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Szanowni Państwo,
przed nami najpiękniejszy okres w roku – Święta Bożego Narodzenia. Niech czas ten 

będzie dla Państwa pełny spokoju i radości dzielonej z najbliższymi. Życzymy, aby upłynął 
pod znakiem tradycji, której nieodłącznym elementem są specjalne potrawy, przystrojona 
choinka, kolędy i opłatek, którym dzielimy się z najbliższymi, wyrażając tym symbolicznym 
gestem najgłębsze uczucia. 

Niech ten wyjątkowy czas będzie bogaty w doznania duchowe. Pochylmy się zatem nad 
Tajemnicą Bożego Wcielenia, próbując zgłębić jej ogromne znaczenie dla naszego życia. 
Otwórzmy też nasze serca, pozwalając na to, by Boża Dziecina opromieniła nas blaskiem 
swojej chwały i pomagała dostrzec dobro w najdrobniejszych rzeczach. 

Życzymy, aby niezwykła atmosfera towarzysząca Świętom pozwoliła na rozbudzenie 
naszych marzeń i stała się źródłem energii i siły dla ich realizacji w Nowym 2011 Roku. 
Oby przyniósł on ze sobą wiele sukcesów i szczęśliwych chwil.

Z najlepszymi życzeniami
 Adam Fudali  Andrzej Wojaczek 
 prezydent Rybnika,  przewodniczący Rady Miasta Rybnika 
 pracownicy Urzędu Miasta i jednostek miejskich  oraz radni



Drodzy Rybniczanie,

To, że dziś po raz kolejny mogę w tym miejscu dzielić się swoimi przemyśleniami  
z czytelnikami „Gazety Rybnickiej”, jest zasługą Państwa głosów oddanych na mnie  
w II turze wyborów prezydenckich, za które serdecznie dziękuję. 

Poparło mnie blisko 57% głosujących rybniczan. To dla mnie wielki zaszczyt, że po 
raz kolejny zaufali mi Państwo, powierzając w moje ręce zarządzanie Rybnikiem przez 
następne cztery lata. W pełni zdaję sobie sprawę z tego, jak wielka odpowiedzialność 
na mnie spoczywa. 

Przed naszym miastem stoją wielkie szanse i możliwości, ale i wielkie wyzwania.  
W swoim programie wyborczym postawiłem na pięć filarów warunkujących prawidłowy 

rozwój miasta – na drogi, pracę, wypoczynek, internet i bezpieczeństwo. Za tymi hasłami stoją tak 
ważne zadania, jak kontynuacja działań związanych z remontami i modernizacją układu drogowego 
w naszym mieście, w tym dokończenie budowy obwodnicy, aktywizacja i rozwój zlokalizowanych na 
terenie Rybnika stref ekonomicznych, dalsza rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, budowa 
sieci szerokopasmowej, rozbudowa monitoringu w kolejnych dzielnicach miasta czy wdrażanie nowych 
projektów edukacyjnych. 

Przed nami również realizacja śmiałych – jak twierdzą niektórzy – planów rozbudowy rybnickiego 
lotniska i nadanie mu nowych funkcji. Niezwykle ważne są też rozpoczęte już przygotowania do 
zmierzenia się z potężnym zadaniem, jakim jest pozyskanie pozabudżetowych środków na budowę drogi  
Pszczyna-Racibórz. Pierwszy krok – prace nad specyfikacją przetargową na opracowanie projektu 
technicznego drogi został już zrobiony. 

Od 12 lat jestem prezydentem Rybnika, dlatego wierzę, że moje solidne doświadczenie samorządowca 
było i będzie gwarancją dalszego rozwoju naszego miasta. Obiecuję, że dołożę wszelkich starań, by nie 
zawieść zaufania tych z Państwa, którzy na mnie głosowali, ale i by przekonać do siebie tych, którzy tego 
nie zrobili, bo mieli wątpliwości. 

Drodzy mieszkańcy Rybnika,
Przed nami najpiękniejszy okres w roku – czas świąt Bożego Narodzenia. Wzorem ubiegłego roku 

przygotowaliśmy dla Państwa cykl koncertów i imprez świątecznych, składających się na projekt  
„II Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie”. Wprawdzie w chwili, kiedy czytacie Państwo te słowa, 
niektóre imprezy, takie jak Jarmark Bożonarodzeniowy, Wigilijka na Rynku czy liczne grudniowe koncerty, 
są już za nami, jednak realizacja projektu trwa nadal. W styczniu wielkie kolędowanie przeniesie się  
z rynku do kościołów i rybnickich domów kultury, gdzie będziemy mogli ponownie wczuć się w tajemnicę 
Wigilijnej Nocy, przekazywaną poprzez widowiska jasełkowe czy wyśpiewywaną w kolędach i pastorałkach.  

Zapraszam gorąco do wspólnego kolędowania – zarówno podczas rodzinnej Wieczerzy, jak i podczas 
koncertowych spotkań.

Życzę wszystkim Państwu spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu pomyślnych 
chwil w Nowym, 2011 Roku. 

 Ze świątecznymi pozdrowieniami 
 Adam Fudali 
 Prezydent Rybnika
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Kolejny numer „GR” ukaże się 30 stycznia br.
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Jak można się było spodziewać, frekwencja 
w Rybniku nie była imponująca i wyniosła 
30,10% wszystkich uprawnionych do głosowa-
nia. Poprzez wybór kandydata z Bloku Samo-
rządowego Rybnik, nasze miasto wpisało się 
w dominującą tendencję udzielania większego 
poparcia ugrupowaniom samorządowym niż 
partiom politycznym. Rybniczanie, również 
poprzez wynik w I turze wynoszący 49,38%, 
nie wybrali POwiewu świeżości, ale poparli 
to, co znane i pewne, stawiając na wieloletnie 
doświadczenie. — Skoro nie jest źle, po co 
to zmieniać? — usłyszeliśmy w dniu II tury 
wyborów… 

Dokument stwierdzający oficjalnie wybór 
na prezydenta Adam Fudali odebrał na chro-
nologicznie drugiej po wyborach sesji (9 grud-
nia) z rąk przewodniczącego Miejskiej Komi-
sji Wyborczej, sędziego Jacka Szczepary, po 
czym złożył ślubowanie (na zdj. obok) o treści:  

Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście 
ślubuję, że dochowam wierności prawu,  
a powierzony mi urząd sprawować będę 
tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. 

W swoim inaugurującym prezydenturę 
w y s t ą p i e n i u  ( p u b l i k o w a n y m  n i ż e j 
w całości) poinformował, że na swoich 
zastępców powołuje dotychczasowych 
współpracowników: Ewę Ryszkę, Joannę 
Kryszczyszyn i Michała Śmigielskiego.  
W tej sytuacji E. Ryszka, która została wybrana 
radną i na tej samej sesji złożyła ślubowanie, 
po chwili złożyła mandat radnej. Uchwałę  
o jego wygaśnięciu radni przyjęli 17 głosami 
za, przy 2 przeciwnych i 1 wstrzymującym się 
(obecnych było 20 radnych). Po wystąpieniu 
prezydenta A. Fudalego, przewodniczący 
Rady Miasta Andrzej Wojaczek zakończył 
sesję.

Rybniczanie wybrali...
Adam Fudali ponownie prezydentem

... Adam Fudali pozostaje prezydentem Rybnika i będzie tę funkcję 
pełnił już czwartą kadencję. W II turze wyborów pokonał posła Plat-
formy Obywatelskiej Marka Krząkałę, otrzymując 56,63% głosów. 

Prezydent RP Bronisław Komorowski przesłał prezydentowi Adamowi Fudalemu pismo z gratulacjami z okazji zwycięstwa 
w wyborach samorządowych, podtrzymując zaproszenie do udziału w debacie społecznej na temat decentralizacji władzy. 
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Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 
Szanowni Państwo, 
W tej roli staję przed Państwem już po raz czwarty. 

Po raz pierwszy rybniccy radni zaufali mi dwanaście lat 
temu, oddając w moje ręce nasze miasto. Cztery lata 
później, osiem lat później i dziś, dwanaście lat od dnia 
złożenia przeze mnie po raz pierwszy prezydenckiego 
ślubowania, znowu staję przed Państwem, bo taka jest 
wola mieszkańców Rybnika. 

Za Państwa pośrednictwem zwracam się więc dziś do 
wszystkich Rybniczan, zarówno tych, którzy zaufali mi 
oddając na mnie swój głos w wyborach, jak i do tych, 
którzy tego nie zrobili, bo mieli wątpliwości… Chciałbym 
te najbliższe cztery lata wykorzystać tak, by nie zawieść 
tych pierwszych i przekonać do siebie tych drugich…   

Jak będzie ta prezydentura? Na pewno będzie to 
prezydentura dalszego, nieprzerwanego rozwoju Ryb-
nika.  Szanując śląską tradycję i hołdując zasadzie „mniej 
mówić, a więcej czynić”, chcę skupić swoje działania 
przede wszystkim na ważnej dla Rybniczan sprawie 
szeroko rozumianych inwestycji drogowych oraz na 
przygotowaniu nowych terenów budowlanych, ujętych 
już w naszym planie zagospodarowania przestrzenne-
go. W minionych latach udało się razem z Państwem 
załatwić wiele dobrych dla Rybnika spraw. Wykonaliśmy 
poważne inwestycje, dzięki którym Rybnik awansował 
do ekstraligi polskich miast. Wprowadziliśmy nowo-
czesne rozwiązania i przygotowaliśmy nasze dzielnice 
do kolejnego etapu ich rozwoju. Osiągnięcia Rybnika 
dostrzegają nie tylko instytucje europejskie, ale też te, 
działające na forum ogólnoświatowym. 

W czasie kilku ostatnich kadencji rybnickiego samo-
rządu nasze miasto zdecydowanie pozytywnie zmie-

niło swój charakter, a prowadzone tu przedsięwzięcia 
plasują Rybnik w czołówce śląskich miast. Tu dobrze 
się mieszka, pracuje, uczy i odpoczywa. Jestem prze-
konany, że jest to zasługa stabilności samorządowej  
i tak zwanej „ciągłości władzy” – władzy, która zawsze 
jest służbą na rzecz lokalnej społeczności.

Jednak, jak już niejednokrotnie podkreślałem, po 
siedmiu latach tłustych, musi przyjść siedem lat chudych, 
dlatego, będzie to również prezydentura oszczędza-
nia. Uspokajam jednak Państwa: zrobię wszystko, by 
oszczędności budżetowe nie oznaczały oszczędności 
inwestycyjnych! Przeciwnie – ze zdwojoną siłą przy-
stąpię do starań o to, by pozyskać dla naszego miasta 
pieniądze z innych niż miejski budżet źródeł. Myślę tutaj 
o środkach unijnych, pieniądzach rządowych, czy takich 
rozwiązaniach, jak Partnerstwo Publiczno–Prywatne. 

Przed naszym miastem stoją wielkie szanse i możli-
wości, ale i wielkie wyzwania. Te najważniejsze, to zmie-
rzenie się z potężnym zadaniem, jakim jest pozyskanie 
środków na budowę drogi Pszczyna–Racibórz. A szanse? 
To przede wszystkim zrealizowanie śmiałych – jak twier-
dzą niektórzy – planów rozbudowy rybnickiego lotniska 
i nadanie mu nowych funkcji. To również kontynuacja 
działań związanych z remontami i modernizacją układu 
drogowego w naszym mieście, w tym dokończenie 
budowy obwodnicy. Mam pełną świadomość, że choć 
ilość samochodów poruszających się po rybnickich 
drogach nie daje nadziei na całkowite wyeliminowanie 
korków, konieczne jest zrobienie wszystkiego, by te 
korki ograniczyć. 

Miasto to jednak nie tylko drogi – w swoim progra-
mie wyborczym, postawiłem też na cztery pozostałe 
fundamenty warunkujące prawidłowy rozwój miasta 

– na pracę, wypoczynek, internet i bezpieczeństwo. 
Za tymi hasłami stoją tak ważne zadania, jak akty-
wizacja i rozwój zlokalizowanych na terenie Rybnika 
stref ekonomicznych, dalsza rozbudowa infrastruktury 
sportowo–rekreacyjnej, budowa sieci szerokopasmowej, 
rozbudowa monitoringu w kolejnych dzielnicach miasta 
czy realizacja nowych projektów edukacyjnych. Przede 
wszystkim chciałbym jednak, by moja prezydentura była 
prezydenturą współpracy i dialogu. Chciałbym jeszcze 
bardziej otworzyć się na pomysły i propozycje miesz-
kańców Rybnika, na ludzi związanych z organizacjami 
pozarządowymi, na głosy radnych, niezależnie od tego, 
jaką opcję polityczną reprezentują. 

Przekonany jestem, że w sprawach ważnych dla 
naszego miasta, polityka będzie zawsze na drugim 
planie, bo najważniejsze jest dobro Rybnika i jego 
mieszkańców. Zachęcam Państwa zatem do dzielenia 
się ze mną swoimi uwagami (również tymi negatyw-
nymi) i pomysłami na to, co jeszcze można zrobić  
w naszym mieście, by żyło się w nim lepiej, przyjemniej, 
bezpieczniej. Zapewniam, że drzwi mojego gabinetu 
będą dla Państwa otwarte.

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Rad-
ni, Drodzy zgromadzeni! Od 12 lat jestem prezydentem 
Rybnika, wierzę, że moje solidne doświadczenie samo-
rządowca było i będzie gwarancją dalszego rozwoju 
naszego miasta. Zapewniam, że nie zawiodę zaufania, 
jakim po raz kolejny obdarzony zostałem przez Rybni-
czan. Jednocześnie informuję, że na swoich zastępców 
powołuję: panią Ewę Ryszkę, panią Joannę Kryszczyszyn 
i pana Michała Śmigielskiego. 



A został nim radny Andrzej Wojaczek (Prawo i Sprawiedliwość), na którego 
głos oddało 13 radnych. W porządku obrad inauguracyjnego posiedzenia wybór 
przewodniczącego był punktem głównym, ale nie jedynym…

Sesja Rady Miasta, 1 grudnia

Nowa Rada, nowy przewodniczący

Uroczysty charakter sesji podkreśliło ode-
granie hejnału Rybnika, po czym posiedzenie 
otworzył radny–senior Andrzej Oświecimski 
(Blok Samorządowy Rybnik), a nowo wybra-
ni radni odebrali z rąk przewodniczącego 
Miejskiej Komisji Wyborczej, sędziego Jac-
ka Szczepary zaświadczenia o wyborze. Do 
tekstu roty ślubowania: „Wierny Konstytucji  
i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uro-
czyście obowiązki radnego sprawować godnie, 
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro 
mojej gminy i jej mieszkańców”, wszyscy ślu-
bujący dodali słowa „Tak mi dopomóż Bóg”. 
Radni jednogłośnie przyjęli zasady tajnego 
wyboru przewodniczącego RM oraz wybrali 
komisję skrutacyjną w składzie: Jan Mura 
(BSR, przewodniczący), Krystyna Stokłosa 
(Platforma Obywatelska) i Henryk Cebula 
(Prawo i Sprawiedliwość). Nim rozpoczęto 
zgłaszanie kandydatur, radny Piotr Kuczera 
(PO) zgłosił formalny wniosek o przerwanie 
obrad i ich kontynuację po wyjaśnieniu sytu-
acji politycznej w mieście w związku z II turą 
wyborów. Argumentem była nieobecność na 
sesji dwojga radnych: Adama Fudalego i Ewy 
Ryszki, pełniących jednocześnie funkcję pre-
zydenta i jego zastępcy, których nie powinno 
się, zdaniem radnego, pozbawiać możliwości 
dokonania wyboru. Konieczność przeprowa-
dzenia II tury skomplikowała ich sytuację 
prawną, w której najlepszym wyjściem było 
nieobejmowanie przez nich mandatu rad-
nego na pierwszej sesji RM. Radni wniosek  
P. Kuczery odrzucili, uważając, że do wyboru 
przewodniczącego wystarczy quorum. 

Pierwszą kandydaturę zgłosił  radny 
Kuczera, wskazując na radnego-seniora  
A. Oświecimskiego, który jednak nie wyra-

ził na kandydowanie zgody. Radna Anna 
Gruszka (PiS) zgłosiła kandydaturę Andrzeja 
Wojaczka, a charakteryzując jego sylwetkę, 
przypomniała długoletni staż samorządowy 
kandydata i fakt, że w ostatnich wyborach 
zdobył on najwięcej głosów ze wszystkich 
kandydatów na radnych. Radny Benedykt 
Kołodziejczyk (PO) zgłosił kandydaturę 
Piotra Kuczery, podkreślając jego walory jak 
wiek i wykształcenie, ale również doświad-
czenie zdobyte w czasie pełnienia funkcji 
radnego w ub. kadencji. W tajnym głosowa-
niu radni zdecydowali o wyborze na prze-
wodniczącego RM Andrzeja Wojaczka, 
stosunkiem głosów 13 do 10. — Dziękuję 
za wybór na tak zaszczytną funkcje i zaufanie, 
którym zostałem obdarzony — powiedział 
nowo wybrany przewodniczący. — Pragnę 
zapewnić, że dołożę wszelkich starań, by ob-
rady tej Rady przebiegały sprawnie i zgodnie 
z prawem. To wszystko szanownej i wysokiej 
Radzie obiecuję…

Pierwsza decyzja nowego przewodniczą-
cego oddania głosu skarbnikowi Bogusła-
wowi Paszendzie spotkała się z obiekcjami 
radnych, którzy zauważyli, że taki punkt nie 
był obecny w porządku obrad, należałoby 
zatem wprowadzić go tam poprzez głosowa-
nie. Ostatecznie jednak sam przewodniczący 
przedstawił harmonogram prac nad budże-
tem, co wcześniej zamierzał uczynić skarb-
nik, przekazał też radnym kilka informacji 
dotyczących spraw formalnych związanych 
z wyborem, poinformował również o termi-
nie kolejnej sesji, którą zaplanowano na 10 
grudnia i posiedzenie zamknął.

(r)

Marek Krząkała
poseł Platformy Obywatelskiej

— Chcę pogratu-
lować prezydentowi 
dobrego wyniku i wy-
granej, bo tego wy-
maga po prostu zwy-
kła przyzwoitość — 
powiedział spotkany  
w Urzędzie Miasta 
dzień po II turze wybo-
rów Marek Krząkała. 

— Nie można się obrażać na demokrację 

i należy uszanować wynik wyborów. My 
oczywiście zrobimy podsumowanie naszej 
kampanii i wyciągniemy z niej wnioski. 
W każdym razie jest za wcześnie, by dziś 
rozmawiać o wyborach prezydenckich za 
cztery lata. Ważny jest dzień dzisiejszy. Moja 
obecność w tej kampanii jasno pokazała, 
ze mam inne spojrzenie na Rybnik i głośno 
mówiłem o problemach, które niechybnie 
czekają to miasto. Trzeba o nich mówić, 
obojętnie czy jest się w Warszawie, czy  
w Rybniku. Jestem posłem i swoje po-
selskie obowiązki będę nadal wypełniał 
z największą rzetelnością i na polityczną 

emeryturę się nie wybieram. Czy mam 
jakieś sugestie, które chciałbym przekazać 
prezydentowi? Wyborcy zdecydowali, pan 
prezydent ogłosił koalicję z PiS-em, co ja 
mu mogę jeszcze doradzić… On dokonał 
już wyboru, nie słuchając moich opinii. 
Gdyby mnie słuchał, Rybnik wyglądałby 
zupełnie inaczej. 

Dotąd, jeśli prezydent zwracał się do mnie 
jako do posła o jakąkolwiek interwencję, 
taką interwencję podejmowałam. Nie widzę 
powodu, żeby teraz miało być inaczej…

(r)

Andrzej Wojaczek, 
przewodniczący Rady Miasta Rybnika 

Funkcja przewodni-
czącego Rady Miasta 
jest dla mnie wielkim 
wyzwaniem do wiel-
kiej pracy. Nie boję 
się tego, bo praco-
wać lubię. Myślę, że 
mieszkańcy Rybni -
ka będą zadowoleni  
z efektów pracy Rady 

Miasta, z moich starań i z tego, co jako 
przewodniczący będą proponował. Jeśli 
chodzi o przewodniczenie sesji i utrzymaniu 
odpowiedniej atmosfery, mam związane  
z moją funkcją możliwości sprawienia, by 
prace rady przebiegały sprawnie. Uważam, 
że radni to kulturalni, inteligentni ludzie, 
którzy podporządkują się bez problemów 
procedurom, nie ograniczając przy tym 
swojej aktywności. Jest wielu radnych  
z dużym doświadczeniem, są również 
osoby nowe, które, mam nadzieję, szybko 
wdrożą się w swoje obowiązki. Jestem 
przekonany, że poważnie i z zaangażo-
waniem podejdą do pracy w radzie, gdzie 
znaleźli się z wyboru. Najbardziej zależy mi 
na spokojnej, merytorycznej dyskusji bez 
politycznych odniesień, zgodnej pracy na 
rzecz miasta i wzięcie za nie odpowiedzial-
ności. I tego będę wymagał od radnych.

Jestem również zaangażowany w działal-
ność samorządową w dzielnicy Chwałowice 
i tam chciałbym nadal pracować na rzecz 
mieszkańców, którym przecież dużo za-
wdzięczam. Natomiast nie zdecydowałem 
jeszcze, czy w przyszłorocznych wyborach 
będę kandydował na funkcję przewod-
niczącego zarządu Rady Dzielnicy; o tym 
zadecydują mieszkańcy. Oczywiście zdaję 
sobie sprawę, że od dnia zaprzysiężenia na 
funkcję przewodniczącego RM, wszystkie 
dzielnice, a nie tylko Chwałowice, są „mo-
imi” dzielnicami i będę je traktował jedna-
kowo. Najważniejszy jest Rybnik…   
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Radny Bloku Samorządowe-
go Rybnik Andrzej Oświecimski 
(71 lat).

— Bycie radnym to dla Pana nie 
pierwszyzna…

— Tak, to już moja druga z rzędu 
kadencja. Cieszę się z ponownego 
wyboru do Rady, szczególnie,  
że tym razem zdobyłem większą 
ilość głosów niż podczas poprzed-
nich wyborów samorządowych, za 
co wyborcom dziękuję. 

 Jestem przewodniczącym Rady 
Dzielnicy i zawsze mocno anga-
żowałem się w życie Paruszow-
ca–Piasków, a podczas rozmów  
z mieszkańcami usłyszałem,  
że mogę liczyć na ich poparcie, bo 
doceniają to, co robię dla mojej 
dzielnicy. Mimo tego musiałem 
zmierzyć się z konkurencją, która 
w trakcie tych wyborów była spora, 
a o mandaty ubiegało się wielu 
młodych ludzi. A mój wiek…? No 
cóż… Był nawet czas, że poważnie 
zastanawiałem się nad startem  
w wyborach, ale teraz z optymi-
zmem patrzę na swoją dalszą pracę  
w Radzie Miasta. Lubię to, co 
robię i chcę nadal działać na rzecz 
dzielnicy i miasta. Chcę wywiązać 
się z zadań, jakie sobie postawiłem.

— A mianowicie…?
— Do zrobienia jest wiele ważnych 

spraw w mieście, ale i w dzielnicy.  
Na jakość życia rzutuje brak ka-
nalizacji deszczowej, o którą będę 
zabiegał, podobnie jak o wyremon-
towanie zabytkowego dworca PKP 
w Paruszowcu-Piaskach i budowę 
boiska ze sztuczną nawierzchnią 
przy Szkole Podstawowej nr 3, by 
młodzież z familoków miała lepszą 
alternatywę spędzania wolnego 
czasu. Nie tylko Katowice mogą 
mieć swój piękny Nikiszowiec, 
również na Paruszowcu mamy 
takie perełki architektoniczne, 
jak choćby budynki przy ulicy 
Słonecznej. Warto o nie dbać – już 
rozpoczął się remont pierwszego 
familoka, a kolejne będą moderni-

zowane. Należy też myśleć o odre-
staurowaniu budynków przy ulicy 
Mikołowskiej, budowie parkingów 
i dróg, a także o skutecznych roz-
wiązaniach dla obciążonej ciężkim 
transportem ul. Przemysłowej  
i przebudowie na rondo skrzyżo-
wania Wielopolska – Stawowa. 
Warto również zagospodarować 
budynek po byłej bibliotece na 
klub dla rodzin z problemami. 
Oczywiście nadal będę współpra-
cować z organizacjami pozarządo-
wymi, a wraz z Rybnickim Kołem 
Emerytów i Rencistów „Silesia” 
zacieśniać kontakty z podobnym 
kołem w partnerskim mieście 
Karwina. 

— Czy Pana aktywność przełoży 
się na pracę w komisjach?   

— Chciałbym ponownie pra-
cować w tych komisjach, których 
byłem członkiem w minionej ka-
dencji, czyli związanych z oświatą, 
górnictwem, ekologią, komunika-
cją i gospodarką komunalną. 

— Jako najstarszy w gronie 
radnych miał Pan przywilej po-
prowadzenia pierwszej sesji tej 
kadencji. Mało tego, Piotr Kuczera 
z PO zgłosił pańską kandydaturę 
na przewodniczącego Rady Miasta. 
Dlaczego nie przystał Pan na tę 
propozycję?

— Praca administracyjno-biu-
rowa – to nie dla mnie! Nie widzę 
się na tym miejscu, bo nigdy nie 
lubiłem „siedzieć w papierach”. 
Interesuje mnie raczej aktywne 
działanie na rzecz mieszkańców  
i to chcę robić przez najbliższe 4 
lata.

— Życzymy zatem powodzenia. 

Radny Platformy Obywa-
telskiej Wojciech Kiljańczyk  
(24 lata).

— Czy spodziewał się Pan,  
że zostanie radnym?

— Byłem pełen nadziei, choć 
oczywiście nie miałem pewności, 
że zasiądę w Radzie Miasta. Przez 
kilka ostatnich lat ciężko na to 
pracowałem, a decyzję o kandy-
dowaniu w wyborach podjąłem na 
początku tego roku, po rozmowie 
z Markiem Krząkałą i Piotrem 
Kuczerą. W trakcie kampanii 
spotkałem się z wieloma wyrazami 
sympatii, a moja dotychczasowa 
praca, również w dzielnicy, zyskała 
pozytywne oceny, więc na wyniki 
patrzyłem z optymizmem. A wybór 
bardzo mnie ucieszył! Wiele w tym 
zasługi najbliższych, znajomych  
i przyjaciół. Dziękuję za zaufanie.

— Czym zyskał Pan sympatię 
wyborców? Z jakiej aktywności 
Pana znają? 

— Była to głównie działalność 
społeczna – brałem udział w pro-
jektach charytatywnych, kultural-
nych, edukacyjnych, naukowych 
i sportowych. Pracowałem też na 
rzecz propagowania przedsiębior-
czości i działałem w organizacjach 
pozarządowych. Doświadczenie 
zdobywałem przede wszystkim  
w czasie studiów. Byłem przewod-
niczącym samorządu studenckiego 
Uniwersytetu Śląskiego, a w dziel-
nicy Chwałowice zrealizowałem 
również „Chwałowickie Biuro 
Karier”. 

— Jak wyobraża Pan sobie swo-
ją pracę w Radzie Miasta?

— Jestem pozytywnie nasta-
wiony i mam nadzieję, że wniosę 
swój wkład w działalność Rady. 
Chciałbym też jeszcze bardziej 
zaangażować się w pracę na rzecz 
dzielnicy, bo uważam, że w obecnej 
sytuacji moja aktywność na tym 
polu powinna być jeszcze wyższa. 
Jestem już po rozmowie z niektó-
rymi członkami Rady Dzielnicy 
Chwałowice. 

— Ma Pan tam silnego partnera 
z konkurencyjnej partii…

— Dla mnie liczy się współpraca 
i nie postrzegam jej przez pryzmat 
polityki, choć oczywiście nie da się 
od niej uciec. Nadal chcę się anga-
żować w działalność społeczną i to 
jest dla mnie najważniejsze. Myślę, 
że każdy radny działa w oparciu  

o różne priorytety, co pozwala nam 
wzajemnie się uzupełniać.

— W jakich komisjach chciałby 
Pan pracować?

— Ze względu na swoją pracę 
zawodową chcę działać w komi-
sjach związanych z zagospodaro-
waniem przestrzennym i działal-
nością gospodarczą oraz oświatą, 
kulturą i sportem. To dziedziny, 
które najbardziej mnie interesują, 
bo są mi bliskie ze względu na 
pracę i zainteresowania. 

— Czyli…
— Jestem konsultantem do 

spraw rozwoju przedsiębiorczo-
ści na Uniwersytecie Śląskim  
i doktorantem na Wydziale Nauk 
Społecznych na kierunku socjolo-
gia. Pracę doktorską będę pisał na 
temat promocji miasta, więc praca 
w Radzie Miasta również mi w tym 
pomoże. A na co dzień interesuję 
się literaturą sensacyjną i sportem.

— Jakim Pan będzie radnym?
— Mam nadzieję, że dobrym.  

Z pewnością zaś będę aktywny, ale 
za cztery lata ocenią to wyborcy.

— Czy nie zniechęci się Pan do 
pracy w samorządzie, tak jak Pana 
„poprzednik”? Najmłodszy radny 
minionej kadencji Jacek Piecha 
nie zdecydował się na ponowny 
start w wyborach…

— Nie znam Jacka, więc trudno 
mi oceniać jego decyzję. Jednak 
nie sądzę, żeby coś mnie znie-
chęciło. Kiedy kończyłem pracę 
w samorządzie studenckim, też 
powiedziałem sobie, że nie będę 
się już angażować, ale okazało 
się, że chęć działania „siedzi”  
w człowieku, wciąga i przynosi wie-
le satysfakcji. Poza tym chciałbym 
pokazać, że warto ufać młodym 
rybniczanom.

— Życzymy zatem wytrwałości  
i satysfakcji z pracy w samorządzie.

Z radnymi rozmawiała 
Sabina Horzela–Piskula. 

W nowej Radzie Miasta znaleźli się zarówno samorządowcy 
z długim stażem, jak i miejscy nowicjusze. Jakie efekty przy-
niesie połączenie młodości z doświadczeniem – czas pokaże. 
O pracy w RM rozmawiamy z najstarszym i najmłodszym 
radnym tej kadencji.

Mariaż rutyny z młodością
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Nowi radni zaprzysiężeni
Sesja rozpoczęła się zaprzysiężeniem 

radnych BSR – Kazimierza Salamona i Jó-
zefa Skrzypca. Weszli oni do RM jako pierwsi  
z największą ilością głosów na miejsce prezydenta 
Adama Fudalego i wiceprezydent Ewy Ryszki. 
Nowi-starzy radni złożyli ślubowanie i wzięli 
udział w obradach. 

Przed świętami o inwestycjach
Prezydent zaprosił radnych na tradycyjne, 

świąteczne „Popołudnie z dzielnicami”, które 
odbędzie się 20 grudnia w UM. W części roboczej 
zostanie przedstawiona specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia do projektu technicznego 
drogi Pszczyna – Racibórz. — Zależy nam na 
skomunikowaniu centrum miasta i poszczególnych 
dzielnic — podkreślił A. Fudali. Prezydent wspo-
mniał także krótko o prowadzonych inwestycjach 
– kończącej się termomodernizacji w trzech 
szkołach – SP 34, Zespole Szkół Ekonomiczno–
Usługowych i Zespole Szkół nr 3. Na te zadania 
miasto otrzymało dofinansowanie, którym  
w sumie są objęte 4 placówki. Programem doce-
lowym jest zmniejszenie emisji CO2 oraz redukcja 
bieżących kosztów utrzymania. — Pierwsze efekty 
już są – znacząco obniżyły się koszty. Zgłosiliśmy 
do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko następne placówki edukacyjne. Te działania 
chcemy w tej kadencji kontynuować — zakończył 
prezydent.   

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
wybrani

W tajnym głosowaniu radni wybrali trzech 
wiceprzewodniczących RM. Zgłoszeń kandy-
datów – zgodnie z regulaminem – można było 
dokonywać w nieograniczonej liczbie. Podczas 
obrad padły cztery nazwiska: BSR zapropono-
wał Jana Murę i K. Salamona, PiS – Stanisła-
wa Jaszczuka, a PO – Franciszka Kurpanika.  
O zwycięstwie decydowała bezwzględna więk-
szość głosów. Nad wyborem czuwała Komisja 
Skrutacyjna w składzie: przewodnicząca Krysty-
na Stokłosa (PO) oraz Henryk Ryszka (BSR)  
i Henryk Cebula (PiS). Wiceprzewodniczącymi 
zostali:  St. Jaszczuk (PiS), J. Mura (BSR)  
i K. Salamon (BSR). Przed głosowaniem radny 
Piotr Kuczera (PO) zaapelował o zachowanie 
dobrego demokratycznego obyczaju i wybranie 
na wiceprzewodniczących przedstawicieli każ-
dego ugrupowania wchodzącego w skład RM. 
— W poprzedniej kadencji opozycja nie miała 
wiceprzewodniczącego i niektóre informacje istotne 
dla funkcjonowania prezydium docierały do nas 
z opóźnieniem — argumentował P. Kuczera.  
Porażka F. Kurpanika wywołała oburzenie opo-

zycyjnych radnych. Skład wiceprzewodniczących 
przyjęto 16 głosami, 7 radnych było przeciw,  
2 wstrzymało się od głosu. 

