjęcie po fizyczne, 
bezpardonowe wrzucanie na scenę – budziła uznanie 
ze względu na brak w tych poczynaniach pretensjonal-
ności. Nieustające podtrzymywanie przeświadczenia, 
że rozpoczął się między wszystkimi obecnymi dialog o 
sztuce i o kulturze, o muzyce i dramacie, ale jednocze-
śnie dyskurs o relacjach między ludźmi na scenie i na 
widowni, między aktorem i postacią, między postacią 
a rolą i odwrotnie, gwarantowało, że gmach teatru, 
niezależnie od stopnia „wyrobienia” nie sposób było 
opuścić z przeświadczeniem rozczarowania. Stracili 
ci, którzy nie zajęli miejsc na widowni. Stracili nie 
tylko dlatego, że to jedyne przedstawienie, w którym 
występuje filozof, kompozytor i dramaturg, a nade 
wszystko jeden z najwybitniejszych współczesnych 
polskich twórców Bogusław Schaeffer. Stracili przede 
wszystkim dlatego, że nie skorzystali z najciekawszej 
propozycji 41. RDL.                                                              (gr)

Eleganccy meta–aktorzy w multimedialnym 
meta–teatrze. Zdj.: gr

Życie zaczyna się po 40., czy więc szansę na „nowe życie” otrzymały również 41. Rybnickie Dni 
Literatury, od których ubiegłorocznej edycji rozpoczęła się dyskusja o kondycji rybnickiej kultury? 
Jedną zmianę można było dostrzec gołym okiem – tegoroczne RDL przyciągnęły więcej publiczności, 
choć... nie na wszystkie imprezy.

By kronikarskiej misji stało się zadość, oto dokończenie relacji z poprzedniego numeru.

Od ostatniej wizyty w Rybniku 
zdążyła zmienić image i … napisać 

5 książek! Albo spotkanie z czytelnikami było 
tak dawno, albo Olga Tokarczuk jest wyjątkowo 
twórczą osobą. Okazuje się, że jedno i drugie… 
Miłośnicy jej książek zdążyli już zatęsknić za 
pisarką, więc licznie stawili się w Powiatowej i 
Miejskiej Bibliotece Publicznej, a laureatka Nike 
zapewniała … jestem bardzo pracowita.  

Z pewnością lubi też poszukiwać, czego wyrazem 
jest jej ostatnia książka „Prowadź swój pług przez kości 
umarłych”. — Po raz pierwszy sięgnęłam po kryminał, 
mimo iż nie jestem wielbicielką powieści kryminalnych, bo 
uważam, że od czasów Agathy Christie wszelkie schematy 
zostały już wyczerpane… — 
mówiła Olga Tokarczuk. 
— Dla mnie istotniejsza od 
odpowiedzi na pytanie, kto 
zabił, jest sama treść. Ostat-
nia powieść i jej bohaterka 
– stara hipiska, miłośniczka 
zwierząt Janina Duszejko – 
posłużyły pisarce i uczestni-
kom spotkania do rozmów o 
astrologii, poecie Williamie 
Blake’u, Kotlinie Kłodzkiej, 
polowaniach i roli kobiety 
we współczesnej literaturze 
i świecie. — Stworzyłam 
postać Duszejko świadomie, 
bo uważam że współczesna 
literatura spłaszcza kobiety 

– jeżeli już je pokazuje, to zwykle w dość specyficzny 
sposób — wyjaśniała Tokarczuk. — Od dziecka mam 
silnie zakorzenione poczucie sprawiedliwości, więc dla 
równowagi stworzyłam niezależną i silną bohaterkę. Pi-
sarka przekonywała, że nie pisze wyłącznie dla kobiet, a 
adresatem jej powieści są też mężczyźni, którzy źle czują 
się we współczesnym świecie i nie godzą się z rolami, 
jakie ten im przypisuje. Tokarczuk mówiła czytelnikom, 
jak traci kontrolę nad swoimi postaciami, dlaczego jej 
ostatnie książki wzbogacono o ilustracje i ryciny oraz 
za co ceni „Wikipedię”. Zastanawiała się też, dlaczego 
tak niewiele mówimy o śmierci i przemijaniu, a młodzi 
ludzie coraz rzadziej sięgają po literaturę: — Kiedyś 
świat nie był tak atrakcyjny, więc czytało się wiele ksią-

żek — wspominała. — Dziś 
świat się narzuca i każe nam 
konsumować… O. Tokar-
czuk przekonywała też, że 
jej twórczość wzięła się nie 
z zamiłowania do pisania, 
ale właśnie z pasji czyta-
nia. Potencjalnych pisarzy 
przestrzegała jednak, że to 
kosztowne zajęcie i wymaga 
sporej wytrwałości: — Do 
pisania potrzebny jest reżim 
— mówiła. — Trzeba mieć 
gotowość do ciężkiej pracy. 
Tak, jak Olga Tokarczuk, 
która już pracuje nad ko-

lejną powieścią, tym razem 
historyczną.                (S)

Polskie ślady  
w RPA

Wydawało się, że sala wykładowa 
PiMBP nie pomieści wszystkich 
chętnych do wysłuchania dr. Józefa 
Musioła. Gość opowiadał o poszu-
kiwaniu polskich śladów w RPA. 

Dr Józef Musioł, prawnik, pisarz, 
publicysta, przez wiele lat był związany 
z Rybnikiem. Jest jednym z inicjatorów 

Dr Józef Musioł opowiadał o losach Po-
laków w RPA i  swoich afrykańskich  
podróżach.                                      Zdj.: m

Po spotkaniu z czytelnikami Olga Tokarczuk podpisywała  
książki swojego autorstwa.                                                 Zdj.: s

Olga… i inne czasy

v
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… najgorzej było ze scenariuszem bajki, najlepiej z poezją. To efekt kon-
kursów, jakie w ramach RDL zorganizowało Rybnickie Centrum Kultury.   

Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs poetycki „Szczęście – sło-
wo klucz” – wiersze spływały z całej Polski, a jej autorami były osoby w różnym 
wieku i różnych profesji. Pierwsze miejsce zdobył Mariusz Cezary Kosmala 
z Legionowa, którego jurorzy – Jolanta Stefko, Grzegorz Walczak, Stanisław 
Krawczyk i Robert „Ryba” Rybicki – nagrodzili za trzy wiersze, wśród nich 
odważny erotyk. Dwa kolejne miejsca zajęli Artur Wodarski z Międzyrzecza i 
Wojciech Roszkowski z Tykocina. Dużo mniejszym zainteresowaniem cieszył 
się konkurs literacki na oryginalny scenariusz bajki dla dzieci oraz felieton na 
temat „Opowieść z książką w tle – refleksje na temat literatury/uwag kilka o 
literaturze”. Nagrodę specjalną otrzymał Rafał Borchulski z Krakowa, którego 
felieton w ramach „dodatku” do nagrody opublikujemy w jednym z  kolejnych 
numerów „GR”. Na kolejnych miejscach znaleźli się Katarzyna Gad (Kalaty)  
i Adam Kolasa (Kielce), a wyróżnienie za scenariusz bajki przyznano Adamowi 
Jurasińskiemu z Rybnika. Literackie próby oceniali adiunkt w Katedrze Literatury 
Porównawczej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego dr Zbigniew Ka-
dłubek, reżyser teatralny Izabela Karwot oraz redaktor naczelna „Zalewu Kultury” 
Katarzyna Dera, która cieszyła się z możliwości kontaktu z ciekawymi felietoni-
stami: — Nie zawiodłam się, bo trzy prace  trafiły w środek moich zainteresowań. 
Ciekawy styl, niebanalny koncept oraz nietuzinkowy dowcip… — oceniała K. Dera. 
Więcej zastrzeżeń do literackich poczynań uczestników konkursu miał natomiast 
Zb. Kadłubek, który wprawdzie uznał, że wszystkie nadesłane teksty trzeba po-
chwalić, bo pisanie jest wielką sztuką, ale… — Wśród prób – zarówno w kategorii 
felietonu, jak i udramatyzowanej bajki – znajdzie się teksty dość słabe, świadczące o 
niewyrobieniu literackim i nielicznych lekturach — ocenił. — Są teksty, które zostały 
ładnie skomponowane, napisane językiem poprawnym, a nawet pięknym – lecz brak 
im problemu, intrygi, tematu. Jak gdyby chciały być o niczym… Laureaci odebrali 
nagrody pieniężne i dyplomy podczas spotkania w Sali Kameralnej Rybnickiego 
Centrum Kultury. Zaprezentowano też nagrodzone utwory. 

(S)

Złapali za pióra i …

Laureaci konkursów poetycko–literackich odebrali nagrody pieniężne i dyplomy podczas spotkania  
w Sali Kameralnej Rybnickiego Centrum Kultury.                                                                       Zdj.: r.

poniedziałek, 6 grudnia, godz. 19.00
PROROK
prod.	 Francja/Włochy,	2009	 r.,	dramat,	 krymi-
nał,	czas	149	min.,	reżyseria:	Jacques	Audiard,	
scenariusz:	Thomas	Bidegain,	Jacques	Audiard,	
obsada:	 Tahar	 Rahim,	 	 Niels	 Arestrup,	 Adel	
Bencherif,	Salem	Kali.
Dziewiętnastoletni	 Malik	 zostaje	 skazany	 na	
sześć	 lat	więzienia.	Nie	potrafi	czytać	ani	pisać.	 Jest	zupełnie	sam,	
ale	ma	w	sobie	spryt,	który	sprawia,	że	szybko	się	uczy.	Z	chłopca	
na	posyłki,	stanie	się	szefem	mafii.	Grand	Prix,	nominacja	do	Oscara.

poniedziałek, 13 grudnia, godz. 19.00
ZWYCIĘZCA
prod.	 Włochy/Francja	 2009	 r.,	 biograficzny,	
polityczny,	 czas	 128	 min.,	 reżyseria:	 Marco	
Bellocchio,	 scenariusz:	Daniela	Ceselli,	Marco	
Bellocchio,	 obsada:	 Giovanna	 Mezzogiorno,	
Filippo	Timi,	Michela	Cescon.
Opowieść	o	ukrywanym	miłosnym	związku	–	ko-
chanka,	potem	żona,	do	której	wódz	Mussolini	
się	nie	przyznaje.	Burzliwe	lata	30.	Wyrafinowany	i	wytrawny	obraz.	
Urzekająca	muzyka	 i	 świetne	aktorstwo.	Srebrny	Hugon	–	Chicago	
2009.

poniedziałek, 20 grudnia, godz. 19.00
TERAZ I ZAWSZE
prod.	Polska,	2008	r.,	obyczajowy,	czas	94	min.
reżyseria:	Artur	Pilarczyk,	scenariusz:		Rafał	Jakiel,	
Artur	 Pilarczyk,	 obsada:	 Pascal	 Kaczorowski,	
Marzena	Kopczyńska,	Sylwia	Juszczak.
Historia	młodego	 chłopaka,	 studenta	AWF–u.	
Przypadkiem	trafia	on	na	spotkanie	grupy	cha-
ryzmatycznej	Odnowy	w	Duchu	Świętym,	która	
robi	na	nim	duże	wrażenie.	Składa	tam	prośbę	o	zdobycie	miłości	
pewnej	dziewczyny,	w	której	jest	zakochany.	Prośba	spełnia	się,	ale	
chłopak	postanawia	pójść	w	życiu	inną	drogą...

poniedziałek, 27 grudnia, godz. 19.00
MŁODE WINO
prod.	Czechy,	2009	r.,	komedia,	czas	90	min.,	
reżyseria	i	scenariusz:	Tomáš	Bařina,	obsada:	Kry-
štof	Hádek,	Lukáš	Langmajer,	Tereza	Voříšková.
Honza	 to	 sympatyczny	 inteligentny	 oszust,	
który	wraz	ze	swoim,	nie	bardzo	rozgarniętym	
kumplem,	prowadzi	nie	całkiem	legalne	interesy.	
Dowiedziawszy	się	o	chorobie	dziadka,	Honza	
postanawia	zrealizować	marzenie	jego	życia,	wysyłając	go	w	podróż	
do	Argentyny.	Nawet	nie	podejrzewa,	że	tak	zaczną	się	jego	zupełnie	
nieoczekiwane,	najcudowniejsze	wakacje	na	Morawach.

Rybnickich Dni Literatury. Na spotkaniu autorskim wiele mówił o początkach tej 
imprezy, a że posiada niezwykły talent gawędziarski, słuchanie barwnych anegdot  
i opowieści było samą przyjemnością. 

Jednak głównym tematem była relacja z podróży po RPA. Okazało się, że na 
tak odległym krańcu świata jest wielu Polaków, których spora część znalazła się 
tam po wojnie. Pokazowi slajdów towarzyszyły rozległe komentarze o kulturze i 
obyczajach ludzi Afryki. W RPA, co może trudno sobie wyobrazić, istnieje aż 11 
oficjalnych języków! Podróże dr. Musioła koncentrowały się także na uważnej 
obserwacji przyrody. Specjalnie dobrana muzyka przybliżyła słuchaczom klimat 
Czarnego Lądu. Niektóre biografie wydawały się aż nieprawdopodobne – pełne 
zwrotów akcji, niespodziewanych i przypadkowych rozpoznań bliskich sobie ludzi 
z odległych części świata. — Niesamowite mogą być ludzkie losy — trafnie podsu-
mowała jedna z uczestniczek. Zainteresowanym polecamy odwiedzenie rybnickiej 
biblioteki i wypożyczenie kilku książek Józefa Musioła, które na pewno urozmaicą 
długie, jesienne wieczory.                                                                                       (m)

c
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Seanse odbywają się w sali Rybnickiego Centrum Kul-
tury, ul. Saint Vallier 1, 44-200 Rybnik.

Jednorazowe karty wstępu (na 2 filmy) w cenie 15 zł 
oraz miesięczne karnety w cenie 40 zł do nabycia w 

kasie Teatru.   Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl

Program na grudzień



Wieczór inauguracyjny w „starym” kościele 
należał jednak nie do rywalizujących chórów, 
ale do Jacka Glenca, rybnickiego muzyka  
i pedagoga z pokaźnym dorobkiem kompozy-
torskim i kilkoma wydanymi płytami. Koncert 
nawiązywał do ostatniej z nich pod tytułem 
Religioso e Poetico – Autograf Kompozytora  
i w całości był poświęcony twórczości J. Glenca. 
Wystąpili: Chór Duszpasterstwa Akademic-
kiego DAR w Rybniku pod dyrekcją Joanny 
Glenc (prywatnie żony kompozytora, a wśród 
chórzystek była córka obojga Karolina), 
Orkiestra Kameralna Liceum Muzycznego  
w Katowicach pod dyrekcją Szymona Bywalca 
oraz soliści Elżbieta Żydek (sopran) i Witold 
Zaborny (organy). Do organów zasiadł również 
sam bohater wieczoru, który rybniccy meloma-
ni zaliczyli na pewno do wyjątkowo udanych. 

W tegorocznej, VI edycji Festiwalu, którego 
organizatorami są tradycyjnie Dom Kultury 
Chwałowice, Śląskie Cantrum Muzyczne Mu-
zyka i Ruch oraz Rybnickie Centrum Kultury, 
uczestniczyło 17 chórów głównie z dużych miast 
i środowisk akademickich z całej Polski (i jeden 
z Czech) w trzech kategoriach wykonawczych. 
W sumie wystąpiło prawie 600 śpiewaków, dla 
których muzykowanie jest życiową pasją, reali-
zowaną równolegle z życiem zawodowym czy 
studenckim. Efekt ich pracy nie odbiega niejed-
nokrotnie od poziomu zespołów zawodowych.     

Jury, w którym zasiadali: dr Milan Kolena 
z Akademii Sztuk w Bratysławie (przewodni-
czący) oraz profesorowie Jan Wincenty Hawel 
i Czesław Freund (dyrektor artystyczny Festi-
walu) z Akademii Muzycznej w Katowicach 

oraz prof. Andrzej Banasiewicz z Uniwersy-
tetu Muzycznego w Warszawie, nie przyznało  
w tym roku Grand Prix. I miejsce w kat. 
chórów jednorodnych zdobył chór „Laudate 
Dominum” z Warszawy, a prowadząca zespół 
Anna Perzanowska–Tarasiuk otrzymała wy-
różnienie dla najlepszego dyrygenta Festiwalu. 
W kat. chórów mieszanych – kameralnych 
pierwszym miejscem ex–aequo podzieliły się 
chóry „Medicoro” z Uniwersytetu Medycz-
nego w Białymstoku oraz zespół „Santarello”  
z Katowic; w kat. chórów mieszanych zwyciężył 
Chór Akademii Techniczno–Humanistycznej 
z Bielska–Białej. Tegoroczna edycja festiwalu 
przyniosła kilka zmian w systemie oceniania 
i przyznawania nagród, a główna z nich to 
wprowadzenie tzw. pasm – złotego, brązowego 

i srebrnego, w zależności od ilości wprowadzo-
nych punktów. Wśród wyróżnionych zespołów 
znalazł się chór „Bel Canto” z I LO pod dy-
rekcją Lidii Blazel–Marszolik, który otrzymał 
„srebrny” dyplom oraz „złoty” „Resonans con 
Tutti” z Zabrza. W szranki z zespołami o mło-
dych głosach i ze znacznie większych ośrodków 
stanął także chór im. Juliusza Słowackiego pod 
dyrekcją Agnieszki Patalong z sąsiedniego, nie-
wielkiego Radlina, komplementowany przez 
jury i nagrodzony dyplomem „brązowym”.  
W obchodzącym w tym roku jubileusz 90–lecia 
istnienia chórze im. J. Słowackiego najmłodsza 
chórzystka liczy sobie lat 11, a najstarszy śpie-
wak 84... Tradycja śpiewacza w naszym regionie 
trwa i ma się nieźle... 

Laureaci pierwszych miejsc wystąpili  
w czasie koncertu w kościele ojców werbistów 
pod wezw. Królowej Apostołów, a organiza-
torzy szczególne podziękowania za wsparcie  
i życzliwość złożyli proboszczowi tej parafii,  
ks. Konradowi Dukowi.

Podczas Rybnickiej Jesieni Chóralnej, 
którą współfinansowało miasto i marszałek 
województwa śląskiego, miały miejsce także 
koncerty towarzyszące. W Teatrze Ziemi Ryb-
nickiej wystąpił jeden z najlepszych młodych 
chóralnych zespołów kameralnych w Polsce, 
oktet wokalny „Octava Ensamble” pod dy-
rekcją Zygmunta Magiery, nominowany w tym 
roku do nagrody Fryderyka. Uczestniczące  
w rywalizacji chóry wzbogaciły też niedzielne 
liturgie w kilku kościołach w Rybniku i okolicz-
nych miejscowościach.

(r)

Śpiewają, bo chcą
Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna wyrasta na jedną z waż-

niejszych w regionie imprez promujących muzykę chóralną. Artystyczny poziom 
występujących w nim amatorskich zespołów zapewniają wstępne kwalifikacje,  
a oceny dokonuje jury złożone z niekwestionowanych autorytetów w dziedzinie chó-
ralistyki – jak przystało na wydarzenie muzyczne, któremu od początku patronuje 
Henryk Mikołaj Górecki. Miejmy nadzieję, że śmierć Mistrza tego nie zmieni...

Połączone zwycięskie chóry pod dyrekcją Czesława Freunda zaśpiewały „Gaude Mater...”.
Zdjęcia: r

Pierwszy wieczór należał do Jacka Glenca (pierwszy z prawej). 
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Muzyczny wieczór miał również swoją war-
stwę słowną –  konstrukcję swojej opowieści o 
życiu i twórczości Fryderyka Chopina Maria 
Warchoł – Sobiesiak, pedagog „Szkoły Sza-
franków”, oparła na znanych słowach Cypriana 
Kamila Norwida, w genialnym skrócie charak-
teryzujących naszego wielkiego kompozytora: 
Rodem warszawianin, sercem Polak, talentem 
świata obywatel.

Orkiestra Symfoniczna Szkoły Szafranków 
towarzyszyła kilkorgu młodym solistom, a ca-

łość od dyrygenckiego pulpitu poprowadził Sła-
womir Chrzanowski. Usłyszeliśmy rzadko gra-
ne, a w Rybniku wykonywane prawdopodobnie 
po raz pierwszy Trio g – moll, op. 8 Fr. Chopina, 

a wystąpili: absolwent rybnickiej szkoły oraz 
Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie 
Piotra Palecznego Artur Hes (fortepian), 
jego koleżanka z 
rybnickiej szkoły 
oraz katowickiej 
AM Karolina 
Orzelska (wio-
lonczela) oraz 
Katarzyna Żu-
rek (skrzypce), 

również absolwentka AM w Katowicach. Cała 
trójka należy dziś do grona pedagogicznego 
„szkoły Szafranków”. 

Poruszający występ dała Aleksandra Świ-
g u t ,  u c z e n n i c a 
prof. P. Palecznego  
w Zespole Szkół Mu-
zycznych im. Karola 
Szymanowskiego  

w Warszawie, prezentując II Koncert Fortepia-
nowy A– dur Franciszka Liszta. Młoda, 18-let-
nia zaledwie pianistka, już może poszczycić się 
wieloma sukcesami, a jej żywiołowość i wraż-
liwość „w jednym” plus ciekawa osobowość  
świetnie rokują na przyszłość.  A. Świgut gościła 
już w Rybniku, biorąc udział w koncercie, na 
którym P. Paleczny zaprezentował swoich naj-
bardziej uzdolnionych uczniów. Wypełniona 
widownia przyjęła występ A. Świgut z ogrom-
nym aplauzem, doceniając jej wielki artystyczny 
potencjał.                                                       (r)

Gra trio Karolina 
Orzelska (wiolon-
czela), Katarzyna 
Żurek (skrzypce) 
i Artur Hes (for-
tepian). Zdj.: r

Sercem i talentem...
Rok Chopinowski, jakim, z okazji dwusetnej rocznicy urodzin kompozytora, 

ogłoszono rok 2010, dobiega końca. W rocznicowe obchody wpisał się koncert  
Orkiestry Symfonicznej Szkoły Szafranków w Teatrze Ziemi Rybnickiej, poświęcony 
Chopinowi i jego artystycznym przyjaciołom. 

Końcowym i najmocniejszym akordem obchodów Roku Chopinowskiego 
w Rybniku będzie koncert Piotra Palecznego w Teatrze Ziemi Rybnickiej, 
poświęcony również pamięci Henryka Mikołaja Góreckiego.

Z	towarzyszeniem	Orkiestry	Symfonicznej	Szkoły	Szafranków	prowadzonej	przez	
Sławomira	 Chrzanowskiego,	 artysta	 zagra	 II	 Koncert	 fortepianowy	 f-moll,	 op.	
21	 i	 Poloneza	A-dur,	op.	40	Chopina	oraz	Uwerturę	Hebrydy	 F.M.	Bartholdy’ego.		
W	programie	również	kompozycje	H.M.	Góreckiego	„Trzy	utwory	w	dawnym	stylu”.	

9 grudnia, godz. 18.00. Zapraszamy!    

Zagra Piotr Paleczny

Pamięci Chopina i Góreckiego

Chopin 2010

Przy fortepianie Aleksandra Świgut.
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Film to ich pasja. Choć różnią się wiekiem 
i artystycznymi upodobaniami, o kinie mogą 
długo, zawzięcie dyskutować. Dziś każdy ma 
już na swoim koncie artystyczny dorobek.  
A jakie były początki? — To się zaczęło tak, jak 
się wszystko zaczyna. Najpierw mała grupa osób 
na os. Reymonta, Kilińskiego zaczęła się spoty-
kać i rozmawiać o filmach, aż wreszcie postano-
wiliśmy coś zrobić — opowiada o początkach 

klubu jego założyciel, Mirek 
Ropiak. Dziesięć lat temu  
w Rybniku nie było możliwości 
kręcenia filmów amatorskich. 
Zaczęli więc działać na własna 
rękę. Jedna z pierwszych pro-
dukcji to dokument o wolon-
tariuszach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Zaczęły 
się poszukiwania ośrodka 
kultury, który chciałby ob-
jąć patronatem powstający 
klub filmowy. Nie było łatwo,  
aż w końcu trafili do Domu 
Kultury w Chwałowicach, 
gdzie swoją działalność for-
malnie rozpoczęli w paździer-
niku 2000 roku. Najpierw były dyskusyjne 
koła filmowe, potem stopniowo klub zaczął 
realizować własne projekty, prowadzić castingi. 
Szybko się okazało, że działalności KFN–u nie 
da się ograniczyć tylko do filmu. To produkcja 
seriali i programów telewizyjnych, organizacja 
festiwali (z których najpopularniejszy to Re-
PeFeNe), przeglądów filmowych, działalność 
teatralna. Od początku do dziś w klubie obok 
M. Ropiaka są również Adam Doliba i Jacek 
Klimek. Z czasem zaczęły się pojawiać kolejne 
artystyczne osobowości. Słavek Kubat dołą-
czył do KFN–u dwa i pół roku temu poprzez 
Antyteatr. Jego aktorski debiut to „Dziewczyny 
lubią Blond” (2009). Nie tylko zagrał w tej pro-
dukcji, ale jest też współautorem scenariusza, 
zrobił fotoreportaż z planu, a w czasie realizacji 
zajmował się obsługą techniczną. Rozwój ar-
tystyczny nabrał tempa i w tym roku S. Kubat 
zadebiutował jako autor krótkometrażowego 
filmu „Analiza – dramat fetyszystyczno–
upierdliwy z życia mięsnego malarza”, który 
już skierował do aktualnego przedsięwzięcia 
KFNu – projektu „Śruba”. Mający powstać 
film to eksperyment – będzie się składał ze scen 

nakręconych przez różnych autorów, nie dłuż-
szych niż pięć minut. W każdej z nich powinna 
pojawić się śruba lub artystyczna interpretacja 
„motywu śruby”. Brzmi dość ekscentrycznie, 
ale jeśli ktoś z naszych Czytelników poczuje 
wenę twórczą, niech się spieszy z realizacją 
– ukończone prace można nadsyłać do końca 
grudnia (więcej informacji na stronie www.kfn.
strona.pl). Metoda i technika tworzenia filmu 

jest dowolna.
Do projektu „Śruba” swojej propozycji ra-

czej nie zgłosi Eugeniusz Kluczniok, twórca 
kina śląskiego. Niedawna premiera „Brzuchu 
2 – Rewizyty” potwierdziła, że pan Eugeniusz 
jest już w Rybniku rozpoznawalną, lubianą 
przez publiczność filmową gwiazdą. Do takich 
pochwał podchodzi z dystansem. — Gwiazdy 
mają to do siebie, że są bardzo stare — odpowia-
da z humorem. Współpracę z KFN rozpoczął  
w 2003 roku i początkowo zajmował się muzy-
ką. — Nie bardzo mi się podobało to, co robili. 
To pewnie różnica wieku, każdy ma swoje widze-
nie spraw artystycznych — mówi E. Kluczniok. 
Wtedy po raz pierwszy padła propozycja, by 
napisał scenariusz. Jak przyznaje, zapomniał 
o tym. Ale kiedy zamknęli kopalnię „Dębień-
sko”, gdzie pracował, w zakładzie pojawili się 
szabrownicy, złodzieje, i wtedy wróciły myśli 
o filmie. Z inspiracji smutnej rzeczywistości 
powstało „Jak przed wojną”. W obsadzie 
znalazł się popularny śląski kabareciarz Grze-
gorz Stasiak. Premiera pierwszego filmu  
E. Klucznioka odbyła się podczas RePeFeNe  
w 2004 roku, kiedy gościem specjalnym festiwa-

lu był Kazimierz Kutz. Pochwały i rekomenda-
cje Kutza zaprowadziły filmowców–amatorów 
rok później do TVP Kultura. W kolejnych 
latach były następne premiery, popularność 
i uznanie na festiwalach, a do amatorskiego 
zespołu dołączyli zawodowi aktorzy – Jerzy 
Cnota, Jerzy Janeczek, ostatnio Marzena 
Kipiel–Sztuka. Filmy E. Klucznioka pokazują 
współczesny Śląsk z humorem, ale bez znie-

kształceń. Jego twórczość docenił 
znany krytyk filmowy, Tadeusz 
Sobolewski. W tym roku autor 
„Byzuchu” otrzymał srebrną 
Honorową Odznakę Zasłużony 
dla Województwa Śląskiego. 
Przyznaje, że sam na nią nie 
zapracował: — Potrafię wymy-
ślić i zorganizować, ale nakręcić 
i zmontować nie umiem – od 
tego jest Mirek, uzupełniamy się. 
Oczywiście, że czasem się kłócimy 
– ale potem coś z tego wychodzi 
— mówi o współpracy w KFN 
E. Kluczniok. Przy produkcji 
swoich filmów zrezygnował z list 
dialogowych. Amatorzy zamiast 
recytować, mają grać. Są więc 
tylko wskazówki, czego dotyczy 
scena, i każdy je realizuje po 
swojemu przed kamerą. — Kie-
dy pokazujemy filmy na Śląsku, 
ludzie natychmiast reagują na 
żarty. W Gdyni dopiero po trzech, 
czterech sekundach… — wspo-
mina festiwalową projekcję re-
żyser. Zainteresowanych drugą 
częścią „Byzuchu” odsyłamy do 

księgarni „Orbita”. 
10–lecie to czas na podsumowania. M. Ro-

piak do największych osiągnięć KFN–u zalicza 
Rybnickie Prezentacje Filmu Niezależnego 
– festiwal, który zaczynał jako mała impreza,  
a dziś ma już znaczenie ogólnopolskie. — No  
i działalność Gienka w naszym klubie — dodaje. 
Produkcje KFN–u były pokazywane dwa razy 
na festiwalu w Gdyni i trzy razy w Lubomie-
rzu. Filmy E. Klucznioka zdobywają szeroką 
publiczność w kraju i za granicą, a M. Ropiak  
i S. Kubat podejmują ciekawe, zabawne, cza-
sem ryzykowne projekty artystyczne. Wystarczy 
przypomnieć program satyryczno–rozrywkowy 
„Żółta Gumowa Kaczka” (niektóre odcinki 
można oglądać w serwisie YouTube). Dla 
członków KFN–u ważną osobą jest Michał 
Wojaczek, dyrektor DK Chwałowice, który 
jako pierwszy uwierzył w sens ich działalności. 
— Jego główną zaletą jest to, że nie przeszkadza 
— podkreśla E. Kluczniok. Publiczność ceni  
w KFN wszechstronność i różnorodność działań. 
Czy powstają jakieś nowe produkcje? — Dzieje 
się i będzie się działo — mówi E. Kluczniok.  
No to czekamy…                                          (m)

Na początku było kino…

Pasjonaci są wśród nas

... wspólne oglądanie filmów, spotkania w prywatnych mieszka-
niach, długie dyskusje i chęć zrobienia czegoś własnego. Tak po-
wstawał Klub Filmu Niezależnego. O 10 latach filmowej przygody 
opowiadają Mirosław Ropiak, Eugeniusz Kluczniok i Słavek Kubat.

Filmowi pasjonaci: Mirosław Ropiak, Eugeniusz Kluczniok i Słavek Kubat.              Zdj.: m
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Niedobczyckie Wieczory Muzyczne 
są od wielu lat ważnym punktem kul-
turalnej oferty Domu Kultury w Niedo-
czycach.

Odbywające się raz w miesiącu (od paź-
dziernika do marca) koncerty stwarzają 
okazję do prezentacji muzyki mniej popu-
larnej, elitarnej, a czasem wręcz niszowej.  
W przedświąteczny piątek (koncerty zawsze 
odbywają w piątki) organizatorzy zapra-
szają do wysłuchania koncertu kwartetu 
smyczkowego Altra Volta z Gliwic. W skład 
powstałego w 1998 r. zespołu wchodzą absol-
wenci Akademii Muzycznej w Katowicach,  
a ich wysokie kwalifikacje artystyczne potwier-
dziła publiczność w wielu krajach Europy,  
a nawet poza nią – w Indiach i Sri Lance.  
W maju tego roku zespół wraz ze Stanisła-
wem Soyką zagrał w Chorzowie wyjątkowy 
koncert zatytułowany „Soyka po śląsku”.  
To autorski projekt członków kwartetu smycz-
kowego „Altra Volta”, którzy sięgnęli do 
śląskich przyśpiewek i pieśni, przedstawiając 
je szerokiej publiczności w nowym, niespoty-
kanym opracowaniu muzycznym i wykonaw-
czym. W Niedobczycach zespół zaprezentuje 
kolędy, pastorałki polskie i innych narodów 
w autorskim, niepowtarzalnym opracowaniu  
i aranżacji z elementami folku, swingu i jazzu. 
Impreza wpisuje się w projekt II Rybnickie 
Boże Narodzenie i Kolędowanie.

DK w Niedobczycach, 17 grudnia, godz. 
19.00, o godz. 18.00 zagra Miejska Orkie-
stra Dęta „Rybnik”.

Najpierw była wizyta we Francji  
i plener plastyczny, a potem wystawa  
w Rybniku, która przypomniała ma-
giczne dni, jakie w Bretanii spędzi-
li podopieczni pracowni plastycznej 
„Creatio”, działającej w Młodzieżowym 
Domu Kultury.  

To właśnie tam pokazano prace malarskie, 
rysunki, grafiki, fotografie, projekty i rzemiosło 
artystyczne, które były owocem dwutygodnio-
wego pobytu wychowanków pracowni „Cre-

atio” na XIV Interdyscyplinarnym Plenerze 
Artystycznym pt. „Królestwo przypływów” we 
Francji. Wystawie towarzyszyła prezentacja 
multimedialna, która przypominała uczest-
nikom wyjazdu i pokazała gościom wystawy 
najpiękniejsze zakątki Bretanii i wydarzenia 
artystyczne towarzyszące plenerowi. Projekty 
toreb, wielkoformatowe kompozycje zbiorowe, 
sesje fotograficzne i okładki Vogue’a, pejza-
że–miniaturki, dekoracje lustrzane, projekty 
kostiumów, liczne obrazy i rysunki wzbudzały 
w zwiedzających niedowierzanie, podziw i 
rozbawienie.