Komisje… i wszystko jasne!
Wiadomo już, że w tej kadencji w Radzie 

Miasta działać będzie 9 stałych komisji. 
Będą to: Komisja Finansów, Komisja Zdrowia  
i Pomocy Społecznej, Komisja Oświaty, Kultury i 
Sportu, Komisja Gospodarki Komunalnej, Komi-
sja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa, 
Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa, Komisja 
Gospodarki Przestrzennej i Działalności Go-
spodarczej, Komisja Komunikacji i Transportu 
Zbiorowego oraz Komisja Rewizyjna. Tak jedno-
głośnie zdecydowali radni i na tym jednomyślność 
się skończyła… Przewodniczącymi 8 komisji 
zostali radni koalicji BSR – PIS (skład Komisji 
Rewizyjnej ustalono w osobnej uchwale, o czym 
poniżej), co oczywiście nie pozostało bez echa – w 
punkcie kończącym sesję radni opozycji nie kryli 
swojego rozczarowania takim obrotem sprawy.  

Szefem Komisji Finansów został Michał 
Chmieliński (BSR), który w głosowaniu pokonał 
inną radną z doświadczeniem bankowo-finanso-
wym Krystynę Stokłosę z PO (stosunkiem głosów 
15 do 10. Takim wynikiem kończyło się większość 
głosowań). Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 
przewodzić będzie Andrzej Oświecimski (BSR), 
którego kontrkandydatem na to stanowisko 
był najmłodszy radny tej kadencji Wojciech 
Kiljańczyk (PO). Na czele Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu stanęła Anna Gruszka (PiS), 
która rywalizowała z Piotrem Kuczerą. Komisji 
Gospodarki Komunalnej ponownie przewodzić 
będzie Józef Piontek z BSR (kontrkandydatem 
był Dariusz Laska z PO), a Komisji Przemysłu 
Górniczego, Ekologii i Rolnictwa – Wojciech 
Piecha, (kontrkandydat – Krzysztof Szafraniec 
z PO). Radni koalicji zdecydowali, że szefem 
Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa będzie 
Henryk Cebula (PiS), który w głosowaniu po-
konał Szymona Musioła (PO), a przez 4 kolejne 
lata na czele Komisji Gospodarki Przestrzennej  
i Działalności Gospodarczej stać będzie Zygmunt 
Gajda (BSR), który o funkcję przewodniczące-
go rywalizował z Franciszkiem Kurpanikiem.  
Z kolei radny Henryk Ryszka (BSR) poprowadzi 
prace Komisji Komunikacji i Transportu Zbio-
rowego, bo w głosowaniu pokonał Bronisława 
Drabinioka. W czasie tego posiedzenia radni 
mieli też możliwość zgłoszenia swojego akcesu 
do pracy w tych komisjach (każdy w minimum 
dwóch). Po pisemnych deklaracjach okazało 
się, że największym zainteresowaniem radnych 
cieszy się Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (16 
członków) oraz Komisja Gospodarki Przestrzen-

nej i Działalności Gospodarczej (15). Najmniej 
liczna jest Komisja Gospodarki Komunalnej,  
w której chęć pracy zadeklarowało tylko 7 osób. 
Jeszcze mniej radnych będzie zmagać się z trudną 
materią spraw, jakie trafią do Komisji Rewizyjnej. 
(Pełne składy osobowe poszczególnych komisji RM 
opublikujemy w jednym z kolejnych wydań „GR”). 

W pięcioosobowym składzie…
… pracować będzie Komisja Rewizyjna, 

mimo iż padła propozycja, by ze względu na 
zakres jej prac, zwiększyć liczbę członków do 
7. Taką możliwość przewiduje bowiem statut 
RM. — Dlaczego Komisja Rewizyjna – która, 
moim zdaniem – jest najważniejsza, ma składać 
się tylko z 5 członków, podczas gdy inne komisje 
są tak liczne? — pytała K. Stokłosa. Jednak zło-
żony przez nią formalny wniosek proponujący 
zwiększenie składu do 7 osób nie zyskał poparcia.  
W głosowaniu zwyciężyła propozycja przedsta-
wiona przez przewodniczącego RM A. Wojaczka 
z pięcioosobową liczbą członków. Głosowano 
też nad wyborem przewodniczącego tej komisji, 
a z rywalizacji Leszek Kuśka – Monika Krakow-
czyk- Piotrowska (PO) zwycięsko wyszedł radny 
startujący do RM z listy „Samorządnego Rybnika 
2010”. Poparło go 15 radnych, 10 było przeciw. 
Spośród 3 kandydatów PO proponowanych 
do pracy w tej komisji tylko M. Krakowczyk-
Piotrowskiej udało się uzyskać wystarczające 
poparcie, by zostać jej członkiem (kandydaturę 
radnej PO poparły 23 osoby, 2 się wstrzymały. 
Pozostali, K. Szafraniec i K. Stokłosa nie uzyskali 
wystarczającego poparcia). Wspólnie z L. Kuśką 
i M. Krakowczyk-Piotrowską w Komisji Rewizyj-
nej pracować będą również wybrani 15 głosami 
poparcia – Henryk Cebula i Wojciech Piecha,  
a 17 głosami – Andrzej Oświecimski.  

Podatek do poprawy
Radni zmienili przyjętą w październiku 

br. uchwałę w sprawie podatku od nieru-
chomości na rok 2011. Było to podyktowane 
koniecznością dostosowania opisu jednej ze 
stawek do zmiany ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych podpisanej przez prezydenta RP  
w listopadzie br. I tak w poprawionej jednogło-
śnie uchwale pojawi się zapis o stawce dla budyn-
ków lub ich części „...związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń – 4,26 zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej”. 

Wiedzą jak współpracować
Ustalony został roczny „Program współ-

pracy miasta z organizacjami pozarządo-
wymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego”. W Pro-
gramie zawarto informacje o zasadach i formach 
tej współpracy, priorytetowych działaniach m.in. 
z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promo-
cji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom  
i patologiom, działalności na rzecz osób niepełno-
sprawnych, ekologii i ochrony zwierząt, współpra-
cy międzynarodowej i in. — W ślad za programem 
będziemy ogłaszać konkursy; pierwszy jeszcze dziś 

W trakcie trzeciej już po wyborach sesji, radni wybrali wiceprzewodniczących, 
przewodniczących i członków komisji stałych RM. Podzielono się w myśl zasady 
„koalicja bierze wszystko”...

Sesja Rady Miasta, 10 grudnia

Wybory po wyborach
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Urzędy w święta
W piątek 24 grudnia (Wigilia) Urząd 

Miasta Rybnika będzie  nieczynny,  
a Urząd Stanu Cywilnego będzie pracował  
w godz. 7.30 do 14.00.

po sesji — wyjaśniała referująca projekt uchwały 
wiceprezydent miasta. Ewa Ryszka przypomniała 
też pełną procedurę przygotowywania Programu, 
w tym roku wyjątkowo specyficzną, ze względu 
na zawirowania ustawowe i kalendarz wyborczy. 
Program poprzedziła uchwała o trybie konsultacji 
(podjęła ją poprzednia RM),a następnie prezy-
dent w zarządzeniu określił tryb konsultacji nad 
tym właśnie Programem. W ramach konsultacji 
projekt Programu został umieszczony w Biule-
tynie Informacji Publicznej UM (bip.um.rybnik.
pl), w zakładce Organizacje Pozarządowe,  
a zainteresowane podmioty miały możliwość 
wyrażania swoich opinii oraz wnoszenia popra-
wek do przygotowywanego projektu. Skorzystało  
z niej 5 organizacji: Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, 
Stowarzyszenie „17-tka”, „Il Sospiro”, CRiS  
i Mniejszość Niemiecka, a część zgłoszonych 
przez nie uwag dotyczących m.in. trybu gło-
sowania, czy obszaru wolontariatu, zostało  
w Programie uwzględnionych. Co więcej, pre-
zydent zaprosił przedstawicieli tych organizacji 
na spotkanie, gdzie omówiono wszystkie uwagi. 
Teraz projekt trafił pod obrady radnych naj-
szybciej jak było to możliwe, bo powinien zostać 
przyjęty do 30 listopada. Najpierw jednak nie było 
jednoznacznych przepisów prawa, a potem… 
Rady Miasta. 

W czasie dyskusji radny P. Kuczera propo-
nował, by w Programie zapisać konkretną datę 
przyszłorocznych konsultacji, by organizacje 
dokładnie o nich wiedziały i zdążyły się przy-
gotować. Okazało się bowiem, że kilka z nich 
zbyt późno dowiedziało się o konsultacjach.  
E. Ryszka wyjaśniała, że do Programu nie można 
wprowadzić takiego zapisu, bo tryb konsultacji 
zostaje określony w odrębnej uchwale. Organi-
zacje pozarządowe zaś powinny uważnie śledzić 
zakładkę na BiP-ie. Wiceprezydent wyjaśniała 
też inną wątpliwość radnego PO, dotyczącą 
Rady Pożytku Publicznego. — Prezydent może 
taką Radę powołać na wniosek co najmniej  
2 organizacji, ale żadna takiego wniosku nie zgło-
siła —  odpowiadała. Z kolei radny W. Kiljańczyk 
pytał o sposób zgłaszania się organizacji, gdyż  
w mieście działa ich zdecydowanie więcej niż tylko 
5 i czy zdaniem wiceprezydent, zakres konsultacji 
był wystarczający. E. Ryszka ponownie wyjaśnia-
ła, że sposób konsultowania został przyjęty przez 
poprzednią RM w stosownej uchwale, a w ślad 

za nią poszło zarządzenie prezydenta. — Czas  
i termin konsultacji został dokładnie określony 
— mówiła. — Wprawdzie okres konsultacyjny 
był skrócony, ale to, czy dana organizacja chciała  
w nich wziąć udział czy nie, zależało tylko i wy-
łącznie od niej. Nie możemy zmusić organizacji 
do udziału w konsultacjach. Te, które były zain-
teresowane zmieściły się w terminie i złożyły swoje 
uwagi. L. Kuśka pytał czy są organizacje, które 
nie potrafią wpisać się w Program i skorzystać z 
proponowanych dziedzin i obszarów w nim uję-
tych, a E. Ryszka wyjaśniała, że organizacja sama 
musi określić, w jakim obszarze chce składać 
wniosek i czy ma pomysł, by skutecznie o te środki 
aplikować. — Każda organizacja, która może re-
alizować zadania w dziedzinie sportu, kultury, po-
mocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom 
… itp. może ubiegać się o środki — tłumaczyła  
i odpowiadała L. Kuśce, że wkład własny stowa-
rzyszenia nie jest już wymagany. Poinformowała 
też, że pytania stawiane przez radnego dotyczą 
szczegółowych warunków konkursów, które 
będzie określał prezydent, a projekt dotyczy 
samego Programu. Z kolei B. Drabiniok odniósł 
się do kwestii zbyt późnego dostarczania projek-
tów uchwał, nad którymi radni mają pracować.  
— Znów powtarza się sytuacja z poprzedniej 
kadencji, że uchwałę znajdujemy w skrytkach 
„na ostatni moment”! — grzmiał B. Drabiniok. 
— Godzimy się procedować nad uchwałą, którą 
dostaliśmy na 24 godziny przed sesją! W dalszej 
części sesji również M. Krakowczyk-Piotrowska 
apelowała, by materiały na sesję radni otrzy-
mywali na co najmniej 7 dni przed terminem,  
a przewodniczący obiecał, że tak właśnie będzie. 
Program współpracy miasta z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego radni 
przyjęli przy jednym głosie wstrzymującym się.  

Płaca zbyt niska?
Przy 5 głosach przeciwnych do porządku 

obrad radni wprowadzili punkt dotyczący 
ustalenia miesięcznego wynagrodzenia pre-
zydenta miasta. Zdaniem P. Kuczery za pracę 
należy się płaca, ale pytał o to, kiedy przewodni-
czący RM dowiedział się o konieczności wprowa-
dzenia tego punktu pod obrady. — Przed chwilą 
dowiedziałem się, że musi zostać podjęta taka 
uchwała, bo prezydent nie może pozostać bez wy-
płaty — wyjaśnił A. Wojaczek, argumentując, że 
przedłożony radnym projekt zakłada utrzymanie 
prezydenckiej płacy na tym samym, co dotychczas 
poziomie. Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 
więc 6.200 zł, a wraz z dodatkami funkcyjnym, za 
wysługę lat i specjalnym, prezydent nadal będzie 
otrzymywał 12.488 zł. — To jakieś nieporozumie-
nie! — skwitował Fr. Kurpanik. — Wynagrodze-
nie prezesa PWiK jest przynajmniej dwukrotnie 
wyższe od prezydenta. — Czy zatem proponuje 
pan podwyższenie pensji prezydentowi? — pytał  
A. Wojaczek, a radny PO odpowiadał, że należy 
przywrócić normalność, bo – jak mówił – nie 
może być tak, że prezydent miasta zarabia mniej 
niż prezes spółki, w której to miasto ma niemal 
100% udziałów. — Prezes „Wodociągów” jest tylko 

prezesem, a nie prezydentem ponad 140 tys. miasta. 
Ta uchwała jest chora — mówił. A w głosowaniu 
uchwała zyskała poparcie 15 radnych, 10 wstrzy-
mało się od decyzji. 

Jaka aura, takie nastroje
Temat sportów zimowych i niesportowych 

zagrań zdominował wnioski, oświadczenia, 
interpelacje i pytania radnych. Zima w pełni, 
więc miejscy rajcy dyskutowali na temat możli-
wości wytyczenia tras biegowych i saneczkowych 
w poszczególnych dzielnicach miasta, zachęcano 
też do tworzenia lodowisk przy szkołach i ko-
rzystania z toru saneczkowego na Wiśniowcu, 
który już cieszy się sporym zainteresowaniem. 
Zasygnalizowano również, że koszt godzinnego 
ślizgania się na lodowisku przy ZSE-U jest zbyt 
wygórowany, szczególnie dla rodzin wielodziet-
nych, ale przypomniano, że w godz. od 8.00 do 
15.00 uczniowie mogą korzystać z lodowiska 
za darmo. Chłodem powiało też z wypowiedzi 
opozycji: — Jestem zniesmaczona tym, że żadna 
osoba z radnych Klubu PO nie była na tyle godna 
zaufania, by zostać przewodniczącą jakiejkolwiek 
komisji stałej tego miasta — mówiła K. Stokłosa. 
— I to ma być otwarcie na współpracę? Przecież 
nas również wybierali mieszkańcy tego miasta  
i również nam zaufali. Jest mi przykro i nie rozu-
miem takiej polityki Rady Miasta. Zdecydowanie 
ostrzejszy w swoich osądach był inny opozycyjny 
radny, a słowo skandal było najdelikatniejszym, 
jakiego użył. B. Drabiniok szukał podobieństw 
do dyktatury Łukaszenki, 5 kolumny i zastana-
wiał się, kto zamelduje prezesowi wykonanie 
zadania… — Pańskich wypowiedzi nie można 
pozostawić bez komentarza… Tak było już  
w poprzedniej kadencji — komentował Stanisław 
Jaszczuk. — Pan mówi, co pan wie, tylko pan nie 
wie, co pan mówi…. Sytuację w RM oceniał rów-
nież radny P. Kuczera: — Zaproponowałem, aby 
pokusić się o to, by największy klub w RM i radni, 
którzy dostali bardzo duże poparcie wyborców, 
znaleźli się w prezydium Rady. Niestety, zwyciężyła 
chłodna taktyka polityczna, czego bardzo żałuję. 
Nawiązał też do słów wygłoszonych przez Adama 
Fudalego po zaprzysiężeniu i pytał, jak w kon-
tekście dzisiejszych decyzji prezydent wyobraża 
sobie dialog i współpracę z całą Radą. A. Fudali 
odpowiadał, że istnieją dwa organy – jednym jest 
prezydent, drugim Rada Miasta, i to ona podej-
muje decyzje. — Proszę nie mieszać tych funkcji — 
mówił. — W Radzie Miasta jest klub radnych BSR, 
który ma swojego przewodniczącego Jana Murę  
i nie chcę wchodzić w jego kompetencje. Prezydent 
przypomniał też słowa z kampanii wyborczej,  
w której PO zapowiadało stworzenie większo-
ści w Radzie Miasta poprzez rozbicie BSR-u,  
a pozyskanie kilku radnych tego ugrupowania, by 
przechylić szalę na swoją korzyść, z grą fair play 
nie miało nic wspólnego. — Skoro rozmawiamy  
o rozwiązaniach moralnych i etycznych, proponuję, 
aby każdy sam uderzył się w pierś i ocenił własne 
postępowanie… 

(m), (S)

Kolejne sesje RM odbędą się 29 i 30 grudnia, 
o godz. 16.00

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 9

Urząd Miasta Rybnika unieważnia 
następującą pieczęć:

REFERENT
w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Sabina Zdrzałek



W zimie zagrożeniem stają się nieczyszczone przewody komi-
nowe i wentylacyjne. Zaniedbania mogą doprowadzić do zacza-
dzenia i pożaru wywołanego zapaleniem sadzy.

Janusz Bluszcz, kierownik Działu Technicznego ZGM zapewnia, 
że systematycznie prowadzone są kontrole w mieszkaniach komunal-
nych: — Cztery razy w roku są czyszczone przewody dymowe, dwa razy 

spalinowe i wentylacyjne — wyjaśnia J. Bluszcz. Zagrożenia pożaru  
i pojawienia się czadu nie da się całkowicie wyeliminować, ale można 
zadbać o to, by było ono jak najmniejsze. Właściciele domów i mieszkań 
nienależących do ZGM, sami muszą dopilnować kontroli kominów  
i instalacji. Nie lekceważmy własnego bezpieczeństwa!

(m)

Zadbaj o bezpieczeństwo w zimie
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Rybnickich drogowców, pracujących od listopada 
do marca w trzyzmianowym ruchu ciągłym, zima nie 
zaskoczyła. Nawet jeśli nawierzchnie głównych ciągów 
komunikacyjnych miasta okresowo nie wyglądały najlepiej,  
w porównaniu z tym, co można było zaobserwować gdzie 
indziej, Rybnik mógł uchodzić za wzór dla sąsiednich gmin. 
— Panowaliśmy nad sytuacją, choć przy ciągłych opadach 
nie było to wcale łatwe. Każdy samochód pokonuje swój odcinek dwukrot-
nie. W zależności od warunków nie przekracza prędkości 30-40 km/godz. 
i zanim po raz drugi odśnieży tę samą część jezdni, może minąć tyle czasu, 
że przy obfitych opadach efekt pracy jest praktycznie niewidoczny — mówi 
zastępca dyrektora do spraw technicznych RSK Jarosław Kacprzak.

Dopóki trzymał mróz do RSK docierało niewiele sygnałów z proś-
bą o interwencję. Wyjątek stanowiły ciężarówki, które, gdy tylko się 
zatrzymały, nie radziły sobie z pokonaniem wzniesień na ulicy Wodzi-
sławskiej. — Sytuację zmieniła odwilż. We wtorek 7 grudnia interwencji 
było już sporo, dotyczyły dróg bocznych i osiedlowych. Niektóre stały się 
nieprzejezdne ze względu na pojawienie się dużych ilości błota śniegowego, 
gdzie indziej spod znikającego śniegu wyłonił się lód. Poza 9 piaskarkami 
mamy też 5 ciągników zaopatrzonych w pługi; o utrzymanie dróg w dzielni-
cach dbają – na mocy podpisanych umów – podwykonawcy dysponujący 
ciągnikiem z pługiem; na każdą dzielnicę przypada jeden taki ciągnik.

Jak zapewnia J. Kacprzak, miastu nie zagrażał i nie zagraża paraliż 

komunikacyjny. Magazyny są pełne soli, której w całym okresie zimo-
wym zużywa się około 3 tys. ton; na bieżąco śledzone są też prognozy 
meteorologiczne. — O ilości soli zużywanej do zimowego utrzymania 
dróg decydują przede wszystkim względy ekonomiczne. Staramy się sypać 
jak najmniej soli i ograniczać jej używanie tylko do dróg głównych. Poza 
nimi posypujemy jedynie śliskie podjazdy — mówi Jarosław Kacprzak.

Po ustaniu opadów służby drogowe zajmują się głównie usuwaniem 
lodu i zwałów śniegu z chodników i bocznych dróg oraz uzupełnianiem 
pojemników z piaskiem. W sobotę poprzedzającą dzień św. Mikołaja 
wywiozły na zwałowiska przy ulicy Prostej i Strzeleckiej śnieg zalegający 
na płycie Rynku. Tej zimy był to, jak na razie, jedyny taki transport.

— Nie spotykamy się ze skargami na naszą pracę. Zdarza się przy oka-
zji zgłaszania informacji o trudnościach z przejazdem jakiegoś odcinka 
bocznej drogi, że ktoś ponarzeka, że się daną ulicą nie zajmujemy. Nie 
jesteśmy w stanie odśnieżyć wszystkiego w tym samym czasie. Szczególnie 
wtedy, gdy pada tak intensywnie jak ostatnio...                                   (gr)

Tajemnica 
czarnych dróg...

Pierwszy atak zimy sprawił, że na 500 km 
dróg, jakich utrzymaniem zajmują się Rybnickie 
Służby Komunalne, piaskarki rozsypały od 700 
do 800 ton soli, w czym tkwi zapewne tajemnica 
czarnych dróg... Efekty wysiłku pracowników RSK 
dostrzegali przede wszystkim ci kierowcy, którzy 
przekraczali granice administracyjne miasta.

Przy obfitych opadach śniegu wszystkie pługi RSK pracują całą dobę.                                Zdj.: (gr)



— W Rybniku nie było przypadku 
śmierci osoby bezdomnej spowodowa-
nej wychłodzeniem organizmu. Przed 
dwoma, trzema laty usłyszałam w radiu 
informację, że zmarli dwaj bezdomni, 
ale okazało się, że byli to mężczyźni, 
którzy z powodu dużej ilości wypitego 
wcześniej alkoholu nie zdołali dotrzeć 
do domu. Zasnęli po drodze i rankiem 
znaleziono ich martwych. Istnieje takie 
przekonanie, że ktoś leżący na ulicy, na 
schodach, na klatce schodowej, ktoś 
kto – jak wspomniani wyżej – umiera 
na mrozie, musi być bezdomny. Takie 
wyobrażenie miało do niedawna fatalne 
konsekwencje. Człowieka bezdomnego 
omijano najczęściej szerokim łukiem, 
nie tylko tego, który wymagał natych-
miastowej pomocy. Na szczęście ta sytuacja 
szybko się zmienia. Ludzie są coraz bardziej 
wrażliwi na los tych, którym się w życiu nie 
powiodło. Do niedawna lokatorzy budynków, 
w jakich bezdomni pojawiali się, by spędzić noc 
w piwnicy lub na klatce schodowej, dzwonili 
na policję lub straż miejską, by jak najszybciej 
niechcianych intruzów przepędzić. Cieszy nas 
bardzo, że ta sytuacja się zmienia. Obserwujemy, 
że obecnie w tych sygnałach więcej jest troski  
o życie i zdrowie takiej osoby, niż oburzenia 
na jego obecność — mówi Edyta Wąsowicz, 
kierownik Działu ds. bezdomności w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku.

Rybnicki MOPS podczas zimowej pomocy 
bezdomnym współpracuje ściśle ze Strażą 
Miejską. Strażnicy transportują tych, którzy 
wyrażą na to zgodę, do znajdujących się poza 
centrum miasta schronisk; dokonują wspólnie 
z pracownikami socjalnymi rutynowych objaz-

dów miejsc bytowania bezdomnych; uczestni-
czą w akcji „Stop zmarzniętym bezdomnym” 
prowadzonej od kilku lat wspólnie przez 
MOPS, PCK i parafię św. Jadwigi, dostarczając 
potrzebującym zebrane od lokalnej społeczno-
ści koce, kołdry i ciepłą odzież.

—  Od września tego roku strażnicy interwe-
niowali 36 razy w stosunku do osób bezdomnych. 

Ośmioro z nich skorzy-
stało z proponowanej 
pomocy polegającej na 
wezwaniu karetki pogo-
towia w celu opatrzenia 
medycznego, lub prze-
wiezienia do schroni-
ska. Funkcjonariusze 
wraz z pracownikami 
MOPS przeprowadzili 
także 8 kontroli objaz-
dowych, mających na 
celu rozdanie odzieży, 
zaproponowanie po-
mocy medycznej czy 
przewiezienia do schro-
niska. Aktualnie znamy 
11 miejsc, w których na 

stałe bytują osoby bezdomne, lecz ich ilość jest 
zmienna — informuje rzecznik prasowy SM  
w Rybniku, Dawid Błatoń.

Strażnicy nie stosują środków przymusu 
bezpośredniego. Aby mogli udzielić pomocy 
osobie bezdomnej, ta musi wyrazić na to zgodę. 
W skrajnych przypadkach wzywają pogotowie 
ratunkowe i to lekarz podejmuje decyzję  
o konieczności ewentualnej hospitalizacji. 
Odmów przyjęcia pomocy jest bardzo dużo, co 
można wywnioskować choćby z przytoczonego 
powyżej przez SM zestawienia, i spotykają się 
z nimi nie tylko strażnicy.

— Powody znalezienia się człowieka bez 
dachu nad głową są najróżniejsze. Różny jest 

stopień wykształcenia tych ludzi; różny był też ich 
status społeczny i rodzinny przed znalezieniem 
się w nowej, trudnej sytuacji życiowej; różne są 
wobec tego reakcje na to, co im oferujemy. Nie-
którzy, mimo że od lat pozostają w bezdomności, 
nie chcą być identyfikowani z tą grupą. Na naszą 
propozycję przewiezienia do schroniska odpo-
wiadają: „A co, jo je pies, czy co, że mie chcecie 
do schroniska wsadzić?” — mówi E. Wąsowicz.

Pracownicy pomocy społecznej monitorują 
miejsca, w jakich bezdomni nocują, prowadzą 
ich ewidencję, ale pomagają także w wyro-
bieniu przez nich dokumentów; prowadzą 
korespondencję z gminami, w jakich pozo-
stają zameldowani. Miasto Rybnik nie może 
udzielać pomocy komuś, kto jest zameldowany  
w innej gminie. Właściwa gmina musi wyrazić 
zgodę na pokrycie kosztów pobytu w rybnickim 
schronisku kogoś takiego. — Mamy w Rybniku 
wielu bezdomnych spoza miasta. Przyjeżdżają 
z całej Polski. Są bardzo ruchliwi – sygnały  
o podróżach „naszych” bezdomnych docierają 
również z całego kraju. Z roku na rok ich liczba 
rośnie, jednak w ostatnim czasie ten wzrost 
przyspieszył. Niektóre schroniska na Śląsku są 
tej zimy po raz pierwszy przepełnione. W Rybnik 
w pierwszym półroczu tego roku odnotowaliśmy 
132 osoby bezdomne, tymczasem w całym 2009 
roku było ich 115. Bezdomność najczęściej do-
tyka mężczyzn po 40 roku życia, którzy stracili 
nagle pracę. Kobiety zdają się zdecydowanie 
lepiej radzić z nowymi sytuacjami w życiu  
— mówi E. Wąsowicz.

W Katowicach przy Śląskim Urzędzie Wo-
jewódzkim działa Centrum Informacji dla 
Bezdomnych, gdzie przez całą dobę czynny 
jest bezpłatny telefon 800 100 022. Od dy-
żurującego tam pracownika można uzyskać in-
formacje dotyczące adresów oraz sposobów do-
tarcia do najbliższej noclegowni lub jadłodajni 
na terenie całego województwa. Od 1 listopada 

do 7 grud-
nia 2010 
c e n t r u m 
udziel i ło 
86 takich 
porad. Jak 
nas poin-
f o r m o -
wano, do 
c e n t r u m 
d z w o n i ą 
najczęściej 
nie sami 
bezdomni, 
a  osoby , 
które chcą 
im pomóc. 

(gr)

W okresie zimowym pracownicy pomocy 
społecznej i strażnicy miejscy z większą 
troską obserwują poczynania bezdomnych. 
Coraz powszechniejsze są też reakcje spo-
łecznego ogółu na los osób, które często 
z dnia na dzień szukają sobie miejsca na 
spędzenie nocy. Przy silnych mrozach nie-
powodzenie w takich poszukiwaniach ma 
najczęściej tragiczne skutki. Każda zima 
zabiera życie dziesiątkom ludzi w Polsce 
i Europie.

Rybniccy bezdomni „mają do dys-
pozycji” schroniska św. Brata Alberta 
w Przegędzy (w połowie grudnia 
znajdowało się tam 41 lokatorów)  
i Dom Nadziei w Niewiadomiu (21 loka-
torów), a także mieszkania chronione 
(8); kobiety mogą korzystać z miejsca 
w „Przytulisku” w Ośrodku Interwen-
cji Kryzysowej przy ul. Chrobrego,  
w Centrum Matki z Dzieckiem „Maja” 
w Raciborzu bądź ze schroniska Dom 
Matki z Dzieckiem św. Brata Alberta  
w Czerwionce–Leszczynach. Wielu bezdomnych przedkłada dworcową posadzkę nad miejsce w schronisku.

Zimą służbowy telefon Edyty Wąso-
wicz jest w pogotowiu przez całą dobę.

Bezdomni na mrozie
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Więcej świątecznego światła!
Z roku na rok świąteczne oświetlenie Rybnika jest 

bardziej imponujące. Zdjęcie miasta w świątecznej sza-
cie, autorstwa naszego kolegi Dominika Gajdy z portalu 
rybnik.com.pl, trafiło nawet do galerii „Świat świeci na 
święta” Gazety.pl w towarzystwie fotografii świątecznie 
oświetlonych światowych metropolii takich jak Nowy Jork, 
Berlin, Moskwa czy Londyn.

Zdjęcie, zrobione podczas inauguracji II  Rybnickiego Boże-
go Narodzenia i Kolędowania, choć piękne i pokazujące start w 
niebo pomarańczowego lampionu, nie oddaje jednak świątecz-
nego oświetlenia Rybnika w całej okazałości. Dzięki realizacji 
współfinansowanego przez UE projektu, na Rynku już w ub. roku 
pojawiły się świecące błękitnym światłem bramy, które pięknie uzu-
pełniają oświetlenie montowane od lat przez Zarząd Zieleni Miejskiej. 
Prace nad świątecznym wystrojem w sezonie 2010/2011 rozpoczęto już  
w październiku zaczynając od ulicy Kościuszki.

Żarówkowe girlandy zawieszane w dzielnicach liczą 3800 metrów 
bieżących, co daje około 15200 kolorowych żarówek. Na słupach oraz 
nad drogami zawieszono 126 aluminiowych elementów podświetlanych 
wężem świetlnym, w sumie świetlne  dekoracji zawisły w 15 dzielnicach. 
W centrum i dzielnicach stoi 14 udekorowanych choinek, w tym jedna 
na płycie Rynku, lśniąca światłem 3000 punktów LED. Choinka na 
Rynku pochodzi od mieszkańca z ul. Strzeleckiej, pozostałe od miesz-
kańców z ul. Kłokocińskiej, Zgodnej, Kruczkowskiego i Sportowej 
Do przystrojenia choinek wykorzystano 5,5 tys. metrów kolorowych 
wstążek, 400 bombek (a raczej bomb!) i około 2 tys. elementów świetl-
nych. Wykonano 600 m żywych girland z gałązek drzew iglastych, które 
zawisły na Rynku pomiędzy kandelabrami i są elementem zdobienia 
obudów fontann. 

Światła zapalono 5 grudnia na inaugurację drugiej już plenerowej 
imprezy bożonarodzeniowej  i świątecznego jarmarku. Od Wigilii do 
1 stycznia Rybnik iluminowany będzie całą noc.