Przypomnijmy: plenery „Creatio” organizuje 

od 1995 roku prowadząca pracownię Aldona 
Kaczmarczyk–Kołucka. Pierwsze cztery miały 
miejsce w Polsce, a od 2000 r. wyjazdowe pro-
jekty artystyczne odbywają się latem w różnych 
częściach Europy. Utalentowani podopieczni 
pracowni byli już m.in. w Szwecji, Francji, Danii 
i Norwegii, a plenery są połączeniem intensyw-
nej wycieczki krajoznawczej ze zróżnicowanymi 
zajęciami i warsztatami artystycznymi. Tak było 
i tym razem, gdy rybnicka młodzież spędziła 
czas nie tylko w północnym regionie Francji, 

ale także w Normandii, Szampanii i Paryżu. 
Młodzi ludzie poznali katedrę w Reims, zabytki 
i muzea stolicy Francji, Ogrody Moneta w Gi-
verny, szmaragdowe wybrzeże i najpiękniejsze 
miejsca Bretanii, opactwo Mont–Saint–Mi-
chel, Auvers–sur–Oise – miasto van Gogha, 
Muzeum Cydru i wiele innych... Brali udział 
w prezentacjach, wykładach, warsztatach ar-
tystycznych z dziedziny malarstwa, rysunku, 
projektowania graficznego i mody. Obejrzeli 
filmy z zakresu historii sztuki, kultury i muzyki 
oraz uczestniczyli w zajęciach parateatralnych, 
muzycznych, wokalnych i literackich. Kreatyw-
ni jak … Creatio.                                          (S) 

 MDK can dance
Zespoły taneczne działające przy Młodzieżowym Domu 

Kultury wzięły udział w II Przeglądzie Tanecznym „Disco 
Dance” w Kędzierzynie–Koźlu. I zdobyły wszystkie naj-
ważniejsze nagrody… 

W	przeglądzie	wzięło	udział	ponad	40	zespołów	z	woje-
wództwa	śląskiego	i	opolskiego	prezentujących	różne	formy	
tańca	 nowoczesnego,	 a	 MDK	 reprezentowały	 4	 zespoły.		
I	miejsce	w	kategorii	show	dance	zdobyły	zespoły:	„Figiel”	
(12–15	lat),	prowadzony	przez	Marzenę	Butyłkin,	i	„Reflex”	
(powyżej	16	lat)	Moniki	Floryszak.	II	miejsce	wytańczył	„Mini	
Flex”,	a	III	miejsce	–	„Inspiracja”.	Największą	niespodziankę	
sprawiła	 grupa	 taneczna	 „Reflex”,	 która	 zdobyła	 również	
najważniejszą	nagrodę	–	Grand	Prix	festiwalu.	Jurorów	za-
chwyciła	choreografia	pt.	„Wampiry”.	Gratulujemy! 

Malarskie wspomnienie Bretanii

Adwentowy
kwartet 

smyczkowy
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POLECA!

tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235

Malarstwo i dywany
Zapraszamy	 na	 otwarcie	 wystawy	 „Materia	 Miasta”	 Bereniki	

Pietrek	–	malarki,	ilustratorki,	projektantki	tkanin	i	dywanów.
2 grudnia, godz. 18.00 Galeria Oblicza

Koncert Starego Dobrego Małżeństwa
Występ	SDM	to	muzyczne	święto	dla	miłośników	piosenki	poetyc-

kiej.	Zespół,	obecny	na	scenie	od	lat	80.,	nagrywa	wbrew	modom	
i	 komercyjnym	 trendom,	 jego	 utwory	 rzadko	 są	 prezentowane		
w	stacjach	radiowych,	a	mimo	to	ma	wierną	i	liczną	publiczność.

2 grudnia, godz. 19.00

Jubileusz Marcina Dańca
Zapraszamy	 na	 jubileuszowy	 wieczór	 z	 kabaretem	 i	 satyrą		

w	wykonaniu	Marcina	Dańca,	który	będzie	świętował	25–lecie	pracy	
artystycznej.	Dobra	zabawa	gwarantowana!

5 grudnia, godz. 18.00

W stronę słońca
Taki	tytuł	nosi	wystawa	fotografii	Krzysztofa	Synowca.	Zdjęcia	są	

efektem	podróży	autora	do	Indii,	Maroka,	Tajlandii,	Laosu,	Birmy	
i	na	Sri	Lankę.

8 grudnia, godz. 18.00 Galeria Oblicza

Łowcy.B
Łowcy.B,	 czyli	 absurd,	 pantomima	 i	 charakterystyczne	 stroje.	

Duża	dawka	humoru	i	wrażeń	estetycznych.
10 grudnia, godz. 18.30

W rytmach gospel
IV	Silesia	Gospel	Festival	–	Bożonarodzeniowy.	W	programie	ko-

lędy	gospel,	pieśni	bożonarodzeniowe	oraz	pastorałki.	Wystąpią:	
Calvi	Cantores,	6	na	6,	Dar,	Soul	Hunters	Gospel	Choir,	Krzysztof	
„Puma”	Piasecki,	Jerzy	Główczewski,	Katarzyna	„Puma”	Piasecka,	
Centrum,	C.D.N.,	uczestnicy	warsztatów	wokalnych	(więcej poni-
żej).	Słowo	wiążące	wygłosi	ks.	Grzegorz	Poźniak.	Kierownictwo	
artystyczne:	 Norbert	 Blacha.	 Impreza	 w	 ramach	 II	 Rybnickiego	
Bożego	Narodzenia	i	Kolędowania.

12 grudnia, godz. 19.00

Warsztaty gospel tuż, tuż…
Od 11 do 12 grudnia w Rybniku trwać będzie IV Silesia Gos-

pel Festiwal organizowany przez Śląskie Centrum Muzyczne 
„Muzyka i Ruch”, Rybnickie Centrum Kultury i Państwową 
Szkołę Muzyczną. 

Dwudniowe	warsztaty	gospel,	które	poprowadzą	Katarzyna	Pias-
ecka,	Adam	Rymarz	i	Kamil	Barański,	zakończy	koncert	finałowy	w	
TZR	z	udziałem	uczestników	warsztatów.	Warunkiem	udziału	jest	
wysłanie	do 6 grudnia	zgłoszenia	na	adres	e–mail:	ilona-kargul@
o2.pl	i	dokonanie	opłaty	w	wys.	30	zł	(na	konto	67	1240	4357	1111	
0000	5312	5886,	 tytułem:	warsztaty	Gospel	–	 imię	 i	nazwisko).	
Szczegółowych	 informacji	 udziela	 Śląskie	 Centrum	 Muzyczne	 –	
www.republika.pl/centrummuzyczne	(tel.fax/32/42	244	34,	tel.	
kom.	0	601	837	815).	

Świąteczny benefis zespołu „Bajery”
Zapraszamy	miłośników	śląskiej	piosenki	biesiadnej	na	benefis	

zespołu	„Bajery”.	Wystąpią:	Mirek	Jędrowski,	New	For	You,	Kam-
raty,	Grzegorz	Stasiak,	Andrzej	Miś,	Marek	Malarz,	Wesoły	Masorz	
i	Przyjaciele,	Bajery,	Zbyszek	Lemański,	Abba	Imitation,	HaNuta.	

19 grudnia, godz. 17.00

Uwaga konkurs!

Choinka na choinkę
Dom Kultury w Boguszowicach zaprasza dzieci  

 i młodzież do udziału w konkursie plastycznym 
„Świąteczna choineczka”. Choinka (maks. wys. 

15 cm) powinna spełniać rolę ozdoby choinkowej, 
a szczegółowe informacje dotyczące techniki na 
www.dkboguszowice.pl. Prace należy dostarczyć 

do Domu Kultury do 3 grudnia.

Karbidkowe 
obrazki

Aby podtrzymać tradycje i zwyczaje 
górnicze Dom Kultury w Boguszowicach zaprasza również 
do udziału w przeglądzie twórczości górniczej „Karbidko-
we Obrazki”. 

Jest on adresowany do przedszkolaków i uczniów szkół podsta-
wowych, a dzieci mogą zaprezentować piosenki, wiersze lub in-
scenizacje o tematyce górniczej. Przegląd odbędzie się 16 grudnia  
o godz. 10.00 w Domu Kultury w Boguszowicach, a zgłoszenia 
należy przesyłać na adres placówki do 10 grudnia. Więcej szcze-
gółów na stronie www.dkboguszowice.pl. 

Sylwester 
w Teatrze
Zapraszamy na niezapomnia-

ny sylwestrowy wieczór do TZR.	
Wspaniali	wykonawcy	–	Anna	Jare-
mus,	Bogusław	Morka,	Jan	Zakrzewski,	Wiesław	Bednarek	oraz	ze-
spół	Allegro	–	zabiorą		Państwa	w	muzyczną	podróż	dookoła	świata.	
Będzie	„New	York,	New	York”,	„Kalinka”,	„Żółte	kalendarze”,	„Graj	
piękny	Cyganie”	i	jeszcze	wiele	innych	znanych,	lubianych	utworów.	

Do końca listopada bilety w cenie 120, 110 i 100 zł, w grud-
niu – 140, 130 i 120 zł. 

... i w Domu Kultury w Niedobczycach
Placówka, jak co roku zaprasza do spędzenia niezapomnia-

nego i wyjątkowego Sylwestra. 
Imprezy	sylwestrowe	organizowane	są	w	niedobczyckim	DK	od	

wielu	lat	i	zawsze	cieszyły	się	wielką	popularnością	ze	względu	na	
bardzo	ciekawy	program	artystyczny	i	świetną	zabawę	przez	całą	
noc.	W	tym	roku	również	niespodzianek	nie	zabraknie.	Oprawę	
muzyczną	imprezy	zapewni	zespół	na	żywo	oraz	dj.	W	cenie	biletu	
szampan	(jeden	na	dwie	pary)	oraz	poczęstunek,	który	zadowoli	
nawet	bardziej	wymagających	–	obiad,	kawa	i	ciasto,	zimna	płyta	
oraz	gorąca	kolacja.	Organizatorzy	przygotowali	dla	uczestników	
konkursy	 i	 zabawy;	 zaplanowano	 także	 wybór	 Miss	 Balu,	 która		
w	nagrodę	dostanie	bilet	dla	dwóch	osób	na	kolejnego	Sylwestra	
w	Domu	Kultury	Niedobczyce.

Bilety w cenie 250 zł od pary do nabycia w sekretariacie DK 
(pon-pt 8.00-16.00).	
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Hej kolęda, kolęda…

Od Mikołaja do Trzech Króli
Muzeum w Rybniku zaprasza na otwarcie wystawy 

„Hej kolęda, kolęda... Od Mikołaja do Trzech Króli”.	
W	trakcie	wernisażu,	który	odbędzie	się	6 grudnia br., 
o godz. 17.00,	wystąpi	obrzędowa	grupa	kolędnicza	
„Szlachcice”	 z	 zespołu	 „Bałamuty”	 ze	 Zwardonia,	
będzie	też	można	nabyć	pamiątki	bożonarodzeniowe	
wykonane	przez	pracownię	ceramiki	artysty–plastyka	
Zbigniewa	Mury.	Przybędzie	też	św.	Mikołaj	z	pełnym	
workiem	 smakołyków...	Do	 lutego	2011	 r.	 będzie	
okazja	do	obejrzenia	kilku	grup	kolędniczych.	Imprezy	
organizowane	są	w	ramach	projektu	II	Rybnickie	Boże	
Narodzenie	i	Kolędowanie.

Ekspozycję będzie można zwiedzać od 7 grudnia do 10 lutego 
2011, codziennie, z wyjątkiem poniedziałków, we wtorki i piątki w 
godz. od 10.00–14.00, w środy od 10.00–18.00, w soboty i niedziele 
od 10.00–14.00.

PRL–u wróć!
Dział Historii i Kultury Regionu Muzeum w Rybniku organizuje  

w lutym 2011 roku wystawę na temat życia codziennego w PRL.		
W	 związku	 z	 tym	 poszukuje:	 dokumentów,	 odznaczeń,	 fotografii,	
pocztówek,	 prasy,	 sprzętu	 RTV	 i	 AGD,	 ubiorów	 damskich,	 męskich,	
dziecięcych,	obuwia,	sprzętu	sportowego,	zabawek,	drobnych	mebli	
i	wszelkich	przedmiotów	związanych	z	tym	okresem.	Jak	wielu	z	nas	
pamięta,	w	PRL	-u	było	i	strasznie,	i	śmiesznie,	warto	więc	sięgnąć	do	
wspomnień	i…	domowych	schowków	w	poszukiwaniu	„kartek	na	cu-
kier”,	butów	„relaksów”	czy	starego	syfonu,	a	potem	obejrzeć	wystawę.	

Prosimy mieszkańców Rybnika o włączenie się w poszukiwanie 
eksponatów i pomoc w  organizacji wystawy. Kontakt: 32/43 27 466 
lub hist@muzeum.rybnik.pl

Rybnik na starej pocztówce
Obserwując spore zainteresowanie starymi pocztówkami 

miasta, Muzeum w Rybniku rozpoczęło serię wydawniczą 
„reprinty”. 

Na pierwszy cykl składa się 13 
reprintów pocztówek z epoki pru-
skiej, ukazujących Rynek w kil-
ku ujęciach, „stary” kościół pod 
wezw. Matki Boskiej Bolesnej wraz  
z otoczeniem, „nowy” kościół, dziś 
bazylika św. Antoniego i przyległy 
teren, dawny szpital „Juliusz”, bu-
dynek starostwa, Pruskie Królewskie 
Gimnazjum (obecne I LO), Szpital 
Spółki Brackiej (dziś kampus), 
szpital psychiatryczny, zabudo-
wę pomiędzy obecnymi ul. Piasta  
i Wyzwolenia, obiekty kolejowe na 
Paruszowcu, widok na ul. Rzeźniczą (dziś ul. Hallera). Jednym  
z najciekawszych ujęć jest panorama obejmująca szpital „Juliusz” 
(jeszcze przed kolejnymi przebudowami), kościół ewangelicki 
oraz, co niezwykle interesujące, nieistniejącą synagogę rybnicką, 
która usytuowana była w miejscu skweru z fontanną między 
Urzędem Miasta a GH Focus Mall. Serię uzupełnia pocztówka 
powstała na bazie planszy umieszczonej na Boże Narodzenie  
w kościele św. Antoniego (pochodząca z lat 50. lub 60. XX wieku). 
Jako dodatek wydano także trzy rodzaje zakładek do książek  
z miniaturami rybnickich pocztówek. Seria będzie kontynuowana.

Cena jednej pocztówki wynosi 1 złoty, a zakładki 50 groszy; 
można je nabyć w Muzeum. Ostrzegamy chętnych do zaku-
pu – już pojawiły się osoby oferujące pocztówki w wyższej 
cenie…                                                                                 (r)

Uroczyste zamknięcie obchodów jubileuszu, 
jakie zapoczątkowała tegoroczna edycja „Nocy 
Muzeów” odbyła się w dwóch miejscach. Najpierw 
w Starym Ratuszu, gdzie na ręce dyrektora Bog-
dana Klocha okolicznościowe gratulacje złożyli 
między innymi zastępca prezydenta Rybnika Ewa 

Ryszka, wicestarosta rybnicki Krzysztof Kluczniok, 
dyrektorzy zaprzyjaźnionych muzeów z Wodzi-
sławia i Żor oraz liczne grono przedstawicieli 
placówek kultury z terenu Rybnika i powiatu. Tę 
część uroczystości zamknęło zaproszenie szefo-
wej Działu Historii Rzemiosła dr Elżbiety Bim-

ler–Mackiewicz 
na wspomnianą 
wyżej wystawę,  
a uświetniły ją wy-

stępy chóru „Seraf” pod dyrekcją Krystyny Lubos 
oraz gwarowe popisy wokalne Ewy Prochaczek, 
rzemieślniczki, która – jak wyznała – na estradzie 
pojawiła się w wieku 56 lat i zdążyła już wydać 
autorską płytę.

Na drugą część uroczystości goście przenieśli się 
do siedziby Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości, gdzie współgospodarzami 
muzealnego wydarzenia byli rzemieślnicy. W 
okrąglaku starszy Cechu Wojciech Pfeifer wręczył 
dyrektorowi Bogdanowi Klochowi Złoty Medal 
Jana Kilińskiego i Medal za Zasługi dla Rzemiosła 
nadany Muzeum przez Związek Rzemiosła Pol-
skiego, indywidualne odznaczenia otrzymała Elż-
bieta Bimler–Mackiewicz – Platynowy Medal Jana 
Kilińskiego i Medal za Zasługi dla Rzemiosła.

M u z e a l n y  f i n i s a ż
Rozpoczęte w maju obchody 40–lecia działalności Muzeum w Rybniku dobiegły końca. 

Zamknął je finisaż okolicznościowej wystawy, prezentującej rozwój kolekcji muzealnej 
oraz dorobek naukowy i wystawienniczy obecnych i byłych pracowników placówki.

c.d. na stronie 39

Dyrektor B. Kloch dziękował wszyst-
kim, którzy wspierali działania mu-
zeum w jego 40–letniej historii.

E. Bimler–Mackiewicz zdradziła wiele se-
kretów związanych z pozyskiwaniem bądź 
konserwacją najcenniejszych eksponatów.

Zdjęcia: gr
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Żywa szopka w Chwałęcicach!

Święta tuż, tuż…
Po raz kolejny w podziemiach kościoła św. Jana Nepomucena		

w Chwałęcicach można będzie podziwiać naturalnych rozmiarów 
szopkę bożonarodzeniową. Nie będzie w niej figur, ale żywe postaci 
i zwierzęta!

W	 rolę	 Świętej	 Rodziny	 wcielą	 się	 małżeństwa	 z	 małymi	 dziećmi,		
a	 niecodzienną	 ekspozycję	 przygotują	 mieszkańcy	 Chwałęcic	 wspólnie		
z	ks.	proboszczem	Grzegorzem	Jagiełem.	Do	szopki	można	będzie	przyjść	
już	w	Wigilijną	noc	tuż	po	pasterce	oraz	w	kolejne	dni	świąt	Bożego	Naro-
dzenia	od godz. 8.30 do 14.00.	Zachęcamy	do	odwiedzenia	chwałęcickiego	
Betlejem!	(więcej w świątecznym numerze „Gazety Rybnickiej”).