Całkowity koszt wykonania dekoracji od napraw począwszy, poprzez 
zawieszenie i konserwację w okresie świecenia, a także demontaż 
kosztuje ok. 140 tys. zł. Ale świąteczny nastrój, jaki tworzą dekoracje 
i oświetlenie, jest bezcenny…

(r)
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II Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie rozpoczęte! W ramach współfinansowanego 
przez Unię projektu, na grudzień i styczeń zaplanowano szereg świątecznych atrakcji – od 
bajkowego korowodu z elfią orkiestrą, mikołajowego show i inauguracji jarmarku, poprzez 
zagrodę z prawdziwymi reniferami, widowisko jasełkowe, przed- i poświąteczne kolędowanie, 
aż do wystaw i koncertów w plenerze oraz w miejskich placówkach kultury. 

Gigantyczne bajkowe postaci chętnie pozowały do zdjęć.

Mikołajkowe Ma-
gic Show, czyli kil-
kugodzinną zaba-
wę z dziećmi pro-
wadził pełen ener-
gii Clown Circus, 
który przejął nawet 
obowiązki św. Mi-
kołaja. 

By zasłużyć na prezent, czyli zielony, choinkowy kapelusz, dzieci 
musiały wykazać się wiedzą z bardzo niekiedy dziwnych dziedzin…

W czasie inauguracji imprezy na Rynku aż roiło się od świętych Mikołajów. Wcielili 
się w nich również radni. Na zdj.: radna Anna Gruszka rozdaje ostatnie prezenty.W
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Kto nie słyszał niech żałuje! Pochodzący z „trójkąta beskidzkiego” 
zespół „Folkoperacja” dał znakomity koncert kolęd i pastorałek  
w świetnych, nowoczesnych aranżacjach i z góralskim temperamentem, 
zaś solista mógłby konkurować z Sebastianem Karpielem–Bułecką.  
Bliżsi nam geograficznie górale są równie energetyczni…    

Na inaugurację II Rybnickiego Bożego Narodzenia  
i Kolędowania w niebo poszybowały lampiony.

Na zakończenie pierwszego wieczoru świąteczny koncert dała Or-
kiestra Rozrywkowa „Kurcbend” z solistką Katarzyną Danek.

Św
ięta i karuzela – o zaw

rót głow
y nietrudno...
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Renifery Rudolf i Kometek przyjechały z Zakopanego 
wraz z kolejnym atakiem zimy. W scenerii padającego 
śniegu, otoczone świerkami, pod opieką Mikołaja i El-
fów, wprowadziły rybniczan niemal w bajkową atmos-
ferę świąt. Najmłodszym widok Mikołajowego zaprzęgu 
rozbudzał wyobraźnię, dla rodziców, niestety, była to już 
tylko jedna z wielu atrakcji, za jaką trzeba płacić. Rozu-
miemy jednak, że renifery muszą coś jeść... 

Kolędowy weekend na Rynku zakończył występ Miejskiej Orkiestry 
Dętej „Rybnik” z solistami i wokalistami.

O tym, że „Arka Noego” potrafi porwać do wspólnej zabawy, przekonało się już 
wiele widowni na całym świecie. W przedświątecznej atmosferze muzyczna za-
bawa, w jakiej uczestniczyli rybniczanie, była wyjątkowa. 

Rozstawione wokół Rynku jarmarkowe kramy oferowały bożonarodze-
niowe ozdoby oraz drobiazgi, które mogą znaleźć się pod choinką. Jed-
nak pierwszego dnia najbardziej oblegane były kulinaria, w tym słod-
kości i... grzane wino.
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— W dzień Bożego Narodze-
nia, radość wszelkiego stworze-
nia! Więc niech pełnia tej radości 
zawsze w waszych sercach gości! 
— Niech Nowy Rok niesie blaski 

Bożej chwały, Bożej łaski, a blask gwiazdy betlejemskiej świeci wśród wędrówki 
ziemskiej! — tak rozśpiewani kolędnicy z Warsztatów Terapii Zajęciowej 
witali gości, którzy przyszli do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Wizyta kolędników nie była przypadkowa. Przyszli, by uświetnić otwarcie wystawy 
nawiązującej do bożonarodzeniowych tradycji. To już IX ekspozycja warsztatowiczów, 
tym razem zatytułowana „Hej kolęda, kolęda…”. Ma ona zachęcać do wspólnego 
kolędowania i podziwiania prac wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej nr 1 prowadzonego przez rybnickie koło Polskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Po uroczystym otwarciu wystawy przez 
Marzenę, która zapaliła lampkę w witrażowej szopce, 
wszyscy goście rozpoczęli zwiedzanie. A ich uwagę przykuła 
sporych rozmiarów instalacja z kolędnikami – sympatycz-
nym turoniem i groźną śmiercią. Warto przypomnieć sobie 
popularny niegdyś bożonarodzeniowy zwyczaj kolędowa-
nia z gwiazdą, szopką czy turoniem, który dziś należy już 
do rzadkości – ekspozycja czynna będzie do 31 stycznia 
przyszłego roku. 

Wystawę otwarto 3 grudnia, czyli w  Międzynarodowym 
Dniu Osób Niepełnosprawnych. Do uczczenia tego święta 
włączył się również Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku, który 
zorganizował w swojej siedzibie dzień integracji zawodowej  
i społecznej, a w jego trakcie odbyły się warsztaty i pogadanki 
związane z problem integracji z osobami niepełnosprawnymi. 

Na towarzyszącym imprezie jarmarku świątecznym można 
było znaleźć wyjątkowe prezenty dla najbliższych. 

Cieszący się sporym zainteresowaniem „Wieczór sztuk” 
w Domu Kultury w Chwałowicach tym razem miał świą-
teczno – anielską oprawę…

Anielski wieczór wypełniły dźwięki fletni pana, na której 
zagrał Artur Thomas, a licznie przybyła publiczność podzi-
wiała fotografie Jacka Komorowskiego i Andrzeja Waltera.
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Rzadko się zdarza żeby w muzealnej placówce panował taki 
harmider. Rzadko też zwiedzającym towarzyszy głośna muzy-
ka, tańce i frywolne przyśpiewki. Wszystko tłumaczy jednak 
wizyta w rybnickim Muzeum grupy kolędników. Im wszystko 
uchodzi na sucho…
Kolędnicy, czyli grupa obrzędowa „Szlachcice” z zespołu „Bałamu-
ty” ze Zwardonia wraz z głośną kapelą, przejęli Muzeum w całko-
wite władanie. Już od progu zachęcali przechodniów do wejścia i 
obejrzenia wystawy „Hej kolęda, kolęda… Od Mikołaja do Trzech 
Króli”. A co najważniejsze, pokazali jak kolęduje się na Żywiecczyź-
nie – Szlachcic, Góral, Masorz i Żyd z Żydówką wplątywali w dziw-
ne dialogi świąteczne życzenia, tańcząc i śpiewając z gospodarzami i 
gośćmi. Wystawę można oglądać do 10 lutego, a otwarto ją 6 grud-
nia. Św. Mikołaj, który – nie wiedzieć czemu – był łudząco podobny 
do dyrektora placówki Bogdana Klocha, życzył wszystkim gościom 
pomyślności i radości w święta. 

IV Silesia Gospel Festival był częścią II Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolę-
dowania. Warsztaty gospel w tym roku prowadzili: Katarzyna „Puma” Piasecka, 
Adam Rymarz i Kamil Barański. Podczas koncertu finałowego w towarzystwie 
profesjonalnych muzyków zaprezentowali się także uczestnicy warsztatów i ze-
społy amatorskie. Gospel znów rozkołysał publiczność, aż żal było wychodzić...
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Na scenie „Soul Hunters Gospel Cho-
ir”, który prowadzi Katarzyna „Puma”  
Piasecka.
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Zwyczaj kolędowania jest znany od dawna – chodze-
nie po kolędzie rozpoczynało się już w drugim dniu 
świat Bożego Narodzenia i trwało do 6 stycznia (Trzech 
Króli), a nawet 2 lutego (Matki Boskiej Gromnicznej). 
Grupy kolędnicze chodziły z maszkarami zwierząt, którymi 
straszyli, a w biblijną opowieść o Bożym Narodzeniu wplatali 
ludowe wątki i tradycje. Kolędowanie było rodzajem zabawy, 
zarówno dla członków grup kolędniczych, jak i widzów. Ży-
czenia składano wierszem lub kolędą, płatając przy tym różne 
figle i recytując zabawne rymowanki. W zamian za życzenia, 
gospodarze obdarowywali przebierańców świątecznymi smakołykami 
lub wykupywali się drobnymi datkami. Obchód kolędniczy był wyczeki-
wanym wydarzeniem, a pominięcie któregoś z domów uważane było za 
zły znak, bowiem składane przez kolędników życzenia miały zapewnić 
pomyślność i urodzaj w nadchodzącym roku. 

Warto podkreślić, że na Śląsku 
szczególną datą jest 6 grudnia. 
W tym dniu we wsiach i miastach 
Górnego Śląska można było spo-
tkać prawdziwego św. Mikołaja w 
stroju biskupa, który przepytywał dzieci z pacierza, nierzadko każąc 
klęczeniem na śniegu. Często towarzyszyły mu diabły i anioły. Istnieją 
też miejscowości, w których w okolicach 6 grudnia rozpoczynały kolę-
dowanie specyficzne grupy. W Łące koło Pszczyny w pierwszą niedzielę 
po 6 grudnia pojawiają się barwnie przebrane „Bandy Mikołajowe”, zaś 
Trójwieś Beskidzka słynie z chodzących 6 grudnia po wsi „Mikołajów 
Beskidzkich” z Medulą (matką niedźwiedzi) na czele. W pozostałych 
regionach Śląska kolędowanie rozpoczynało się w wigilijny wieczór, a od 
św. Szczepana pojawiały się grupy „Herodów”, przedstawiające krótkie 
teatrzyki ludowe o królu Herodzie. Chodzili też pastuszkowie – trzej 
skromnie ubrani chłopcy, śpiewający pieśni własnego autorstwa, czy 

betlejkorze – chłopcy z betlejką, czyli własnoręcznie wykonaną szopką 
bożonarodzeniową, a w sylwestrowy wieczór z życzeniami przychodziły 
grupy „Dziadów Noworocznych”, których barwne pochody po dziś 
można podziwiać w południowo-zachodniej części Beskidu Żywiec-
kiego. Najpopularniejszą na Górnym Śląsku grupą kolędniczą byli 

jednak „Trzej Królowie”, którzy 
6 stycznia odwiedzali domy,  
a za życzenia wypraszali drob-
ne datki. Dzień Trzech Króli 
kończył świąteczny cykl Bożego 

Narodzenia. 
Warto przypomnieć, że po raz pierwszy tej zimy święto Trzech Króli 

będzie dniem wolnym od pracy! Świętujmy więc i kolędujmy! Warto 
przy tej okazji zajrzeć do rybnickiego Muzeum na wystawę „Hej 
kolęda, kolęda... Od Mikołaja do Trzech Króli”, którego sale 
wypełniły oryginalne i unikatowe stroje chodzących po wsiach grup 
kolędniczych, rekwizyty masek zapustnych oraz niezwykłe archiwalne 
i współczesne fotografie kolędujących przebierańców. Eksponaty zo-
stały wypożyczone m.in. z muzeów w Bytomiu, Gliwicach, Katowicach, 
Tychach i Zabrzu. 

(S) 

Z medulą i betlejką

Niedzielne popołudnie i wieczór 19 grudnia 
spędźmy na Rynku! Przyłączmy się 

do wspólnej Wigilii 
oraz zabawy na koncercie Kasi Skrzyneckiej! 

Zdjęcia: (r), (m), (gr), (s)
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 Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie  II

Całość została opisana i pod nazwą „System 
doładowania e-karty przez Internet” (w skrócie 
SDK), zrealizowana i wdrożona jako nowy 

moduł Projektu 
e-Karty. Na stro-
nie www.ekarta.
rybnik.eu został 
z a m i e s z c z o n y 
link prowadzący 
bezpośrednio do 
strony logowania 

na platformę SDK, na której po poprawnym 
zalogowaniu wykonujemy wszystkie czynności 
związane z zakupem biletów. Zalogowanie 
się do platformy wymaga podania przez użyt-
kownika:
1) numeru e-karty w przypadku e–karty na 

okaziciela, 
2) numeru e-karty i numeru PESEL użytkow-

nika w przypadku e-karty imiennej. 
Po zalogowaniu się użytkownicy wszyst-

kich e-kart muszą się jeszcze przygotować  
na podanie adresu e-mail, na który SDK wy-
syła powiadomienia. Każdy użytkownik chcący 
skorzystać z platformy SDK musi zapoznać się  
i zaakceptować regulamin. Regulamin akcep-
tuje się bezpośrednio po pierwszym logowaniu 
oraz każdorazowo po jego zmianie. Po dokona-

niu zamówienia biletu należy wykonać przelew 
na konto, którego numer jest podany na za-
kończenie operacji zamówienia. Po wpłynięciu 
środków na konto ZTZ, użytkownik wykonuje 
operację przeniesienia zakupionego biletu na 
e-kartę. Przeniesienie można wykonać na trzy 
różne sposoby:
• w MPS–ie, gdzie wszystkie czynności zwią-

zane z przeniesieniem biletu wykonuje 
pracownik obsługi MPS,

• w Telecentrum lub infokiosku, gdzie wszyst-
kie czynności związane z przeniesieniem 
użytkownik wykonuje samodzielnie,

• w domu na własnym komputerze, wy-
posażonym w czytnik kart stykowych  
(np. czytnik do kart z podpisami cyfrowymi)  
i  zainstalowanym sterownikiem do  
e-karty stykowej.  Aby jednak takie 
przeniesienie było możliwie, użytkow-
nik musi dokonać wymiany posiadanej 
dotychczas e-karty na e-kartę imienną  
z interfejsem stykowym. 
Szczegółowy opis obsługi platformy 

SDK jest zawarty w podręczniku użyt-
kownika, który jest dostępny na stronie  
www.ekarta.rybnik.eu. Na stronie tej dostępny 
jest także regulamin, z którym można się zapo-
znać  jeszcze przed zalogowaniem. 

Wdrożenie nowej funkcjonalności jako 
kolejnego modułu Projektu e-Karty, było 
możliwe dzięki uzyskaniu przez Miasto Rybnik 
dofinansowania Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji. W najbliższym czasie planuje-
my również uruchomienie funkcji doładowania 
przez Internet konta e-portmonetki.

Pragniemy także przypomnieć, że procedu-
ra dostępu do usługi e-portmonetki została 
uproszczona. W chwili obecnej nie trzeba już 
podpisywać żadnych umów ani składać wnio-
sków, wystarczy tylko podejść do MPS-u na  
Pl. Wolności i poprosić obsługę o aktywowanie 
usługi. Usługę e-portmonetki można urucho-
mić nie tylko na e-kartach imiennych,  ale także 
na e-kartach na okaziciela. W celu ułatwienia 
obsługi oraz oszczędności czasu użytkowników 
wszystkie e-karty wydane po 1 kwietnia 2010 r.,  
posiadają aktywną usługę e-portmonetki. 
Uproszczenie procedury uruchamiania usługi 
skutkuje brakiem możliwości zwrotu środków 
w postaci czystej gotówki. Środki wpłacone na 
konto e-portmonetki możemy wykorzystać na 
opłaty w parkomatach, zakup biletów komuni-
kacji miejskiej oraz biletów i karnetów wstępu 
na ośrodki sportu i rekreacji.

Doładowanie e-karty przez Internet
W odpowiedzi na liczne głosy użytkowników e-karty, powstał pomysł na wdrożenie 

nowej funkcjonalności, polegającej na możliwości doładowania e-karty poprzez Internet. 

Noworoczne koncerty w rybnickich 
kościołach

Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik” z zespo-
łem wokalnym „6 na 6”
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Niedobczycach
Niedziela, 2 stycznia 2011, ok. godz. 
18.00 (po mszy wieczornej)

Kolędy i pastorałki w wykonaniu zespołu 
„Karlik”
Kościół Matki Boskiej Bolesnej 
Wtorek, 4 stycznia, ok. godz. 18.00 

MOD „Rybnik” z zespołem „6 na 6”
Kościół św. Teresy od Dzieciątka Jezus  
w Chwałowicach
Czwartek, 6 stycznia, ok. godz. 18.00 
(po mszy wieczornej)

Koncert Roberta Janowskiego
Kościół  św. Jadwigi na Nowinach
Piątek, 7 stycznia, godz. 19.00 (po mszy 
wieczornej)

Filharmonia Rybnicka z udziałem Ewy Urygi
Kościół św. Jadwigi na Nowinach  
Sobota, 8 stycznia, godz. 19.00

Orkiestra Symfoniczna oraz chór Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej im. K. i A. 
Szafranków 
Kościół Królowej Apostołów św. Jadwigi na 
Nowinach. Z orkiestrą wystąpią: Gabriela 
Ciołek-Sitter – sopran, Adam Mokrus – 
skrzypce, Michał Marcol – skrzypce.
Piątek, 14 stycznia, godz. 17.00 (przed 
mszą wieczorną)
  
Koncert braci Pospieszalskich
Kościół św. Jadwigi na Nowinach
Sobota, 15 stycznia, godz. 19.00

MOD „Rybnik” z zespołem „6 na 6”
Kościół św. Trójcy Przenajświętszej w Po-
pielowie 
Niedziela, 23 stycznia, ok. godz. 18.00 
(po mszy wieczornej)

MOD Rybnik z zespołem „6 na 6”
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Boguszowicach Starych
Niedziela, 30 stycznia, ok. godz. 17.00 
(po mszy wieczornej)

Wystawa szopek bożonarodzeniowych
Od 2 do 31 stycznia w Fili Nr 8 Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
ul. Reymonta 69.

XI Przegląd przedsta-
wień bożonarodzenio-
wych
w Domu Kultury w 
Chwałowicach
Od 10 do 11 stycznia 2011 r.  
– przesłuchania konkur-
sowe,
14 stycznia – koncert fina-
łowy

VI Wojewódzki integracyjny przegląd 
widowisk jasełkowych w Powiatowej  
i Miejskiej Bibliotece Publicznej
od 8 do 10 lutego 2011 r. – prezentacje 
grup, 17 lutego – finał przeglądu

Projekt współfinansowany przez Unię Euro-
pejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Informacje źródłowe na temat Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.
rpo.slaskie.pl
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P r o j e k t  " D o ł a d o w a n i e  
e-karty przez Internet" otrzymał 
dofinasowanie MSWiA na reali-
zację projektu informatycznego 
lub innego przedsięwzięcia 
wspierającego rozwój społe-
czeństwa informacyjnego.



20 Nr 12/474; grudzień 2010

Najtrudniej odpowie-
dzieć Mikołajowi na 
pytanie, czy było się 
grzecznym.

Dotarł też do Przedszkola nr 14 
w Chwałowicach, gdzie już od rana 
z niecierpliwością czekali na niego 
wychowankowie placówki. Święty 
przybył do nich z wielkim workiem pre-
zentów, ale zanim maluchy otrzymały 
upominki, zaprezentowały Mikołajowi 
wiele piosenek i wierszyków, których 
wcześniej nauczyły się specjalnie z 
myślą o wizycie wyjątkowego gościa. 
Mikołaj wręczył prezenty, obiecał, że 
przybędzie do dzieci już za rok i złożył 
wszystkim serdeczne życzenia świą-
teczne. I w mgnieniu oka zniknął, by 
pojawić się w pobliskim Domu Kultu-
ry, gdzie powitały go tłumy dzieci i ich 
opiekunowie. Czas do przybycia gościa 
z dalekiej Laponii umilały występy 
najmłodszych artystów rozwijających 
swoje talenty w chwałowickiej placów-
ce, ale najważniejsze było oczywiście 
spotkanie ze św. Mikołajem. Najod-
ważniejsze maluchy otrzymały zabawki 
w nagrodę za sceniczne popisy, a 
wszystkie obecne na sali dzieci wró-
ciły do domu z adwentowym, słodkim 
kalendarzem. Najmłodszych chwało-
wiczan było tak wielu, że w trudnej 
pracy przy rozdawaniu 300 prezentów 
pomagali Mikołajowi przedstawiciele 
Rady Dzielnicy – Joanna Cichecka i 
Andrzej Wojaczek. Z Chwałowic naj-

bliżej do… Meksyku, ale wyjątkowy 
święty był już tak zmęczony, że na 
spotkanie dotarł… autobusem. Dzieci, 
które w Parku „Kozie Góry” czekały na 
wizytę nie nudziły się i zanim otrzymały 
słodkie upominki ubrały choinkę w 
ekologiczne ozdoby. Pobyt w Meksy-
ku zapewniła ulubionemu świętemu 
Rada Dzielnicy, a jej przewodniczący 
Roman Widerski był bardzo podobny 
do rozdającego prezenty Mikołaja, ale 
pewnie to tylko złudzenie?! W swojej 
podróży po mieście gość z dalekiej 
Laponii dotarł też do wychowanków 
placówki wsparcia dziennego z Pa-
ruszowca-Piasków i rozdał im 30 
paczek, które przygotowała tamtejsza 
Rada Dzielnicy. Wychowankowie 
zrewanżowali się występami recytator-
skimi i muzycznymi. 

Nie od dziś wiadomo, że Mikołaj 
jest najbardziej lubianym, ale i zapra-
cowanym świętym, dlatego w pracy 
wyręczyli go również przedstawiciele 
władz miasta – prezydent Adam 
Fudali i jego zastępcy Ewa Ryszka i 
Michał Śmigielski – rozdawali drobne 
prezenty na rybnickim Rynku. A ze 
sprawdzonych źródeł wiemy, że Święty 
był tego dnia widziany jeszcze w wielu 
innych punktach miasta... 

Blisko 300 paczek św. Mikołaj rozdał 

Przyjechał 
najsympatyczniejszy święty

„Jadą, jadą sanie, księżyc złoty świeci. Hej, jedzie Mikołaj do wszyściuś-
kich dzieci”… Oczywiście wszyściuśkich... grzecznych dzieci! Tych  
w Rybniku nie brakuje, więc święty Mikołaj miał w tym roku wy-
jątkowo dużo pracy. Już na dzień przed 6 grudnia pojawił się,  
i to sklonowany, na Rynku.

W Przedszkolu nr 14 św. Mikołaj pojawił się już rano.

Z DK w Chwałowicach, gdzie witały go tłumy dzieci...

... dotarł do dzielnicy Meksyk.

Ze względu na ciszę wyborczą prezydent Adam Fudali w roli św. Mikołaja 
wystąpił dzień po inauguracji imprezy na Rynku, za to dokładnie 6 grud-
nia. Towarzyszyli mu wiceprezydenci Ewa Ryszka i Michał Śmigielski.

N i e  w s z y s t k i e  
mikołajkowe konkur-
sy na lodowisku wy-
magały łyżwiarskich 
umiejętności.

V



Placówka zadbała o to, by wskrzesić tradycje 
wysyłania kartek, a zainteresowanie konkursem 
daje nadzieję, że młodzi ludzie będą słać bo-
żonarodzeniowe życzenia nie tylko sms-owo. 
Napłynęło aż 507! prac z całego województwa, 
m.in. z Pstrążnej, Gaszowic, Jastrzębia-Zdroju, 
Rydułtów, Pszowa, Czernicy, Żor, Gliwic, Sie-
wierza, czy Piekar Śl. Wykonane przez uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów i placówek 
specjalnych kartki i koperty były bardzo pomy-
słowe – malowane, wyklejane i wyszywane. Nie 
zabrakło nawet kartki ozdobionej bakaliami! 
Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach 
przyznano Julii Stachurze z Gliwic, Annie 
Zojzie z Żor, Natalii Krawiec ze Strzebinia  
i Piotrowi Foberowi ze Strumienia, a w gronie 
laureatek znalazły się także uczennice rybnic-
kich szkół – Julia Goczał, Daria Bienia, Zofia 
Kampka i Edyta Radecka. 

O tym, jak ważne jest wysyłanie świątecznych 
pozdrowień, przypomniano również dorosłym, 

zachęcając ich do samodzielnego przygoto-
wania świątecznych kartek. Wydawać by się 
mogło, że wykonanie kartki techniką haftu ma-
tematycznego musi być bardzo trudne. Tymcza-
sem jest on nazywany „haftem dla leniwych”, 
bo w bardzo szybki sposób można wykonać 
efektowną pracę. Przekonali się o tym 
uczestnicy warsztatów plastycznych pt. „Boże 
Narodzenie w kartkach zaplątane”, jakie od-
były się w Młodzieżowym Domu 
Kultury. Tajniki tej metody, która 
polega na nakłuwaniu papieru 
zgodnie z wybranym szablonem, 
a następnie na łączeniu nitką 
(haftowaniu) poszczególnych 
dziurek, uczyła Danuta Ficner. 
To prawdziwa pasjonatka tej 
metody – co roku wykonuje setki 
kartek świątecznych i sama two-
rzy wzory oraz szablony. Dzięki 
D. Ficner każdy uczestnik warsz-

tatów wykonał kilka kartek, które po wypisa-
niu życzeń trafią do znajomych i rodziny. Na 
pewno ucieszą bardziej niż te, które znajdziemy  
w sklepach…                                               (S)

Trochę wysił-
ku na warsz-
tatach, a mogą 
powstać wyjąt-
kowe kartki.

Kartki nagrodzone w konkursie ogłoszonym przez DK w Niewiadomiu.

Koszykarki rybnickiego UTEX-u w przerwie pomiędzy treningami  wcieliły się 
w rolę pomocników Świętego Mikołaja i postanowiły odwiedzić dzieci, które ten 
ważny dzień spędzają w szpitalu. Zawodniczki na co dzień trenowane przez Mirosława 
Orczyka pojawiły się na oddziale dziecięcym, dzieci starszych, chirurgii dziecięcej oraz 
dziecięcej laryngologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 i obdarowaly małych 
pacjentów mikołajowymi upominkami. 

Zdj. M.T.

Koszykark i  miko ła jk i
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Wszyscy wszystkim 
ślą życzenia...

A przynajmniej powinni – najlepiej w tradycyjny sposób, a jeszcze 
lepiej – na własnoręcznie wykonanych kartkach. Jak je zrobić uczyli 
się uczestnicy warsztatów w Młodzieżowym Domu Kultury. Z kolei 
najmłodsi mieszkańcy naszego regionu pokazali swoje świąteczne 
kartki i ozdobne koperty jurorom konkursu plastycznego zorgani-
zowanego przez Dom Kultury w Niewiadomiu.  

dzieciom z Przedszkoli nr 11 i 2 oraz w Szkole Pod-
stawowej nr 34 w dzielnicy Smolna. Jak co roku 
świętego poprosili o taki gest dzielnicowi radni. Nie 
wahał się nawet przez chwilę, bo tak jak dzieci lubi 
bawić się z „Przygodą”, a właśnie ten zespół od lat 
towarzyszy mikołajkowym spotkaniom w dzielnicy. 
Zgodnie z przewidywaniami tancerki i tancerze  
z „Przygody” piosenką „Nowoczesny Mikołaj tań-
czy rocka” wciągnęli do wspólnej zabawy i dzieci,  
i siwobrodego staruszka. Ten ostatni dosyć szybko 
się zmęczył i w otoczeniu aniołków zasiadł na swoim 
tronie. Kiedy odsapnął, obserwując kolejne zabawy 
wyjątkowo grzecznych najmłodszych smolnioków, 
po kolei obdarował ich słodkimi prezentami. 

Na lodowisku przy ul. Budowlanych Mikołaja 
zastępowały elfy. Pomocnicy świętego obdzielali 
słodyczami zarówno tych, którzy przystępowali 
do kolejnych konkursów, jak i poszczególnych 
zwycięzców. W łyżwiarskich konkurencjach naj-
większe emocje wzbudziła ta, w której odbywał się 
pojedynek na poduszki z zawiązanymi oczami. Spe-
cjalną atrakcję stanowił pokazowy mecz hokejowy,  
w którym zmierzyły się zespoły Silesia Bulls z Ryb-
nika i Okolic oraz Amatorów Hokeja z Tworkowa. 
Byki pokonały rywali w stosunku 8:7. Wynik, jak 
na mecz hokeja nie był najwyższy, jeśli zważyć, że 
w bramkach nie stanęli bramkarze. 

(S), (gr)

C



Punkty sprzedaży 
c h o i n e k  l e ś n y c h 
Nadleśnictwa Rybnik

S z k ó ł k a  –  p u n k t 
sprzedaży, czynne pn.–
pt. 8–16, ul. Wielopolska 
6, sobota 8–13, 44-200 
Rybnik, tel. 32/42 22 372
694 466 003; Leśnictwo 
Szczotki, ul. Kamieńska 
1, 44-238 Przegędza, tel. 
694 466 010; Leśnictwo 
Jankowice, ul. Rybnicka 
47, 44-266 Świerklany, tel. 
694 466 012; Leśnictwo 
Zwonowice, ul. Wygony 
12, 44-295 Lyski,  tel. 
694 466 015; Leśnictwo 
Chwałęcice, ul. Gzelska 
17, 44-292 Rybnik, tel. 694 
466 017.

Jak co roku w okresie przed-
świątecznym nadleśnictwo 
prowadzi sprzedaż choinek  
z własnych plantacji. W ofercie 
znajdują się świerki pospolite  
w doniczkach oraz cięte świerki  
i sosny. Ze względu na duże za-
interesowanie innymi gatunkami 
drzew, wkrótce rybniccy leśnicy 
będą sprzedawać także jodłę, 
świerka serbskiego i daglezję.

W ubiegłym roku nabywców 
znalazło ponad 4 tysiące drze-
wek. — Jesteśmy najtańsi na 
rynku. Od lat nie zmieniamy 
cen, choinkę można u nas kupić za 20 do 25 zł.  
Poza tym prowadzimy sprzedaż aż do Wigilii i 
towaru nam nie brakuje. Plantacje, na jakich 
rosną bożonarodzeniowe drzewka, powstają na 
nieużytkach, pod liniami energetycznymi i na 
gruntach rolnych. Ich hodowla nie daje nadle-

śnictwu wielkich zysków. — W zamierzeniu ta 
działalność nie powinna przynajmniej przynosić 
strat. Zasiew, sadzenie, transport i sama sprzedaż 
drzewek kosztują. Prawdziwym zyskiem jest dla 
nas to, że eliminujemy kradzieże. Przez umoż-
liwienie łatwego, taniego zakupu, zniechęcamy 
potencjalnych złodziei. Dzięki temu, mimo  
że nasze lasy znajdują się na silnie zurbanizowa-
nym obszarze, zjawisko kradzieży drzewek jest 

marginalne. Martwi 
nas natomiast ob-
łamywanie gałązek,  
z których później po-
wstają stroiki. Pozba-
wione nawet jednej 
takiej gałązki drzew-
ko zostaje oszpecone 
i z reguły nie nadaje 
się już do sprzedaży. 
Kilkumetrowe cho-
inki, które zdobią 
reprezentacyjne pla-
ce miast, pochodzą 
najczęściej —  jak 
tłumaczy nadleśni-

czy — z czyjegoś ogrodu. Właściciel takiego 
drzewa występuje o pozwolenie na wycinkę, a 
tej dokonuje się przed świętami, pozbawiając 
wnioskodawcy i problemu, i niepotrzebnych 
kosztów. Samo nadleśnictwo dużymi choinka-
mi nie handluje. Jeśli okazałe drzewo znajduje 

się na terenie przewidzianym pod przyszłorocz-
ny zrąb, można je wyciąć wcześniej, natomiast 
nie ma takiej możliwości poza tym obszarem, 
gdzie w ramach trzebieży pod topór idą wyłącz-
nie najbardziej liche, najbrzydsze egzemplarze.

— Nie mieć żywego drzewka na święta, to był-
by wstyd dla kogoś, kto pracuje w nadleśnictwie. 
Zaopatrujemy się tak, jak wszyscy. Ja przez sen-
tyment wolę świerka, a moja żona ze względów 

praktycznych – sosnę, która nie traci tak szybko 
igieł — mówi J. Fidyk.

Aura w mijającym roku nie przysłużyła się 
urodzie drzewek, jakie niebawem trafią do 
naszych domów. Długotrwałe ulewy z jednej 
strony, z drugiej równie niekorzystne okresy 
upałów, zakłóciły ich prawidłowy rozwój. Ja-
nusz Fidyk wyjaśnia, że najbardziej widocznym 
objawem wpływu niepożądanej pogody jest 
gubienie przez wiele sosen jednego z garni-
turów igieł.

— Zauważyliśmy w ostatnich latach,  
że sprowadzona do naszych lasów w latach 70.  
z Ameryki Północnej sosna czarna, przyjmowana 
wówczas entuzjastycznie jako gatunek odporny 
na zanieczyszczenia przemysłowe, zaczęła nagle 
poważnie chorować. Dlatego obecnie sadzimy  
w lasach wyłącznie rodzime gatunki drzew. Tymi, 
które nie występują u nas naturalnie, obsadzamy 
tylko plantacje. 