Stwórz logo, wygraj nagrodę
Dom Kultury w Niedobczycach ogłasza konkurs na logo i wzór pa-

pieru firmowego tej placówki. 
Konkurs	adresowany	jest	do	osób	pełnoletnich,	zarówno	do	amatorów	

jak	i	osób	zawodowo	zajmujących	się	projektowaniem	graficznym.	Propo-
zycje	–	w	formie	elektronicznej	(na	płycie	CD)	oraz	papierowej	(na	białej	
kartce	papieru	formatu	A4)	–	należy	składać	w	sekretariacie	Domu	Kultury	
Niedobczyce	do	końca	roku	2010	lub	przesłać	na	adres	placówki	(ul.	Bar-
bary	 23,	 44–270	 Rybnik).	 Rozstrzygnięcie	 konkursu	 w	 styczniu,	 a	 autor	
zwycięskiego	projektu	otrzyma	nagrodę	pieniężną	w	wysokości	1.500	zł.	
Zachęcamy do udziału! 

Galerii moc
— Chciałbym, aby prezentowana 

wystawa przyczyniła się do zrozumie-
nia historii Łemków — mówi Zbigniew 
Podsiadło, który pokazał swoje fotogra-
fie w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. Nie była to jedyna wystawa 
zaprezentowana w ostatnim czasie w 
Rybniku.  

„Łemkowyna”,	bo	taki	tytuł	nosi	wystawa	
Zb.	 Podsiadły,	 to	 w	 miejscowym	 dialekcie	
nazwa	regionu	w	Beskidzie	Niskim,	zamiesz-
kałego	przez	ludność	o	odrębnej	kulturze	i	
języku.	Mimo	wojen	i	masowych	wysiedleń,	
Łemkowie	zachowali	świadomość	grupową,	
co	 pozwala	 im	 kultywować	 tradycje	 oraz	
szeroko	propagować	bogaty	dorobek	kul-
turalny.	 —	 W zdjęciach chciałem zawrzeć 
niepowtarzalny klimat tych terenów, z ich 
wielokulturową tradycją, a jednocześnie 
zwrócić uwagę na ciężką dolę i tak już bar-
dzo doświadczonych przez historię, miesz-
kających tu ludzi —	zapewnia	Z.	Podsiadło.	
Wystawę	można	podziwiać	do	końca	roku	
w	Galerii Jasna w	PiMBP.	

Z	kolei	w	Pedagogicznej Bibliotece Wo-
jewódzkiej	w	Rybniku	do 9 grudnia	oglą-
dać	można	prace	malarskie	Brygidy	Przybyły.	
Wystawę	„Zielona	energia”	tworzą	nasycone	
bogactwem	 barw	 rybnickie	 pejzaże,	 gdyż	
malarka	podkreśla,	że	ziemia	rybnicka	nie-
przerwanie	dostarcza	jej	inspiracji	twórczej.	
Wernisaż	wystawy	uświetnił	występ	utalen-
towanej	gitarzystki	Aleksandry	Sapok.	

Swoje	prace	pokazała	też	Grupa	Fotogra-

ficzna	M6,	która	zaprosiła	na	wernisaż	wy-
stawy	do	Młodzieżowego Domu Kultury,	
aby	podsumować	kolejny	rok	działalności.	
Opiekunem	grupy	jest	Jacek	Komorowski,	a	
każdy	z	członków	ma	swoje	ulubione	mo-
tywy,	 technikę	 i	 styl	 fotografii…	Wystawę	
otwarła	dyrektor	MDK	Barbara	Zielińska,	a	
gościem	był	artysta	fotografik	Zb.	Podsiadło,	
który	chwalił	członków	grupy	za	oryginalne	
i	 ciekawe	 ujęcia	 oraz	 zwrócił	 uwagę,	 że	
młodzi	 ludzie	 potrafią	 w	 twórczy	 sposób	
spędzać	wolny	czas.	Tylko	podczas	otwarcia	
wystawę	zwiedziło	ok.	100	osób,	pozostali	
mogą	ją	oglądać	do 15 stycznia.	

Wystawa „Dzika	 Polska”,	 jaką	 poka-
zano	 w	 Galerii DeKa	 w	 Domu	 Kultury		
w	Chwałowicach,	 to	 kolekcja	profesjonal-
nych,	wielkoformatowych	zdjęć	największych	
polskich	fotografików	przyrody,	przedstawia-
jących	najdziksze,	najcenniejsze	i	najbardziej	
naturalne	obszary	Polski.	Celem	wystawy	jest	
zachęcenie	zwiedzających	do	zwrócenia	uwa-
gi	na	ginący	obok	nas	świat	przyrody	i	podję-
cie	działań	dla	jego	ochrony.	Naprawdę	war-
to!	Wystawę	przygotowało	Stowarzyszenie	
Pracownia	na	Rzecz	Wszystkich	Istot	w	Bystrej,	
a	wernisaż	połączono	ze	spotkaniem	z	Ryszar-
dem	Kulikiem,	autorem	książki	„Odkrywanie	
natury.	Praktyka	głębokiej	ekologii”	i	warszta-
tami	ekologicznymi	dla	uczniów	IV	LO,	które	
poprowadziła	Iwona	Kukowka,	koordynator-
ka	kampanii	„Szkoły	dla	przyrody”.	„Zobaczyć 
siebie w tropie wilka, wzroku orła, usłyszeć w 
pomruku niedźwiedzia …” – zachęca R.	Kulik,	
a	my	zachęcamy	do	zobaczenia	tej	i	pozosta-
łych	wystaw.																																																	(S)

Z szopką na konkurs  
Pracownia plastyczna „Fascynacje” Fundacji Elek-

trowni Rybnik zaprasza do udziału w konkursie pla-
stycznym na najciekawszą	szopkę krakowską.

Prace	będą	oceniane	w	kategorii	zespołowej	i	indywidu-
alnej,	a	jury	nagrodzi	pomysłowe	rozwiązania	architekto-
niczne,	zastosowanie	ciekawych	materiałów	plastycznych	
i	staranność	wykonania.	Szopki	przyjmowane	są	do	16 
grudnia	w	sekretariacie	i	pracowni	plastycznej	Fundacji	
Elektrowni	Rybnik.	(Szczegóły pod nr tel. 032 739 18 98 
lub na www.fundacjarybnik.pl).	Wystawa	szopek	potrwa	
od	17	do	23	grudnia.	

Przy cup of tea
Dom Kultury w Niewiadomiu organizuje cotygo-

dniowe spotkania, w trakcie których wszyscy chętni 
będą mogli porozmawiać po angielsku przy filiżance 
herbaty. 

Wystarczy	 odrobina	 odwagi	 oraz	 lepsza	 lub	 gorsza	
umiejętność	 posługiwania	 się	 językiem	 angielskim.	 Te-
maty	rozmów	wybiorą	sami	uczestnicy,	a	nad	całością	
będzie	czuwał	moderator.	Pierwsze	spotkanie	odbędzie	
się	w	czwartek 2 grudnia o godz. 19.00. 
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Nie mając informacji o miejscu pobytu 
aresztowanego Eryka, rodzina (matka Józefina 
i rodzeństwo – siostry Elżbieta, Elfryda, Wanda 
oraz bracia Emil junior i Józef), zwrócili się  
o pomoc do znanego adwokata mec. Tadaniera. 
Po naleganiach i kolejnych opłatach prawnik 
zobowiązał się do uzyskania zwolnienia go  
z więzienia. Rodzina zebrała w międzyczasie 
wszelkie pozytywne opinie o Eryku, poręcze-
nia partii politycznych, opinie zakładów pracy  
i różnych instytucji. Po otrzymaniu zwolnienia  
z więzienia w Sosnowcu, gdzie Eryk ponoć 
przebywał, matka prosi młodego prokuratora 
wojskowego o pomoc i z nim jedzie do więzie-
nia w Sosnowcu, gdzie jednak syna nie znajdu-
ją. Bezskutecznie szuka go również w więzie-
niach w Jaworznie, Mysłowicach i Katowicach. 
Okazuje się, że jest wprawdzie zwolnienie, ale 
nie ma człowieka… Zwolnienie zostało wkrót-
ce przez UB zatrzymane, ale rodzina miała 
notarialny odpis tego dokumentu. Powstało 
podejrzenie, że w momencie przekazania 
więzienia w Katowicach władzom polskim, 
Eryka spotkał los dziesiątków tysięcy Ślązaków 
wywiezionych w głąb Związku Sowieckiego do 
pracy w kopalniach, gdzie byli potrzebni także 
lekarze. Wobec tego bardzo prawdopodobne-
go podejrzenia, o pomoc w uwolnieniu Eryka 
zwrócono się do wielu znaczących w życiu 
politycznym osób i instytucji, w tym także so-
wieckich, a nawet do samego Stalina. We wrze-

śniu 1947 r. z pismem do prezydenta Bieruta 
zwrócił się  proboszcz Goduli, ks. dr Schubert.  
Bierut przekazał pismo Ministerstwu Bezpie-
czeństwa Publicznego, które pismem z dnia 17 
listopada 1947 r. zawiadomiło, że Eryk Winkler 
zmarł pod koniec maja w więzieniu w Katowi-
cach. Około 1950 r. Emil Winkler junior trafił 
na ślad współwięźniów brata z więzienia przy 

ul. Mikołowskiej w Katowicach. Z wielkimi 
oporami spowodowanymi strachem, Oswald 
Cecheliusz i Zygmunt Midleja przyznali, że 
Eryk Winkler przebywał w celi nr 104 na  
I piętrze i był tam niemiłosiernie katowany. Po 
kilku dniach dochodzące z celi Eryka krzyki na-
gle ucichły. Cecheliusz dodał, że kiedy wkrótce 
potem przeniesiono go do celi Eryka Winklera, 
znalazł pod siennikiem przerwany w pół zdania 
gryps pisany przez niego do rodziny. Cecheliusz 
gryps zniszczył.

By nie załamać matki informacją o śmierci  
pierworodnego syna, rodzina nie powiedziała 
jej o piśmie z Urzędu Bezpieczeństwa Pu-
blicznego, mimo że takie pogłoski do niej 
dochodziły. Przekonana, że syn przebywa  

Winklerowie – niezwykła rybnicka rodzina cz. II

W zamieszczonej we wrześniowym numerze „GR” pierwszej części dziejów zasłużonej dla Rybnika rodziny 
Winklerów przedstawiliśmy sylwetki głowy rodu Emila Winklera (przedwcześnie zmarłego w wieku 46 lat 
uczestnika powstań śląskich i działacza plebiscytowego, teścia kpt. Jana Kotucza, poległego we Wrześniu 
1939 roku obrońcy Rybnika) oraz jego najstarszego syna Eryka, lekarza, członka ruchu oporu, więźnia 
hitlerowskich obozów, który po wojnie został uwięziony przez władzę ludową. Ślad po Eryku urywa się  
w maju 1945 roku…

Autor artykułu, historyk, zaintere-
sowany szczególnie przedwojenną 
historią Rybnika, spisał dzieje rodziny 
Winklerów na podstawie rozmów ze 
zmarłą na początku września br. Wan-
dą Winkler–Dudek, Emilem juniorem 
i zamieszkałym w Stanach Zjednoczo-
nych najmłodszym Józefem. Więcej 
tekstów tego autora oraz archiwalne 
zdjęcia na www.m578.jasky.pl „Przed-
wojenny Rybnik”.

Eryk Winkler jako chłopiec (w rogatywce), powyżej Winklerowie z córką Wandą oraz żoną fotografa Otto Liebecka, 
który z dużym prawdopodobieństwem robił to zdjęcie. Liebeckowie mieszkali w kamienicy Winklerów.    

Dr Eryk Winkler przy służbowym aucie w Wirku około 1944 roku. 

c.d. na stronie 39
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W czasie Koncertu Finałowego Rybnickiej 
Jesieni Kabaretowej goście z Lublina aż trzy razy 
musieli się kłaniać rybnickiej publiczności. „Ani 
Mru Mru” zdobył główną nagrodę w czterech 
kategoriach: Konkurs Główny, Nagroda Pu-
bliczności, Koryto Tajnej Jurorki (którą w tym 
roku była Katarzyna Piasecka) oraz Konkurs 
Piosenki. W konkursie „One Ryj Show” najlep-
szy okazał się Czesław Jakubiec, najsłynniejszy 
kabaretowy tenor w kraju. Laureatem Małego 
Ryjka został kabaret „Szarpanina”, a Złotej 
Kasety i Nagrody Fair Play – kabaret „Limo”. 
Bilety na tegorocznego Ryjka rozeszły się bardzo 

szybko i, niestety, nie dla wszystkich starczyło. 
Najzagorzalszym fanom kabaretu nawet siedem 
dni to za mało. Czy w przyszłym roku będzie 
podobnie? — Od razu zaznaczam, że tygodniowy 
Ryjek był wydarzeniem jednorazowym, związa-
nym z piętnastymi urodzinami — mówi Piotr 
Sobik z Kabaretu Młodych Panów, dyrektor 
organizacyjny festiwalu. W tym roku po raz 
pierwszy Ryjek został zorganizowany na taką 
skalę. — Naszymi nowymi partnerami zostali 
Dyskusyjny Klub Filmowy „Ekran” oraz Kul-
turalny Club. Jak na pierwsze tego typu ryjkowe 
„wyjście w miasto”, to imprezy były całkiem uda-
ne, szczególnie w KC, który wypełnił się po brzegi 
podczas koncertu „Transcendentalnego Szanso-
nisty”. Myślę, że nie można określać takiej współ-
pracy jako dużego wyzwania, bo obaj partnerzy 
są instytucjami świetnie zorganizowanymi i taka 
współpraca to tylko przyjemność. Od lat współ-

pracujemy również z Rybnickim Centrum Kultury, 
gdzie odbyły się dwie imprezy tegorocznego Ryjka 
– finał „Szkoły Dobrych Pomysłów” wraz z Ga-
lowym Wieczorem Kabaretowym oraz niedzielny 
Koncert Finałowy Rybnickiej Jesieni Kabaretowej. 
I to ten ostatni koncert, przede wszystkim z uwagi 
na realizację telewizyjną, zawsze jest największym 
wyzwaniem organizacyjno–logistycznym, w czym 
również niemałą pomoc mamy ze strony dyrekcji 
i pracowników RCK — 
dodaje P. Sobik. Rzeczy-
wiście, ostatni wieczór 
siedmiodniowej imprezy 

można nazwać „mocnym 
finałem”. Telewizja Polsat w TZR za-
instalowała blisko 20 kamer, publicz-
ność była trzy razy witana przez pro-
wadzącego kabaretową galę Piotra 
Bałtroczyka (który jednak uprzedził, 
że to wymogi realizacji TV, a nie jego 
wariactwa…). Skecze prezentowane 
podczas Ryjka są premierowe, jest 
to więc okazja do pokazania swoich 
nowych dokonań kolegom ze środo-
wiska kabaretowego, co dodatkowo 
mobilizuje twórców. Nie zabrakło 
pozytywnych zaskoczeń. — Pierwszym 
artystycznym zaskoczeniem był dla 
nas poziom, jaki zaprezentowały młode kabarety  
z rybnickich szkół podstawowych podczas finału 
„Szkoły Dobrych Pomysłów”. Było widać, że czas 
do finału nie został zmarnowany, czego efektem 

był bardzo miło spędzony 
czas w RCK (więcej na stro-
nie 21). Do najciekawszych 
punktów festiwalu musimy 
oczywiście dołączyć również 
Konkurs Główny, który  

w tym roku stał na niezłym poziomie, z kabaretem 
„Ani Mru Mru” na czele. Koledzy z Lublina mieli 
wiele do udowodnienia zarówno przed publiką, 
jak i tzw. „branżą” — podsumowuje P. Sobik. Nie 
daje się jednak namówić na ocenę tegorocznego 
Ryjka: — Myślę, że ocenę festiwalu należy pozo-
stawić publiczności, która odwiedziła festiwalowe 
imprezy. Jako organizatorzy jesteśmy szczęśliwi, 
że te siedem dni udało nam się przeprowadzić 

zgodnie z planem, bez większych wpadek. 
Trzeba pogratulować organizatorowi – Fun-

dacji Elektrowni Rybnik i przyznać, że po-
przeczka jest już bardzo wysoko, kolejna edycja 
będzie więc sporym wyzwaniem. Czekamy z 
niecierpliwością na przyszłoroczne kabareto-
we spotkania „w pięknych, klimatyzowanych 
salach”, których przecież w naszym mieście 
nie brakuje... 

(m)

po raz

Mistrz kabaretowej konferansjerki, pełen wdzięku i poczucia humoru Piotr Bał-
troczyk z prezydentem Rybnika Adamem Fudalim.

Za nami hucznie obchody 15. urodzin Rybnickiej Jesieni Ka-
baretowej. W tej edycji kabaretowe święto w Rybniku trwało cały 
tydzień, a jego bezkonkurencyjnym laureatem został kabaret 
„Ani Mru Mru”.

Kabaret „Ani Mru Mru” okazał się w tym roku bezkonkurencyjny.

Młodzi Panowie w kosmicznych przebraniach.
Zdj. Maciek Stefaniak

Koncert Finałowy XV Rybnickiej Jesieni
Kabaretowej na antenie TV Polsat

01.12	środa	godz.	22:30	emisja	1	odcinka
05.12	niedziela	godz.	17:45	powtórka	1	odcinka

08.12	środa	godz.	23:30	emisja	2	odcinka
12.12	niedziela	godz.	17:45	powtórka	2	odcinka

15.12	środa	godz.	22:30	emisja	3	odcinka
19.12	niedziela	godz.	17:45	powtórka	3	odcinka

22.12	środa	godz.	22.30	emisja	4	odcinka
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Impreza cieszy się coraz większym zainte-
resowaniem – w ubiegłym roku do rywalizacji 
z rybnickimi szkołami średnimi włączył się 
Knurów, a w tym – kilka placówek z Żor. Co 
szczególnie cieszy organizatorów – Fundację 
Elektrowni Rybnik. Cieszy podwójnie, bo jak 
mówił prezes Stanisław Wójtowicz, coraz wię-
cej osób interpretuje poezję, a impreza staje 
się kuźnią talentów. — Tutaj potwierdzacie 
swoją wrażliwość — mówił. — Być może udział  
w „Pojedynkach” zaszczepi w was chęć bycia 
artystami… Stąd udział gości – profesjonalnych 
aktorów i wokalistów, laureatów ogólnopol-
skich festiwali piosenki artystycznej – niewiele 
starszych od uczestników. Przed pierwszą 
odsłoną „Pojedynku…” z recitalem wystąpił 
student wrocławskiej PWST Alan Bochnak, 
ukazując stany emocjonalne mężczyzny, a dwie 
piosenki wykonała laureatka OFPY Beata Ba-
nasik. Zdaniem St. Wójtowicza, mariaż profe-
sjonalizmu zaproszonych artystów z uczniowską 
świeżością może przynieść tylko dobre efekty.  