(gr)

Choinka jak żywa

— Choinka pachnie dopóki parują olejki 
eteryczne. Jeśli igły przeschną, jej zapach znika. 
Żeby utrzymać go jak najdłużej, trzeba choinkę 
ustawiać daleko od źródła ciepła, a najlepiej  
w chłodnym pomieszczeniu. Podobnie powinni-
śmy postępować z drzewkiem w doniczce. Jeśli 
mamy zamiar później je posadzić, nie możemy 
dopuścić do tego, by „wyczuło” w naszym domu 
wiosnę i rozpoczęło wegetację. Gdy pojawią się 
przyrosty, szanse na to, że się przyjmie po za-
sadzeniu, są niewielkie — radzi nadleśniczy 
Nadleśnictwa Rybnik Janusz Fidyk (na zdj.).

Te piękne drzewa jeszcze przez wiele lat pozostaną ozdobą lasu...                                                                                                    Zdjęcia: (gr)

22 Nr 12/474; grudzień 2010



Organizatorzy konkursu z Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej oraz 
pisma „Głos Nauczycielski” byli pod 
wrażeniem, że tak wysoką pozycję 
osiągnęła osoba prowadząca OPP, 
a nie tzw. „przedmiotowiec”. Dotąd 
nauczyciele o specjalizacji „arty-
stycznej” rzadko do konkursu byli 
zgłaszani, nigdy zaś nie byli w czołów-
ce. — To zarówno dla mnie, jak dla 
placówek  tego typu duże wyróżnienie 
i docenienie ich roli wychowawczej. 
Została przełamana pewna praktyka 
stawiająca wyżej nauczycieli przed-
miotu, a przecież placówki edukacji 
artystycznej mają niejednokrotnie 
ogromny wpływ na kształtowanie 
postawy życiowej młodego człowieka. 
W szkole podstawowej uczeń spędza 
sześć lat, w gimnazjum trzy, podobnie 
jak w szkole średniej. Do „Przygo-
dy” przychodzą często 3-, 4-latki,  
a odchodzą dorośli ludzie, spędzając 
w „przygodowym” środowisku całe 
dzieciństwo, młodość i część dorosłego 
życia. To musi wywrzeć na nich piętno 
— mówi laureatka. I wywiera... To 
właśnie wychowankowie „Przygody”, 
studenci, licealiści, ale również ich 
rodzice postarali się, by A. Geratow-
ska znalazła się gronie prawie setki kandydatów 
do tytułu „Nauczyciela Roku 2010”. Do wyboru 
A. Geratowskiej do grupy nominowanych, 
jury pod przewodnictwem dyrektora Insty-
tutu Badań Edukacyjnych prof. Stefana M. 
Kwiatkowskiego zostało przekonane bardzo 
osobistymi listami dołączonymi do oficjalne-
go wniosku z dokonaniami i sukcesami OPP 
„Przygoda” w czasie 15 lat dyrektorowania pani 
Anity (fragmenty listów niżej). — „Przygoda” to 
coś najlepszego, co zdarzyło się w naszym życiu 
— pisali w listach „przygodowcy”, podkreśla-
jąc, jak wiele dało im członkostwo w zespole  

i w jaki sposób spędzony w nim czas wpłynął 
na ich przyszłe życie. Tu uczyli się nie tylko 
tańca i śpiewu (a z czasem także wrażliwości 
plastycznej), ale również szacunku dla folkloru 
i tradycji, odpowiedzialności, dyscypliny oraz 
umiejętności współpracy w grupie. Tu był ich 
drugi dom i rodzina, tu zawierali przyjaźnie, tu 
budziły się uczucia, nierzadko kończące się ślu-
bem, tu wreszcie dziś przysyłają własne dzieci, 
by i one mogły przeżyć fascynującą przygodę 
z „Przygodą”. Dla wielu uczestników zajęć  
w „Przygodzie” pasja stała się życiowym wy-
borem, ukierunkowała go, rozwinęła talenty,  

a 

koncertowe trasy były oknem na Polskę  
i świat.

Anita Geratowska, jedyna reprezentantka 
województwa śląskiego w konkursie, nie żałuje, 
że konkursu nie wygrała – nagrodą za pierw-
sze miejsce była tablica interaktywna, która 
bardziej przyda się zwycięzcy, nauczycielowi 
fizyki. Ona sama otrzymała oprogramowa-
nie komputerowe, na razie niekompatybilne  
z używanym systemem, ale od tej pory na 
ścianie siedziby OPP mógł zawisnąć certyfikat 
„Placówka na medal”.   

(r)

Jesteśmy dziećmi „Przygody”...

e
Jesteśmy dziećmi OPP „Przygoda”, 
jesteśmy dziećmi Zespołu Tańca Lu-
dowego „Przygoda”, jesteśmy dzieć-
mi pani Anity Geratowskiej.

e
Pierwszym, co wielu z nas kojarzy 
się z „Przygodą” pani Anity, jest ro-
dzinna atmosfera panująca w całej 
placówce. W żadnej szkole, z żad-
nym wychowawcą nie czuliśmy się 
tak otoczeni troską i wiarą w nasze 
możliwości jak tutaj.

e
Śmiało mogę stwierdzić, iż zespół 

ten odkąd pamiętam jest dla mnie 
jak rodzina. Mam zatem mnóstwo 
rodzeństwa i dwie mamy, jedną, 
której dziękuję, że zapisała mnie na 
zajęcia i drugą – panią Anitę, która 
już przez tyle lat prowadzi mnie, uczy 
i na pewno w dużym stopniu wpły-
nęła na moje zachowanie.

e
Wierzy w nas, a my wierzymy w nią. 
Bo przecież kim byśmy byli, gdyby 
nie jej upór, cierpliwość i zaanga-
żowanie w to, co robi na co dzień.

e
Dużo wie o mnie – o moim zdrowiu, 

o mojej rodzinie – jest częścią moje-
go życia. Pomogła mi wiele razy, np. 
zmienić szkołę, za co bardzo jej dzię-
kuję. Pomaga mi uwierzyć w siebie.

e
Jedną z metod wychowawczych pani 
Anity jest dyscyplina – rzeczywiście, 
bardzo surowa. Rozumiemy to – ze-
spół jest liczny, więc wymaga zapa-
nowania nad dużą grupą, nie zawsze 
w pełni duchem obecną.

e
Dzięki niej przestałam się garbić. 
Byłam jedną z najwyższych dziew-
czynek w grupie, żeby to ukryć i nie 

wyróżniać się wśród innych, garbi-
łam plecy i spuszczałam wzrok. Ale 
pani Anita na każdych zajęciach 
wołała: „Matusiczka! Jesteś na sce-
nie! Czego szukasz pod tymi noga-
mi? Wyprostuj się, uśmiech numer 
sześć, pokaż mi, że jesteś gwiazdą”. 
Tak potrafiła zmotywować nawet 
najbardziej nieśmiałe i zamknięte 
w sobie dziecko.

e
To właśnie dzięki niej nauczyłam 
się jak pozbywać się kompleksów  
i stawać się osobą bardziej pewną 
siebie. To ona jako pierwsza do-

strzegła moje umiejętności wokalne  
i dzięki niej zostałam doceniona pod-
czas wielu konkursów wokalnych.

e
Pani Anita jest uparta, troskliwa, 
roztrzepana, pomocna, marudna, 
szczera, wesoła. Te wszystkie ce-
chy składają się na wspaniałego 
człowieka.

e
Wiadomo, że czasem zdarza się, że 
krzyczy, miewa gorsze dni lub jest 
zła, ale zawsze powtarza, że najwię-
cej wrzeszczy na tych, na których jej 
najbardziej zależy.

Zespół folklorystyczny „Przygoda”, przekształcony 
później w Ognisko Pracy Pozaszkolnej, istnieje nieprze-
rwanie od 38 lat. W zajęciach uczestniczą dzieci w wieku 
szkolnym i przedszkolnym, których liczba od lat wynosi 
ok. 650. Podstawą działalności „Przygody” jest 35 grup 
folklorystycznych, a także grupy tańca nowoczesnego, 
zespół wokalny i koła plastyczne. Ognisko jest orga-
nizatorem kilku wielkich imprez ogólnopolskich, jak 
wojewódzki konkurs piosenki śląskiej „Karolinka” czy 
konkursy plastyczne „Moje spotkanie z folklorem” oraz 
z cyklu „Kwiaty”. Zespół uczestniczy w życiu kulturalnym 
miasta, występując przy okazji różnych uroczystości, ale 
promuje też Rybnik w wielu zakątkach Polski oraz na 
świecie poprzez udział w festiwalach folklorystycznych, 
z których rzadko wraca bez nagrody. 

Szefująca całemu OPP Anita Geratowska objęła 
dyrekcję po swojej matce, nieodżałowanej Renacie 
Hupce. Oprócz dyrektorowania, Anita prowadzi zajęcia 
dla czterech grup, w których uczestniczy ok. setka dzieci 
i młodzieży od 4 do 22 lat. Wyróżnienie w konkursie 
„Nauczyciel Roku 2010” odebrała z rąk minister eduka-
cji Katarzyny Hall na Zamku Królewskim w Warszawie.  
W tym roku A. Geratowska otrzymała także Odznakę za 
Zasługi dla Województwa Śląskiego, przyznaną przez 
Kapitułę Sejmiku Województwa Śląskiego. 

Anita Geratowska, dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej Zespół Tańca Ludo-
wego „Przygoda” zdobyła drugie miejsce w IX edycji ogólnopolskiego konkursu 
„Nauczyciel Roku 2010”. Jej kandydaturę zgłosili wychowankowie „Przygody”, 
którzy lata spędzone w zespole uważają za najważniejszy okres w swoim życiu... 

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 23

Anita Geratowska wspiera swoje tancerki przed każdym koncertem.
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— Do naszych obowiązków należało 
mycie włosów, modelowanie i farbowanie, 
masaż głowy, a także czynności porządko-
we — wspomina zagraniczny staż Monika 
Bizoń. — Z czasem mogłyśmy nawet strzyc. 
Zdobyłyśmy nowe umiejętności, bo nasze 
techniki diametralnie się różnią. 

Monika i 31 innych uczennic Technikum 
Usług Fryzjerskich z Zespołu Szkół nr 5  
z Niedobczyc przez trzy tygodnie kształciło się 
w szkole językowej North West Academy of 
English oraz w wybranych salonach fryzjer-
skich w irlandzkim Londonderry. Dziewczyny 
nie kryją, że były pełne obaw, bo pracowały 
w różnych częściach miasta, nie wiedziały, 
jak poradzą sobie z językiem, i czy sprostają 
wymaganiom pracodawców. Początki nie były 
łatwe, ale szybko okazało się, że się sprawdzi-
ły, a zadowoleni byli nie tylko właściciele salo-
nów, ale i klienci, którzy nie żałowali drobnych 
napiwków. — W pierwszym tygodniu praktyk 
pracowałyśmy po 3 godziny, a po pracy 
pędziłyśmy na zajęcia z języka angielskiego. 
Motywacja do nauki była duża… — podsumo-
wuje Monika. — W drugim i trzecim tygodniu 
pracowałyśmy już od 6 do 8 godzin. Miały-
śmy okazję poznać 
odmienne techniki 
pracy w zawodzie 
fryzjera, nawiązały-
śmy nowe kontakty 
oraz sprawdziłyśmy 
się w zupełnie nowej 
dla nas sytuacji. Ale 
przecież nie samą 
pracą żyje czło-
wiek… Aleksandra 

Powieśnik wspomina, jak wspólnie z innymi 
dziewczynami spędzały czas na kręgielni, 
zawierały nowe znajomości ze studentami  
z Chin, Włoch, Hiszpanii, czy Portugalii, brały 
udział w wieczorach filmowych, poznawały 
tajniki salsy oraz zwiedzały... Warto podkre-
ślić, że przed wyjazdem na staż uczennice 
wzięły udział w kulturowo-językowo-peda-
gogicznych zajęciach przygotowawczych, 
a po powrocie szlifowały zdobyte na stażu 
umiejętności w zakresie stylizacji i technologii 
fryzjerskiej oraz przedsiębiorczości. 

Jednak nie byłoby stażu, gdyby nie… Le-
onardo na Vinci, program „Uczenie się przez 
całe życie” i realizowany w jego ramach 
projekt „Kształcenie zawodowe fryzjerów  
w kontekście europejskiej mody”, na jaki 
szkoła uzyskała niebagatelną sumę 101.792 
euro! Dyrektor ZS nr 5 Dorota Wałach: — W 
trakcie ostatnich 10 lat nasza placówka prze-
chodziła zmiany organizacyjne i strukturalne, 
które wynikały m.in. z chęci wyjścia naprzeciw 
oczekiwaniom i potrzebom rynku, na którym 
zaczęły dominować usługi. W szkole powstało 
więc technikum i szkoła zawodowa, w których 
wiodącymi kierunkami stały się technik usług 

fryzjerskich i fryzjer. Z myślą o nich zaczęliśmy 
szukać odpowiednich projektów unijnych. 
Jak widać skutecznie! Dyrektor przyznaje, że 
obok ogromnej radości, jakiej towarzyszyła 
informacja o uzyskaniu dofinansowania, po-
jawiły się też obawy – czy uda się poprawnie 
rozliczyć trzytygodniowe, zagraniczne staże 
i zrealizować cały projekt. Udało się również 
dzięki nauczycielkom przedmiotów zawodo-
wych – Beacie Olszewskiej i Marzenie Fojcik,  
a wrażeniami z całego przedsięwzięcia dzie-
lono się podczas „Dnia Stażu” w rybnickim 
magistracie. W jego trakcie dziękowano 
przedstawicielom władz miasta Adamowi 
Fudalemu i Joannie Kryszczyszyn za przychyl-
ność, a pracownicom szkoły bezpośrednio 
zaangażowanym w realizację projektu, za 
pomoc. Wśród gości byli też dyrektorzy 
rybnickich szkół ponadgimnazjalnych, którzy 
podobnie, jak ZS nr 5 mają spore doświad-
czenie w pozyskiwaniu środków unijnych. 
Jednak najważniejszym momentem było 
wręczenie uczestniczkom stażu dokumentów 
„Europass”, które zwiększają ich szanse na 
znalezienie dobrej pracy, zarówno w kraju, jak 
i zagranicą. Przetłumaczone na język angiel-
ski materiały dokładnie opisują, jaką wiedzę  
i umiejętności zdobyły uczennice. Wspólnie  
z dyrektor D. Wałach dokumenty wręczył 
prezydent Adam Fudali i gratulował dziewczy-
nom dotychczasowych osiągnięć oraz życzył 
im otwarcia własnych salonów, których reno-
ma będzie przyciągała tłumy klientów. Żarto-
wał nawet, że z chęcią odwiedzi któryś z salo-
nów, jeżeli jeszcze będzie miał bujną fryzurę…  
A dyrektor D. Wałach radziła pozostałym ryb-
nickim szkołom, by sięgały po środki unijne. 
— Niech inni też spróbują! Może im się uda 
tak, jak nam!                                             (S)

Fryzjerzy na Zielonej Wyspie

Licealne święto nauki
Uczyli się reanimacji i pierwszej pomo-

cy, planowali uruchomienie działalności 
gospodarczej w Chwałowicach i głoso-
wali w prawyborach samorządowych. Tak 
było w IV LO podczas III festiwalu nauki.

Impreza jest elementem projektu eduka-
cyjnego „Partnerzy w nauce” finansowane-
go ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, w który zaangażował się również 
Uniwersytet Śląski. W tej edycji, która miała 
miejsce w Domu Kultury w Chwałowicach, 
odbyły się warsztaty przyrodniczo–ekolo-
giczne i zajęcia z przedsiębiorczości, a słu-
chacze Studium Ratownictwa Medycznego 
z Orzepowic pokazali licealistom, w jaki 
sposób udzielać pierwszej pomocy. Grupa 
uczniów wzięła też udział w III zjeździe 
Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego, 
który miał miejsce w UŚl, gdzie wysłuchała 
ciekawych wykładów i prezentacji przy-
gotowanych przez uczniów innych szkół 
zrzeszonych w „Partnerach...”. Warto nad-
mienić, że oprócz licealistów z „Kopernika” 

w zjeździe uczestniczyli uczniowie dwóch 
innych rybnickich szkół – I LO i Zespołu Szkół 
Technicznych. 

Społeczność IV LO jeszcze nie zapomnia-
ła o tej edycji festiwalu nauki, a już myśli  
o przyszłorocznej. Pojawiły się już pierwsze 
pomysły na zajęcia terenowe na ścieżkach 
edukacyjnych, czy festiwal artystyczny „Zwy-
czajni – niezwyczajni”. Będzie ciekawie, a co 
najważniejsze … naukowo. 

Ich europejska gazeta
Jeszcze pół roku potrwa projekt, jaki 

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 28, 
wspólnie ze szkołami z Anglii, Norwegii, 
Finlandii, Czech i Malty realizują od wrze-
śnia 2009 r.   

Tematem projektu Socrates Comenius jest 
„Moja europejska gazeta”, a w jego trakcie 
w każdej szkole uczniowie wraz z opiekuna-
mi przygotowują pięć gazet. Zawierają one 
informacje o różnej tematyce, a przy ich 
powstaniu uczniowie wykorzystują różne 
techniki multimedialne i porozumiewają się 

za pomocą kamer internetowych. Gazety 
docierają do każdej z partnerskich szkół, 
dzięki czemu młodzi ludzie poznają kulturę 
i życie codzienne w innych krajach. Uczą się 
też szukania interesujących tematów i pisania 
artykułów, doskonalą język angielski i po-
znają świat… Uczniowie SP nr 28 odwiedzili 
już swoich kolegów w Czechach, Norwegii, 
Finlandii i na Malcie. Tylko pozazdrościć… 

Znają region
Jak co roku w Szkole Podstawowej nr 

13 odbyły się dwa konkursy regionalne 
poświęcone znanym rybniczanom. 

W obu wzięło udział niemal trzystu 
uczniów z rybnickich szkół, a uczestnicy wy-
kazali się znajomością tradycji i zwyczajów 
śląskich oraz wiedzą o regionie. Nie obyło się 
bez poczęstunku i najpopularniejszych ślą-
skich pieśni. W starszej kategorii wiekowej 
bezkonkurencyjni okazali się gospodarze,  
w młodszej I miejsce zajęli uczniowie ZSP 
nr 4. Za rok dziesiąty konkurs regionalny. 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Zawodowiec - przyszłościowiec. Strategia mo-
dernizacji kształcenia zawodowego w Rybniku”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego”

Kompetencje, umiejętności i kwalifikacje 
rybnickiego „zawodowca–przyszłościowca”  

Projekt Zawodowiec – przyszłościowiec. Strategia 
modernizacji kształcenia zawodowego w Rybniku 
dobiega końca. Włodarze miasta poszukiwali od-
powiedzi na pytanie, jak ma wyglądać kształcenie 
zawodowe w perspektywie roku 2020. Czy udało się 
znaleźć odpowiedź? Na pewno rybniczanie udowod-
nili, że aktywnie pracują na swoją konkurencyjną po-
zycję i są zainteresowani tworzeniem ciekawej oferty 
strategicznej w zakresie edukacji ponadgimnazjalnej 
oraz wzbogacaniem dzięki niej atrakcyjności in-
westycyjnej miasta. Inicjatywa „Zawodowca” dała 
wszystkim zainteresowanym podmiotom nie tylko 
szansę na wspólne zastanawianie się, co zachować, 
co zmienić, a co ma powstać nowego, ale przede 
wszystkim nadała dyskusji ton pewnej wrażliwości 
na wiele głosów i stanowisk. Jak zatem organizować 
kształcenie zawodowca–przyszłościowca?

Patrząc na raporty z badań nie sposób nie odnieść 
wrażenia, że podstawowym celem jaki stawiają sobie 
przyszli zawodowcy jest uzyskanie zawodu (60% 
ankietowanej młodzieży). Czy takie przeświadcze-
nie młodych ludzi jest korzystne w perspektywie 
2020 roku? Być może jest to przewrotne pytanie, 
w którym kryje się wiele niepokoju. Jeśli uznamy, 
że lokalny rynek pracy dzięki powiększaniu się 
bazy ekonomicznej miasta – czyli liczby i siły firm, 
które dostarczają w pierwszej kolejności wytwarzane 
dobra i oferowane usługi poza miasto – może się 
unowocześniać, oznaczać to będzie konieczność 
kształcenia prawdopodobnie w nowych zawodach, 
a na pewno dostarczania nowych kwalifikacji zawo-
dowych. Rzecz ma się o tyle dobrze, o ile rozumiemy 
różnicę pomiędzy kwalifikacjami i zawodem, czyli 
umiejętnościami zawodowymi. Czym innym jest 
„zestaw” kwalifikacji zawodowych, a czym innym 
zawód wyuczony. Ten drugi ma być dobrą podstawą 
do dodawania kolejnych „cegiełek” kwalifikacji 
specjalistycznych zdobywanych w ramach miejskiego 
i prywatnego systemu edukacyjno–szkoleniowego.

Nowe inwestycje firm, które są realne dzięki 
nowej infrastrukturze drogowej, nowym produktom 
inwestycyjnym itd. będą powodować, że zawodo-
wiec–przyszłościowiec nie tylko będzie musiał być 
dobrze przygotowany do zawodu, ale także solidnie 
wyposażony w kwalifikacje niezbędne na danej linii 
produkcyjnej, czy w danym systemie usługowym. 
Część z nich muszą zapewnić firmy, a część powinna 
zostać osiągnięta w ramach kształcenia w szkołach 
zawodowych i technicznych.

Zwracając uwagę na te drobne różnice, warto 
zadać sobie pytanie raz jeszcze – czy to dobrze, że 
uczeń gimnazjum wybierając sobie przyszłość myśli 
o zawodzie? Czy to dobrze, że szukając dla siebie 
przyszłości zawodowca ustala samodzielnie lub  
z rodzicami na czym mu teraz zależy? Te wszystkie 
pytania znalazły odpowiedzi w zapisach strategii. 
Myliłby się jednak ten, kto czytając ów dokument 
oczekiwałby wskazań indywidualnie kierowanych do 
każdego z gimnazjalistów. Perspektywa 2020 roku, 
jaką przyjęto dla strategii, oznacza konieczność 
stworzenia bardzo precyzyjnego instrumentarium, 
które ma umożliwiać stałe udzielanie odpowiedzi 
na pytanie: „to jakie umiejętności i kwalifikacje 
zawodowe powinien posiadać za lat 3, 5, czy 10 nasz 

zawodowiec?” Szukając skutecznych rozwiązań, 
staramy się przybliżyć ścieżkę zawodowca–przy-
szłościowca rybnickim gimnazjalistom. Dzisiaj 
kształcimy młodzież, która w ramach kluczowych 
kompetencji matematyczno–przyrodniczych1) uzna-
wanych za podstawę w edukacji technicznej osiąga 
wyniki ponadprzeciętne w skali 40% ogółu. Można 
zatem zadać sobie pytanie, czy to dobrze, czy źle? 
Obawy, że odpowiedź nie jest pozytywna wydają się 
słuszne. Aż 65% absolwentów z tej liczby decyduje 
się na kształcenie w liceach. Zatem jedynie 35% gim-
nazjalistów posiadających ponadprzeciętne kompe-
tencje matematyczno–przyrodnicze decyduje się na 
kształcenie w szkołach technicznych i zawodowych. 
To naprawdę niewiele. I nie chodzi o prostą staty-
stykę, ale o poziom faktycznego przygotowania do 
nauki przedmiotów technicznych, czy zawodowych. 

Jakie zatem przyjąć rozwiązania i na czym się 
skupić, by wszystkie wyzwania przed którymi stoi 
miejski system edukacji zawodowej zamienić na 
komfortowe sytuacje przede wszystkim dla kształ-
cącej się młodzieży? Jakie rozwiązania przyjąć, 
by firmy na rynku pracy mogły zwiększyć swoje 
zainteresowanie i udział w edukacji zawodowej 
podążającej za nowoczesnymi procesami techno-
logicznymi i organizacyjnymi biznesu? Co zrobić, 
by podnieść standard uczenia, w szczególności 
praktycznego kształcenia zawodu? Jak wykorzystać 
i podwyższyć istniejące kwalifikacje dydaktyczne  
i merytoryczne kadry nauczycielskiej, by młodzież 
szczyciła się nie tylko wysoką osiągalnością zawodu, 
ale i wysoką osiągalnością kwalifikacji zawodowych 
potwierdzonych certyfikatami? Wreszcie, jakimi 
metodami ma posługiwać się władza samorządowa, 
by jeszcze lepiej dbać o efektywność miejskiego sys-
temu edukacji? Na te pytania odpowiada Strategia 
edukacji zawodowej: Rybnik 2020. W tym miejscu 
przytoczymy jedynie wybrane wskazania.

Po pierwsze, należy zapewnić wzrost sprawności 
miejskiego systemu edukacji w osiąganiu kluczo-
wych kompetencji ucznia na wszystkich poziomach 
edukacji. Oznacza to, że niezbędnym narzędziem 
badawczym będzie rozbudowany system ewaluacji 
osiągania kluczowych kompetencji przez uczniów 
(z zachowaniem minimalnego obciążenia ucznia 
dodatkowymi formami egzaminacyjnymi). Ponadto, 
ważnym elementem wzmacniania postaw proedu-
kacyjnych wśród młodzieży i modelowania ścieżek 
kształcenia zawodowego musi stać się prospektywny 
(sięgając wprzód) system koordynacji kryteriów 
naboru na ponadgimnazjalny poziom edukacji. 
Podobnie, nie będzie możliwe osiąganie wysokiego 
poziomu sprawności systemu edukacji w mieście 
bez kompleksowego programu rozwijania zdolności 
wyboru zawodu i kwalifikacji zawodowych wśród 
uczniów i ich rodzin. Nie trudno się tutaj domyślać, 
że doświadczenia projektów takich jak „Azymut – 
moja pasja, moja szkoła, mój zawód, moja praca”, 
czy innych realizowanych w regionie, będą cenne 
w udoskonalaniu oferty wsparcia w perspektywie 
do roku 2020.

Po drugie, niezbędne jest przekształcenie struk-
tury edukacji zawodowej kształcącej umiejętności 
zawodowe oraz wspierającej transfery nowych tech-

nologii w sektorach tradycyjnych i sektorach nowej 
gospodarki. Oznacza to między innymi, program 
rekwalifikacji zawodowej nauczycieli. Istotnym 
elementem stymulacyjnym dla firm powinna stać 
się sieć współpracy w ramach praktyk zawodowych  
w przedsiębiorstwach. Jednym z jej celów powinno 
być podniesienie poziomu standardu praktyki 
dla ucznia i jej znaczenia dla firmy. Działaniem 
niezbędnym na rzecz równoważenia dostępności 
do nowoczesnej technologicznie infrastruktury 
edukacyjno–szkoleniowej muszą być działania inwe-
stycyjne w zakresie modernizacji i kreowania nowych 
warsztatów oraz pracowni praktyk zawodowych we 
współpracy z firmami. Przedsięwzięciem kluczowym 
dla przekształcenia struktury edukacji zawodowej 
w Rybniku wydaje się stworzenie „obserwatorium 
rynku pracy” o zasięgu co najmniej subregionalnym, 
którego celem byłoby zarówno zbieranie informacji 
o procesach i zjawiskach strukturalnych na rynku 
pracy jak i tworzenie scenariuszy zmian w hory-
zoncie strategii. Wydaje się, że komplementarnym 
przedsięwzięciem powinno być zainicjowanie swego 
rodzaju „platform wspólnot edukacyjnych”. Ich 
„oddolny” charakter przesądza o funkcjonalności 
tj. wymianie informacji mających znaczenie dla 
przyszłej edukacji, które wynikają z działań podej-
mowanych aktualnie i w przyszłości przez rybnickie 
firmy, ich stowarzyszenia, jednostki samorządowe  
i ich władze oraz grupy obywatelskie.

Po trzecie, należy zapewnić stabilność systemu 
osiągania kwalifikacji zawodowych w procesie 
uczenia się przez całe życie. Oznacza to określenie 
sposobu działania nakierowanego na wzmocnienie 
skuteczności systemu certyfikacji kalifikacji za-
wodowych, tak by jego niesprawność nie obniżała 
osiągalności kwalifikacji przez absolwentów szkół 
zawodowych. Mowa tutaj także o przedsięwzięciach 
wpisujących się w trzy ścieżki, które powinny przy-
czynić się do wzmacniania osiągalności kwalifikacji 
i umiejętności w szkołach zawodowych (trzy ścieżki 
dojścia). Wreszcie, jest to zbiór przedsięwzięć wyni-
kających z oceny „portfela kwalifikacji zawodowych” 
w szkołach technicznych, których wynikiem jest 
identyfikacja nowych zawodów dla nowych dzia-
łalności gospodarczych lub nowych zawodów dla 
wyższej atrakcyjności życia w mieście lub nowych 
zawodów dla modernizowanych działalności go-
spodarczych.

Patrząc na powyższe plany, mamy dużo do 
zrobienia do roku 2020. Proces tworzenia strategii 
umożliwił szczegółowe poznanie oczekiwań, ocenę 
wyzwań oraz znalezienie rozwiązań. Proces ten 
pozwolił na nawiązanie ściślejszego dialogu między 
firmami, osobami związanymi z rybnicką edukacją 
oraz osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie 
systemu edukacji w Rybniku. Każdy zawodowiec–
przyszłościowiec jest dla miasta ważny, bo to od 
niego zależy sukces firm produkcyjnych i usługowych 
w Rybniku. Recepta na zawodowca–przyszłościowca 
wydaje się prosta: to ponadprzeciętne kluczowe 
kompetencje, doskonałe umiejętności zawodowe 
i stale rozwijane kwalifikacje zawodowe.

Dr Artur Ochojski

1) Zgodnie z europejskimi i krajowymi ramami kwalifikacji  
i umiejętności, osiem kluczowych kompetencji wyróżnia się jako 
niezbędne dla zdolności uczenia się przez całe życie i bycia kon-
kurencyjnym na rynku pracy. Wśród nich za rdzeniowe uznać 
można kompetencji matematyczno–przyrodnicze, inicjatywno-
ści i przedsiębiorczości oraz świadomość i ekspresję kulturalną.
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Wierzyć, nie wierzyć, przeczytać nie zaszkodzi 
– myślimy o horoskopach. Prawie 60% Polaków 
przyznaje, że czyta je w prasie i internecie. Oczy-
wiście ze względu na rozrywkowy charakter, 
specyficzny język i skrótowość podchodzimy do 
nich raczej z dystansem. I słusznie! Co innego 
jednak horoskop indywidualny, który powstaje 
w oparciu o datę i godzinę naszych narodzin. 
— Ma on kluczowe znaczenie i określa nas w stu 
procentach. Nie ma rzeczy, której nie można by 
powiedzieć o człowieku na podstawie dokładnej 
godziny i daty jego urodzenia — wyjaśnia Ewa 
Kornafel. A wie, co mówi, bo astrologią zajmuje 
się już od wielu lat.

Od nauczycielki 
do astrologa

Z wykształcenia jest filologiem. Przez ponad 
10 lat uczyła języka polskiego w szkole podsta-
wowej, gimnazjum i szkole dla dorosłych. I od-
kąd pamięta, zawsze interesowała się astrologią. 
Nic dziwnego – miała to zapisane w... genach 
i gwiazdach. — Pochodzę z dosyć specyficznej 
rodziny (uśmiech) – moje babcie zajmowały się 
wróżeniem i miały dar odnajdywania zaginionych 
przedmiotów. A ja postarałam się podejść do 
tematu bardziej naukowo – zaczęłam więc uczyć 
się astrologii — wspomina E. Kornafel. A tajniki 
zgłębiała pod okiem światowej sławy astrologa 
Leszka Weresa, wyjeżdżała na zagraniczne 
warsztaty, czytała specjalistyczne książki i prak-
tykowała… Przez długi czas zainteresowania 
godziła z pracą nauczyciela – znała nawet ho-
roskopy swoich uczniów. — Ostatecznie jednak 
pasja zwyciężyła — mówi. — Jakiś etap w moim 
życiu się skończył, co rodzina przyjęła z ulgą. 
Wybrała odpowiedni moment, który oczywiście 
skonsultowała z innym astrologiem – wiadomo 
„szewc bez butów chodzi”, a poza tym osoba  
z zewnątrz zwykle dostrzega znacznie więcej. 
Dziś już wie, że to była dobra decyzja. Dzięki niej  
E. Kornafel od 15 lat zajmuje się profesjonalnym 
przygotowywaniem horoskopów, doradztwem 
osobom prywatnym i firmom oraz prowadze-
niem warsztatów. — To pasja i sposób na życie. 
Wciąż dowiaduje się nowych rzeczy, doskonalę 
się i rozwijam. Jeżdżę do Niemiec i Szwajcarii, 
uczestniczę w konferencjach i warsztatach, daję 
wykłady na temat astrologii w Katowicach, 
Raciborzu, Rybniku i Krakowie. Piszę również 
do specjalistycznych czasopism. Kończę właśnie 
książkę o astrologii „Lilith – zakazana kobiecość” 
— wylicza. 

Od monarchów po Hitlera
Numerologia, wróżby, horoskopy… cieszą 

się coraz większym zainteresowaniem, które 
nasiliło się po 1989 r. E. Kornafel tłumaczy, że 
jest to związane ze skokiem świadomościowym: 
— Mamy epokę Wodnika, więc ludzie chcą się 
zmieniać i doskonalić – ćwiczą jogę, szukają 
dla siebie nowych filozofii, starają się poznać 
i zrozumieć świat, który zmienia się na ich 
oczach. To, co wiedzieli, przestaje im wystarczać, 
więc szukają czegoś, co ich rozwija, pobudza 
świadomość, poszerza tolerancję dla świata, 
ludzi i wiedzy — tłumaczy. Astrologia nie jest 
niczym nowym – niegdyś ceniona jako nauka, 
wykładana na uniwersytetach, potem usunięta 
z katedr, zepchnięta do roli pseudonauki. Od 
zawsze jednak fascynowała. — Na dworach 
królewskich nie mogło zabraknąć astrologów, 
a władcy zawsze się ich radzili — przypomina 
E. Kornafel. Trafne przepowiednie przynosiły 
sławę i bogactwo, nietrafione niejednokrotnie 
kończyły się źle dla wróżącego. Z pomocy 
astrologów korzystali m.in. Adolf Hitler i Ro-
nald Reagan, a obecnie coraz częściej również 
zwykli ludzie. W kraju rozpoczęło działalność 
Polskie Stowarzyszenie Astrologów, a śro-
dowisko dynamicznie się rozwija. Również  
E. Kornafel stara się przybliżać tajniki astro-
logii, spotyka się więc na wykładach, również 
takich, jak te w Domu Kultury w Niewiadomiu, 
gdzie w ramach cyklu „Spotkanie z ciekawym 
człowiekiem” wygłosiła prelekcję na temat 
symboliki znaków zodiaku. Pomaga też oso-
bom, które szukają odpowiedzi. Nie używa 
do tego kart, nie posiada daru jasnowidzenia. 
Opiera się na mandali urodzeniowej.

Od gospodyni po biznesmena
Zgłaszają się do niej osoby w różnym wieku 

i najróżniejszych zawodów. Szukają porad 
dotyczących życia, zdrowia, finansów, pracy 
czy miłości. Chcą się dowiedzieć, czy powinni 
zmienić zawód, wyjechać do innego miasta, 
jak sprawdzą się w nowej pracy? Wiele pytań 
kierowanych do E. Kornafel dotyczy partne-
rów – przystojnego bruneta lub długonogiej 
blondynki. Niestety, astrolog nie wyczaruje 
wymarzonego obiektu uczuć, powie za to, kiedy 
ukochana osoba może się pojawić i doradzi, 
czy to odpowiedni partner. Wszystko po to, 
by uniknąć sytuacji, w której on lubi siedzieć  
w domu, ona – brylować na parkiecie. Z klien-
tami spotyka się osobiście, bądź za pośrednic-

twem internetu, a opracowanie horoskopu trwa 
zwykle kilka dni. Często tworzy portret danej 
osoby nie widząc jej – wystarcza data i godzina 
urodzin, bo jak tłumaczy E. Kornafel, dokład-
nie nie wiadomo, co wywołuje poród u kobiety: 
— Tradycja ezoteryczna mówi, że człowiek sam 
wybiera sobie datę i godzinę urodzenia, więc 
niejako determinuje siebie. Po co nam wiedza 
wyczytana z horoskopu? By wykorzystać swoją 
energię i potencjał, by znaleźć odpowiedź na 
pytanie: po co tu jestem? — Człowiek, przy-
chodząc po poradę do astrologa, obawia się 
nieuchronności losu, a zapomina o wolnej woli 
i wyborze, jaki ma. Horoskop ma jedynie zachę-
cać i sugerować – astrolog wskazuje optymalne 
możliwości i czas do rozpoczęcia lub zaniechania 
jakiegoś działania — wyjaśnia E. Kornafel.  
— Nie daję gotowych wskazówek, typu „odejdź 
od żony” czy „rzuć pracę”. Mówię o dobrym lub 
złym czasie na podjęcie takiej, czy innej decyzji. 
Tak było ze mną – nadal mogłam pracować  
w szkole, bo nic mnie nie zmuszało do odejścia, 
ale chciałam zmian i wybrałam odpowiedni 
moment. Najwięcej klientów E. Kornafel ma 
zagranicą, nawet w Stanach Zjednoczonych. 
Dlaczego? Bo Amerykanie uważają, że tak 
jest szybciej i taniej niż „...na kozetce u psy-
choanalityka”. Interpretację horoskopu wysyła  
w formie nagrania na CD lub kasecie. Ma 
wielu stałych klientów, którzy na różnym etapie 
życia proszą o poradę. Stawia więc horoskopy 
roczne i porównawcze, pomaga w ustalaniu 
optymalnej daty rozpoczęcia związku lub 
inwestycji, bo z jej zdolności korzystają też biz-
nesmeni. Na podstawie horoskopów dobierają 
współpracowników, podpisują ważne umowy, 
zakładają nowy biznes… Podobno milionerzy 
zazwyczaj nie korzystają z usług astrologów, za 
to miliarderzy owszem. — Horoskop pomaga  
w odnalezieniu siebie, wskazuje nasze dobre 
strony, bo z reguły myślimy o sobie źle i nie 
wierzymy we własne umiejętności. Wystarczy 
jednak, że ktoś obcy powie nam, że możemy robić 
wspaniałe rzeczy i mamy takie czy inne zdolności, 
a wówczas otwieramy się na siebie. Mamy lepszy 
wgląd w siebie. Okazuje się, że stać nas na to, by 
być kimś innym… — wyjaśnia astrolog. — Po 
horoskop przychodzą osoby poszukujące. To 
rodzaj pozytywnej terapii… 

Bez względu na to, czy wierzymy w horoskopy czy też nie, znamy swoje znaki 
zodiaku. Wielu z nas nie wyobraża sobie lektury ulubionego czasopisma bez prze-
czytania horoskopu, a wznosząc noworoczny toast zastanawiamy się, co wydarzy 
się w naszym życiu w trakcie kolejnych 12 miesięcy. Chcemy poznać przyszłość… 
Zanim więc zrobimy noworoczne plany, przekonajmy się, jaki będzie nadchodzący 
rok. Specjalnie dla nas rąbka tajemnicy uchyli astrolog Ewa Kornafel. 

Pasjonaci są wśród nas

Co nas czeka w 2011? 
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Od stycznia do grudnia 
Jaki zatem będzie zbliżający się dużymi kro-

kami 2011 rok? — Bardzo dynamiczny, bo Uran 
– planeta zmian, wchodzi w znak równie dyna-
micznego Barana, a takie połączenie zapowiada 
wiele nowości — przewiduje Ewa Kornafel. — 
To rok, który może zmienić nasze przyzwyczajenia 
i poziom wiedzy o świecie, a wiele aspektów życia 
może nas zdecydowanie zaskoczyć. To będzie 
szczególnie pozytywny rok dla znaków ognia, czyli 
Baranów, Lwów i Strzelców. Szczególne emocje 
budzi też rok 2012 i przepowiednie z nim zwią-
zane. E. Kornafel wyjaśnia, że istniejący układ 
planet rodzi napięcia. Obserwujemy też drama-
tyczne wydarzenia, katastrofy i kataklizmy czy 
… przecieki dyplomatyczne. To znak, że świat, 
do którego przywykliśmy przemija: — Epoka 
Wodnika wymaga od nas nowej świadomości, 
innego rozumienia rzeczywistości. I 2012 r. może 
być symboliczną bramą przejścia z jednego pozio-
mu rozumienia na inny, ale z pewnością nie jest 
zapowiedzią końca świata. Skupmy się zatem na 
nadchodzącym 2011 roku.  

Od Barana do Ryb
E. Kornafel przewiduje, że niezwykle udana 

dla Barana będzie pierwsza połowa roku, bo 

Jowisz – planeta postępu znajdzie się właśnie 
w tym znaku. — Barany będą ulubieńcami 
kosmosu. Będą miały sporo energii i śmiałe 
plany — zapowiada astrolog. — I każdą zmianę 
powinny potraktować jako uśmiech losu. Byki 
muszą najpierw zakończyć to, co rozpoczęły, 
nawet przed laty, więc początek roku powinny 
przeznaczyć na zamykanie starych spraw, za to 
już latem czeka ich nowe „otwarcie”: — Mogą 
przeżyć niesamowite uczucie. Bliźnięta poradzą 
sobie w każdych warunkach, będą aktywne  
i odniosą sukcesy zawodowe: — Ich plany zisz-
czą się, zanim zdążą o nich pomyśleć — mówi 
E. Kornafel. — Dla Raków to będzie rok bez 
gwałtownych zmian. Powinny poświęcić się 
rodzinie, zanalizować bliskie relacje, a ewentu-
alnie dopiero po połowie roku decydować się 
na poważne decyzje, jak otwarcie własnej firmy. 
Lwy mogą stawiać czoło każdym wyzwaniom, bo 
2011 r. to dla nich bardzo dobry i energetyczny 
czas. — Zrobią piorunujące wrażenie na każ-
dym — mówi astrolog. — Panny z kolei porzucą 
schematy i dotychczasowe ograniczenia. Staną się 
pewne siebie, a pracodawcy nareszcie je docenią. 
Wagi będą musiały poczekać na efekty swoich 
działań, więc w 2011 r. muszą wykazać się spo-
rą cierpliwością: — To będzie rok komplikacji, 
pracy i trudnych decyzji, które Wagi będą musiały 

podjąć same, a bardzo tego nie lubią — wyjaśnia 
astrolog. — Skorpiony już pod koniec tego roku 
będą pracować na sukces, jaki ma im przynieść 
rok 2011. Działania z przełomu roku okażą się 
więc bardzo istotne i zdeterminują to, co czeka 
osoby urodzone w tym znaku w najbliższych 
12 miesiącach. Strzelcy zyskają większą nieza-
leżność, czeka ich dużo intensywnych doznań 
oraz wiele przygód. W 2011 r. Koziorożce 
wreszcie znajdą swoją bratnią duszę: — Koniec 
z samotnością… — prognozuje E. Kornafel,  
a Koziorożce, które już stworzyły stały związek, 
albo się ustabilizują, albo stwierdzą, że przestał 
on spełniać ich oczekiwania: — Mogą więc 
podjąć różne decyzje… Dla Wodników trudny 
będzie przełom roku, bo postawią sobie pytanie, 
czy warto robić to, co do tej pory. Odpowiedź 
na nie może być zapowiedzią gwałtownych 
zmian. Dla Ryb – zdecydowanie lepsza będzie 
pierwsza połowa 2011 roku: — Jeśli zakładać 
firmę lub robić interes życia, to tylko wtedy…  
— przekonuje astrolog. — Ryby nadal powinny 
kierować się intuicją, a w II połowie roku uważać 
na długi, bo będą miały kłopot z zapanowaniem 
nad finansami. 

Wierzyć, nie wierzyć – przeczytać warto… 
(S)

Aniołki na straganie
Przedświąteczne kiermasze odbyły się również w Golejowie i Chwałowicach. 

W Przedszkolu Nr 14 już od połowy listopada można było kupić rozmaite wypieki oraz 
„szyszkowe” ozdoby świąteczne, wykonane własnoręcznie przez dzieci i ich rodziny.  
Z kolei w SP nr 13 po akademii barbórkowej na kiermaszu bożonarodzeniowym 
sprzedawano świąteczne ozdoby, sianko i aromatyczne miodowe pierniki. Pyszne 
wypieki, świąteczne kartki, ozdoby i stroiki przygotowali też uczniowie, rodzice 
i nauczyciele Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 4. Było w czym wybierać!

(S)

— Witam najmłodszych mieszkańców naszej 
dzielnicy... — zwracał się przewrotnie do se-
niorów, uczestników świąteczno-opłatkowego 
spotkania przewodniczący Rady dzielnicy 
Paruszowiec-Piaski Andrzej Oświecimski. 
Coś w tym jest, bo wprawdzie metryki uczest-
ników nie są najmłodsze, za to wigoru im nie 
brakuje. 

Najstarszy na sali Józef Szymura ma 85 lat, a 
dokładnie… 85 i pół, jak mówi. Chwali Radę Dziel-
nicy za organizację podobnych imprez. — Jestem tu 
co roku — mówi. — Dla nas, starszych ludzi takie 
spotkania są bardzo potrzebne. Coraz rzadziej udaje 
się nam gdzieś wychodzić, siedzimy tylko w domu, 
a człowiek nie ma już żadnych radości i czeka na 
najgorsze… Cieszy nas to, szczególnie w święta. Dla 
Pani Leokadii i jej męża Franciszka, to już piąte 
świąteczne spotkanie w gronie seniorów – tak im się 
tutaj podoba, że zachęcili sąsiadkę z bloku. — Przy-
szłam za ich namową — wyjaśnia Łucja Sobczyk. 
— I jestem bardzo zaskoczona… Jak tu jest pięknie; 

nie myślałam, że tak będzie. O dobrą atmosferę 
spotkania dbają organizatorzy – Rada Dzielnicy 
Paruszowiec-Piaski i sponsorzy. Dzięki ich wspar-
ciu seniorzy już po raz 8 świętowali w gościnnych 
progach Hotelu „Politański”. — Przygotowano 
poczęstunek dla ok. 160 osób, ale niesprzyjająca 
aura przeszkodziła w przyby-
ciu wszystkim zaproszonym 
— wyjaśnia przewodnicząca 
zarządu dzielnicy Helena 
Szuleka. Goście łamali się 
opłatkiem, zagrała kapela 
z Kłokocina, a ks. Rudolf 
Gniździa modlił się za tych, 
którzy jeszcze rok temu świę-
towali we wspólnym gronie, a 
teraz ich zabrakło… I życzył 
wszystkim „radości z najrado-
śniejszych świąt…”.   

 Warto dodać, że przed-
stawiciele Rady Dzielnicy 

odwiedzili najstarszych mieszkańców Paruszowca-
Piasków również w ich domach i wręczyli 270 se-
niorom, którzy ukończyli 75 lat, paczki świąteczne. 
— 10 takich paczek trafiło do mieszkańców, którzy 
obecnie są pensjonariuszami Miejskiego Domu 
Opieki Społecznej przy ul. Żużlowej — dodaje H. 
Szuleka. Święta, w czasie których pamiętamy o 
innych, to prawdziwe święta! 

(S)

Spotkanie było okazją do przełamania się opłatkiem i złożenia sobie  
świątecznych życzeń.                                                                                   Zdj.: s

Podzielić się opłatkiem i atmosferą
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Praca wre! Ucinają, przybijają, wiercą… 
Wszędzie sterty szarego papieru oraz drewna  
z pobliskiego tartaku. Właśnie powstają zagro-
dy dla zwierząt, a papier, po uprzednim ufor-
mowaniu i przymocowaniu, będzie imitował su-
rowe skały. — Z wszystkim jest dużo roboty, ale 
najwięcej chyba z zamontowaniem sufitu, czyli 
… z przygotowaniem nieba — wyjaśnia Marek 
Karbowy, który wspólnie z Wojtkiem, Jackiem, 
Sebastianem i dwoma Dawidami pracuje przy 
budowie stajenki. Wszyscy są ministrantami,  
a od trzech lat wymyślają i przygotowują żywą 
szopkę w Chwałęcicach. Pracują wieczorami, 
często aż do Wigilii. W tym roku zaczęli szyb-
ciej niż zwykle. To zrozumiałe, bo tegoroczna 
szopka zajmować będzie aż dwa 
pomieszczenia – w pierwszym 
znajdą się zwierzęta, w drugim 
– Święta Rodzina. A zaczynali 
od garażu pod salkami, gdzie 
powstała ich pierwsza, wspólna 
szopka… 

Do niecodziennego przeży-
wania świąt Bożego Narodzenia 
namówił mieszkańców Chwałę-
cic proboszcz parafii ks. Grze-
gorz Jagieł. — Stajenka zawsze 
przyciągała, szczególnie rodziny 
z małymi dziećmi, dlatego bardzo 
zależało mi na tym, aby każdy 
mógł ją nie tylko zobaczyć, ale 
przede wszystkim wejść do środka 
i poczuć tę szczególną atmosferę 
i w pełni doświadczyć realiów 
biblijnych — wyjaśnia ksiądz. — 
Zwiedzający mogą więc dotknąć Maryi i Józefa, 
usiąść na ich miejscu, zajrzeć do zagrody ze 
zwierzętami i posadzić swoje dziecko na koniku 
lub osiłku, ale również w „żłóbkowej kawiaren-
ce” napić się kawy czy herbaty. Podobne szopki 
powstają w wielu miejscach w kraju, ale zwykle 
są w nich albo ludzie, albo żywe zwierzęta. Naj-
częściej też stajenki oddzielone są od zwiedza-
jących barierką, więc bezpośredni kontakt bywa 
utrudniony. — Do chwałęcickiej szopki można 
wejść, co wpływa na reakcje ludzi, które czasem 
trudno przewidzieć. Spontaniczność zachowań 
dotyczy zarówno zwiedzających, jak i głównych 
bohaterów… — ocenia ks. proboszcz.   

…pełna niebieskiej chwały.
 Oto leżący, na sianku śpiący 
w promieniach Jezus mały…

Co roku w rolę Świętej Rodziny wcielają się 
mieszkańcy Chwałęcic ze swoimi dziećmi. Zwy-
kle są to maluszki, które w danym roku zostały 
w parafii ochrzczone. Tym razem jest ich ponad 
20. Kilka z tych rodzin już zadeklarowało chęć 
udziału, ale zdarza się i tak, że rola Jezuska 
przypada nieco starszemu dziecku. A to pro-
wadzi do zabawnych sytuacji... — W ubiegłym 
roku do szopki przyszedł mały chłopczyk, które-
mu mama tłumaczyła, że w Betlejem, w żłóbku 
narodził się malutki Jezus. Ale w naszej stajence 
było wtedy starsze dziecko, więc chłopczyk zapy-
tał dlaczego ten Jezusek już umie chodzić? Na co 
mama odpowiedziała mu: — Bo Jezus, synku, 
może wszystko… — wspomina z uśmiechem  

ks. Grzegorz. 
Rodziny z mały-
mi dziećmi nie 
muszą się oba-
wiać o niewygo-
dy, bo jest odpo-
wiednie zaple-
cze, ani o chłód, 
szczególnie w 
tym roku, gdyż 
żłóbek umiesz-
czony będzie 
w ogrzewanym 
pomieszczeniu. 
To również kom-
fort dla zwiedzających oraz dzieci, które w 
chwałęcickiej szopce nie mają czasu na nudę: 
— Bogactwo stajenki sprawia, że maluchy nie 
marudzą, nie płaczą, nie chcą „do domu” czy 

„McDonalds’a”. Rodzice mówią, że to nieby-
wałe osiągnięcie, aby zaciekawić je na dłuższą 
chwilę — mówi proboszcz. A w tym roku będzie 
jeszcze ciekawiej – wybudowana zostanie ka-
skada wodna, w „jeziorku” pływać będą ryby, 
a zwierzęta przyjadą również z „Mini zoo”  
z Bukowa, a być może nawet ze śląskiego ZOO, 
z którym nawiązano kontakt. — Zwierząt będzie 
więcej i będą chodziły, jak po łące — uchyla 
rąbka tajemnicy Marek Karbowy. W tle po-
jawią się efekty dźwiękowe z odgłosami lasu,  
a nad bezpieczeństwem zwierząt czuwać będzie 
„leśniczy”. 

… Nad Nim anieli w locie stanęli 
I pochyleni klęczą. 
Z włosy złotymi, 

skrzydły białymi… 

W ubiegłym roku uwagę zwiedzających przy-
kuły anioły, które „unosiły” się nad stajenką  
i spoglądały na wszystkich z wysokości – 
prawie, jak na malowanych, świątecznych 
pocztówkach… Proboszcz podkreśla, że ini-
cjatywa integruje całe rodziny – od młodszych, 

po starszych, a pomysłowość 
tych pierwszych jest ogromna.  
— Oni mają swoją wizję. Nicze-
go im nie narzucam, bo nie chcę, 
żeby robili to, co ktoś im każe, 
choć oczywiście czasem przycho-
dzą do mnie po radę. Jednak sta-
jenka to, od początku do końca, 
ich pomysł, dlatego mają taką 
satysfakcję, że zrobili to sami, 
a efekty ich pracy są doceniane 
przez innych — zapewnia ks. G. 
Jagieł i chwali wspólne przed-
sięwzięcie. To ważne – bo jak 
podkreśla – takie zaangażowa-
nie mieszkańców jest dziś coraz 

rzadsze. Oczywiście dla 6 
młodych budowniczych 
praca nie kończy się na 
wzniesieniu stajenki  
– trzeba jeszcze zadbać 
o zwierzęta, które zo-
stają w kościele przez 
kilka dni, zamienić ro-
boczy strój na przebranie 
pastuszków, a potem... 
całość zdemontować. 
Pracują też nad stajenką 
w samym kościele i już 
myślą o przyszłorocznej 
żywej szopce. — Planu-
jemy stworzyć pustynię, 
ale na razie skupiamy się 
na pracy nad tą szopką 
— mówi Marek. — To 

ważne, żeby wciąż coś zmieniać, bo wtedy ludzie 
znowu przyjadą, a zainteresowanie będzie jeszcze 
większe. Już jest spore! 

Nic bardziej mylnego! Chwałęcicka stajenka nie jest ani mizerna, ani tym bar-
dziej licha. Co więcej, nie jest też cicha, bo dobiegają z niej głosy Maryi, Józefa  
i Dzieciątka, a swoją obecność głośno zaznaczają zwierzęta – osioł, kucyk czy kozy. 
Taka właśnie jest żywa szopka, którą podczas świąt Bożego Narodzenia można 
zwiedzać w podziemiach kościoła św. Jana Nepomucena. A właściwie taka była, bo 
jej autorzy zapewniają, że zrobią wszystko, by znów nas zaskoczyć! 

Mizerna, cicha stajenka licha… 

Atrakcją chwałęcickiej stajenki są 
żywe zwierzęta i mieszkańcy wciela-
jący się w rolę Świętej Rodziny.

Tak było w 2008 roku...
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— Mieszkańcy są zaciekawieni… 
— komentuje ks. Grzegorz Jagieł  
z chwałęcickiej parafii, który wyrusza 
na wizyty duszpasterskie zaopatrzony 
w poręcznego… laptopa. Proboszcz 
chwali sobie pomysł zastąpienia papie-
rowych kartotek na elektroniczne. Mówi, 
że to bardziej praktyczne i wygodne. Co 
więcej, podczas kolędy laptop księdza 
budzi zwykle spore zainteresowanie, 
szczególnie młodych parafian. Jak wi-
dać technika pomaga w pracy również 
osobom duchownym. Urok XXI wieku! 

(S)

… I oto mnodzy, ludzie ubodzy 
radzi oglądać Pana, 

pełni natchnienia, pełni zdziwienia 
upadli na kolana… 

Podczas ubiegłorocznych dwóch świątecznych dni 
stajenkę obejrzało prawie 2 tys. osób. Przyjeżdżali 
całymi rodzinami nie tylko z Rybnika i okolicznych 
miejscowości, ale również z zagranicy. — Za sprawą 
internetu o naszej stajence zrobiło się głośno poza Pol-
ską. Na stronie internetowej parafii znalazły się zdjęcia 
i relacje filmowe, więc goście z zagranicy przyjeżdżając 
do Polski na święta, postanowili to zobaczyć — mówi 
z dumą ks. Grzegorz. — Odwiedziły nas osoby  
z Niemiec, Holandii, a nawet z Francji i Stanów Zjed-
noczonych. Niektórzy nie kryli ogromnego wzruszenia… 
A to potwierdza, że praca i ogromne zaangażowanie 
całej społeczności Chwałęcic może przynieść nie 
tylko materialne, ale i duchowe korzyści. — Wierzę, 
że osoby, które przychodzą do naszej stajenki nie tylko 
podziwiają rozmach przedsięwzięcia, ale czas spędzony 
tutaj wykorzystują na kontemplację i refleksję — mówi 
z nadzieją ksiądz. — Ludzie przeżywają różne, często 
trudne, chwile, a spotkanie przy stajence zapewnia im 
inny wymiar przeżywania świąt – bardziej religijny, ro-
dzinny i wspólnotowy… Takich wrażeń i takich przeżyć 
życzymy w te święta!                                             (S)

Zrób 
(szlachetną) paczkę!
Każdy z nas może przyłączyć się 

do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna 
Paczka”, obdarować potrzebujące, 
rybnickie rodziny. Sprawdźmy jak 
czuje się św. Mikołaj czy Dzieciątko.  

Na terenie Rybnika przedsięwzięcie 
zostanie przeprowadzone po raz drugi, 
a głównym celem akcji jest bezpośred-
nia, konkretna i sensowna pomoc oso-
bom potrzebującym. Wystarczy wejść 
na stronę www.szlachetnapaczka.pl  
i wskazać konkretne rodziny z terenu 
miasta, którym chcemy pomóc. Na 
portalu znajdują się także informacje 
o ich potrzebach. W oparciu o nie, 
darczyńcy – rodziny, szkoły, czy firmy 
mogą przygotować paczkę i sprawić, 
by te święta okazały się wyjątkowe.

Serce w czapce!
29 listopada ruszyła charytatywna 

akcja „Czapka św. Mikołaja”, którą 
organizuje Młodzieżowa Rady Mia-
sta Rybnika. Potrwa 
ona do 18 grudnia,  
a w jej trakcie zbierane 
są dary oraz pieniądze 
dla dzieci z rodzin ubo-
gich. 

Zbiórkę artykułów 
spożywczych w hiper-
markecie „Real” i Cen-
trum Handlowym „Plaza” prowadzą 
wolontariusze – uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych. „Czapka…” 
to sztandarowa inicjatywa MRM, 
organizowana już po raz dziesiąty,  
a dzięki niej wsparcie dociera do dzieci 
z ubogich rodzin. Młodzieży udaje się 
pozyskiwać również partnerów i spon-
sorów z rybnickich firm. Na kilka dni 
przed Wigilią odbywa się wielkie pa-
kowanie i młodzież wraz z opiekunami 
rozwozi prezenty; oczywiście w miko-
łajkowych czapkach. Podczas ostatniej 
akcji udało się zebrać ponad 20 tys. zł 
 – przygotowano 610 świątecznych 
upominków dla najmłodszych i 300 
paczek żywnościowych dla dzieci i ich 
rodzin. Jak będzie tym razem? (www.
miastorybnik.pl/mrm/).

(S)

... a tak w 2009 r.

A jak będzie w tym roku? Na razie prace trwają...         Zdjęcia: s

Z laptopem po kolędzie

Szopkę można będzie oglądać 
godzinę po Pasterce, w I i II dzień 
Świąt Bożego Narodzenia od 8.00 
do 17.00, a w poniedziałek (27 
grudnia) od 8.00 do 14.00. 
Gorąco zapraszamy! 
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— Kiedy zaczęła się Pana winiarska pasja?
— Już maturę „opijałem” winem, ale to  

o specjalnej pasji jeszcze nie świadczyło. Ale 
z czasem nabierałem atencji do tego trunku, 
próbując win coraz lepszych, rozpoczynając od 
tych najprostszych, dostępnych wtedy w Polsce, 
do tych z górnej półki. By wyrobić sobie własne 
zdanie o winie, trzeba je po prostu smakować… 
Kiedy 14 lat temu uczestniczyłem w pierwszym 
„winnym” kursie Bourdeaux, stwierdziłem, że 
to jest moja dziedzina. Przed 7 laty pasja stała 
się także biznesem.

— Co Pana w winie oczarowało?
— Historia wina i winiarstwa jest fascynują-

ca. Wino, poza napojem, który sam w sobie jest 
radosny, to element wielkiej cywilizacji i kultury 
zrodzonej 5, 6 tys. lat przed nasza erą. Istnieją 
rodziny, które zajmują się uprawą winorośli i 
produkcją wina nawet od 25 pokoleń! Musi 
minąć ich wiele, nim etykieta zdobędzie swoją 
markę. Wino jest pośrednikiem między ludźmi, 
bo jest trunkiem nieagresywnym, o nieprawdo-
podobnym bogactwie zmysłowym. Wino to nie 
nasza mateczka „siwucha”, można przy nim 
rozmawiać znacznie dłużej i znacznie mniej 
agresywnie. A takiej rozmowy nam potrzeba... 
I właśnie w stronę 
zmysłów, miłego po-
siadu, kompozycji 
wina i jedzenia, cie-
szenia się sobą i dłu-
giej rozmowy kieru-
jemy uwagę poprzez 
naszą działalność. 
Wielowiekowa „win-
na” tradycja trwa  
i rozwija się po dzień 

dzisiejszy. Do wielkiej, światowej, winiarskiej 
rodziny świata aspirują coraz to nowe kraje. 
Wbrew klimatowi i tradycji, próbuje do niej 
wejść i 700 polskich winiarzy ...

— Spośród 14 sklepów „Winarium”, jakie 
otworzył Pan w Polsce, aż 5 znajduje się na Ślą-
sku, w tym otwarty jesienią w Rybniku. Z racji 
szerokich i licznych kontaktów z francuskimi 
miastami partnerskimi, mieszkańcy Rybnika 
mieli nieraz okazję do posmakowania dobrego 
wina. Francuscy znawcy prowadzili u nas 
degustację i „winną” edukację jednocześnie, 
ucząc, jak odróżnić wino dobre od …mniej 
dobrego, odczytywania etykiet i symboli. To 
dobrze biznesowi w naszym mieście rokuje…

— Taką mam nadzieję (śmiech!). Staramy 
się, by interes się kręcił, ale logistycznie to nie-
łatwa sprawa i naprawdę jest co robić. Tę dzia-
łalność nie tylko firmuję swoim nazwiskiem, 
ale we wszystkim aktywnie uczestniczę. Wi-
niarstwo jest dziedziną, która po prostu mnie 
interesuje. Zajęcie się nią było pomysłem tyle 
biznesowym, co estetyczno-kulturowym i spo-
sobem na życie. Poza tym doskonale pasuje do 
mojego wieku, bo spowalnia życie... W rybnic-
kim sklepie mamy wina z 16 krajów od ponad 

120 producentów, 
spośród których zde-
cydowana większość 
jest mi znana osobi-
ście. Naszą ideą jest 
wybieranie wina w 
jego naturalnym śro-
dowisku, tam gdzie 
winorośl jest uprawia-
na. Liczba sklepów 
na Śląsku świadczy o 

estymie, jaką tę krainę obdarzam. Swój jubi-
leusz 60-lecia obchodziłem w Teatrze Śląskim  
w Katowicach, gdzie zaczęła się moja aktorska 
droga, od 12 lat jestem związany kontraktem  
z Bankiem Śląskim, co, nie ukrywam, pozwala mi 
realizować moją „winną” pasję. W „Winarium” 
planujemy degustacje, spotkania z twórcami  
i producentami win, a pracownicy będą służyć 
wiedzą o winach, którą wciąż nabywają poprzez 
uczestniczenie w kursach i uczestniczenie  
w procesie wytwarzania wina. 

— Spotkany tu dziś (rozmowa miała miejsce 
na uroczystym otwarciu rybnickiego „Wina-
rium”) znajomy lekarz stwierdził, że mężczyzna 
na pewnym poziomie „dojrzewa” z wiekiem 
do wina i z czasem staje się jego miłośnikiem,  
a idąc dalej – koneserem.

— I tak było w moim przypadku. Choć piję 
wszystko... 

— Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiała: W. Różańska

W stronę zmysłów…
Opowieść o winie Marka Kondrata

Księgarnia „Orbita” świętowała swoje 20-lecie, z tej okazji każdy klient został 
poczęstowany urodzinowym tortem. To piękny i smaczny zwyczaj... Ale rów-
nież dobra promocja księgarni, o czym wie jej szef Janek Grzonka (na zdj.  
z serwującym urodzinowy tort).
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Piosenka jest dobra na… OFPĘ
Szczególnie zaś piosenka artystyczna, bo to kwintesencja muzyki, 

literatury i kunsztu scenicznego, dlatego organizatorzy XV już Ogól-
nopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej, czyli Fundacja Elektrow-
ni Rybnik, zachęca do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu 
wszystkich młodych zdolnych. 