A o tym, że 
„Pojedynki…” 
są kuźnią ta-
lentów przeko-
nują doceniani 
d z i ś  K a r i n a 
Abrahamczyk, 
M a g d a l e n a 
L e p i a r c z y k , 
Jarosław Ha-
nik, Marta Wa-
chowicz, Anna 
Pawlus czy Bartosz Demczuk, którzy swoje 
pierwsze artystyczne szlify zdobywali właśnie  
w Klubie Energetyka. Już wkrótce dołączą 
do nich inni, bo kolejni uczestnicy potwier-
dzają swoje sceniczne aspiracje, jak choćby 
Maja Mroczkowska z Zespołu Szkół im.  
J. Paderewskiego w Knurowie. Brawurowe 
wykonanie „Mławy” Agnieszki Osieckiej 
przyniosło jej najwyższe oceny jurorów – 
Marii Meyer, Bogusława Sobczuka, Jadwigi 

Demczuk–Bronowskiej i Alana Bochnaka.  
A w rywalizacji na słowo mówione i śpiewane 
młodzież sięgała nie tylko po Osiecką, ale  
i Szymborską, Gałczyńskiego, Lechonia, Gre-
chutę czy Lipską. W pierwszym „Pojedynku…” 
szkoła z Knurowa pokonała Zespół Szkół 
Mechaniczno–Elektrycznych z Rybnika. Finał 
imprezy zaplanowano na 14 stycznia. 

(S)

Święte

Z recitalem wystąpił Alan 
Bochnak.                                          

Zdjęcia: s  

— Słowa towarzyszą nam przez całe życie. Trzeba starać się je zrozumieć 
i odpowiednio zinterpretować. A ta impreza ma w tym pomóc … — mówił 
Wojciech Bronowski podczas inauguracji VIII już edycji „Pojedynku 
na słowa”, w którym uczestniczą utalentowani, młodzi ludzie.

Maja Mroczkowska z Knu-
rowa zdobyła cztery dzie-
siątki – najwyższe oceny 
„Pojedynku na słowa”.

w ZSRR, Józefina Winklerowa do końca życia 
– a zmarła w 1986 r. w wieku 94 lat – wierzyła, 
że pewnego dnia  powróci… Dopytywała o nie-
go powracających z ZSRR górników – niestety, 
bez skutku. Na początku lat 50. Emil Winkler 
poszukiwał na katowickich cmentarzach na-
zwiska lub grobu swego brata. Jak się wówczas 
dowiedział, zwłoki ofiar komunistycznego reżi-
mu były bezimienne, oznaczone literami NN. 
Nazwiska swego brata nie znalazł też w listach 
zmarłych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Krót-
ko po uzyskaniu przez Polskę niepodległości  
w 1989 r., senator Ryszard Juszkiewicz, poprzez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, skierował 
wielostronicową petycję Emila Winklera do 
Instytutu Pamięci Narodowej przy Komisji 
Badania Zbrodni Hitlerowskiej. Instytut ten 
zwrócił się do Wojewódzkiej Prokuratury  
o szczegółowe zbadanie sprawy tajemniczego 
zaginięcia Eryka Winklera. W 1993 r., w toku 
przeprowadzonego przez prokuraturę śledz-
twa, przesłuchano osadzonego w więzieniu  
w Katowicach w sierpniu 1945 r. Kurta Piechu-
łę, który zeznał, że współwięźniowie mówili mu 
o dr. Eryku Winklerze, leczącym chorych, gdy 
wybuchła epidemia tyfusu. W opinii więźniów 
został on uduszony i dla niepoznaki powieszo-
ny. W czterostronicowym uzasadnieniu umo-
rzenia śledztwa z kwietnia 1993 czytamy: Jak 
zeznał dalej ten świadek, powziął on informację, 

że przeprowadzone oględziny zwłok Eryka Win-
klera wykluczyły samobójstwo jako przyczynę 
zgonu. Jego zdaniem Eryk Winkler zginął, bo za 
dużo wiedział o traktowaniu więźniów. 

Po powstaniu Instytutu Pamięci Narodowej, 
który przejął akta UB, Emil Winkler zwrócił się 
do IPN z prośbą o wyjaśnienie śmierci Eryka 
Winklera i ustalenie jej sprawców. Ale i to 
śledztwo prowadzone kilka lat przez proku-
raturę IPN w Katowicach zostało umorzone, 
gdyż nie udało się ustalić daty zgonu i bezpo-
średnich sprawców. Wszelka dokumentacja 
została skrupulatnie przez ubeków zniszczo-
na, chociaż odpisy notarialne jej części są  
w posiadaniu rodziny. Z dokumentów wynika, 
że sprawa śmierci Eryka Winklera była dla 
UB niewygodna, robiono więc wszystko, by 
nie ujrzała światła dziennego. Emil Winkler 
uważa, że jednym z motywów tej zbrodni mo-
gła być zemsta. Eryk Winkler był człowiekiem 
bardzo pryncypialnym, o wysokim morale  
i jasno określał swe stanowisko wobec zła. Być 
może aresztowanie i zabójstwo mają związek z 
jego postawą wobec „ubeckiej kultury bycia”, 
którą mocno skrytykował w domu dr. Rostka. 
Emil Winkler domniemywa też, że powodem 
mogły być spisy drużyn ratowniczych PCK, 
które doktor organizował na początku 1945 r., 
a odczytano je jako grupy oporu wobec władzy 
ludowej. Eryk Winkler zginął mając 32 lata…

Michał Palica
oprac. W. Różańska

c.d. ze strony 37

Wyjątkowe spotkanie było okazją do podpisania 
nie pierwszej już umowy o współpracy między Mu-
zeum a Cechem. Uczestnicy uroczystości zostali też 
zaproszeni do piwnic okrąglaka, gdzie mogli zwiedzić 
magazyny Działu Historii Rzemiosła. Znalazły się 
tam gromadzone latami eksponaty, dla których bra-
kowało już miejsca w pomieszczeniach muzealnych. 
Wiele z dziesiątków maszyn, urządzeń i wytworów 
lokalnego rzemiosła po raz pierwszy wystawiono na 
widok publiczny. Zbiory zrobiły na zwiedzających 
duże wrażenie, a E. Bimler–Mackiewicz podkreślała 
ogromną rolę, jaką odegrał obecny Cech Rzemiosł  
w Rybniku w jej 30–letniej pracy muzealnej.

Stosowne upominki i podziękowania otrzymali 
podczas uroczystości byli pracownicy prężnie 
rozwijającej się na przestrzeni ostatnich kilkudzie-
sięciu lat placówki. Wspomniano w związku z tym 
między innymi o udziale w sukcesach i osiągnię-
ciach Muzeum, a szczególnie w przeprowadzonej 
z rozmachem jego rozbudowy byłej dyrektor 
Genowefie „Ani” Grabowskiej.

Jubileusz miał nie tylko retrospektywny charak-
ter, choć wspominania było być może najwięcej, 
ale pokazał również, że przed tak zasłużoną dla 
naszej kultury instytucją stoją kolejne wielkie 
wyzwania, a ich realizacja już się rozpoczęła. 

(gr)
Eksponaty i zbiory rybnickiego Muzeum 

związane z górnictwem na II stronie okładki.

c.d. ze strony 35

Winklerowie...
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Jubileusz połączono z obchodzonym 
na całym świecie Dniem Białej Laski,  
a świętowano w Punkcie Aktywności Lokalnej. 
To najmłodsze, ale dające największe powo-
dy do dumy, dziecko rybnickiego koła PZN  
i jego partnerów, czyli miasta, 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
oraz Polskiego Związku Nie-
widomych – Okręgu Śląskiego.  
W PAL znajdują się 4 stanowi-
ska komputerowe w pełni przy-
stosowane do potrzeb osób 
niewidomych i słabowidzących, 
biblioteczka i sala spotkań,  
a porad udzielają specjaliści  
z wielu dziedzin. Punkt powstał 
w ramach projektu „Przekro-
czyć próg” współfinansowa-
nego przez Unię Europejską, 
który jest skierowany do 50 
osób z dysfunkcją wzroku. 
Przewiduje on poprawę jakości 
ich życia poprzez cykl warszta-
tów i szkoleń, m.in. z orientacji przestrzennej 
i poruszania się z białą laską, pisma Braille’a, 
obsługi komputera w oparciu o program 
udźwiękowiający lub powiększający, a nawet… 
kursy samoobrony, tańca towarzyskiego i wiza-
żu (więcej w majowym wydaniu „GR” i na www.
przekroczycprog.pl). — Nie byłoby tak zmoder-
nizowanej siedziby, gdybyśmy się nie nauczyli 
aplikować o środki unijne — podkreślała Ewa 
Ryszka, która również w imieniu prezydenta 
miasta przekazała osobom zrzeszonym w kole 
i ich rodzinom życzenia z okazji jubileuszu. 
Wiceprezydent odebrała też „Złotą Odznakę 
Honorową Polskiego Związku Niewidomych”, 
jaką przyznano miastu za wieloletnią pomoc 

na rzecz niewidomych i słabowidzących oraz 
skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i marginalizacji osób z dysfunk-
cją wzroku. Nie było to jedyne wyróżnienie 
wręczone podczas uroczystości. Srebrną i 

dwie brązowe odznaki honorowe otrzymały 
też prezes terenowego koła PZN w Rybniku 
Wanda Konieczkowicz oraz Krystyna Kurzyca 
i Małgorzata Gierałtowska. Wyróżniającym się 
pracą i zaangażowaniem członkom koła wrę-
czono pamiątkowe dyplomy, a goście uroczy-
stości nie szczędzili ciepłych słów pod adresem 
jubilatów. Przypomniano o dobrej współpracy 
uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 13  
z Chwałowic z członkami koła PZN, a bi-
bliotekarka z wypożyczalni książki mówionej 
z PiMBP zachęcała do korzystania ze stale 
powiększającej się liczby zbiorów z nagranymi 
zarówno na kasetach magnetofonowych, jak  
i płytach CD i CD MP3.                                 (S)

Nie tylko biała laska…

Członkowie koła świętowali jubileusz w wyremon-
towanych pomieszczeniach Punktu Aktywności 
Lokalnej.                                                  Zdjęcia: s

— Kiedy zaczynałem tracić wzrok, właśnie w Rybniku znalazłem przyjaciół. To tutaj powiedziano 
mi, że muszę nauczyć się z tym żyć…  — wspomina Alojzy Hanc. Rybnickie koło Polskiego 
Związku Niewidomych pomaga osobom niedowidzącym już od 60 lat…

Wiceprezydent Ewa Ryszka odebrała z rąk Jerzego Janasa przyznaną miastu 
„Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Niewidomych”. Na drugim 
planie prezes rybnickiego koła Wanda Konieczkowicz.                         Zdj.: s

60 lat dla innych
Po	 zakończeniu	działań	wojennych	

niewidomi	 z	 Rybnika,	 Wodzisławia,	
Jastrzębia	 i	 Knurowa	 integrowali	 się		
w	poszukiwaniu	możliwości	 kształce-
nia	 i	 zatrudnienia.	 Pierwsze	 terenowe	
koło	 PZN	 w	 Rybniku	 zrzeszało	 350	
osób	niewidomych	 i	 słabowidzących,	
a	 jego	założycielem	był	Teodor	Lepich.	
Na	początku	działalności	spotykano	się		
w	mieszkaniach	członków	władz	koła,	
dlatego	zabiegano	o	pozyskanie	osob-
nego	 lokalu.	 W	 latach	 70.	 przy	 ul.	
Cegielnianej	 ruszyła	budowa	Ośrodka	
Rehabilitacyjno–Szkoleniowego	 Nie-
widomych,	w	którym	znalazła	 się	 sie-
dziba	 koła	 terenowego	 PZN	 i	 Zakład	
Pracy	Chronionej	dla	25	niewidomych.		
W	1993	r.	Spółdzielnia	Inwalidów	„Łącz-
ność”	uległa	 likwidacji,	nieruchomość	
przejął	zarząd	okręgu	PZN	w	Chorzowie,		
a	głównym	gospodarzem	budynku	zosta-
ło	koło	terenowe.	Dwa	lata	temu	zarząd	
koła	został	zobligowany	do	opuszczenia	
pomieszczeń	przy	ul.	Cegielnianej,	 ale	
dzięki	pomocy	władz	miasta	udało	się	
pozyskać	nowy	lokal	przy	ul.	Chrobrego.	
Umożliwia	on	dalsze	działanie	na	rzecz	
osób	 niepełnosprawnych	 wzrokowo		
i	przybliża	społeczeństwu	ich	problemy.	
To	 również	 rola	projektu	„Przekroczyć	
próg”,	który	jest	już	na	półmetku	realiza-
cji	(www.przekroczycprog.pl).	—	Wniósł 
on bardzo dużo zmian w życie naszego 
koła oraz dalszą działalność —	mówią	
przedstawiciele	 koła,	 które	 owocnie	
współpracuje	też	z	Urzędem	Miasta	oraz		
z	firmami,	hojnie	wspierającymi	rybnickie	
Koło	PZN.	Obecnie	Koło	Terenowe	PZN		
w	Rybniku	zrzesza	179	dorosłych	i	24	dzieci.
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Wyjazd z „Rodziną Katyńską”

Odwiedzą Miednoje… 
Rybnicka „Rodzina Katyńska” planuje kole-

jowo–autokarowy wyjazd do miejsc kaźni pol-
skich jeńców wojennych – oficerów, policjantów  
i innych funkcjonariuszy państwowych, za-
mordowanych przez NKWD w 1940 r.	Na	trasie	
podróży	od 27 do 31 sierpnia 2011 r. znajdą	
się	Twer,	Ostaszków	oraz	cmentarz	w	Miednoje.	
Przejazd	z	Warszawy	do	Moskwy	–	koleją.	Koszt	
wyjazdu	z	wyżywieniem	i	wizą	wyniesie	ok	1.600	zł	
od	osoby.	Wyjazd	dojdzie	do	skutku,	jeśli	znajdzie	
się	odpowiednia	liczba	zainteresowanych,	dlatego	
organizatorzy	proszą	o	deklarację	chęci	udziału		
w	tym	przedsięwzięciu.

S z c z e g ó ł y :  K r y s t y n a  L e l o w i c z ,  
tel. 660 291 972; 32/42 12 136.



Złote Gody

Najważniejsze, że razem!
Jubileusz Złotych Godów świętowało w rybnickim magistracie 19 par. Małżon-

kowie z radością odebrali dyplomy i medale za długoletnie pożycie przyznawane 
przez prezydenta RP.

Prezydent Adam Fudali życzył jubilatom 
jeszcze wielu wspaniałych rocznic w dobrym 
zdrowiu. Niesamowita pogoda ducha, jaka 
emanowała z gości, skłoniła do zapytania  
o receptę na długie i szczęśliwe życie we dwoje. 
Państwo Helena i Rafał Kempny poznali 
się w… kościele, a ich miłość zaczęła się od 
spojrzeń na różańcu. Potem były wspólne za-
bawy w Boguszowicach Starych, tzw. „muzyki”.  
— Byłam w niebieskiej sukni i mnie dostrzegł — 
wspomina pani Helena. — Zauroczyła mnie i ko-
niec — dodaje pan Rafał. Państwo Kempny zgod-
nie przyznają, że miłość to coś niezwykłego, poja-
wia się i już. Nie można kochać za coś. Ale są cechy, 
które wzajemnie w sobie cenią. — Mąż jest bardzo 
mądry i oczytany — podkreśla pani Helena. — W 
żonie podoba mi się pracowitość. Takich „mrówek” 
już dzisiaj nie ma! — przyznaje jej mąż. Pani Hele-
na pracowała przez 35 lat na kopalni „Jankowice”,  
a pan Rafał był kolejarzem. W podróż poślubną 
wybrali się do Polanicy. — Ale najszczęśliwsza by-
łam, kiedy urodził się syn — przyznaje pani Helena. 
Co mogą doradzić wszystkim młodym parom? 

— Żeby nie zapomnieli o Bogu. To nieprawda, że 
są inne czasy. Czasy są zawsze te same. A bez Boga 
zawsze jest egoizm — zamyśla się pan Rafał. 

Tego dnia byli także obecni: Stefania i Alfred 
Orłowie, Aniela i Roman Paszendowie, 
Urszula i Ludwik Macionczykowie, Natalia 
i Erwin Bombikowie, Krystyna i Ryszard 
Małkowie, Stanisława i Henryk Pękowscy, 
Maria i Józef Lindnerowie, Maria  
i Józef Wałachowie, Eleonora i Tadeusz 
Koziołkowie, Dorota i Henryk Byczkowie, 
Zofia i Stanisław Mandrelowie, Erna  
i Stefan Ziołkowie, Róża i Józef Turkowie, 
Bronisława i Kazimierz Tkoczowie, Anna 
i Brunon Gliśnikowie, Ingeborga i Józef 
Dołęgowie, Teresa i Antoni Danelowie.  