Już 22 i 23 stycznia 2011 r. w Klubie Energetyka odbędzie się konkurs 
regionalny OFPA, w którym mogą wziąć udział wokaliści z całego kraju. 
W ubiegłym roku w eliminacjach wzięło udział ponad 50 wykonawców. 
Warto przypomnieć, że od kilku lat jego zwycięzcy uzyskiwali wysokie 
lokaty w konkursie krajowym, jak choćby Magdalena Lepiarczyk z Ryb-
nika. — Konkurs regionalny OFPY to prawdziwa wylęgarnia talentów. 
Zachęcamy tedy wszystkich, którzy lubią dobrą piosenkę do zgłoszenia 
swego udziału — zachęca dyrektor artystyczny Wojciech Bronowski. 

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Fundacji ER przy ul. Podmiejskiej 
do dnia 15 stycznia 2011 r. (tel. 7391898, sekretariat@fundacja.
rybnik.pl, ofpa.rybnik@gmail.com). Uczestnicy powinni przygotować 
2 piosenki z udziałem akompaniatora. Najlepsza dziesiątka weźmie udział 
w trzydniowych, bezpłatnych warsztatach artystycznych, a następnie w 
finałowym Koncercie Regionalnym. Zachęcamy do udziału! 

(S)

Aby łatwiej było zapamiętać, jakie wina 
podać do jakiego dania, przytaczamy 
rady smakosza z operetki „Gasparone”:

Ryby, drób i cielęcina lubią tylko białe 
wina, zaś pod woły, sarny, wieprze jest 
czerwone wino lepsze.

Frukty, deser i łakotki lubią tylko wina 
słodkie. A szampana – wie i kiep, można 
podczas, po i przed.



Uzupełnienie do artykułu o „Harcówce”
W artykule „Pamiętają o patronie” („GR” 11/2010), w którym przy-

pomnieliśmy historię klubu „Harcówka” w dzielnicy Ligota-Ligocka 
Kuźnia i jej budowniczego Benedykta Kotyrbę, zabrakło nazwiska 
Urszuli Gorywody, jednej z inicjatorek nadania placówce jego imie-
nia. Za niedopatrzenie, które wynikło nie całkiem z naszej winy, 
zainteresowanych, a szczególnie panią Urszulę, przepraszamy! 
Redakcja.    

— Bezsprzecznie w tej edycji konkursu góro-
wała Magdalena Gogół –Peszke. Reszta jest do 
przemyślenia. Życzymy weny! — podsumowali 
jurorzy konkursu, artyści Ireneusz Walczak, 
Tadeusz Siara, Ryszard Kalamarz, Adam Cze-
kański i Marian Bednarek. Dlatego przyznali 
6 wyróżnień i tylko dwie nagrody – pierwszą  
w wysokości 3000 zł wspomnianej już Magdale-
nie Gogół – Peszke z Rudy Kozielskiej za cykl 
obrazów, ze szczególnym wyróżnieniem pracy 
„Światło na obrazie” i drugą (2000 zł) Jagodzie 
Słubik z Łodzi, za liryczne, nieco chagallowskie scenki z malowniczej 
Lanckorony. Finisaż wystawy odbył się w Klubie Energetyka, gdzie 
wręczono nagrody, a zwiedzający prace podziwiali i oceniali … — 
Można te oleje, akryle, pastele, rysunki i rzeźby zobaczyć, porównać 
i wyciągnąć wnioski — zachęcał kurator wystawy i pomysłodawca 
konkursu Marian Bednarek. — Można nawet nie zgodzić się z wer-
dyktem jury i przyznać własne nagrody. Zachęcamy … 

(S)

Życzą weny… 
125 prac nadesłanych przez 39 twór-

ców z kraju i zagranicy wzięło udział  
w XVIII ogólnopolskim konkursie sztuki 
im. Vincenta van Gogha. Ostatecznie do 
wystawy zakwalifikowano 67 prac. Jak 
zwykle cechą charakterystyczną była ich 
różnorodność, również pod względem 
poziomu artystycznego. 

Finisaż w Klubie Energetyka przyciągnął wielu miłośników sztuki…                                                                Zdj.: s
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Wystawa „Materia miasta”  
w galerii Rybnickiego Centrum 
Kultury kończy – jak mówi artystka 
– okres, w którym w jej pracach nie 
pojawiała się ludzka sylwetka. Bo 
żywiołem i głównym bohaterem prac 
Bereniki jest miasto z nowoczesną, 
wręcz futurystyczną architekturą, ale 
miasto wymarłe, pozbawione ludz-
kiego zgiełku. Miasto pełne magii, 
światła i koloru, w którym brzydota 
splata się z pięknem, stare z nowym, 
tworząc przestrzeń przefiltrowaną 
przez wyobraźnię artystki. Bo mia-
sto Bereniki, to miasto z wyobrażeń 
i snów, i tę oniryczność zauważył 
znany rybnicki artysta-malarz Marian 
Rak, jeden z pierwszych nauczycieli 
Bereniki. Jej artystyczną inspiracją są 
podróże. Dłuższy czas przebywała w 
Irlandii, na wystawie zobaczymy też 
reminiscencje z Londynu, jednak 
największe wrażenie zrobił na niej 
Paryż. Nowy Jork na razie jawi się 
w marzeniach… Ale wiele wskazuje 
na to, że Berenika wróci do Rybnika 
i zasili artystyczne środowisko.

Dwie pokazane w Rybniku prace 

(a raczej ich kopie, bo oryginały 
biorą udział w II Międzyna-
rodowym Konkursie Malar-
skim „Przestrzeń publiczna 
– Konteksty – Poznań 2010”) 
otwierają nowy artystyczny rozdział,  
w którym we współczesnym, miej-
skim entourage’u człowiek jest znów 
obecny, bliższy jednak filmowemu 
„Terminatorowi” niż człowiekowi  
z krwi i kości. — Zaczynałam od por-
tretu, potem na dłuższy czas człowiek 
zniknął z mojej twórczości, już czas by 
wrócił... — mówi Berenika. 

Na wystawie pojawiły się również 
tkaniny (m.in. jedwabne kimono) 
oraz dywany, których projektowa-
niem artystka również się zajmuje. 
Projekt jednego z dywanów pla-
styczka przeniosła na olejne płótno, 
dodając jednak koloru, bo to właśnie 
kolor jest jedną z charakterystycz-
nych cech jej twórczości. 

Na wernisażu było więc wielko-
miejsko i kolorowo, ale i smacznie 
za sprawą poczęstunku z dawno 
niewidzianym ponczem oraz her-
batą serwowaną przez herbaciarnię  
„Napój cienisty”. 

Wystawę można oglądać do  
3 stycznia 2011 r. 

Berenika Pietrek (ur. w 1982 r.)  
jest absolwentką Akademii Sztuk 
Pięknych w Łodzi. Malarka, ilu-
stratorka, projektantka tkanin  
i dywanów. Laureatka wielu nagród, 
stypendystka rektora łódzkiej ASP, 
której prace od 2000 r. są obec-
ne na wystawach. Kontynuatorka 
rodzinnych tradycji artystycznych 
– plastykami są jej rodzice Jadwiga 
i Krzysztof Pietrek oraz siostra Kira. 
O artystycznej pasji całej czwórki 
pisaliśmy w 2002 r., przy okazji 
wspólnej wystawy „Two generation” 
w Galerii Rybnickiego Centrum Kul-
tury, której K. Pietrek był nota bene 
współorganizatorem.   

Materia 
miasta

Jak na tak eteryczną osobę, Berenika Pietrek w kwestii sztuki 
mocno stąpa po ziemi: planuje kolejne etapy swojej twórczości 
i bardzo rzeczowo o tym mówi.
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Prof. B. Gola jest wybitnym chórmistrzem  
i pedagogiem, laureatem prestiżowego medalu 
„Gloria Artis”, przyznawanego tylko najwięk-
szym twórcom kultury polskiej. W Rybniku 
poprowadził orkiestrę Filharmonii Rybnickiej 
im. Braci Szafran-
ków wraz z towarzy-
szącymi jej chóra-
mi. Licznie zebrana  
w kościele publicz-
ność usłyszała na 
wstępie Mszę G–dur 
Franciszka Schuber-
ta, w którym partię 
chóralną wykonał 
chór „Dominanta” 
Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II st.  
im.  Szafranków,  
z udziałem solistów 
Moniki Rajewskiej 
(sopran), Adama 
Sobierajskiego (te-
nor) i  Krzysztofa Iwaszkiewicza (baryton). 
Orkiestra zagrała też skomponowany przez 
rybnickiego kompozytora Jacka Glenca chorał 
„Amen”, a następnie, wraz z chórem DAR 
oraz dwiema sopranistkami Moniką Rajewską  
i Joanną Iwaszkiewicz, „Credo” D–dur An-
tonia Vivaldiego, kompozycję odnalezioną 
wśród rękopisów Vivaldiego dopiero w 1920 r.  
Koncert zakończyło wspólne odśpiewanie 

przez chóry: „Dominanta”, DAR (przygotowa-
nie Joanna Glenc), im. A. Mickiewicza (przyg. 
Wacław Mickiewicz), „Regina Apostolorum” 
(przyg. Ziglinda Lampert–Raszyńska) i „Seraf” 
(przyg. Krystyna Lubos) mozartowskiego „Ave 

Verum”. Sylwetki kompozytorów oraz zawiłe 
niekiedy losy utworów przybliżył prowadzący 
koncert Wacław Mickiewicz.

Nim jednak zabrzmiał Mozart, chór Dusz-
pasterstwa Akademickiego DAR wykonał 
pieśń „Zawsze do tych stron wracamy” 
Czesława Prudla, zmarłego kilka miesięcy 
temu, w 90. roku życia, lekarza–dentysty z 
pobliskiej Suminy, ale także autora pieśni, 

Dni Cecyliańskie 2010

Ukoronowaniem dorocznego rybnickiego święta pieśni pod patronatem św. Ce-
cylii był koncert w kościele Królowej Apostołów. Za dyrygenckim pulpitem stanął 
prof. Bogdan Gola, absolwent „szkoły Szafranków” w Rybniku, od kilkunastu lat 
kierujący chórem Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie.

Śpiewacza tradycja 
w dobrych rękach

Inicjatorem Dni Cecyliańskich był nieżyjący już Janusz 
Popek, który ideę tę przekazał Towarzystwu Muzycznemu 
im. Braci Szafranków, dziesiejszemu organizatorowi 
imprezy. Towarzystwo wspierane jest przez miasto  
i Rybnickie Centrum Kultury oraz rybnickie duchowień-
stwo. W tym roku w czasie sobotnio–niedzielnych kon-
certów od 20 do 28 listopada w kilkunastu świątyniach w 
Rybniku i kilku okolicznych gminach wystąpiło 20 chórów:

HARMONIA z Jejkowic, dyrygent Krzysztof Mańczyk; 
im. A. MICKIEWICZA z Niedobczyc, dyr. Wacław Mickie-
wicz; CONCERTO z Boguszowic, dyr. Mirela Szutka; im. 
J. SŁOWACKIEGO z Radlina, dyr. Agnieszka Patalong; 
SŁOWICZEK z Popielowa, dyr. Aleksandra Orzechowska-
Niedziela; BEL CANTO z Zespołu Szkół im. Powstańców 
Śl. w Rybniku, dyr. Lidia Marszolik; LAUDATE ze Zwo-
nowic, dyr. Mirela Szutka; COR JESU z Boguszowic, dyr. 
Stanisław Przeliorz; REGINA APOSTOLORUM z Rybnika, 
dyr. Ziglinda Lampert-Raszyńska; CANTATE DOMINUM  
z Chwałęcic, dyr. Jadwiga Wosiek; BEL CANTO z Gaszowic, 
dyr. Janusz Budak; CECYLIA z Rybnika, dyr. Z. Lampert-
Raszyńska, TERESA z Chwałowic, dyr. Agnieszka Szumiało; 
CECYLIA z Rydułtów, dyr. Donata Miłowska; ZORZA  
z Golejowa, dyr. Helena Zaik; CANTATE DEO z Rybnika,  
dyr. A. Orzechowska-Niedziela; chór PSM I st. w Rybniku, 
dyr. Z. Lampert-Raszyńska oraz chóry DAR i DOMINANTA, 
dyr. Joanna Glenc.

Na zakończenie – wspólny występ wszystkich chórzystów.
Zdjęcia: r

Koncertem finałowym dyrygował wybitny chórmistrz prof. Bogdan Gola.

piosenek, hymnów i in. utworów muzycznych, 
propagatora terapii słowno-muzycznej zgodnie  
z mottem „Pieśń potrafi leczyć serca…”. Jego 
syn, Norbert Prudel, również lekarz i muzyk 
jednocześnie, współzałożyciel i prezes Towa-
rzystwa Muzycznego im. Braci Szafranków, 
wykonał testament ojca i doprowadził do 
publikacji książki „Terapia słowno–muzyczna. 
Chóralne pieśni religijne”. Książka przybliża 
ideę propagowaną przez Cz. Prudla, zawiera 
też nuty i słowa kilkudziesięciu jego pieśni  
w aranżacji Jacka Glenca, Wacława Mickie-
wicza i Krzysztofa Mańczyka oraz płytę CD 
z pięcioma pieśniami w wykonaniu chóru 
DAR. Publikacja ta po koncercie trafiła do 
wszystkich chórów biorących udział w Dniach 
Cecyliańskich 2010, które zapewne niektóre  
z tych utworów włączą do swojego repertuaru. 

Prezes N. Prudel podziękował osobom zaan-
gażowanym w organizację Dni Cecyliańskich, 
a także finałowego koncertu, w tym gospoda-
rzowi świątyni, proboszczowi parafii Królowej 
Apostołów, ks. Konradowi Dukowi, przyjmują-
cemu śpiewaków z dużą serdecznością.      

Zaproszony do poprowadzenia finałowego 
koncertu Dni Cecyliańskich prof. Bogdan 
Gola nie mógł wyjść z podziwu nad rozmachem 
imprezy, ilością koncertów i występujących 
chórów. Obecność chóru na dobrym poziomie 
w każdej prawie dzielnicy, powszechność ruchu 
śpiewaczego, a tym samym potencjał muzyczny 
ziemi rybnickiej i okolicy uznał za zjawisko 
pozytywne i zdumiewające, nie mające odpo-
wiednika w żadnym innym miejscu w Polsce. 
— To tradycja, którą powinniśmy promować 
i szanować... — powiedział. I w Rybniku tak 
się dzieje. 

(r)
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Z rąk dyrektora Rybnickiego Centrum Kultury Adama Świerczyny 
odebrali je prezydent Adam Fudali za wieloletni mecenat miasta oraz 
Wojciech Bronowski, Michał Wojaczek, Ilona Kargul i Jarosław Hanik za 
kreatywny wkład w rozwój SJM. Na scenie zabrakło Czesława Gawlika, 
jednego z inicjatorów jazzowych spotkań, dzięki któremu na rybnickiej 
scenie grali wszyscy, którzy w polskim jazzie się liczyli, ale i gwiazdy  
z zagranicy. Jednak nieobecność pana Czesława jest usprawiedliwiona, bo 
razem ze swoim zespołem występował w tym czasie w zaprzyjaźnionym  
z Rybnikiem irlandzkim mieście Newtownabbey. Warto dodać, że Cze-
sław Gawlik jest tegorocznym laureatem Nagrody Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego w Dziedzinie Kultury, o przyznanie której wnioskowało 
Rybnickie Centrum Kultury.       

Przyjechał, zagrał i... olśnił!
Cztery bisy i owacja na stojąco – tak 

rybniccy melomani podziękowali Gonzalo 
Rubalcabie za dwugodzinną muzyczną 
podróż w najwyższe rejony pianistyki 
jazzowej. 

Ten znakomity artysta rodem z Kuby ocza-
rował miłośników jazzu nie tylko perfekcyjną 
techniką, ale też niezwykłą wrażliwością i wy-
obraźnią. Każda zagrana nuta była ważna, każda 
zagrana z pełną świadomością, ale i uczuciem. 

To, że w Rybniku pojawił się muzyk tej klasy, 

jest zasługą rybnickiego muzyka Jarosława 
Hanika, którego twórczość Rubalcaby olśniła 
do tego stopnia, że stała się dla niego nie tylko 
inspiracją artystyczną, ale i… tematem pracy dy-
plomowej. — Przez przypadek obejrzałem w TV 
ostatnią minutę koncertu Rubalcaby i nie miałem 
wątpliwości... To było dokładnie to, czego jako 
pianista jazzowy szukałem — mówi Jarek Ha-
nik. Kiedy kupił płytę umocnił się w pierwszym 
wrażeniu, potem był koncert w Krakowie, gdzie 
razem z przyjaciółmi dał się porwać grze Rubal-

caby. — Zrobiłem wszystko, by dotrzeć do artysty 
i po wielu perturbacjach, udało się doprowadzić 
do spotkania i rozmowy w…Wiedniu. Gonzalo 
okazał się bardzo ciepłym, miłym człowiekiem, 
a do tego znakomitym gawędziarzem. Przede 
wszystkim jednak dowiedziałem się wiele o jego 
muzycznej drodze, inspiracjach i wyborach. 

Kontakty J. Hanika z mieszkającym w Miami, 
ale koncertującym ostatnio w Europie artystą, 
dały możliwość zaproszenia go do udziału  
w tegorocznym SJM. Jak mówi Jarosław Hanik, 
który zajął się stroną logistyczną przedsięwzię-

cia, trzeba 
było poko-
nać wiele 
przeszkód, 
ale „z małą 
p o m o c ą 
przyjaciół” 
się udało. 
A pomocni 
przyjaciele, 
którym Ja-
rek Hanik 
c h c e  p o -
dziękować 
to przede 
wszystkim 
Ania We-
n g l a r z y , 
Marcin Ma-
dzia i Karo-

lina Filec. Jest również  wdzięczny za wsparcie 
finansowe jakiego udzieliło miasto, dla którego 
koncert artysty z najwyższej, jazzowej półki jest 
dobrą okazją do promocji. 

Emocje, jakie w słuchaczach (a byli wśród 
nich miłośnicy jazzu również z Krakowa oraz 
kilku śląskich miast) wzbudziła gra Rubalcaby, 
warte były organizacyjnego trudu. By zbudować 
dramaturgię koncertu i skłonić publiczność 
do koncentracji, artysta rozpoczął od muzyki 
trudniejszej, powoli oswajając z nią słuchaczy,  

by w końcówce całkowicie nimi zawładnąć. 
Jak powiedział prowadzący koncert dzien-

nikarz muzyczny Paweł Sztompke, Gonzalo 
Rubalcaba wprowadził ten rodzaj pianistyki  
w wiek XXI. Tworzy on muzykę bardzo 
nowoczesną, szukając inspiracji zarówno  
w muzycznych tradycjach blisko związanej  
z muzyką rodziny, w kulturze kubańskiej, którą 
jest przesiąknięty, w muzyce klasycznej, a także 
u swoich mistrzów ze świata jazzu, wśród których 
jest Herbie Hanckock. — Muzyka Rubalcaby 
wymyka się kategoryzacji — uważa J. Hanik.  
— Jest bardzo osobista i szczera... Dodać moż-
na, że szczerość ta poparta jest znakomitym 
warsztatem, bo Rubalcaba odebrał również 
gruntowne wykształcenie klasyczne.

Jak mówi J. Hanik, normalny, kontraktowy 
koncert Rubalcacby trwa od 1 do 1,5 godziny 
i artysta przedłuża go tylko wtedy, kiedy czuje 
z publicznością szczególną więź... W Rybniku 
koncert trwał 2 godziny... (Więcej o G. Rubal-
cabie na str. 36).

Jubileuszowy 25. festiwal jazzowy rozpo-
czął się od koncertu zespołu Muariolanza 
w Domu Kultury w Chwałowicach, który od 
kilku lat włącza się w organizację imprezy. 
Grupa określana jako pierwszy polski wykonaw-
ca muzyki ambient–jazzowej, przyjechała do 
Rybnika z promocją swojego czwartego albumu, 
zatytułowanego „Muafrika”. Dominującą cechą 
tej muzyki jest jej transgresyjność, czyli przekra-
czanie obszarów właściwych dla danej stylistyki 
czy gatunku. Ta interesująca propozycja, która 
spotkała się z kilkoma poważnymi wyróżnie-
niami, skierowana jest do szczególnego rodzaju 

Jazz jest w Rybniku wciąż słuchany! I to dobra informacja w roku jubileuszowej, 25. edycji Silesian Jazz 
Meeting. Jak na jubileusz przystało, były gwiazdy, były też podziękowania dla osób, dzięki którym ta impreza 
wciąż istnieje i ma się dobrze. W tym roku w jednym SJM zmieściły się trzy jubileusze: ćwierćwiecze samej 
imprezy oraz zespołu Walk Away, a także jubileusz klasyka, czyli Fryderyka Chopina, którego twórczość 
zainspirowała gości z Holandii. 

Srebrny jubileusz Silesian Jazz Meeting

Jazzowy hat-trick

cd. na stronie 34
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odbiorcy. Przekonała się o tym dobitnie widow-
nia chwałowickiego Domu Kultury, na której 
podczas koncertu Muariolanzy rotacyjność 
była wprost proporcjonalna do wspomnianej 
transgresyjności.

Występ kwartetu Macieja Fortuny był 
drugą z propozycji otwierających tegoroczne 
rybnickie spotkania jazzowe w Domu Kul-
tury w Chwałowicach. Lider grupy (trąbka, 
fluegerlhorn) wraz z Pawłem Tomaszewskim 
(fortepian), Andrzejem Swięsem (kontrabas) 
i Frankiem Parkerem (perkusja) wprowadzili 
słuchaczy w klimat właściwy najlepszym fe-
stiwalowym tradycjom. Do żywiołowej owacji 
popchnęły widownię popisy pochodzącego z 
Chicago amerykańskiego perkusisty. 

Sobotni wieczór XXV SJM rozpoczął wy-
stęp grupy gitarzysty Przemysława Strączka, 
której na trąbce towarzyszył Jerzy Małek. 
Z jazzmanami wystąpił kwartet smyczkowy, 
którego brzmienie ciekawie komponowało się 
z różnorodną stylistyką jazzową, czasem nawet 
nawiązującą do muzyki latynoamerykańskiej. 

Drugi koncert tego wieczoru zagrali pianista 
Robert Czech i Sounds Smugglers. Wyjąt-
kowe, autorskie kompozycje Roberta Czecha 
w klimacie jazz fusion wypełniły pierwszą część 
występu. Na scenie obok Czecha zaprezentowali 
się znakomici muzycy – na saksofonie Jacek 
Mielcarek, na gitarze elektrycznej Sławek 
Tatera, na gitarze basowej Sylwester Walczak, 
a na perkusji – Marek Sochacki. Energia i 
zaangażowanie muzyków zabrały publiczność 
w niezwykłą, żywiołową, pełną ciekawych 
dźwięków podróż. Aż nieprawdopodobne, ile 
uczuć może zmieścić się w muzyce! W drugiej 
części koncertu na scenie pojawiła się Karo-
lina Glazer, która pokazała, jak wspaniałym 
instrumentem jest… głos. Wokalistka najpierw 
zaśpiewała utwór ze wspólnego projektu z So-
unds Smugglers, by następnie zaprezentować 
kompozycje ze swojej debiutanckiej płyty sprzed 
roku, zatytułowanej po prostu Normal. Karolinę 
Glazer częściej można spotkać na koncertach za 
granicą niż w Polsce. W Rybniku potwierdziła 
niezwykłą, wokalną klasę i porywający głos. 
Artystka nawiązuje w swojej twórczości do 
muzyki afrykańskiej i arabskiej, w niezwykły 

sposób przekazu-
je emocje zawar-
te w dźwiękach, 
często śpiewa 
onomatopeiczne 
frazy, które za-
wierają w sobie 
więcej uczuć niż 
liryczne wyzna-
nia. Kto nie sły-
szał, koniecznie 
musi sięgnąć po 
płytę. Z pewnością jej występ możemy zaliczyć 
do najciekawszych momentów tegorocznego 
festiwalu. 

Zanim na scenie RCK wystąpiła świętu-
jąca jubileusz 25-lecia istnienia grupa Walk 
Away, z koncertem „Back to standards” wy-
stąpiła Marta Król, której nie było jeszcze 
na świecie kiedy powstawała legendarna, 
jazzowa formacja. 

Co nie znaczy, że koncert młodej wokalistki 
z Bytomia był mniej udany niż ten w wykonaniu 
gwiazdy wieczoru. Bowiem M. Król obdarzona 
jest wyjątkową barwą głosu i wie, jak zaczarować 
nim publiczność. Sięgnęła przy tym po nastrojo-
we bossanovy i standardy z lat 30, 40 i 50–tych, 
więc nic dziwnego, że jedna z par świętujących 
małżeński jubileusz poprosiła wokalistkę o 
muzyczną dedykację. Tak wyśpiewane liryczne 
życzenia z pewnością pozostaną na dłużej w 
pamięci. Podobnie jak koncert z udziałem M. 
Król i jej zespołu … 

Jazzowy PIK, czyli… Patryk, Irek i Kin-
ga – muzykująca rodzina Głyków, z której 
najbardziej znany jest oczywiście ojciec. Na 
razie… Bowiem na scenie TZR córka i syn 
jazzmana potwierdzili, że nie daleko pada 
jabłko od jabłoni… 

Wibrafon Irka Głyka, perkusja Patryka i gi-
tara basowa Kingi, czyli mieszanka energii, mu-
zykalności i radości ze wspólnego muzykowania 

zapewniła publiczności wyjątkowe 
wrażenia. Szkoda tylko, że w roli 
głównej nie zagrała wyłącznie, 
świetna skąd inąd, muzyka. W 
trakcie koncertu wyświetlane były 
wizualizacje z tekstami, po to, 

by, jak mówił Irek 
Głyk, słuchacz mógł 
przeczytać o czym 
grają. A wystarczyło 
zawierzyć wyrobio-
nej jazzowo rybnic-
kiej publiczności, 
która nie potrzebu-
je ocierających się o 
banał podpowiedzi, 
by wsłuchać się w 
przesłanie utworu 
i zinterpretować go 
na swój sposób… 

Choć jako główną gwiazdę ostatniego 
festiwalu jazzowego awizowano kubańskie-
go pianistę Gonzalo Rubalcabę, dla wielu 
słuchaczy największym wydarzeniem 25. 
Silesian Jazz Meeting był jubileuszowy 
koncert Walk Away. Jedna z najbardziej zna-
nych i uznanych formacji jazzowych w Polsce 
i na świecie obchodziła w tym roku – tak jak 
rybnickie spotkania – jubileusz 25-lecia istnie-
nia. Saksofonowe popisy Billa Evansa i Adama 
Wendta, gitarowe „wymiatanie” Deana Browna, 
z towarzyszeniem nie mniej znakomitych: wibra-
fonisty Bernarda Maseli, pianisty Zbigniewa Ja-
kubka, basisty Tomasza Grabowego i perkusisty 
Krzysztofa Zawadzkiego budziło wzrastający z 
każdym kolejnym utworem aplauz. Solowe po-
pisy każdego z muzyków wypełniona po brzegi 
sala teatru przyjmowała owacyjnie, a szczególnie 
gorąco oklaskiwano poruszającego się po scenie 
z wdziękiem nastolatka Deana Browna.

Inspiracją dla większości utworów zapre-
zentowanych przez holenderskie trio Petera 
Beetsa była twórczość naszego największego 
kompozytora. Występ tej grupy był najbar-
dziej adekwatny do nazwy 25. Silesian Jazz 
Meeting – „Chopin w jazzowych barwach”. 
Grający na fortepianie lider zespołu chętnie 
przedstawiał genezę kolejnych kompozycji, w 
których chopinowskie brzmienia przeplatały 
się często z odległym na pozór flamenco. Oka-
zywało się przy okazji, co potwierdzała reakcja 
widowni, że jazz jest bardzo pojemnym gatun-
kiem muzycznym. Holenderskie trio wzbudziło 
wielką sympatię. Zostało pożegnane aplauzem 
na trzy bisy, w czym zawierało się i uznanie dla 
muzycznego kunsztu każdego z muzyków, i dla 
ujmującej powierzchowności Petera Beetsa. 
Grupa wspólnie z Klinikum Brazilikum wystą-
piła także w Andrzejkowym Jam Sassion, które 
po koncercie odbyło się w sali kameralnej teatru. 

(r), (m), (s), (gr)
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Maciej Fortuna Quortet z chicagowskim 
perkusistą Frankiem Parkerem.

Trio z Holandii zaskarbiło sobie sympatię rybnickiej publiczności.

Walk Away z Billem Evansem i Deanem Brownem 
okrasili potrójny jubileusz grą na światowym poziomie.
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W hołdzie...
Kompozycja Góreckiego „Trzy utwory w dawnym stylu”, która 

koncert rozpoczęła, miała przekonać krytykę, że wbrew temu co 
zarzucano kompozytorowi, potrafi on bez problemu napisać utwór z 
wyraźną linią melodyczną. Przekonała się o tym również publiczność 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej, oklaskując orkiestrę „szkoły Szafranków” 
i prowadzącego ją od pulpitu Sławomira Chrzanowskiego. Złożony 
z uczniów, ale i pedagogów (wśród których była sama pani dyrektor 
Romana Kuczera) zespół, wykonał również Uwerturę Hebrydy 

Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego, prawie rówieśnika 
Chopina i jego przyjaciela, niezwykle Fryderyka ceniącego 
i określającego go pieszczotliwym mianem Chopinietto.

Kiedy wybrzmiał Mendelssohn, na estradzie pojawił 
się solista, którego Rybnik zawsze wita w szczególny 
sposób – Piotr Paleczny. Urodzony w Rybniku pianista, 
laureat Konkursu Chopinowskiego, występujący w 
najbardziej prestiżowych salach koncertowych świata, 
zagrał z towarzyszeniem młodych kolegów – muzyków, 
uczniów „swojej” szkoły. W jego wykonaniu usłyszeliśmy 
II Koncert fortepianowy f-moll Fryderyka Chopina, dzieło 
20-letniego zaledwie kompozytora, już wtedy obwołanego 
muzycznym geniuszem. Paleczny grał, jak zawsze, pory-
wająco, z ogromnym zaangażowaniem i wrażliwością i, co 
było do przewidzenia, na jednym utworze się nie skończy-
ło. Jako ostatni z kilku bisów, zabrzmiał Polonez As-dur 
Chopina, utwór wzbudzający w Polakach niezmiennie 
ogromne emocje. Nie wszystkie miasta w Polsce miały 
szczęście zakończenia obchodów Roku Chopinowskiego 

z udziałem tak wybitnego muzyka, który zawsze znajduje 
czas, by odwiedzić rodzinny Rybnik.                              (r)

Koncert Orkiestry Symfonicznej 
Szkoły Szafranków miał być hołdem 
złożonym Fryderykowi Chopinowi  
w kończącym się jubileuszowym roku 
jego dwusetnych urodzin, jednak 
niedawne odejście Henryka Mikołaja 
Góreckiego sprawiło, że przypomniana 
została również postać i dzieło tego 
wywodzącego się z ziemi rybnickiej 
wspaniałego kompozytora. 

— Koncert w Rybniku był hołdem również 
dla H.M. Góreckiego. Jakie były relacje między 
panami?

— Oczywiście znaliśmy się i wielokrotnie 
spotykali, np. przy okazji  wykonywania przeze 
mnie partii solowych w jego utworach. Łączyła 
nas nić sympatii, chociażby z powodu tego 
samego regionu, z którego się wywodzimy. 
Kiedy ja rozpoczynałem muzyczną drogę, on 
był już kimś, dlatego czułem w stosunku do 
niego ogromny respekt. Ale Górecki był osobą 
bardzo otwartą i mimo różnicy wieku, jako 
profesjonalni muzycy, dobrze się rozumieliśmy.

— Zakończony właśnie koncert był hołdem 
dla Chopina w roku jubileuszu. Pana związki 
z tym kompozytorem są szczególne...

— To, że byłem laureatem Konkursu Cho-
pinowskiego jest bardzo istotne, ale w trakcie 
mojej muzycznej edukacji, cała pianistyczna 
młodzież była bardzo związana z Chopinem, 
wszechobecnym w programach dydaktycznych 
i na koncertach. Grywałem Chopina jeszcze 
przed udziałem w konkursie. Rzecz jasna, po 
konkursie byłem najczęściej proszony o granie 
dzieł Fryderyka. Brałem udział, z sukcesem, w 
pięciu ważnych konkursach pianistycznych,  z 

czego cztery nie były konkursami szopenow-
skimi. Przez całe życie estradowe starałem 
się uchronić przed zaszufladkowaniem mnie 
wyłącznie jako szopenisty. Upłynęło 40 
lat i udało mi się wielokrotnie 
przekonać organizatorów kon-
certów i publiczność do muzyki 
innych kompozytorów w moim 
wykonaniu. Jednak ten rok jest 
dla każdego polskiego pianisty 
wyjątkowy, dlatego czuję wielka 
radość i satysfakcję, że mogłem 
przypomnieć partytury i promo-
wać muzykę Chopina na całym 
świecie. Niemniej u kresu tego 
roku jesteśmy już nieco zmę-
czeni konkursami, koncertami i 
podróżami związanymi z jubile-
uszem. Przed tygodniem miałem 
koncerty w Paryżu, Zagrzebiu, 
Budapeszcie i Bratysławie, za 
tydzień gram w Skopje i kilku 
innych miejscach, zaś 2 stycznia 
wyjeżdżam na dwa tygodnie do Japonii. Ale 
jestem Polakiem, nigdzie nie wyjechałem 
na stałe i nie zostałem zagranicą, tu się 

wykształciłem i tu w dalszym ciągu spłacam 
dług wdzięczności. 

— Z Chopinem związana była również Pana 
wizyta w Szanghaju w 2007 roku...

— Owszem, zostałem zaproszony do zagra-
nia recitalu z okazji odsłonięcia pomnika Cho-
pina w tym mieście, podobno największego na 
świecie. Pomnik, nowoczesne dzieło wysokości 

7 metrów, stanął w pięknym parku, a cała uro-
czystość została zorganizowana z prawdziwie 

Zdarza mi się grać kolędy...
...mówi Piotr Paleczny

Piotr Paleczny z przyszłymi pianistkami, uczennicami „Szkoły Szafran-
ków” – Pauliną Porszke i Agatą Zemlą.
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Szkolna orkiestra pod batutą 
Sławomira Chrzanowskiego. 
                                     Zdjęcia: r
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Zanim na scenie TZR odbył się kon-
cert gwiazdy XXV Silesian Jazz Meeting 
Gonzalo Rubalcaby, kubański pianista 
i kompozytor spotkał się z uczniami 
Szkoły Muzycznej w Rybniku.

W kameralnej atmosferze najpierw zapre-
zentował dwa nowoczesne utwory fortepiano-
we własnego autorstwa, a następnie opowiadał 
o swojej muzycznej pasji, drodze na szczyt 

kariery oraz kontaktach z Polską i Rybnikiem.
Jego występ poprzedził popis uczennicy 

PSM Aleksandry Sapok. Utalentowana gita-
rzystka, laureatka wielu międzynarodowych 
konkursów, stypendystka PSM i Marszałka 
Województwa Śląskiego, zaprezentowała 
niełatwe pod względem technicznym – „Pej-
zaż kubański z dzwonami” Leo Brouwera  
i „Uscher waltz” Nikity Koshkina. Rubalcaba 
przyznał, że sprawiło mu wielką przyjemność 
przypomnienie „Pejzażu…”, którego nie słyszał 
od wielu lat. Następnie zasiadł do fortepianu, 

a gdy umilkły brawa, chętnie odpowiadał na 
pytania dziennikarzy, a także dyrektora RCK 
Adama Świerczyny i prezydenta Rybnika Ada-
ma Fudalego.

Mówił o muzycznych tradycjach rodzinnych 

sięgających kilku pokoleń, własnej edukacji na 
Kubie, a później w Stanach Zjednoczonych. 
O szczególnej pozycji Chopina w programach 
muzycznego nauczania na Kubie i o własnych 

kontaktach z jednym z najbardziej znanych  
i uznanych absolwentów rybnickiej szkoły 
muzycznej Adamem Makowiczem. — To była 
dla mnie ogromna niespodzianka, kiedy w domu 
Jarka Hanika zobaczyłem wspólną fotografię 
z uroczystości religijnej jego mamy i Adama. 
Okazało się nawet, że rodzina Jarka jest spo-
krewniona z jazzmanem, z którego fascynującą 
grą zetknąłem się w czasie, gdy powszechnym 
nośnikiem muzyki pozostawała taśma ma-
gnetofonowa — opowiadał o swojej wizycie  
w domu państwa Haników, gdzie został pod-

jęty tradycyjnym śląskim obiadem. To właśnie 
w wyniku starań Jarosława Hanika kubański 
pianista został zaproszony na 25. edycję SJM. 
Koncertował w Polsce już kilka razy w ostat-
nich paru latach, ale w Rybniku znalazł się po 
raz pierwszy. Na pytania o wrażenia z naszego 
kraju i miasta odparł, że nieodmiennie naj-
większe wrażenie robi na nim śnieg. Tak się 
składa, że przyjeżdża do Polski zimą i kiedy 
wygląda z okna hotelu, czuje się tak, jakbyśmy 
my, wyglądając przez okno, zobaczyli nagle 
ananasy na drzewach.

W wypowiedziach Gonzalo Rubalcaby poja-
wiło się więcej porównań naszego kraju z jego 
ojczystą Kubą. Zestawił między innymi ceniony 
przez niego system kształcenia muzycznego 
 w Polsce. Gdy wspominał o swojej edukacji 
muzycznej, podkreślił ważną rolę, jaką odgry-
wała jego mama powtarzająca mu przez cały 
szkolny okres, że najważniejsza jest systema-
tyczność. Teraz, jako dojrzały muzyk, potrafi 
tę troskę, która bezpośrednio z muzyką się 
nie wiązała, w pełni docenić. — Chciałbym 
podziękować za wspaniałe emocje, jakich tutaj 
doświadczam, za ciepło – to mobilizuje mnie do 
dalszej pracy, do tworzenia nowych kompozycji 
— powiedział na zakończenie spotkania. 

(gr)

azjatyckim rozmachem. M.in. utwór Chopina 
zagrało jednocześnie 100 pianistów... To było 
duże przeżycie i wspaniałe wspomnienie.

— Mając przed oczami podobizny Cho-
pina, trudno się oprzeć wrażeniu, że wielu 
znakomitych polskich pianistów upodobniło 
się do Fryderyka... Choćby Krystian Zimer-
man, Janusz Olejniczak, ale również Pan. 
Ten profil...   

— Dziękuję, bo to chyba komplement. 
Ale Chopin był chyba nieco szczuplejszy.... 
Profil? Może tak, ale ja staram się raczej 
upodobnić do stylu wykonania dzieł Frydery-
ka Chopina i nie zdecydowałem się jeszcze na 

bardziej upodobniającą mnie do niego ope-
rację plastyczną. I nie jest to moją ambicją...

— Jak Pan myśli, co w tym mieście jest 
takiego, że wydało tak wspaniałych pianistów 
jak pan, Lidia Grychtołówna czy Adam Ma-
kowicz...

— Nie wiem, może bliskość naszej przepięk-
nej bazyliki św. Antoniego i fluidy stamtąd pły-
nące? Wszyscy mieszkaliśmy w bezpośrednim 
sąsiedztwie tej świątyni. Lidia Grychtołówna 
przy ul. Powstańców (przyp. red. tuż za przystan-
kiem autobusowym), ja dokładnie po drugiej 
stronie kościoła przy Orzeszkowej 1, a Adam, 
wtedy Matyszkowicz, tuż obok. Coś w tym jest...

— Opuścił Pan Rybnik po maturze w I LO  
im. Powstańców Śl. oraz w „szkole Szafran-
ków”, potem rok w Akademii Muzycznej  

w Katowicach i pełne studia w Akademii Muzycz-
nej w Warszawie u prof. Ekiera. Wyfrunął Pan  
z Rybnika w świat, jak tu zostało powiedziane. 
Ale ciągle Pan wraca...

— W Rybniku, oprócz zobowiązań arty-
stycznych, mam dwie siostry. Wspólnie z żoną 
Barbarą staramy się pielęgnować więzi rodzin-
ne, bez tego czulibyśmy się samotni. Bywam 
więc w Rybniku, ale teraz częściej to siostry 
przyjeżdżają do nas, do Warszawy. Moje życie 
zawodowe wiąże się z częstymi podróżami  
i rozłąką z najbliższymi, dlatego święta spędza-
my tradycyjnie w domu, w ścisłym rodzinnym 
gronie. Jeszcze nigdy nie spędziłem świąt poza 
domem! Tak, zdarza mi się grać kolędy...   

Rozmawiała: W. Różańska

Pamiątkowa fotografia z uczniami PSM.                                                                                             Zdj.: gr
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Zdarza mi się grać kolędy...

Gonzalo Rubalcaba uchodzi za popu-
laryzatora muzyki afro–kubańskiej, którą 
z powodzeniem łączy z amerykańskim 
jazzem. Urodził się w 1963 roku, ukoń-
czył konserwatorium w Hawanie. Jego 
ojciec Guillermo jest pianistą, a dziadek 
Jacobo kompozytorem. Ma w dorob-
ku około 30 płyt, występował między 
innymi z Herbie Hancockiem, a wraz  
z kontrabasistą Charlie Hadenem w 2002 
roku otrzymał nagrodę Latin Grammy za 
album zatytułowany „Nocturne” oraz  
w kategorii Abum Roku za „Supernową”. 
Ośmiokrotnie jego płyty były nominowa-
ne do tej nagrody. 

Systematyczny Kubańczyk
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— Kiedy w 1995 roku miasto zdecydowało się 
na likwidację istniejącej od 1960 r. rybnickiej 
orkiestry filharmonicznej, lokalne  środowisko 
muzyczne zareagowało szybko i skutecznie…

— Tak, nie mogliśmy pozwolić, by orkiestra, 
która kilkudziesięcioletnią działalnością po-
twierdzała muzyczne tradycje Rybnika i była ich 
ukoronowaniem, popadła w niebyt. W 1996 roku 
powołaliśmy Towarzystwo Muzyczne, wybierając 
za patronów Antoniego i Karola Szafranków, 
założycieli orkiestry oraz szkoły muzycznej, 
kontynuatorów tradycji i animatorów życia 
muzycznego w mieście. Głównym zadaniem 
stowarzyszenia było reaktywowanie orkiestry. 
Kiedy zabrakło „mecenasa”, którym do czasów 
przełomu politycznego było górnictwo, naszą 
ideę poparł prezydent Adam Fudali, deklarując 
finansowanie przez miasto kilku koncertów  
w roku. Reaktywacja orkiestry miała wielu 
orędowników wśród śląskich, i nie tylko, elit 
kulturalnych, m.in. Tadeusza Kijonki. Dyrekto-
rem orkiestry został muzyk Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Antoni Smołka, a kierownikiem 
artystycznym i dyrygentem Mirosław Jacek 
Błaszczyk. 

— Reaktywowana orkiestra na swój powtórny 
debiut wybrała dzieło imponujące: oratorium 
„Mesjasz” J.F. Haendla, a pamiętny koncert odbył 
się w bazylice św. Antoniego w listopadzie 1999 r.

— Ten koncert był ukoronowaniem kilku lat 
pracy Towarzystwa, zaś jego działalność zainau-
gurowała prezentacja przeźroczy tatrzańskich 
Krystiana Szczęsnego do muzyki Wojciecha 
Kilara i Henryka Mikołaja Góreckiego. W 1997 r.  
udało się nam wydać płytę CD „U źródeł sławy 
– Moja melodia dla Rybnika” nagraną przez wy-
bitnych artystów, związanych kiedyś z Rybnikiem 
i „Szkołą Szafranków”: Lidię Grychtołównę, 
Piotra Palecznego, Adama Makowicza oraz  
z moim skromnym udziałem. Na płycie znalazły 
się również utwory Henryka Mikołaja Górec-
kiego, a artystom towarzyszyła orkiestra pod 
dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka, który jest 
z zespołem związany do dziś, czuwając nad stroną 
artystyczną i prowadząc orkiestrę od pulpitu. 
Płyta powstała przy wsparciu sponsora – Banku 
Śląskiego, a przyczyniły się do tego starania  
r Alicji Wrzoł, zaś nad całością przedsięwzięcia 
czuwała Jolanta Sobczak-Smołka. Udało się rów-
nież zorganizować koncert Adama Makowicza, 
a sam artysta przyjął honorowe członkostwo 
Towarzystwa.   

— Filharmonia ROW, której Filharmonia 
Rybnicka jest kontynuatorką, miała szczęście, 
dzięki finansom przemysłu górniczego, zaintere-
sowaniom muzycznym dyrektora zjednoczenia 
węglowego Jerzego Kucharczyka oraz autory-
tetowi Szafranków, towarzyszenia wspaniałym 
solistom. Byli wśród nich laureat Konkursu Cho-

pinowskiego, Amerykanin Edward Auer, Bella 
Dawidowicz oraz inni znakomici polscy pianiści 
jak Witold Małcużyński, Lidia Grychtołówna, 
Piotr Paleczny, Władysław Kędra, Regina Smen-
dzianka, Halina Czerny–Stefańska, Krzysztof 
Jabłoński, skrzypkowie Igor i Dawid Ojstracho-
wie, Wanda Wiłkomirska, Kaja Danczowska, 
Konstanty Andrzej Kulka i Krzysztof Jakowicz, 
wiolonczelistka Christine Walewska czy śpiewacy 
Andrzej Hiolski czy Bernard Ładysz... Dzięki 
temu orkiestra mocno zaznaczyła swoją pozycję 
w regionie, a poprzez cykliczne koncerty była też 
blisko rybnickich melomanów na co dzień.

— Myślę, że dzisiejsza orkiestra jest godną 
spadkobierczynią tamtego zespołu. Działamy 
wprawdzie w innej rzeczywistości społeczno-po-
litycznej i jesteśmy ograniczeni możliwościami 
finansowymi, ale i nam udało się doprowadzić do 
wielu przedsięwzięć, które okazały się wydarze-
niami muzycznymi jak choćby koncerty z udzia-
łem Wojciecha Ki-
lara czy Henryka 
M. Góreckiego.  
Z towarzyszeniem 
orkiestry grali nasi 
najwięksi: Grych-
tołówna, Palecz-
ny, Makowicz, 
Wiesław Szlachta 
i wielu innych,  
a gościnnie dyry-
gowali Andrzej 
Maksymiuk, Jan 
Wincenty Hawel 
czy Maciej Niesio-
łowski. Orkiestra 
wzbogaca ofertę 
kulturalną miasta, 
przybliża rybni-
czanom wielkie 
dzieła literatury 
muzycznej wyko-
nywane w rybnickich świątyniach: przede wszyst-
kim w bazylice św. Antoniego oraz kościołach św. 
Jadwigi, Królowej Apostołów, czy „starym”, jest 
też obecna na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej, 
uświetnia miejskie imprezy, jak choćby Dni 
Rybnika, w czasie których już dwukrotnie wystą-
piła w koncertach plenerowych zapowiadanych 
przez Bogusława Kaczyńskiego. Współpracuje 
też z Państwową Szkołą Muzyczną im. Sza-
franków, promując najzdolniejszych uczniów  
i wychowanków. Integruje też muzyków naszego 
regionu, dając im możliwość częstszego kontaktu 
z instrumentem. Zapraszani soliści podkreślają 
profesjonalny poziom orkiestry, a dodać trzeba, 
że nasi muzycy nie mają tak wielu prób, jak 
etatowi członkowie innych zespołów. Doceniają 
nas również inni: fakt reaktywacji orkiestry 

Półwiecze Filharmonii Rybnickiej
• Koncert inauguracyjny – 16 grudnia 1960, sala Technikum 

Górniczego (odtworzony 6 stycznia w Polskim Radiu)
• Od 1964 – siedziba w Teatrze Ziemi Rybnickiej
• Na dziesięciolecie działalności – zakończony dużym suk-

cesem koncert w Filharmonii Narodowej w Warszawie 
• Wydanie stereofonicznej, długogrającej płyty z utworami 

Moniuszki, Wł. Żeleńskiego, Różyckiego, T. Szeligowskiego 
i H. Czyża

• Po śmierci A. Szafranka w 1979 r. – objęcie funkcji kierow-
nika artystycznego przez  Czesława Płaczka

• Przejęcie funkcji dyrektora przez Bolesława Motykę – 1985 r.,  
kierownikiem artystycznym do 1990 r. jest Tadeusz Hanik

• Przejęcie orkiestry przez miasto pod nazwą Orkiestra 
Ziemi Rybnickiej

• Likwidacja zespołu – 1995
• Reaktywacja – 1999

Dyrygenci: założyciel Antoni Szafranek, Juliusz Malik, 
Czesław Płaczek, Jerzy Salwarowski, Bolesław Motyka, Tade-
usz Hanik, Sławomir Chrzanowski, Mirosław Jacek Błaszczyk   

Jubileusz 50-lecia Filharmonii Rybnickiej

Pół wieku tradycji
Rozmowa z Norbertem Prudlem, prezesem Towarzystwa Muzycznego im. Braci 

Szafranków

nagrodzono w 2002 r. „Śląskim Sukcesem”, 
nagrodą przyznawaną przez Radę Promocji 
Śląska, Filharmonii został też przyznany medal 
„Za zasługi dla muzyki polskiej” Stowarzyszenia 
Polskich Artystów Muzyków, w tym roku została 
laureatem nagrody Czarny Diament. Taka orkie-
stra jest Rybnikowi i rybniczanom potrzebna…

Uroczystość wręczenia nagrody „Śląski Sukces” w 2002 r.: przy klawiaturze Norbert Prudel, 
stoją współtwórcy sukcesu czyli reaktywacji Filharmonii Rybnickiej (od lewej): Mirosław 
J. Błaszczyk, Tadeusz Kijonka, prezydent Adam Fudali i Antoni Smołka.    Zdj.: arch. red.

Norbert Prudel – ur. w Rybniku w 1958 r., 
doktor nauk medycznych z podwójnym dyplo-
mem Akademii Medycznej, dyrektor szpitala 
wojewódzkiego w Jastrzębiu–Zdroju, ale też 
znakomity pianista, absolwent Akademii Mu-
zycznej, uczeń prof. Andrzeja Jasińskiego. 
Jeden z inicjatorów  powstania Towarzystwa 
Muzycznego im. Braci Szafranków, jego 
współzałożyciel oraz prezes. 
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poniedziałek, 
20 grudnia, godz. 19.00

TERAZ I ZAWSZE
prod. Polska, 2008 r., oby-

czajowy, czas 94 min.

poniedziałek, 
27 grudnia, godz. 19.00

MŁODE WINO
prod. Czechy, 

poniedziałek, 
3 stycznia, godz. 19.00

Kucharze historii
prod. Austria, Czechy, Fin-

landia, Słowacja

poniedziałek, 
10 stycznia, godz. 19.00

Essential Killing
prod. Irlandia, Norwegia, 

Polska, Węgry

poniedziałek, 
17 stycznia, godz. 19.00

Jestem Twój
prod. Polska

poniedziałek, 
24 stycznia, godz. 19.00

The Hurt Locker
prod. USA

poniedziałek, 
31 stycznia, godz. 19.00

Chrzest
prod. Polska

Wokaliści i plastycy zaprezentowali swoje ta-
lenty podczas koncertu podsumowującego XVI 
Festiwal Piosenki Turystycznej w Młodzieżowym 
Domu Kultury.   

Najlepszymi zespołami festiwalu 
w poszczególnych kategoriach wieko-
wych zostały: „Wiatraki” i „Nikoletki” z 
Młodzieżowego Dom Kultury (opiekunowie Mariusz 
Miszkurka i Maciej Skowroński), „Jet Stream”  
z POPP przy Gimnazjum w Jejkowicach (op. Zbi-

gniew Dobrzyński) oraz „Re-
medium” z OPP Zespół „Przy-
goda” (op. Agnieszka Janas). Jurorzy – Ilona Kargul, 
Michał Wojaczek i Jarosław Hanik – nagrodzili też 
solistów, a pierwsze miejsca wyśpiewały: Natalia 
Prus (SP w Jejkowicach), Wiktoria Filec (SP nr 35 
w Rybniku) i Agnieszka Gabryś (OPP „Przygoda”). 

Inicjatorem tej imprezy był wieloletni dyrektor 
MDK, chórmistrz i przewodnik turystyczny Jerzy 
Michalski, a zainteresowanie festiwalem wzrasta  
z roku na rok. Zmienia się repertuar prezentowany 
przez wykonawców – marszowe i dobrze znane  
z górskich szlaków piosenki wypierają utwory 

liryczne, z pogranicza poezji śpiewanej. Od 
sześciu lat festiwalowi towarzyszy także kon-
kurs plastyczny na logo i plakietkę festiwalu.  
W tej edycji jurorki: Milada Więckowska, Ewa 

Tomas-Modlich i Zuzanna Śmieja, oceniły 
165 prac z 18 placówek i postanowiły przyznać 

Grand Prix konkursu Karolinie Breus (na zdj.)  
z Gimnazjum nr 15 w Rybniku (op. Jolanta Trefon). 
Wszystkim laureatom gratulujemy! 

(S)

Już po raz siódmy w Powiatowej i Miej-
skiej Bibliotece Publicznej odbył się kolejny  
z cyklu koncertów akustycznych „Bez prądu”.

Przypomnijmy: cykl jest wspólną inicjatywą biblioteki i Rybnickiej Amatorskiej 
Sceny Muzycznej, a do organizacji włączył się również „PieM Projekt”. Patronat ho-
norowy nad imprezą objął Czesław Gawlik, a podczas ostatniego koncertu wystąpił 

punkrockowy zespół „The Thin-
ners” z Wodzisławia, który zagrał 
w powiększonym składzie. Licznie 
przybyła publiczność żywiołowo 
reagowała na dynamiczne utwory 
grupy – po raz pierwszy na kon-
cercie z tego cyklu ludzie tańczyli 
i skakali! To było coś!

Oszlifuje talent? 
Dziennikarz Kamil Durczok żartował, że jeżeli Sabina Jeszka nie 

wygra III edycji programu „Mam talent”, to wybuchnie IV Powstanie 
Śląskie. Do zbrojnego konfliktu wprawdzie nie doszło, ale wybuch z 
pewnością obserwowaliśmy. Wybuch talentu…

Jak zapowiedziała tak zrobiła – w finale programu Sabina 
zaśpiewała bardziej dynamiczny utwór – „I wanna dance with 
somebody” z repertuaru Whitney Houston. Jej wykonanie tak 
się spodobało, że otrzymała nagrodę specjalną – 100 tysięcy 
złotych na szlifowanie talentu. — Jeśli wszystkie dziewczyny w Ryb-
niku są takie jak ty, to ja tam jadę i chcę zostać przedszkolanką… 
— żartował Kuba Wójewódzki po finałowym występie S. Jeszki,  
a nagroda tak zaskoczyła rybniczankę, że zdołała wykrztusić tylko: 
— Nie ogarniam tego… I odjęło jej głos. Wielbiciele jej talentu mają 
nadzieję, że tylko na chwilę…                                       (S)

Prawie jak w górach 

Akustycznie i dynamicznie

Sabinie gratulujemy i życzymy powodzenia 
na estradzie i poza nią.        Zdj. arch. pryw.
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— Zatem czego z okazji jubileuszu 
należałoby Filharmonii Rybnickiej 
życzyć?

— Jak wiele innych dziedzin, tak 
i kultura potrzebuje finansowego 
wsparcia, od którego zależy poziom 
artystycznej oferty. Marzy mi się wy-
konanie ambitnych, monumentalnych 
dzieł: Brahmsa, Mahlera, Brucknera 
czy Strawińskiego wykorzystaniem peł-
nego składu orkiestrowego. I oczywiście 
wdzięcznych słuchaczy … 

— I tego właśnie życzymy. Dziękuje-
my za rozmowę.

Rozmawiała W. Różańska  

Pół wieku tradycji
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Seanse odbywają się w sali 
Rybnickiego Centrum Kultury,  

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/styczeń



POLECA!

Sylwester 
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 najbardziej 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). 

Gwara na wesoło
Zapraszamy na VI Powiatowy Turniej Gospodyń Wiejskich. Dru-

żyny będą rywalizowały w trzech konkurencjach: scenek kabare-
towych w kategoriach „Przysłowia ludowe mądrością narodów” 
i „Pieniądze są dla ludzi”, logo KGW i przyśpiewka ludowa oraz 
śląska potrawa. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników 
śląskiej tradycji.

14 stycznia, godz. 17.00

Koncert karnawałowy 
Filharmonii Rybnickiej
W programie przeboje muzyki operetkowej, musicalowej i fil-

mowej. Wystąpią Orkiestra Symfoniczna im. Braci Szafranków pod 
dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka oraz soliści – Iwona Socha 
(sopran) i Adam Zdunikowski (tenor).

16 stycznia, godz. 17.00

Pierwsza operetka w gwarze śląskiej
„Głos się zrywo, dusza śpiewo...” W 

lutym zapraszamy na pierwszą operetkę 
w gwarze śląskiej! Wystąpią czołowi ślą-
scy aktorzy i artyści wodewilowi: Naira 
Ayvazyan, Jolanta Kremer, Michał Musioł, 
Sebastian Dylnicki, Mieczysław Błaszczyk, 
Andrzej Lipski, Wisław Gawałek, Artur 
Golec, Monika Rajewska, Marcin Włosiński, 
Maciej Komandora.

2 lutego, godz. 18.00

Krystyna Janda zagra w Rybniku
Dobra wiadomość dla miłośników teatru 

i talentu Krystyny Jandy. Już w lutym na 
scenie TZR zobaczymy monodram aktorki pt. 
„Ucho, gardło, nóż”. Bohaterką jest Serbka, 
która doświadczyła okrucieństwa wojny. 
Przedstawienie, pomimo trudnego tematu,  
zebrało świetne recenzje krytyków i zostało 
dobrze przyjęte przez publiczność.

6 lutego, godz. 18.00

Zaprosili nas
• Członkowie koła naukowego „Trwałość” Politechniki Śląskiej 

– CKI na obchody jubileuszu 5-lecia istnienia koła (25 listopada).  
• Filia nr 8 PiMBP na Smolnej na Światowy Dzień Pluszowego 

Misia z udziałem 60 dzieci (25 listopada).
• Rybnickie Centrum Kultury na wystawę Krzysztofa Synowca 

„Moje podróże – smak orientu” (8 grudnia).
• Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej i Powiatowa 

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna na konferencję pod hasłem 
„Życie jest warte tego… aby przeżyć je w zdrowiu i trzeźwości” 
(9 grudnia). 

• Grupa Artystyczna Konar na wernisaż wystawy podsumowującej 
projekt artystyczny pod nazwą „PAW” (10 grudnia w Czernicy).

• Port Sztuki na otwarcie galerii witrażu Colorglass przy dźwiękach 
kapeli „Zawiało” (10 grudnia, www.colorglass.pl).

• Dom Kultury w Boguszowicach na premierę spektaklu pt. „Pi-
nokio” w wykonaniu Teatru Rodzicielskiego (12 grudnia). 

• Centrum Handlowo-Rozrywkowe Rybnik Plaza na świąteczne 
kolędowanie (19 grudnia).

Ferie zimowe organizują 
wszystkie miejskie placówki kultury 
oraz ośrodki sportowo-rekreacyjne

FERIE ZIMOWE W TZR
Zimowe warsztaty 
musicalowe...
15-22 stycznia, godz. 10.00-18.00
Aktorsko-wokalno-taneczne zajęcia dla dzieci od lat 12 i mło-

dzieży. Warsztaty są interdyscyplinarne i obejmują zajęcia aktor-
skie (świadome wykorzystywanie mimiki i gestykulacji, elementy 
pantomimy), wokalne (emisja głosu, nauka śpiewu) oraz taneczne 
(podstawy tańca nowoczesnego, współczesnego i jazzowego). 
Efektem końcowym warsztatów będzie musical. (Należy przynieść 
obuwie sportowe oraz wygodny strój do tańca).

Ilość miejsc ograniczona! (40 osób). Zapisy pod nr. tel. 32 433 
27 24, 32 422 88 57 lub e-mail: artystyczny.rck@gmail.com

... filmowe
24-28 stycznia, godz. 9.00-15.00
Warsztaty będą obejmować zajęcia teoretyczne z historii i teorii 

filmu i zajęcia praktyczne, których efektem końcowym będzie film. 
W ostatnim dniu warsztatów odbędzie się uroczysta premiera. Każ-
dy uczestnik warsztatów otrzyma płytę DVD z nagranym filmem.

Ilość miejsc ograniczona! (30 osób). Zapisy pod nr. tel. 32 433 
27 24, 32 422 88 57 lub e-mail: artystyczny.rck@gmail.com

Teatr dla najmłodszych
W czasie ferii zapraszamy do TZR najmłodszą publiczność na dwa 

spektakle dla dzieci od lat pięciu.

Cudowna lampa Alladyna 
Przedstawienie oparte na słynnej historii z „Baśni Tysiąca i Jednej 

Nocy” wykonaniu Teatru Małego z Częstochowy.
23 stycznia, godz. 16.00 

Jaś i Małgosia 
Bajka muzyczna w wykonaniu Teatru Apriori z Dąbrowy Górniczej.
30 stycznia, godz. 16.00 
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Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybni-
ka–Boguszowic „17-tka” dzięki wsparciu Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Południe” otworzyło 
nową siedzibę w Boguszowicach–Osiedlu przy 
ul. Patriotów 40. Codziennie pod opieką Stowa-
rzyszenia znajduje się ok. 270 dzieci i młodzieży 
w wieku od 3 do 24 lat. Prezes Spółdzielni Rafał 
Przeczek przyznał, że takiej sprawie i takim lu-
dziom nie można od-
mówić. Zadowolenia 
nie krył też Mariusz 
Wiśniewski, prezes 
„17-tki”: — Jest się 
czym pochwalić. Mu-
simy uaktywniać mło-
de pokolenie, musi-
my wyciągać do nich 
rękę.  Zwiedzanie 
„Maszkeciarni” było 
okazją do przedsta-
wienia wieloaspek-
towej działalności 
opiekuńczo–wycho-
wawczej Stowarzy-

szenia. „17-tka”, jako jedyna w regionie, zajmu-
je się pedagogiką ulicy, tzw. streetworkingiem 
– codziennie na ulice Boguszowic wyrusza  
3 pedagogów. W klubie można skorzystać ze 
wsparcia psychologów, terapeutów, doradców 
zawodowych. Prowadzone są także kursy  
i korepetycje językowe oraz działa jedyne na 
Śląsku, bezpłatne profesjonalne studio nagrań. 

Są też pracownie multimedialne i fotogra-
ficzne, sala bilardowa i wyposażona kuchnia. 
Od czerwca br. „Maszkeciarnia” prowadzi  
finansowany przez UE program „Mission Po-
ssible”. Projekt jest adresowany do młodzieży 
Boguszowic, która nie posiada wykształcenia 
i kwalifikacji zawodowych (więcej na stronie 
www.mission-possible.pl). Programem zostało 
objętych 50 osób. Cel jest jeden – mają zdobyć 
zawód i podjąć pracę.

Prezydent Adam Fudali podkreślał, że Sto-
warzyszenie prowadzi rewitalizację społeczną. 
— Widać, jak dzielnica Boguszowice–Osiedle się 
zmienia – jest basen, odnowiony Dom Kultury, 
dużo dobrego robi „17-tka”. W innym otoczeniu 
pojawiają się inne potrzeby. Jeśli połączymy 
siły, Boguszowice-Osiedle będzie w czołówce 
— zwracał się do prezesa Wiśniewskiego pre-
zydent. — Dom Kultury nie ogarnie wszystkiego,  
a pojawienie się „Maszkeciarni” wyzwala zdrową 
rywalizację, zrodzą  się nowe inicjatywy — mówił 
A. Fudali. 

Wszystkich zainteresowanych zajęciami 
zapraszamy do klubu od poniedziałku do 
piątku w godz. 15.00–20.00. 

(m)

Pan Piotr to człowiek o wielkim sercu. 
Jest emerytowanym górnikiem z Boguszo-
wic. Wolontariatem, jak sam mówi, zajął się  
z przypadku. Od dwóch lat niemal każdego 
dnia poświęca podopiecznym Stowarzyszenia 
swój czas i energię. Dziś już nie wyobraża sobie 
życia bez wolontariatu. Szczególnie bliskie re-
lacje nawiązał z Tomkiem (26 lat), który cierpi 
na dziecięce porażenie mózgowe. Pan Piotr raz 
w tygodniu jeździ z nim na basen jako opiekun. 
Wspólnie spędzony czas zaowocował postę-
pami Tomka, nabyciem nowych umiejętności 
i niezwykłą, wspaniałą przyjaźnią. Wszyscy w 
Stowarzyszeniu są zgodni, że w obecności pana 
Piotra osoby niepełnosprawne czują się do-
wartościowane, stają się wyciszone i pogodne. 
Biuro Wolontariatu, którego koordynatorem 
jest Piotr Ryłko, ściśle współpracuje z Centrum 
Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, które 
prowadzi szkolenia dla wolontariuszy. — Taki 
człowiek to skarb — krótko i z uznaniem na 
temat pracy P. Ryłko wypowiada się Elżbieta 
Piotrowska, prezes Stowarzyszenia OLIGOS. 