Podczas spotkania przygrywał zespół 
GAMA. Jubilaci chętnie przyłączali się do 
śpiewania znanych i lubianych piosenek.  
W przerwie biesiadnego repertuaru na krótką 
rozmowę dali się namówić państwo Dorota  
i Zygmunt Ziajowe. Poznali się przez ojca 
pani Doroty na zabawie. — I po prostu zaiskrzy-

ło... — wspomina jubilatka. W mężu spodobał 
się jej piękny głos. Za najlepsze jego cechy 
uważa męskość, zdecydowanie, dobre serce 
i… bujną czuprynę. Pan Zygmunt podkreśla, 
że każdy ich dzień był piękny. Dzisiaj państwo 
Ziajowie cieszą się rodziną, szczególnie wnucz-
kami. Znajdują czas na spotkania i wspólne 
śpiewanie. — To niesamowicie łączy ludzi — 
zauważa pani Dorota. A przepis na udany 
związek? — Musi być miłość i już — zgodnie 
odpowiadają małżonkowie. Po tej krótkiej 
i mądrej radzie nie zostaje nam nic innego, 
jak raz jeszcze złożyć wszystkim jubilatom 
serdeczne życzenia!

Tekst i zdjęcia: (m)  

Sprostowanie
Wśród	jubilatów	obchodzących	50–lecie	

pożycia	w	tym	roku,	a	wymienionych	przez	
nas	 w	 październikowym	 wydaniu	 „GR”,	
nazwisko	państwa	Urszuli	i	Jana	Weczerków	
podaliśmy	w	bliskiej,	 bardziej	 popularnej,	
ale	 błędnej	 formie,	 co	 niniejszym	 autor	
pomyłki	prostuje	i	za	co	zainteresowanych	
przeprasza.

Grzegorz Kowalczyk
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Ślązok królem Szwabii
Na karaluchy mówi się po śląsku szwoby, ale Ślązoki nie kojarzą chroboka szwoba z Niemcem z regionu Szwabia. 

Po prostu szwob to robak i koniec. A skąd ta nazwa w śląskiej mowie? Otóż średniowieczna Szwabia zagrażała 
Czechom. Stąd po czesku karalucha, złośliwie względem Szwabów, nazwano właśnie – šváb. A ponieważ Śląsk przez 
kilka wieków był pod wpływami czeskimi, to i śląska mowa przyjęła to określenie. 

Jednak nie tylko szwoby łączą Śląsk ze Szwa-
bią. W tym niemieckim regionie, podobnie jak 
na Śląsku, wyjątkowo ceni się swoją mowę,  
a na urodzinach przede wszystkim podaje się na 
stoły regionalne jedzenie. I jeszcze ciekawostka 
– od czterech lat popularną i powszechnie tam 
znaną rolę króla Szwabii powierzono Ślązoko-
wi, Tomaszowi Sośnie. Ale po kolei. Otóż rodzi-
na T. Sosny pochodzi z okolic Gliwic i Knurowa, 
zaś sam Tomasz przedstawia się jako Ślązok 
z Gliwic, który za 43 lata będzie obchodził 
100 lat. Ślązok ten w młodości ukończył m.in. 
klasę śpiewu w Państwowej Szkole Muzycznej 
II stopnia. Później w 1980 roku, podobnie jak 
tysiące innych Ślązoków „citnął” do Rajchu, 
czyli wyjechał na stałe do Niemiec. 

Podkreślmy jednak, że Sosna to nietypowy 
Ślązok z Niymiec. Jego artystyczna dusza  
i muzyczno–estradowe wykształcenie nie po-
zwoliły mu okrzepnąć zawodowo na jakimś etacie  
w oczekiwaniu dobrej niemieckiej pyndzyji, 
czyli emerytury. Dlatego z jednej strony Sosna 
szuka zatrudnienia jako charakterystyczny 
model, jako aktor pozujący do zdjęć oraz wy-
stępuje w reklamach i filmach. Współpracuje  
z Akademią Filmową w Ludwigsburgu 
oraz występuje w przeróżnych projektach 
medialnych czy estradowych. Ma łatwość w 
nawiązywaniu kontaktów, mówi po śląsku, 
polsku, niemiecku, rosyjsku, włosku…  Twier-
dzi, że Ślązok poradzi wszystko! Jednak takie 
artystyczne życie jest ciekawe, ale potrzebuje 
dofinansowania. Imał się więc Sosna wielu 
zajęć dodatkowych, by dorobić na wyżywienie 
swej artystycznej duszy. I tak przed kilku laty 
pracował krótko jako portier na zamku w 
Sztutgarcie, gdzie ma swoją siedzibę Muzeum 
Szwabskie. A ponieważ w 2006 roku zapla-
nowano w tym muzeum obchody 200–lecia 
koronacji pierwszego króla Szwabii, zaczęto 
poszukiwać sobowtóra tego szwabskiego mo-
narchy. I właśnie nasz Ślązok wygrał casting i z 
portiera awansował na króla Szwabii. 

Powodów „koronacji” Sosny było kilka: do-
świadczenie w pracy przed kamerą, otwartość 
w kontaktach z ludźmi oraz wygląd. Bo przecież 
jak ktoś bardzo lubi rolady i kluski, to anoreksja 
mu nie zagraża. Jest więc Tomasz Sosna wielkiej 
postury, choć i tak musiał jeszcze przytyć 15 kg.  
Ciągle jednak do króla Szwabii Fryderyka 
Wirtemberskiego zwanego – Dicker, czyli gruby 
– trochę mu brakuje, bo oryginał miał 211 cm  

wzrostu i ważył 200 kg. Nawet Napoleon Bo-
naparte (wzrost 154 cm), który w 1806 roku 
poparł koronację Fryderyka skomentował 
jego tuszę: „Nie sądziłem, że skóra na brzuchu 
potrafi się aż tak bardzo rozciągnąć”. 

Niemieckie media, tak bardzo polubiły na-
szego śląskiego króla Szwabii, że jego sława nie 
skończyła się wraz z obchodami 200–lecia Kró-
lestwa Szwabii. Do dzisiaj jego kalendarz pełen 
jest terminów przeróżnych imprez, gdzie jego 
osoba odziana w królewskie szaty uświetnia 
konferencje, festyny i inne kulturalne imprezy 

na zamkach, pałacach czy rynkach. Kiedy więc 
podróżując przez szwabskie ziemie w południo-
wo–zachodnich Niemczech natkniemy się na 
tego króla Szwabii, to nie zwracajmy się do 
niego przez Eure Majestät (Wasza Wysokość) 
a tylko – Witomy Ślązoka! albo – Jako sie mosz, 
ty śląski pieronie! 

Zatem fajnie, że Ślązok potrafi. Niech też  
z tego płynie nauka dla naszych organizatorów 

rocznic. One naprawdę nie muszą być nudne 
i deficytowe, tylko nie mogą ich organizować 
urzędnicy. Tu trzeba wpuścić świeżej krwi  
i zatrudnić ludzi z pomysłami. Tak też było ze 
szwabskimi obchodami 200–lecia koronacji 
Fryderyka Grubego, kiedy przebrany za króla 
Ślązok swoją atrakcyjnością ściągnął na wy-
stawę do Stuttgartu 155 tys. odwiedzających.  
A bilety były po 10 euro. Warto o tym pamiętać, 
bo zbliżają się powoli okrągłe rocznice powstań 
śląskich czy plebiscytu na Górnym Śląsku.

Marek Szołtysek

Oto Ślązok, który w Niemczech robi wielką karierę jako sobowtór króla Szwabii. Po prostu – Ślązok poradzi!

Uniwersytet III Wieku 
zaprasza	na	zajęcia	do	swojej	siedziby,	
ul.	Sobieskiego	15,	tel.	32/755	79	90

Program zajęć na grudzień

• 2.12. ,  czwartek,  godz.  11.00 	 –	
Bezp i e c zeńs two 	 o sób 	 s t a r s z y ch	
–	 odblaski	 ratujące	 życie	 –	 Mogiła	
Włodzimierz , 	 nadkomisarz 	 ruchu	
drogowego	Komendy	Wojewódzkiej	
Policji	w	Katowicach	–	sala	Bibliote-

ki	 Miejskiej,	 ul	 Szafranka		
w	Rybniku;
• 4.12., sobota, godz. 10.00–
13.00	 –	 „Komis”	 –	 wymiana	
rzeczy	niepotrzebnych;

• 8.12., środa, godz. 12.00	–	
Uzdrawiające	dźwięki	–	Karol	Wilaszek;

• 9.12., czwartek, godz. 11.00	–	Malarstwo	
„Młodej	Polski”	–	Helena	Kisielewska;

• 14.12, wtorek, godz. 12.00	 –	 Koncert	
i	 wystawa	 malarska	 uświetniające	 Rok	
Chopinowski	–	Muzeum	w	Rybniku;

•15.12., środa, godz. 12.00	–	Racjonalne	
odżywianie	się	–	Adam	Krupa;

• 16.12., czwartek, godz. 11.00	–	Minera-
ły	–	skarby	Ziemi	–	inż.	Wanda	Korzuch;

• 18.12., sobota, godz. 14.00	–	Spotkanie	
opłatkowe;

• 19.12., niedziela, godz. 14.00	–	Spotka-
nie	opłatkowe.

Od czwartku 23.12. do 31.12.2010 r. – 
przerwa świąteczna	

Zajęcia	stałe	wg.	tygodniowego	programu.
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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. 81)

Wielki album Rybnika

Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek

Zdjęcie 81/1 
To	wyjątkowo	piękne	zdjęcie	z	około	1905	roku	udostępnione	nam	przez	

Romana	Mazurka	z	Rybnika	zawiera	3	informacje.	Po	pierwsze:	widzimy	na	
nim	Martę	Kuczerę	z	domu	Hoła	z	Zamysłowa.	Żyła	101	lat	(1887–1988),	
nigdy	nie	chorowała,	a	zmarła	na	skutek	upadku	ze	schodów;	po	drugie:	
to	doskonałe	technicznie	zdjęcie	jest	sygnowane:	Atelier	J.	Opitz.	Inhaber:	
Otto	Schwittay	Rybnik.	I	z	tym	się	wiąże	pytanie	–	gdzie	znajdował	się	ten	
zakład	fotograficzny,	kim	byli	Opitz	i	Schwittay?	I	po	trzecie:	fotografia	
pokazuje	rybnicki	strój	śląski	z	przełomu	XIX	i	XX	wieku,	bardzo	podob-
ny	do	stroju	gliwickiego	i	odmienny	od	sąsiedniego	stroju	raciborskiego		
i	pszczyńskiego.	Ale	tym	zajmiemy	się	innym	razem.

Zdjęcie 81/2:
Zdjęcie	udostępnił	nam	Adam	Wyleżych	z	Rybnika	–	pasuje	nasrtojem	do	

zbliżającej	się	pory	zimowej.	Wykonał	go	fotograf	amator	w	1938	roku.	
Amator,	 bo	 źle	 wykadrował	 zdjęcie.	 „Obciął”	 nogi	 hokeistom,	 przez		
co	nie	możemy	się	przyjżeć	ich	szlyndzuchom,	czyli	łyżwom.	Nad	głowa-
mi	zaś	pozostawił	niepotrzebny	pas	nieba.	Przy	okazji	jednak	widzimy	
w	tle	po	prawej	stronie	zarys	jakichś	budynków.		Pan	Adam	twierdzi,	że	
zdjęcie	zrobiono	na	zimowym,	sezonowym	lodowisku	koło	stadionu,	
przy	kąpielisku	Ruda.	W	tym	układzie	zarys	owych	budynków	w	tle	to	
zapewne	szpital	przy	ul.	Gliwickiej.

81/1

81/2

Czytelnicy śledzą Wielki Album Rybnika i podpowiadają:
Zdj. 79/1, „GR” nr 8/2010 
Jak	poinformowała	nas	Jolanta	Kuczmierz,	jej	matka	Aniela	Rek	z	Nie-
wiadomia	pamięta,	że	pies	ks.	Lazara	wabił	się	Bari.

Wiele	 informacji	 uzupełniających	 zdjęcia	
przekazał	nam	Franciszek	Brachmański:
Zdj. 58/1, „GR” nr 11/2007
Na	 zdjęciu	 z	 końca	 lat	 30.	 widnieje	 sklep	
tekstylny,	 którego	 właścicielem	 był	 pan	
Ćwik;	przedostatni	z	lewej	stoi	ekspedient	
Jerzy	Bożek.
Zdj. 80/1, „GR” nr 9/2010
Widoczna	 w	 tle	 kamienica	 na	 rogu	 ulic	
Raciborskiej	 i	Hallera	 istnieje	do	dziś	 i	 jest	
częściowo	 bardzo	 zdewastowana.	 Kiedyś	
znajdowała	się	w	niej	m.in.	piekarnia	No-
wak.	
Zdj. 80/2, „GR” nr 9/2010
Widoczny	 jest	 plac,	 na	 którym	 w	 czasie	
wojny	funkcjonowało	targowisko	i	był	tam	
umiejscowiony	 wybudowany	 przez	 Niem-
ców	wielki	zbiornik	wody;	dziś	to	częściowo	
plac	Armii	Krajowej	plac	 i	ul.	 Jankowicka.	
Być	może	w	tle	widoczny	jest	budynek	sióstr	
urszulanek.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 43



Budowa „Harcówki” była wykpiwanym dziś 
czynem społecznym, ale w latach tuż powo-
jennych takie inicjatywy były bardzo cenne. 
Prywatna osoba przekazała bezpłatnie działkę, 
a w budowę włączyła się, 
zgodnie ze swoimi kwalifi-
kacjami, prawie cała dziel-
nica. Nim jednak harcerze 
rozgościli się tu na dobre, 
zostali, zgodnie z dyrek-
tywami ówczesnej władzy, 
zmuszeni do działań pod 
szyldem Ludowych Zespo-
łów Sportowych. Harcer-
stwo wróciło tu dopiero po 
odwilży w 1956 r. i „rządzi-
ło” aż do następnego prze-
łomu w latach 60., kiedy 
ZHP zostało przeniesione 
do szkół. „Harcówka”, ku 
żalowi harcmistrza Be-
nedykta Kotyrby, prowa-
dzącego szczep i drużynę 
harcerską, opustoszała. By 
pozbawiony bezpośrednie-
go gospodarza obiekt żył i nie popadł w ruinę, 
B. Kotyrba inicjował w nim różną działalność, 
głownie dla młodzieży. Przyszedł jednak czas, 
kiedy budynek został zamknięty na cztery 
spusty, a kluczami dysponowało miasto, które 
sprawowało nad obiektem pieczę. W latach 
70. i 80. od czasu do czasu pozwalano mło-
dzieży organizować tu różne imprezy, jednak 
pozbawieni nadzoru młodzi ludzie narazili się 

okolicznym mieszkańcom i klub zamknięto. 
Pozostała tu biblioteka prowadzona przez  
Danutę Dronszczyk, którą harcmistrz Kotyrba 
przekonał, by zajęła się całością i wspólnie 

spróbowali obiekt ożywić. I to się udało… 
Od tego czasu, już pod kierownictwem pani 

Danusi, Klub „Harcówka” zaczął  pełnić rolę 
dzielnicowego domu kultury. Formalnie obiekt 
został przejęty przez miasto w 2000 r. Na 
krótko wrócili harcerze, a dziś w klubie młodzi 
ludzie rozwijają swoje talenty teatralne i pla-
styczne w kołach zainteresowań, spotykają się 
szkaciorze, „Harcówka” jest też siedzibą rady 

dzielnicy, Koła Gospodyń Wiejskich, miejscem 
zebrań i biesiad mieszkańców, a duża sala wy-
najmowana jest również na okolicznościowe 
przyjęcia. Chętnie goszczeni są seniorzy, klub 
współpracuje też z Gimnazjum nr 10, które 
urządza tu szkolne imprezy, a nawet gimna-
zjalne egzaminy.

Następne, po budowniczych „Harcówki”, 
pokolenie mieszkańców dzielnicy, wtedy dzieci 
i nastolatki w większości związane z ruchem 
harcerskim, pamiętają zaangażowanie swoich 
rodziców, podtrzymują też pamięć o Bene-
dykcie Kotyrbie. W 2003 r., w trzy lata po jego 
śmierci, w dzielnicy zebrano kilkaset podpisów 

pod petycją, by „Harcówce” 
nadać jego imię. I tak się 
stało, a przed budynkiem 
postać tę upamiętnia głaz 
z odpowiednim napisem.

W tym roku minęła 10. 
rocznica śmierci hm. Bene-
dykta Kotyrby i z tej okazji 
wiele osób, wyrosłych ze 
środowiska harcerskiego, 
spotkało się w „Harcówce” 
(a wcześniej na mszy św.  
w jego intencji), by po-
wspominać go przy „har-
cerskim kominku”. Two-
rzą oni nieformalną grupę 
chętną do wsparcia wszel-
kich inicjatyw społecznych  
w dzielnicy, szczególnie tych 
związanych z działalnością  
B. Kotyrby. Wśród najbar-

dziej zaangażowanych są dawny szczepowy 
Krystian Dziuba i Joanna Błażyca, która tę 
funkcję na Ligocie sprawowała jako ostatnia, 
Urszula Miera czy Amalia Sławieńska, która 
wyszła z inicjatywą nadania „Harcówce” imie-
nia jej budowniczego. Dzięki takim ludziom, 
ta ważna dla dzielnicy postać pozostanie  
w pamięci jej mieszkańców.

(r)

Pamiętają o patronie
„Harcówka”, obok zabytkowego kościółka i szkoły, to najważniejsze miejsce 

w dzielnicy Ligota–Ligocka Kuźnia. Funkcjonujący w strukturach Rybnickiego 
Centrum Kultury klub „Harcówka” spełnia dziś rolę dzielnicowego domu kultury. 
Zgodnie jednak z historyczną nazwą, powstały w 1948 obiekt ma harcerskie korze-
nie i nosi imię inicjatora jego budowy Benedykta Kotyrby, harcerza i społecznika.

Zawiłe losy klubu „Harcówka”

19 października, w rocznicę morderstwa ks. Jerzego Popiełusz-
ki, do parafii pod wezw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus uroczyście 
wprowadzono relikwie błogosławionego.

Ks. prałat Teodor Suchoń podkreślił, że bł. Jerzy Popiełuszko to pa-
tron trudnych czasów. — Dobrze, że odtąd będziemy go mieć tak blisko 
— dodał. Mszy św. przewodniczył bp Józef Kupny, który zwrócił uwagę 
na heroiczność cnót błogosławionego. W trakcie homilii ks. Adam Zelga 
przypomniał fakty z życia i męczeńskiej śmierci ks. Jerzego oraz wska-
zał na szczególną aktualność dawania świadectwa wiary w dzisiejszych 
czasach. Wprowadzenie relikwii do kościoła poprzedził wykład Fran-
ciszka Kucharczaka, redaktora „Gościa Niedzielnego” oraz program 
artystyczny w reżyserii Barbary Branny. Uroczystości zakończył koncert 
uczniów rybnickiej szkoły muzycznej pod dyrekcją Romany Kuczery.

(m)

Relikwie bł. ks. Popiełuszki 
już w Chwałowicach

Uroczyste wprowadzenie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki do Sanktuarium św. Tere-
sy od Dz. Jezus i Najświętszego Oblicza w Chwałowicach. 

Zdj.: m

Związana kiedyś i teraz z Ligotą grupa osób dba o pamięć budowniczego i patrona „Harcówki”  
Benedykta Kotyrby.                                                                                    Zdj.: r
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Trafić na Kamień
Niezwykle szczęśliwy dla piłkarskiej reprezentacji Polski lat 

70. i 80. ośrodek MOSiR w Rybniku–Kamieniu doczekał się 
pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią. Obiekt 
powstały w miejscu klubowej płyty KP Kamień wybudowano od 
podstaw w ciągu pięciu miesięcy.

Dotację w wysokości 1 mln złotych na wartą 4 mln inwestycję miasto 
otrzymało z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach rządowego progra-
mu budowy boisk z certyfikatem FIFA w 2010 roku. 

Boisko oświetlają reflektory z czterech masztów; jest ogrodzone wyso-
kim płotem i piłkochwytami i wyposażone w dwie nowe trybuny, mogące 
pomieścić łącznie 250 widzów. Jedna z trybun jest zwrócona na sztuczną, 
druga na równoległą do niej – pokrytą naturalną murawą – płytę.

Pierwszy mecz na nowym sportowym obiekcie w mieście rozegrali 
lokalni parlamenta-
rzyści, samorządow-
cy i urzędnicy, któ-
rych przeciwnikami 
byli dziennikarze. 
7:0 wygrali o wiele 
młodsi żurnaliści, 
ale kto wie, czy wiek 
miałby tutaj jakie-
kolwiek znaczenie, 
gdyby w zwycięskim 
zespole nie wystąpił 
czynny zawodnik, 
inicjator wszystkich 

bramkowych akcji i strzelec większości bramek Jakub Pochwyt. Senator 
Tadeusz Gruszka, poseł Grzegorz Janik, przewodniczący Rady Miasta 
Stanisław Jaszczuk czy dyrektor MOSiR–u Rafał Tymusz na pewno nie 
ustępowali piłkarskimi umiejętnościami przeciwnikom.

Należy się spodziewać, że nowy obiekt MOSiR–u zostanie zauważony 
w Polsce przez piłkarskie kluby pierwszej ligi i ekstraklasy. Do niedawna, 
przed reklamacją wadliwie wykonanego boiska ze sztuczną nawierzchnią 
umiejscowionego przy kąpielisku „Ruda”, w okresie przygotowawczym 
gościły w Rybniku takie zespoły jak GKS Katowice, Piast Gliwice, Korona 
Kielce czy Odra Wodzisław. Trudno przewidzieć czy Kamień odzyska dzięki 
tej inwestycji dawną pozycję na mapie najwyżej cenionych sportowych 
ośrodków w kraju. Pewne jest natomiast, że nowe boisko daje taką szansę. 

(gr)

Pięściarze RMKS–u Rybnik wygrali 
drużynową rywalizację w X Międzynaro-
dowym Turnieju Bokserskim o Puchar 
Prezydenta Rybnika im. Józefa Cyrana. 
Na zawody rozegrane w hali w Boguszowicach 
przyjechały klubowe zespoły z Niemiec, Czech, 
Słowacji i Kosowa, a stronę polską poza gospo-
darzami reprezentowały: Katowice, Żywiec, 
Jaworzno, Bytom, Gliwice i Jastrzębie.

Tegorocznym sportowym zmaganiom towa-
rzyszyła wystawa fotografii poświęcona osobie 
przedwcześnie zmarłego Józefa Cyrana, który 
jako wielki miłośnik szermierki na pięści, wi-
ceprezydent miasta i samorządowiec, oddał 
ogromne zasługi dla powstania i rozwoju sekcji 
bokserskiej RMKS–u. W ceremonii otwarcia 
turnieju, której dokonała wiceprezydent Rybnika 
Joanna Krzyszczyszyn, uczestniczyli: senator An-

toni Motyczka, poseł Grze-
gorz Janik, przewodniczący 
RM Stanisław Jaszczuk, 
radny Jan Mura oraz rodzina  
śp. Józefa Cyrana. Następ-
nego dnia dekoracji zwycięz-
ców dokonywali wdowa po  
J. Cyranie Jolanta, ich dzieci, 
brat Bolesław oraz prezes 
RMKS–u Rybnik Gabriela 
Wistuba.

Wyniki rywalizacji klubo-
wej: 1. RMKS Rybnik 31 pkt, 2. 
SSK Vitkovice 24 pkt, 3. Box Klub Nitra 18 pkt. 

Spośród zawodników RMKS–u zwyciężali  
w swoich wagach: Dawid Pierchała, Daniel Barto-
sik i Kamil Pierchała; drugie miejsca zajęli: Karol 
Kostka, Krzysztof Kowalak, Rafał Rdzeń, Łukasz 

Pinior, Dawid Rudkowski i Krzysztof Cimała.  
Za najlepszego zawodnika w kategorii młodzików 
uznano Dawida Pierchałę (RMKS), kadetów 
– Zatorskiego (Czechy), juniorów – Konrada 
Bystronia (Katowice).                                   (gr)

Bokserski memoriał Józefa Cyrana

Najlepszy prezent
Otwarcie ostatniego z 9 szkolnych boisk, jakie w tym roku 

wybudowano w Rybniku, stało się okazją do nadania prezy-
dentowi Adamowi Fudalemu tytułu Przyjaciela Gimnazjum 
nr 4.

— To boisko nie tylko zaspokaja nasze potrzeby – jest czymś więcej 
niż moglibyśmy oczekiwać. Jest wspaniałym prezentem. Nasza szkoła 
znajduje się na uboczu, ma raczej peryferyjny charakter, dlatego fakt, 
że doczekaliśmy się takiego obiektu, a dodatkowo ogrodzenia wokół 
szkoły, które lata temu zostało ukradzione, to dla nas wielka niespo-
dzianka — cieszy się z nowego przyszkolnego obiektu dyrektor 
Gimnazjum 
nr 4 im. Jana 
Kochanow-
skiego Kry-
styna Fizia.

Na uroczy-
stym otwar-
c iu  boiska 
p o z a  p r e -
z y d e n t e m , 
przedstawi-
cielami Rady 
Dzielnicy i 
r o d z i c a m i 
uczniów był także obecny mieszkający w Rybnickiej Kuźni poseł 
Grzegorz Janik.

W tym roku nowych, wielofunkcyjnych boisk, spełniających 
wysokie standardy jakościowe, a przy okazji estetyczne, a przede 
wszystkim znacznie poprawiających bazę sportową w mieście, 
doczekały się także: Szkoła Podstawowa nr 2 i SP nr 16, Zespół 
Szkolno–Przedszkolny nr 2, Gimnazjum nr 1, Zespół Szkół im. 
Powstańców Śląskich, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkól 
Mechaniczno–Elektrycznych i Specjalny Ośrodek Szkolno–Wy-
chowawczy. Na przestrzeni ostatnich lat na terenie18 rybnickich 
szkół powstały boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Ogrodzony 4–metrowym płotem plac do gry w siatkówkę, ko-
szykówkę, piłkę ręczną i piłkę nożną ma wymiary 27x44 m. Jak 
wszystkie pozostałe wielofunkcyjne boiska posiada powierzchnię 
poliuretanową. — Na to boisko miło popatrzeć – ono zmieniło ob-
licze naszej szkoły — dodaje dyrektor Krystyna Fizia.              (gr)

Zwycięzcom gratuluje Jolanta Cyran.
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Jubileuszowa gala
W Teatrze Ziemi Rybnickiej odbyła się uroczysta 

gala z okazji 50–lecia rybnickiego judo. Niegdyś jedna 
z sekcji ROW-u Rybnik, po upadku jednego z największych 
klubów sportowych w kraju, odrodziła się w Niewiadomiu 
jako Polonia. Aktualnie Polonia Rybnik jest samodzielnym, 
jednosekcyjnym, jednym z najsprawniej działających klubów 
w mieście. W czasie uroczystości przypomniano historię 
rybnickiego judo i osiągnięcia najlepszych zawodników. 
Miały miejsce efektowne pokazy z udziałem najmłodszych 
zawodników i obecnie najlepszych – Ariela Kuśki i Agaty 
Perenc, o której pisaliśmy w ostatnim wydaniu „GR”. 
Najlepszym zawodnikom, trenerom oraz działaczom  
i sponsorom wręczono pamiątkowe medale. Specjalne 
wyróżnienia otrzymali najlepsi zawodnicy w klasyfikacji 
medalowej 50–lecia – Gabriela Ostrzołek i Artur Kejza, 

obecny pierwszy trener rybnickiego klubu. A. Kejzę uznano też za najlepszego zawodnika w całej 
50–letniej historii rybnickiego judo.

Wyrasta na liderkę
Kolejny raz w tym sezonie na najwyższym 

stopniu podium stanęła szpadzistka Anna 
Mroszczak z Rybnickiego Młodzieżowego 
Klubu Sportowego. Podczas szermierczych 
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików  
w Opolu, w gronie 53 szpadzistów i 51 szpadzi-
stek z województwa dolnośląskiego, opolskiego 
i śląskiego, nie przegrała ona ani jednej walki. 
Drugi medal za trzecie miejsce zdobył Przemysław 
Trzepizur. Nasz kolejny zawodnik Marcin Hunt 
zajął 15. miejsce.

Anna Mroszczak zwyciężyła również w ro-
zegranym w Radlinie Ogólnopolskim Turnieju 
Szermierczym z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
w szpadzie i wyrasta na liderkę w rankingach  
w swojej kategorii wiekowej. W rywalizacji dzieci 
debiut w tak poważnym turnieju odnotowała 
Dagmara Gabriel, zajmując 32. miejsce. 

Radlin był również gospodarzem Pucharu 
Polski kadetów w szpadzie męskiej. Wspaniale 
spisali się kadeci RMKS, zdobywając dwa medale 
– Krystian Fajkis był drugi, a Kamil Naszkowski 
trzeci. Tym startem nasi zawodnicy potwierdzili, że 
należą w tej kategorii wiekowej do czołówki kraju 
i na pewno będą się liczyć w walce o prawo startu 
w mistrzostwach Europy i świata, które odbędą 
się na początku 2011 roku. Obaj zawodnicy zostali 
powołani do kadry narodowej juniorów. Miłą nie-
spodziankę trenerom sprawił Mikołaj Mroszczak, 
zajmując 8. miejsce. Młodzi szpadziści w całym 
turnieju świetnie walczyli, ale musieli uznać lepszą 
dyspozycję tego dnia Macieja Zasady z PKSzerm 
Warszawa, który wygrał w półfinale z Kamilem 
Naszkowskim i finale z Krystianem Fajkisem. 

Przełamana
zła passa

Po serii porażek w drugoligo-
wych potyczkach siatkarze, TS 
Volley Rybnik odnieśli pierw-
sze zwycięstwa. We własnej hali 
pokonali w czterech setach Sudety 
Kamienną Górę i AZS Rafako Ra-
cibórz. Najbliższy mecz w Rybniku 
rozegrają 4 grudnia, a ich rywalem 
będzie Górnik Siemianowice.

Zdecydowanym faworytem spo-
tkania z lokalnym AZS Rafako 
byli goście, którzy zajmowali dużo 
wyższe miejsce w tabeli. Po dwóch 
setach wygranych przez podopiecz-
nych trenera Wojciecha Kasper-
skiego, w trzecim lepsi okazali się 
raciborzanie, wygrywając do 17.  
W czwartej odsłonie siatkarze Vol-
leya wygrali 25:21 i całe spotkanie 
3:1. TS Volley: Łukasz Lip (kapi-
tan), Michał Łata, Grzegorz Jaruga, 
Tomasz Warda, Marek Mandrela, 
Jakub Dejewski, Łukasz Taterka (li-
bero) oraz Michał Dudek, Bartosz 
Inglot i Dawid Małysza.

Szpadzści Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sporto-
wego zdobyli dwa medale na rozegranym w Gliwicach Pu-
charze Polski kadetów (do lat 17). Krystian Fajkis w finale  
po bardzo wyrównanej walce wygrał 15:14 z Mateuszem 
Rokiem z TS Górnik Radlin. Kamil Naszkowski zdołał awan-
sować do półfinału, ale przegrał z M. Rokiem 10:15 i zajął 
trzecie miejsce, zdobywając brązowy medal. Ten wynik pozwo-
lił K. Fajkisowi umocnić się na pierwszym miejscu w klasyfi-
kacji generalnej kadetów Polskiego Związku Szermierczego, 
a K. Naszkowskiemu na trzecim miejscu. Do zakończenia 
kwalifikacji do Mistrzostw Europy pozostały już tylko trzy tur-

nieje: dwa 
P u c h a r y 
Polski do 
20 lat i Pu-
char Euro-
py Kade-
tów do lat 
17 w Bra-
tys ławie , 
gdzie zde-
cydowanie 
t r u d n i e j 
będzie wal-
czyło się  
o punkty.

Święto na sportowo
Przez ostatnie 15 lat w Dniu Święta 

Niepodległości w Rybniku odbywał się bieg 
uliczny. Tym razem zamiast niego Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował 
dla wszystkich zwolenników aktywnego 
wypoczynku Dzień Otwar-
ty, promujący kompleks 
sportowo – rekreacyjny,  
tj. basen kryty i halę spor-
tową w Boguszowicach.

Istniała przy tej okazji moż-
liwość skorzystania z sali 
gimnastycznej, basenów lub 
sauny w cenie 2 zł za godzinę, 
zobaczenia pokazowych tre-
ningów bokserów, zawodni-

ków ju-jitsu, taekwon-do oraz koszykarek Utex 
ROW Rybnik; odbywały się również zajęcia  
z gimnastyki korekcyjnej, aqua aerobiku oraz 
aerobiku, a także zabawy z klaunami. Najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyły się jednak 
popisy na basenie krytym, gdzie na gościnne 
występy zaproszono 3 grupy kajakowe.

Czekają na drugą 
wygraną

Na swoje drugie zwycięstwo w rozgryw-
kach Ford Germaz Ekstraklasy czekają 
kibice i koszykarki Uteksu ROW Rybnik. Od 
jedynej wygranej minął już ponad miesiąc, pod-
czas którego podopieczne Mirosława Orczyka 
rozegrały 5 kolejnych meczów. W przegranych 
spotkaniach emocji nie brakowało ani w Łodzi 
z miejscowym Widzewem (80:88), ani w Toruniu 
z tamtejszą Energą (62:70); największe jednak 
towarzyszyły ostatnim sekundom pojedynku 
rozgrywanego w Rybniku z Artego Bydgoszcz. 
O minimalnej porażce gospodyń (65:67) zade-
cydował niecelny rzut jednej z liderek zespołu – 
 R. Harris w samej końcówce pojedynku. 

Teraz drużynę czekają trzy ważne konfron-
tacje z przeciwnikami z dolnej części tabeli. 27 
listopada Utex zmierzył się z Super Pol Tęcza 
Leszno (9. miejsce), 4 grudnia  w Poznaniu 
z Ineą (10. miejsce), a 15 grudnia w Rybniku 
o godz. 18.00 – z Odrą Brzeg (12. miejsce)  
w meczu zamykającym pierwszą rundę rozgry-
wek. W Brzegu rybniczanki przegrały po do-
grywce 70:73. 17 grudnia do Rybnika przyjedzie 
aktualny wicemistrz Polski AZS Gorzów Wlkp.

Puchar przepustką do Europy?

Krystian Fajkis (junior) i Kamil Naszkowski z Pucha-
rami Polski wraz z trenerami Arturem Fajkisem i Kry-
stianem Fajkisem.

Najlepszy w dziejach rybnickiego judo  
Artur Kejza ze swoim trenerem Rafałem 
Kowalczykiem.
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CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980
CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 75 53 400

empik

Hity na listopad

Po odbiór nagród należy zgłosić się do redakcji w ciągu 1 miesiąca od ogłoszenia zwycięzców.

Lubisz i znasz 
swoje miasto? 
J e s t e ś  s p o -
strzegawczy, 
znasz historię 
i interesujesz 
się zachodzą-
cymi w Rybni-
ku zmianami? 
Jeśli tak, weź 
udział w kon-
kursie. Wystar-
czy	uważnie	przyjrzeć	się	publikowanemu	obok	zdjęciu	i	odgadnąć,	którą	z	rybnickich	
ulic	sfotografowaliśmy	wieczorową	porą?

Na	odpowiedzi	na	kartkach	pocztowych	czekamy	do 10 grudnia br.	Wśród	osób,	które	
przyślą	lub	przyniosą	do	redakcji	(Rynek	12	a)	kartkę	pocztową	z	prawidłowym	rozwiąza-
niem,	rozlosujemy	nagrody.		

2 pozycje książkowe 

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

empik
19–litrowa butla wody 

z pompką 

Zadzwoń i zamów!
32 42 25 127, 501 345 006

Rozwiązanie	„Foto	–	zagadki”	z	nr	10:	zdjęcie	przedstawia	budynek	przy	placu	Wol-
ności	7.

Nagrody	za	prawidłowe	odpowiedzi	otrzymują:	Aleksandra	i	Jerzy	Lignarscy	i	Martyna	
Kruk	z	Rybnika	–	Empik;	Magdalena	Paszenda z	Rybnika	–	Świat	Wody.	

Wojciech Mann, Rock Mann, 
czyli jak nie zostałem sakso-
fonistą, Wydawnictwo Znak, 
Kraków 2000

Lektura, podobnie jak autor, intrygująca, 
dowcipna i inteligentna. Wojciech Mann 
opowiada głównie o muzyce – o tym, jak 
rodziła się jego pasja do tej dziedziny sztuki, 
o kulisach koncertów zagranicznych gwiazd 
w PRLu (które kończyły się dalekimi od abstynencji prywatkami…), 
o swoich radiowych i telewizyjnych audycjach. Szkoda, że pan Mann 
napisał tylko 200 stron… Pozycja obowiązkowa dla amatorów 
anegdot, wspomnień i dobrego humoru.

•••
Młynarski Plays Młynar-

ski, Mystic Production 2010
Zaskakujące, nowe wersje starych, 

dobrych piosenek. Jan Młynarski 
sięgnął po dwanaście piosenek Mły-
narskiego–seniora, zaprosił do współ-

pracy Gabę Kulkę i świetnych muzyków. „Młynarski Plays Młynarski” 
to płyta zaskakująca, na której obok literacko wyrafinowanych tekstów 
można znaleźć nowe, jazzowo–swingujące aranżacje, a nawet zabawę 
balladą country…

•••
Magazyn Coaching, paździer-

nik – grudzień 3/2010
Rozwój, sukces, szczęście – to hasła 

przewodnie magazynu. Całość układa  
się w lekturę zajmującą, przyjemną i po-
szerzającą horyzonty. W numerze m.in. 
obszerny artykuł o Nigelli Lawson, gwieździe 
telewizyjnych programów kulinarnych,  
15 porad, jak zmienić styl życia i zasady, które 
pomogą utrzymać sprawną pamięć. Jedna z ciekawszych pozycji wśród 
prasy psychologicznej i popularnonaukowej.

•••
Robin Hood, reż. Ridley 

Scott, Universal 2010
Robin Hood znów staje do walki 

z nieprawościami władzy, zostaje 
bohaterem mimo woli, wyjętym 
spod prawa i oficjalnie uznanym za 
przestępcę. Zakochuje się w pięk-
nej Lady Marion (Cate Blanchett), 
nie może to jednak być szczęśliwa  
i spełniona miłość, bo Anglia, ogarnię-
ta wewnętrznym konfliktem, staje się 

celem francuskich wojsk… Charyzmatyczny Russel Crowe potwierdził 
tym występem, że do ról honorowych awanturników nadaje się jak nikt 
inny, a Ridley Scott ponownie udowodnił, że ma talent do pokazywania 
z rozmachem wielkich, epickich fabuł. Na DVD ukazała się wersja 
reżyserska, dłuższa o 16 dodatkowych minut nie pokazywanych w kinie.  

Modelarze na medal
Kolejne sukcesy odnieśli modelarze z 

Górnośląskiego Klubu Modelarstwa Ko-
smicznego i Lotniczego z Rybnika. Tym 
razem zdobywali podniebne przestworza 
Rumunii i Serbii. 

Srebrny medal i tytuł wicemistrza Europy w kla-
sie modeli F1E wywalczył Piotr Tendera (na zdj.),  
a wspólnie z Franciszkiem Kańczokiem z Ae-
roklubu ROW i Stanisławem Kubitem z Ae-
roklubu Gliwickiego zdobyli złoty medal i tytuł 
drużynowych Mistrzów Europy. Zawody odbyły 
się w Rumunii, ale równie udany był udział  
w Mistrzostwach Świata Modeli Kosmicznych  
w Serbii, gdzie reprezentujący Polskę zawodnicy 
klubu modelarstwa z Rybnika zdobyli kolejne ty-
tuły. Model amerykańskiej rakiety „Saturn–IB” 
przyniósł Antoniemu Karchowi brązowy medal 
i tytuł drugiego wicemistrza świata, a modelarz 
wspólnie z Tomaszem Karchem i Wojciechem 
Krzywińskim z Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej 
z Płocka, zdobył też srebrny medal i tytuł dru-
żynowych wicemistrzów świata w konkurencji 
latających makiet rakiet. Tomasz Karch wrócił z 
zawodów również z brązowym medalem, udanie 
startując w konkurencji rakietoplanów zdalnie 

sterowanych S8E/P wspólnie z Edwardem Wow-
ra, także zawodnikiem GKMKiL oraz Pawłem 
Janisiewiczem z Aeroklubu Krakowskiego. 

Warto przypomnieć, że rybniczanie z suk-
cesami zakończyli też starty w tegorocznych 
mistrzostwach Polski rozgrywanych w Grudzią-
dzu i Toszku. A uzyskanie wysokich wyników 
możliwe było dzięki pomocy wielu rybnickich 
podmiotów gospodarczych i wsparciu ze strony 
miasta, za co zarząd oraz zawodnicy Górno-
śląskiego Klubu Modelarstwa Kosmicznego 
i Lotniczego w Rybniku składają serdeczne 
podziękowania.

Foto–zagadka
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Jest takie powiedzenie: „Jak coś zro-
bisz dla innych, to kiedyś to do ciebie 
wróci. Jeśli będzie to dobro, wróci do 
ciebie dobro…”. 

Czynienie dobra bardzo często nie 
wymaga robienia rzeczy nadzwyczajnych, 
lecz pozornie drobnych, które przywo-
łują uśmiech na twarzy innych ludzi,  
a w oczach nadzieję.

O potrzebie społecznego zaangażo-
wania w sprawy ważne mówią prezes  
i członkowie Stowarzyszenia na Rzecz 
Wspomagania Osób Niepełnosprawnych 
i Ich Otoczenia „Razem”.

Mija drugi rok działalności Stowarzy-
szenia „Razem”. Jak wiele ważnych i cie-
kawych działań zostało podjętych w środo-
wisku lokalnym na rzecz niepełnospraw-
nych oraz ich bliskich? — Każdy nasz suk-
ces to praca ludzi, którzy są zaangażowani 
w działalność Stowarzyszenia. Ludzi, którzy 
dzielą się z innymi tym, co cenne: swoim 
wolnym czasem, funduszami czy rzeczami 
materialnymi. W ten sposób wspieramy oso-

by niepełno-
sprawne, do-
tknięte biedą 
czy chorobą, 
c zę s to  za -
grożone wy-
kluczeniem 
społecznym 
—  m ó w i 
K r z y s z t o f 
Che ł s tow-
ski, prezes 
„Razem”.

Real izo-
wane przez 
organizację 
p r o j e k t y , 
p o m a g a j ą 
tym osobom 

znaleźć poczucie wartości i motywację 
do życia. Podejmowane działania umoż-
liwiają aktywne uczestnictwo w życiu 
społecznym, dzieciom niepełnosprawnym 
dają możliwość korzystania z rehabilitacji 
i nowoczesnych metod terapeutycznych. 

Członkowie „Razem” podkreślają, że 
najważniejsza jest pozytywna energia, któ-
ra jest w każdym z nas i która pobudza do 

działania na rzecz innych. — Nie chcemy 
jej zmarnować, ponieważ przynosi nam mo-
tywację do życia, a także pozytywne myśli  
i emocje — mówi członek Stowarzyszenia 
Lidia Maier. 

Jak dotąd zrealizowalizowano wiele 
projektów edukacyjnych, rehabilitacyj-
nych, aktywizujących społecznie i zawodo-
wo osoby niepełnosprawne, jak: „Zdrowe 
plecy mojej mamy”, „Naucz mnie samo-
dzielności” czy też „Razem dla rozwoju”. 
Aktualnie realizowane są kolejne: „Naucz 
mnie a zacznę samodzielnie pracować”, 
„Do pracy poprze sztukę”. W przygotowa-
niu także kolejny turnus rehabilitacyjny, 
który w dużym stopniu jest dziełem wielu 
wolontariuszy.

Również osoby nie związane z organi-
zacjami pozarządowymi, a które przeka-
zują 1% podatku angażują się pośrednio  
w działalność społeczną Stowarzyszenia. 
To dzięki finansom pozyskanym z 1% 
podatku można spełniać pragnienia i za-
spokajać potrzeby wielu ludzi. Kwota, jaką 
zebrano w tym roku, to ponad 90 tysięcy 
złotych. Stowarzyszenie jest tym faktem 
mile zaskoczone i bardzo wdzięczne i 
wszystkim tym, którzy zechcieli prze-
kazać 1% swojego podatku na rzecz 
Stowarzyszenia bardzo serdecznie 
dziękuje. 

Na stronie internetowej www.stowar-
zyszenierazem.org.pl informacje o dzia-
łaniach zrealizowanych z 1% podatku.

Znajdą pracę?
„Jak skutecznie aktywizować społecznie i za-

wodowo osoby niepełnosprawne intelektualnie” 
– brzmiał temat seminarium, które odbyło się  
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
Wzięli w nim udział przedstawiciele instytucji 
wspomagających osoby niepełnosprawne intelektu-
alnie oraz pracodawcy, którzy te osoby zatrudniają.

A rozmawiano o korzyściach, jakie wynikają z aktywi-
zacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych 
intelektualnie. Mówił o nich trener pracy Piotr Puchała, 
który przedstawił historię kilku podopiecznych Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej. Jakość ich życia zmieniła 
się dzięki uczestnictwu w praktykach i podjętej pracy,  
a wszyscy prelegenci seminarium podkreślali, jakimi od-
danymi pracownikami są osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną. Jednocześnie zwrócono uwagę na pomoc 
i otwartość pracodawców, bez których osoby te nie będą 
miały możliwości znalezienia pracy, dlatego tak ważne 
jest wskazywanie pracodawcom korzyści, które płyną  
z zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

Seminarium zorganizowało stowarzyszenie „Razem” 
w ramach  projektu „Naucz mnie, a zacznę samodzielnie 
pracować” współfinansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Dobre stowarzyszenie
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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 LOKALI

Geo-Com
GEODEZJA

OBSŁUGA  INWESTYCJI
PODZIAŁY  NIERUCHOMOŚCI
PROJEKTY  BUDOWA

503 317 087
32 755 88 78

Rybnik, pl. Kopernika 3 lok. 2
obok Urzędu Miasta

w w w. g e o c o m . n e t . p l

• LO EKSTERNISTYCZNIE • OBSŁUGA KOMPUTERA • KADROWO-PŁACOWY 
• KSIĘGOWO–PODATKOWY • jĘZYKA ANGIELSKIEGO • jĘZYKA NIEMIECKIEGO

K U R S Y
Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 032 42 35 470

Zapraszamy w godz. 10.00 – 17.00
e-mail: rybnikatena@wp.pl

44-200 Rybnik, 
ul. Rynek 12a

tel. 32/42 60 070, 
fax 32/ 43 32 160www.rybnik.pl/gazeta

Zapraszamy do Biura Ogłoszeń
Z „Wszędobylem” po Rybniku
Rozwiązanie konkursu

Gra „Wszędobyl Rybnicki”, wymyślona i przygotowana 
przez katowicką firmę „Kolormedia”, trafia do: Roberta 
Dziuby, Bogumiły Kunert, Adasia i Irka Jasinowskich i Ja-
rosława Mazura. 

To	oni	wiedzieli,	że	Rybnik	liczy	27	dzielnic	–	Boguszowice	Stare,	
Boguszowice	Osiedle,	Chwałowice,	Chwałęcice,	Golejów,	Gotarto-

wice,	Grabownia,	Kamień,	Kłokocin,	Ligota	
–	 Ligocka	 Kuźnia,	 Meksyk,	 Niedobczyce,	
Niewiadom,	Maroko	–	Nowiny,	Orzepowice,	
Paruszowiec	–	Piaski,	Popielów,	Radziejów,	
Rybnicka	Kuźnia,	Rybnik	–	Północ,	Smolna,	
Stodoły,	Śródmieście,	Wielopole,	Zamysłów,	
Zebrzydowice	i	Ochojec,	który	jako	ostatni	

dołączył	do	miasta.	Patronem	Rybnika	jest	św.	Antoni	Padewski,	
miejska	maskotka	ma	na	imię	Rybek,	a	przykładowe	nazwy	rond	
to	Gliwickie,	Chwałowickie,	Lievin,	Mazamet,	czy	Wodzisławskie…	

Po odbiór nagród należy zgłosić się do redakcji w ciągu 1 miesiąca od ogłoszenia zwycięzców.
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NABÓR NON-STOP BEZPŁATNE LEKCJE POKAZOWE
Biuro: Rybnik, ul. Karłowicza 2b/4, tel. 32/422 44 34,  

693 55 49 30, 601 83 78 15, 667 030 353

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

Wykonujemy zdjęcia:
•	 wewnątrzustne	-	

w	technice	kąta	prostego
•	 zgryzowo-osiowe
•	 pantomograficzne
•	 cefalometryczne
•	 skroniowo-żuchwowe
•	 zatok

Naszymi atutami są:
•	 bogate	doświadczenie	

obrazowania	
•	 miła,	profesjonalna	

obsługa
•	 krótki	czas	wykonania	

usługi	(oczekiwanie	na	
odbiór	zdjęcia	 
ok.	10-15	minut)

Rybnik
ul.	Piłsudskiego	18
tel:	032	710	85	07

pn.-	pt.	9:00-19:00

www.rentgen-rybnik.pl
info@rentgen-rybnik.pl

bezpłatny parking

Rentgen 
stomatologiczny
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Drukarnia 
NARODOWA S.A. 
ul. Półłanki 18, 
30-740 Kraków, 
tel. 12/652 85 08

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
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. 32/42 60 070, fax 32/43 32 160

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.rybnik.pl/gazeta
gazeta@um.rybnik.pl

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), stali współpracownicy: Marek 
Szołtysek, Marcin Troszka, Małgorzata Tytko, Grzegorz Kowalczyk.
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. 32/42 28 825, 32/42 60 070, fax 32 43 32 160
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)
Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków   

czynny	w	każdą	środę	w	godz.	18.30–20.30.	Szukasz	pomocy?	Przyjdź	lub	zadzwoń.		
Pomoc	bezpłatna!	Stowarzyszenie	„Stacja”,	tel.	503	037	205,	www.stacja.hg.pl

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	
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)
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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. Saint Vallier 6.

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
czynne w godz. 8.00-16.00, ul. Rynek 1, 44-200 Rybnik, tel./fax  32/433 16 76



• 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

ZAPRASZAMY KOBIETY W KAŻDYM WIEKU DO SKORZYSTANIA 

Z BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ 
POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ / RODZINNEJ

W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ

Szczegółowe informacje:

NZOZ „PRO FEMINAE” S.C. 
OPIEKA POŁOŻNICZO–PIELĘGNIARSKA

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

e-mail: profeminae@poczta.onet.pl

R E J E S T R A C J A :  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
ŻORY/RYNEK, KOŚCIUSZKI 1A

RACIBÓRZ, WILEŃSKA 1

RYBNIK, NA GÓRZE 8 
REJESTRACJA: 506 387 385

G A B I N E T  I  P R A C O W N I A

O S T E O P O R O Z Y
Badanie densytometryczne:
- kręgosłupa
- szyjki kości udowej (biodra)
- całego kośćca (Total Body)

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

www.relax-med.pl

Gabinety
Le kar skie

Rybnik, ul. Reymonta 50 
(obok salonu HONDA)

Rejestracja od 14.00, 
tel. 32 432 77 94

w
w

w
.g

ab
in

et
y-

re
ym

o
n

ta
50

.p
l

lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu 

moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. Urszula Zimoń
Specjalista Chirurg

tel. 602 759 931

lek. med. Lidia Kucza
Specjalista Laryngolog

USG zatok, audiometr, 

videoendoskopia

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. Aleksander Gatnar
Specjalista Chorób 

Wewnętrznych

Holter ekg, Holter ciśnieniowy

tel. 32 432 77 94 od 14.00

dr n. med. Michał Holecki
Leczenie otyłości, 

hiperlipidemii, 

chorób metabolicznych

tel. 502 271 221

lek. med. Krzysztof Paruzel
Specjalista Chirurgii Ogólnej

USG, leczenie ran, 

laseroterapia żylaków

tel. 509 796 766

lek. med. Nawar Banout
Specjalista Ortopedii i Traumatologii

USG stawów biodrowych  

noworodków

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu 

moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. Anna Krzak-Bieńkowska
Specjalista Położnictwa  

i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 660 461 402

lek. med. Szymon Chlubek
Specjalista Położnictwa  

i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 603 192 925

lek. med. Katarzyna Piasecka-Lejtman
Dermatolog-kosmetolog

peelingi, kriochirurgia,

korekcja zmarszczek

tel. 692 427 312

lek. med. Janusz Bieńkowski
Specjalista Chorób 

Wewnętrznych

Kardiolog

tel. 660 461 382