Niedawny Międzynarodowy 
Dzień Wolontariatu był oka-
zją do wręczenia wyróżnień 
i podziękowań dla młodych 
wolontariuszy z Rybnika i 
okolic. Wśród nich znaleźli 
się uczniowie Gimnazjum im. 
Adama Mickiewicza z Jejko-
wic: Martyna Zdrzałek, Edy-
ta Szleńska, Dorota Kozieł, 
Aneta Lepiarczyk, Wioleta Burda, Paulina 
Śrama, Ania Szweda, Karolina Pytlowska, 
Greta Stasiak, których opiekunką jest Hanna 
Ficek. Gimnazjum nr 4 w  Rybniku reprezen-
towali: Magda Starzec, Marta Starzec, Joanna 
Gaszka, Agata Klimek, Paulina Magiera 
oraz opiekunki grupy – Ewa Skatuła i Sabina 
Pifczyk. Ze Stowarzyszeniem współpracuje 
także liczna grupa wolontariuszy z II LO: Piotr 
Konsek, Stefania Perkal, Paweł Swinka, Rafał 
Pierchała, Kinga Kowalczyk, Paulina Malin, 
Hanna Kuczera, Sara Smyczek, Adrian Wo-
dzowski, Małgorzata Jurochnik, Aneta Malina 

oraz opiekunka grupy Aleksandra Wowra.  
Z wolontariatem studentów oraz dorosłych są 
związani: Aleksandra Olszewska, Bogumiła 
Matras, Marcin Matras, Sylwia Jaskulska, 
Monika Wieczorek, Radosław Pabijan i Rafał 
Sobeczko. Wszystkich zainteresowanych 
podjęciem pracy wolontariusza Stowarzy-
szenie prosi o kontakt – więcej na stronie 
www.oligos.pl w zakładce „Wolontariat”. 
Warto się zmobilizować i pomóc innym, 
tym bardziej, że nadchodzący rok będzie 
Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu.

(m) 

Piotr Ryłko, laureat „Barw Wolontariatu” i Elżbieta Piotrowska, prezes Sto-
warzyszenia OLIGOS opowiadali o znaczeniu pracy wolontariuszy dla osób 
niepełnosprawnych.                                                                           Zdj.: m

Rybnicki wolontariusz 
najlepszy w województwie

Piotr Ryłko, wolontariusz w Stowarzyszeniu OLIGOS na Rzecz 
Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego w Rybniku, został laureatem „Barw Wolontariatu” 
w województwie śląskim. 

„Maszkeciarnia” w nowej siedzibie

Zaproszeni goście z zainteresowaniem i podziwem oglą-
dali nowe pomieszczenia „Maszkeciarni”. 

Zdj.: m

„Maszkeciarnia” – klub środowiskowy z Boguszowic, doczekał się nowej siedziby. 
To miejsce, gdzie młodzież spędza wolny czas oraz otrzymuje pomoc materialną 
i edukacyjną. 
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Winklerowie – niezwykła rybnicka rodzina cz. III

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 hitle-
rowskich obozów, który po wojnie został uwięziony przez władzę ludową. Dziś o jego młodszym bracie Emilu.

Autor artykułu – Michał Palica, hi-
storyk, zainteresowany szczególnie 
przedwojenną historią Rybnika, spisał 
dzieje rodziny Winklerów na podsta-
wie rozmów ze zmarłą na początku 
września br. Wandą Winkler-Dudek, 
Emilem juniorem i zamieszkałym  
w Stanach Zjednoczonych najmłod-
szym Józefem. Więcej tekstów tego 
autora oraz archiwalne zdjęcia na 
www.m578.jasky.pl „Przedwojenny 
Rybnik”.

Emil Winkler, który włożył tyle serca  
w wyjaśnianie okoliczności śmierci starszego 
brata Eryka, urodził się 1 czerwca 1920 r.  
w Rybniku. Szkołę powszechną rozpoczął u 
sióstr Urszulanek w Rybniku, a po jej ukoń-
czeniu został przyjęty do gimnazjum ojców Je-
zuitów w Chyrowie. Po dwóch latach przerwał 
jednak naukę z powodu śmierci ojca, a dalszą 
edukację gimnazjalną kontynuował w Rybniku 
aż do 1939 r.

Emil Winkler barwnie opisuje czas przed 
wybuchem II wojny światowej. Żyjąc w patrio-
tycznej rodzinie nie mógł pozostać obojętnym 
na wszystko co się dookoła działo. W 1936 r. 
brał udział w Światowym Zjeździe Harcerzy w 
Spale, od 1937 r. należał do zorganizowanej 
ochotniczej grupy starszej młodzieży szkolnej, 
szkolonej przez cywilów do celów dywersyjnych 
w razie wybuchu wojny. W nocy z 19 na 20 
kwietnia 1939 r. czyli w urodziny Hitlera, Emil 
Winkler wspólnie z kilkunastoma kolegami, 
patrolował na rowerach określone rejony 
Rybnika, by sprawdzić czy miejscowi niemieccy 
szowiniści nie urządzają jakichkolwiek pro-
wokacji politycznych. O takich faktach mieli 
powiadomić policję zgromadzoną 
w Ratuszu na rynku. Natomiast 
kilka dni przed wybuchem wojny 
Emil wraz z grupką kolegów 
pełnił nocne dyżury na dachu 
jednego z najwyższych budynków 
Szpitala Psychiatrycznego, który 
znajdował się tuż obok koszar ryb-
nickiego garnizonu. Młodzi przez 
lornetki obserwowali widoczne 
stąd przedpole granicy polsko–
niemieckiej. O jakichkolwiek 
podejrzanych ruchach mieli po-
wiadomić żołnierzy w sąsiedniej 
wartowni. Na dzień, dwa przed 
wybuchem wojny chłopcy zeszli z 
dachu, ale nie zastali już dyżuru-
jących wartowników. Centralka 
telefoniczna była rozbita.

Kiedy w wieczór 31 sierpnia 1939 r. rodzinę 
odwiedził kpt Kotucz, Emil Winkler zapropo-
nował szwagrowi zgłoszenie się na ochotnika 
do wojska, na co ten nie wyraził zgody. Chęć 
walki była jednak w młodym sercu bardzo 
wielka. Na przełomie 1939/1940 r. starszy 
brat Eryk zwerbował Emila do organizowanej 
przez siebie w Rybniku Służby Zwycięstwu 
Polski, polecając mu zorganizowanie trójki 
konspiracyjnej, którą miał stworzyć wspólnie 
z dwoma zaufanymi kolegami – Jarosławem 

Krzewińskim i Ryszardem Skudrzykiem (który 
po kilku miesiącach został w Miechowie pod 
Krakowem rozstrzelany wraz z grupą pracow-
ników Urzędu Miasta).

W kwietniu 1940 r. Emil został wysłany 

przez Arbeitsamt do 
najcięższej pracy przy 
budowie drogi do Re-
ichenbachu. Krótko 
po jego wyjeździe ge-
stapo aresztowało Ery-
ka w szpitalu (o czym 
pisaliśmy w dwu po-
przednich częściach), 
na szczęście Emila 
nie zastano w domu. 
Z powodu grożącego 
mu niebezpieczeństwa 
uciekł do Krakowa, 

przekraczając dwukrotnie zieloną granicę  
(w Sosnowcu i Trzebini). W Krakowie został 
przygarnięty przez rodzinę Żurków, którzy przed 
wojną byli zaprzyjaźnionymi z rodziną Winklerów 
sąsiadami. Początkowo pracował pod nazwiskiem 
Winkowski jako pomocnik murarski na Wawe-
lu, po czym dostał zajęcie w Pałacu Potockich  
w Krzeszowicach. Wtedy po raz pierwszy spo-
tkał się tam z bestialskim traktowaniem Żydów.  
W październiku 1940 r. został przyjęty do szkoły 
Górniczo-Hutniczo-Mierniczej, zorganizowanej 

przez przed– i powojennego rektora Akademii 
Górniczej w Krakowie prof. Walerego Goetla. Po 
jej ukończeniu w 1942 r. Emil Winkler przeniósł 
się do Warszawy, gdzie w dalszym ciągu konty-
nuował działalność konspiracyjną, ale już w kom-

pani B1 pułku „Baszta” AK. M.in. skontaktował 
swoje dowództwo z rybniczanami Zygmuntem 
i Erykiem Wieczorkami, którzy prowadzili fik-
cyjną, niemiecką firmę, wspomagającą warsza-
wiaków materialnie i dzięki której uratowano 
wielu Polaków przed aresztowaniem. On sam 
trafił na Pawiak, a później przewieziony został 
do krakowskiego więzieniu na Montelupich. 
Do dziś jak najdroższą pamiątkę przechowuje 
uszkodzonego już cukrowego baranka, którego 
dostał w więzieniu z okazji Wielkanocy od Rady 

c.d. na stronie 44

Emil z rodzicami i siostrami.

To Emil Winkler zabiegał, by losy jego ro-
dziny zostały przypomnianie.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 41



Sylwester kradnie furtki

Z tego astronomicznego faktu nie da się 
jednak wywnioskować, która sekunda tego 
obrotu jest pierwsza, a która ostatnia. Nasza 
planeta po prostu non stop krąży i ani na 
chwilę nie przystaje, by nam powiedzieć, że 
oto właśnie skończył się stary rok i za moment 
zacznie się nowy rok. Prosty z tego wniosek, że 
obchodzony przez nas magiczny czas zmiany 
starego roku w nowy, to sprawa umowna. I na 
dobrą sprawę można się umówić, że końcem 

roku jest dzień 1 maja, a 2 maja nowym rokiem. 
Tymczasem jednak obowiązuje umowa, że rok 
trwa pomiędzy godziną 00:00 dnia 1 stycznia,  
a godziną 24:00 dnia 31 grudnia. W jaki sposób 
ustalona została taka data?

W starożytności poszczególne państwa miały 
swoje oryginalne kalendarze i tak np. według 
kalendarza żydowskiego – w przeliczeniu na 
nasz chrześcijański kalendarz – Nowy Rok 
przypada 6 października, u Majów 6 września, 
zaś u muzułmanów 16 lipca. My jednak skupmy 
się na starożytnych Rzymianach, bo to oni są 
winni temu, że dzisiaj Nowy Rok obchodzimy 
1 stycznia. Ale po kolei. Kalendarz w starożyt-
nym Rzymie dzięki badaniom Marka Teren-
cjusza Warrona w I wieku p.n.e., liczony jest 
od 753 roku p.n.e., czyli od założenia miasta 
Rzymu przez Remusa i Romulusa. Jednak  
w kalendarzu rzymskim rok rozpoczynał się od 
równonocy wiosennej w marcu, czyli zazwyczaj 
21 marca. Jednak ze względów praktycznych od 
155 roku p.n.e. Rzymianie przesunęli początek 
roku urzędowego na 1 stycznia. Ten termin 
początku nowego roku zachowano również 
później za Juliusza Cezara, kiedy wprowadza-
no nowy kalendarz juliański obowiązujący od 
1 stycznia 45 roku p.n.e. Również nowy rok  

w dniu 1 stycznia zachował papież Grzegorz 
XIII, kiedy w 1582 roku wprowadzał obowią-
zujący do dzisiaj kalendarz gregoriański. 

Trzeba jednak wiedzieć, iż samo zakończe-
nie 31 grudnia urzędowego roku, a 1 stycznia 
początek nowego roku, nie oznaczał istnienia 
żadnego święta państwowego, ludowego ani 
później kościelnego. Ot, po prostu teoretycz-
no–urzędowy moment potrzebny do precy-
zyjnego liczenia czasu. Od kiedy więc zaczęto 

organizować zabawy? 
I dlaczego nazywano 
je sylwestrem? Otóż  
w tym celu musimy 
poznać dwóch papieży  
o imieniu – Sylwester. 
Pierwszy z nich – papież 
Sylwester I był w IV 
wieku biskupem Rzymu, 
który uzdrowił cesarza 
rzymskiego Konstan-
tyna Wielkiego, a on  
w zamian dał chrześcija-
nom edykt mediolański 
w 313 roku, pozwalający 
na swobodne wyznawa-
nie wiary. Skończyła się 
więc era prześladowań 
i w rzymskim świecie 
rozkwita chrześcijań-

stwo. Natomiast ów papież Sylwester I umiera 
31 grudnia 335 roku i zostaje uznany za świę-
tego, dlatego kalendarz liturgiczny Kościoła 
czci go odtąd właśnie 31 grudnia. Zatem od 
IV wieku ostatni dzień starego roku to data 
specjalna, choć wtedy jeszcze nie są organizo-
wane sylwestrowe zabawy. Trzeba będzie na 
nie poczekać do przełomu X i XI wieku, do 
czasów papieża Sylwestra II, którego pontyfikat 
trwał od 999 do 1003 roku. Właśnie za jego 
rządów w Europie rozpowszechnił się tzw. 
millenaryzm. Nazwa pochodzi od łacińskiego 
liczebnika mille, czyli tysiąc. A chodzi o to, 
iż spora część ludzi uważała, że punktualnie  
o północy z 31 grudnia 999 roku na 1 stycznia 
1000 roku nastąpi koniec świata. Uważano tak 
ze względu na dosłowne rozumienie biblijnej 
Księgi Apokalipsy, gdzie czytamy o „związaniu 
szatana na tysiąc lat”. Wyobraźmy więc sobie 
ówczesny strach ludzi przed końcem świata. 
Gdy on jednak nie nastąpił, lud w Rzymie 
zaczął świętować, co zapoczątkowało tradycję 
zabaw sylwestrowych, nazwanych tak od imie-
nia wówczas panującego papieża Sylwestra II 
oraz na cześć patrona ostatniego dnia w roku 
– św. papieża Sylwestra I. 

Tradycja zabaw sylwestrowych ma więc 

ponad tysiąc lat, ale rozwinęła się dopiero  
w XVIII czy XIX wieku pośród bogatych 
społeczności Europy i Ameryki. Wydaje się 
jednak, że współczesne lansowanie sylwe-
strowych zabaw skupia się prawie wyłącznie 
wokół szampana, hucznych bali, zimnych ogni  
i wieczorowych ubrań. To powoduje, że mało 
kto interesuje się innymi zwyczajami sylwe-
strowo-noworocznymi. A takie są i warto  
o nich mówić, bo pokazują, że strzelające korki 
od szampana nie wyczerpują bogactwa tego 
świętowania. A ponieważ moją specjalnością 
są tradycje śląskie, to o nich teraz słów kilka. 
Zatem tradycyjna dawna śląska kultura jakoś 
specjalnie nie świętowała samego przełomu 
starego i nowego roku. Powodem był dwuna-
stodniowy okres trwający od św. Szczepana 
czyli 26 grudnia do Trzech Króli, czyli 6 stycz-
nia, który był jednym wielkim świętowaniem. 
Ludzie odwiedzali się, wspólnie śpiewali 
kolędy, organizowali po domach potańcówki, 
przyjmowali chodzącego po kolędzie księdza, 
ale też kolędujących pastuszków. Odwiedzano 
okoliczne kościoły, by obejrzeć zbudowane tam 
betlyjki. Owszem, motyw noworoczny był obec-
ny w składanych sobie życzeniach, ale zabawy 
nie kończono w noworoczny poranek, lecz siły 
rozkładano aż do Trzech Króli. Wydaje się, że 
dawniej symbolem końca świąteczno-nowo-
rocznego czasu nie były bóle głowy 1 stycznia, 
ale melodia kolędy „Mędrcy świata monarcho-
wie, gdzie spiesznie dążycie…”, którą śpiewano 
w kościołach dopiero 6 stycznia. Jednak było 
coś, co śląską sylwestrową noc odróżniało od 
tego całego dwunastodniowego świętowania. 
Chodzi o tradycję wykradania sobie furtek. 
Otóż na Śląsku było dawniej silne przeświad-
czenie, że w ostatnie dni starego roku trzeba 
dom i obejście dobrze wysprzątać, by bałagan 
nie zakłócił noworocznego czasu. A jak ktoś 
mimo tego porządkowego zwyczaju pozosta-
wił na podwórku rupiecie – to trzeba go było  
w żartobliwy sposób ukarać. Przykładowo, gdy 
ktoś w sylwestrowy wieczór nie wprowadził 
do stodoły wozu, to żartownisie z sąsiedztwa 
przychodzili późną nocą, wykradali ów wóz 
i zawozili go na koniec wsi albo pod kościół. 
Czasami nawet zdarzało się, że wóz rozbierano 
na części, wnoszono gospodarzowi na dach  
i tam go ponownie składano. Najczęściej 
jednak w sylwestra wykradano sobie furtki  
z przydomowych ogrodzeń albo całe przęsła od 
bramy i zanoszono kilka domów dalej lub nawet 
na koniec wsi. Tak było. Do dzisiaj jeszcze star-
sze Ślązoki wspominają, jak ludzie w Nowy Rok 
po mszy nie szli na obiad, ale chodzili od domu 
do domu i szukali swojej furtki. Nikt się jednak 
nie awanturował, bo tradycja to tradycja!

Marek Szołtysek

Na przełomie grudnia i stycznia życzymy sobie tradycyjnie – Szczęśliwego Nowego 
Roku! A rok to pełny obrót naszej planety wokół Słońca, co trwa w przybliżeniu 
365 dni, 5 godzin, 48 minut. 

Dawniej na Śląsku w Sylwestra wykradano sobie furtki lub na dach wkładano pozo-
stawione na podwórku śmieci, a nawet fury. Tu był nowoczesny kolędnik...
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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. 82)

Wielki album Rybnika

Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek

Zdjęcie 82/2:
Oto typowe dawne 

śląskie zdjęcie, przedsta-
wiające anonimową wy-
strojoną rodzinę, prawie 
na baczność pozującą 
do fotografii. Prawdo-
podobnie jest to fami-
lok rodziny Ostrzołków  
z Chwałowic. Okolicz-
nością jej zrobienia była 
pewnie jakaś familijna 
uroczystość – urodziny 
albo odpust parafialny. 
Jednak elementem wy-
jątkowości tego zdję-
cia jest ogromna ilość 
dzieci. Otóż widzimy na 
zdjęciu aż 13 chłopaków  
i 6 dziewczyn. To uświa-
damia nam, że dawniej 
dzieci nie cierpiały na sa-
motność, nie nudziły się 
przy zabawie oraz miał 
kto po kim nosić buty, 
czapki i inne ubrania. 

Zdjęcie 82/1 
Oba prezentowane zdjęcia po-

chodzą z około 1925 roku i udo-
stępnił je Dariusz Szczęch z Rybni-
ka. Fotografia, którą opatrzyliśmy 
numerem 82/1, przedstawia daw-
ną ekipę malarzy podczas malowa-
nia mieszkania w familoku. Na tę 
profesję wskazują poplamione far-
bą ubrania robotników, zrobiona 
z papieru czapka pierwszej osoby 
z prawej oraz fragmenty wiader  
z farbą widoczne w prawym dol-
nym roku zdjęcia. Wyjątkowość 
tej fotografii polega na tym,  
że dawniej zdjęcia robiono raczej 
w odświętnych ubraniach i dystyn-
gowanych pozach. Do rzadkości 
należą stare zdjęcia przedstawia-
jące zajęcia dnia powszedniego, 
jak świniobicie, żniwa, sadzenie 
drzewek w ogrodzie czy malowa-
nie chałpy.

82/1

82/2
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Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby, 
ul. Sobieskiego 15, tel. 32/755 79 90

Program zajęć na styczeń

• 3.01., poniedziałek, godz. 10.00 – Dyżur 
prawniczy – sędzia Ewa Trzcina;

• 6.01., czwartek i 7.01., piątek – UTW 
bez zajęć;

• 10.01., poniedziałek, godz. 11.00 – 
„Wielkie gwiazdy teatru Śląskiego na prze-
strzeni stulecia” – Krystyna Szaraniec, dy-

rektor Teatru im. ST.Wyspiań-
skiego; godz.12.00 – Koncert 
„Moderato” na rozpoczęcie 
nowego roku 2012;
• 12.01., środa, godz. 12.00 

– „Choroba Parkinsona” – dr 
Stefania Łopaczowa;

• 13.01., czwartek – zajęcia jak w ponie-
działek;

• 17.01., poniedziałek, godz. 10.00 – Dy-
żur prawniczy – mec. Szczepan Balicki;

• 19.01., środa, godz. 12.00 – „Tajemnica 
myśli” – Karol Wilaszek;

• 20.01., czwartek, godz. 11.00 – „Zja-
wisko – Włodzimierz Wysocki” – Jerzy 
Frelich;

• 25.01., wtorek, godz. 13.00 – Spotkanie 
solenizanckie;

• 26.01., środa – kulig – Wisła;
• 27.01., czwartek, godz. 11.00 – „Cera-

mika” c.d. – Tadeusz Śpiewak;
• 31.01., poniedziałek, godz. 10.00 – Dy-

żur prawniczy – mec. Gerard Kuźnik.
Uwaga! We wtorki o godz. 13.00 gimna-

styka rehabilitacyjna w sali TKKF przy 
ul. Powstańców.

Głównej Opiekuńczej. Spisane przeżycia Emila 
Winklera w krakowskim więzieniu są bardzo cen-
nym materiałem, tym bardziej, że dokumentacja 
więzienia została zniszczona. 

Po wypuszczeniu z osławionych Montelupich, 
jako „spalonego” konspiratora przerzucono 
Emila do Wiednia. Na Śląsk wrócił już w styczniu 
1945 r. Na początku marca został przyjęty na 
Akademię Górniczą, jednak wkrótce przeniósł 
się na Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, a w podjęciu tej decyzji pomogła mu 
matka Józefina. Był jej za to bardzo wdzięczny, bo 
swoje spełnienie zawodowe znalazł w ginekologii 
i położnictwie. Dyplom lekarza otrzymał w 1951 
i został zatrudniony w Szpitalu Miejskim nr 6 w 
Katowicach. Był działaczem Towarzystwa Świa-
domego Macierzyństwa i jednym z założycieli 
oddziału wojewódzkiego TŚM w Katowicach. W 
1965 r. zrobił doktorat i mimo, że był wybitnym 
ginekologiem i położnikiem oraz wygrał konkurs 
na ordynatora oddziału, AK–owska przeszłość 
stanęła na drodze do jego zawodowej kariery. 
Emil Winkler, jako jedyny z dyrekcji ówczesnego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej, od roku 1980 dzia-
łał w „Solidarności”. Po zmianach politycznych  
w 1989 r. został dyrektorem Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Katowicach. Rok później 
zmarła jego ukochana żona Anna z d. Wilkosz, 
koleżanka z warszawskiej konspiracji, którą 
poślubił w 1949 r. Anna również była zaanga-
żowana w konspirację w zgrupowaniu „Żelbet” 
i za zasługi w podziemnej armii została później 
uhonorowana krzyżem Virtuti Militari.

Już na emeryturze Emil Winkler zajął się 
sytuacją ludzi starych, schorowanych i nie-
pełnosprawnych. Spowodował wprowadzenie  
w akademiach medycznych wykładów  
z geriatrii, jako pierwszy w województwie zor-
ganizował dzienne domy pomocy społecznej  
i wszechstronną pomoc ich podopiecznym. 

Dziś – jak mówi – w wieku 90 lat jest człowie-
kiem spełnionym. Po 10 latach wdowieństwa 
ożenił się po raz drugi, dwie córki z pierwszego 
małżeństwa poszły w jego zawodowe ślady, ma 
troje wnucząt, mieszka w Katowicach. To on 
zabiegał, by losy rodziny Winklerów ujrzały 
światło dzienne… 

Michał Palica
opr. W. Różańska

c.d. ze strony 41

Na początku listopada br., w wieku 79 lat, zmarł długoletni 
pracownik Urzędu Miasta Rybnika Jerzy Szlesak. Od 1958 
roku pracował w strukturach administracyjnych miasta i powiatu, 
zajmując się głównie gospodarką komunalną i przestrzenną. 
Przed emeryturą, na którą przeszedł w 1999 roku, pełnił funkcję 
naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury UM. Ale architek-
tura, szczególnie ta zabytkowa, oraz historia sztuki były Jego 
pasją również poza pracą. Zamiłowania te łączył z działalnością 
w rybnickim oddziale PTTK, którego, wraz z grupą harcerzy - mi-
łośników turystyki, był pod koniec lat 40. współzałożycielem. Do 
harcerstwa wstąpił w 1945 r. w wieku 14 lat. Już w sierpniu tego 
roku wziął udział w pierwszym po wojnie obozie harcerskim i Jego 
nazwisko figuruje w publikacji „Harcerstwo na Ziemi Rybnickiej 
1945–1990” (o której pisaliśmy w październikowym numerze 
„GR”). J. Szlesak był autorem pierwszych, skromnych jeszcze 
przewodników po Rybniku i okolicy. Wielokrotnie prowadził też 
szkoleniowe wycieczki po Polsce „Szlakiem zabytków architek-
tury”. Był aktywnym członkiem Komisji Ochrony Przyrody i Zabyt-
ków przy rybnickim oddziale PTTK, mając swój udział w objęciu 

ustawową ochroną 7 pomnikowych 
obiektów przyrodniczych. Władze 
centralne PTTK doceniły Jego dzia-
łalność, przyznając Mu najwyższe 
odznaczenie tej organizacji Złotą 
Honorową Odznakę PTTK.

Jerzy Szlesak był też autorem 
tekstu w publikacjach o bogactwie 
drewnianej architektury sakralnej 
ziemi rybnicko–wodzisławsko–raci-
borskiej, uwiecznionej w rysunkach 
Kazimiery Drewniok. 

Przyjaciele i znajomi Jerzego Szlesaka będą Go pamiętać jako 
życzliwego, szlachetnego i dobrego człowieka, który ukochał 
ziemię rybnicką i jej służył. 

Msza żałobna, w której uczestniczyło bardzo wiele życzliwych 
Zmarłemu osób, odbyła się w kościele św. Józefa oo. franciszka-
nów. J. Szlesak pochowany został w części parafialnej cmentarza 
na ul. Rudzkiej.  

Wspomnienie o Jerzym Szlesaku

Ratownicy medyczni, policjanci i stra-
żacy interweniujący na miejscu wypad-
ków często napotykają na trudności 
w skontaktowaniu się z krewnymi lub 
bliskimi poszkodowanych. 

Służby te zaproponowały więc, by  
w specjalny sposób oznakować w swojej ko-
mórce numer służący w nagłych wypadkach 

do kontaktu z bliskimi 
osoby poszkodowanej. 
Numer takiej osoby 
należy zapisać pod 
międzynarodowym 
skrótem ICE (in Case 

of Emergency). Często telefon komórkowy 
jest jedynym przedmiotem, który można zna-
leźć przy poszkodowanym, a szybki kontakt  
z bliskim ofiary pomoże w uzyskaniu takich 
informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, 
choroby przewlekle, czy alergie. Pomysł jest 
łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może 
ocalić życie! Akcja ma zasięg europejski. 

ICE 
może pomóc

Winklerowie...
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— Niewiele, biorąc pod uwagę wszystkie lata 
startów — odpowiedział poważnie zwycięzca 
tegorocznego żużlowego Grand Prix, po odcze-
kaniu chwili na wyciszenie salwy śmiechu wy-
pełnionego po sufit bibliotecznego audytorium.

W auli biblioteki zgromadziło się około 200 
osób – dwa razy więcej niż miejsc na widowni. 
Dzieci zasiadły na podłodze przed sceną, grupa 
młodzieży wypełniła parapety, VIP–y, dzienni-
karze, operatorzy kamer i fotoreporterzy tłoczyli 
się pod ścianami wokół sceny; mimo pootwiera-
nych drzwi i włączonych klimatyzatorów tempe-
ratura spotkania wzrastała nie tylko za sprawą 
wyjątkowego gościa. Nie wszystkim chętnym 
udało się wcisnąć na salę, a gdy zrezygnowani 
opuszczali budynek, po drodze zawracali innych. 
Część z nich zatrzymywała się, pozdrawiała lub 
składała gratulacje utykającemu żużlowcowi 
zmierzającemu od placu Wolności do budynku 
biblioteki.

Rozmowę z najbardziej rozpoznawalną posta-
cią polskiego i światowego speedwaya ostatnich 
dwóch dekad rozpoczął Grzegorz Ślak, rybnicki 
biznesmen, który w 2003 roku jako prezes Ra-
finerii Trzebinia ściągnął go do Unii Tarnów.

— Mamy dla ciebie niespodziankę — powie-
dział, dając sygnał do włączenia projektora. 
Gollob i widownia obejrzeli filmy z udziałem 
najbardziej utytułowanego polskiego żużlowca 
w roli głównej. Kolejne fragmenty filmów, prze-
rywane komentarzami zasiadających na scenie 
panów oraz żywiołową reakcją publiczności, 
przedstawiały przede wszystkim zdarzenia naj-

bardziej widowisko-
we, jak turniej GP we 
Wrocławiu z 1997, w 
którym na ostatnim 
łuku Gollob bra-
wurowym atakiem, 
który przeszedł do historii czarnego sportu, 
wyprzedza Jimmy’ego Nilsena. — Wtedy bandy 
nie były jeszcze dmuchane. Ustawiłem motocykl 
tak, żeby tylnym kołem złapać przyczepność przy 
samej bandzie. Wiedziałem, co mniej więcej chcę 
zrobić, ale nie specjalnie zdawałem sobie sprawę, 
na jakiej prędkości powinienem taką akcję prze-
prowadzić. Udało się, jednak muszę przyznać, że 
była to szarża bez głowy.

W filmowej prezentacji nie zabrakło również 
najbardziej dramatycznego wydarzenia – upad-
ku na tym samym wrocławskim torze, w turnieju 
Złotego Kasku w 1999 roku. Gollob tuż po 
starcie uderzył w składającego się do wejścia  
w łuk Adama Pawliczka, stracił panowanie nad 
motocyklem i staranował Piotra Protasiewicza. 
Ta kolizja wyrzuciła go w powietrze. Wylądował 
poza torem, odbijając się z impetem powstrzy-
manym uderzeniem głowy o krawędź bandy. 
Publiczność, która w większości oglądała te 
zdjęcia nie po raz pierwszy, po raz kolejny  
z przejęciem wstrzymała oddech. Odezwała 
się przejmującymi brawami w chwili, gdy król 
żużlowego toru odpowiadał przecząco na pyta-
nie Grzegorza Ślaka: — Czy po tym upadku nie 
myślałeś o zakończeniu kariery? — Staram się 
o tym nie myśleć. Zrobiłem wtedy kilka błędów. 

Przed ostatnimi zawodami Grand Prix w Vojens 
zaplanowałem pięć startów i we wszystkich chcia-
łem wziąć udział. Miałem cztery punkty przewagi 
nad Rickardssonem i przygotowanych jedenaście 
silników o różnej specyfice. Przenosiłem się  
z miejsca na miejsce, we Wrocławiu zabrakło 
koncentracji, pojawił się drobny błąd i przepadł 
tytuł mistrza świata.

Ważne miejsce w historii zwycięstw Tomasza 
Golloba zajmuje Berlin. W 2001 roku odbyły się 
tam jedyne, mimo że w kalendarium znajdowały 
się dwa następne, zawody cyklu Grand Prix.  
— Stadion w stolicy Niemiec znajduje się nieda-
leko Bramy Brandenburskiej. Dowiedziałem się, 
że któryś z wysokich dygnitarzy niemieckich po-
wiedział po dekoracji, iż nie życzyłby sobie, by po 
raz kolejny zagrano polski hymn w takim miejscu.

Po serii pytań od fanów żużla zebranych  
w bibliotece, w której znaczącą rolę odegrali naj-
młodsi uczestnicy spotkania, bohater wieczoru 
przyjął kilka prezentów. Wśród tych ostatnich 
znalazła się koszulka „rekinów”, która z towa-
rzyszeniem owacyjnych braw powędrowała na 
mistrzowską pierś.

Pojawiło się przy tej okazji pytanie, czy 
Tomasz Gollob wystartuje kiedyś w barwach 
ROW–u Rybnik. — Macie tu Grzegorza Ślaka, 
naciskajcie go, on jest w stanie tego dokonać.

Występujący w roli współgospodarza wieczo-
ru G. Ślak przyjaźni się z żużlowcem, a podczas 
spotkania zapowiedział ukazanie się pod koniec 
roku książki swojego autorstwa poświęconej 
sportowej karierze bydgoszczanina.

Sportowa kariera Tomasza Golloba to nie 
tylko żużel, ale także piłka nożna, którą – jak 
przyznał odpowiadając na pytanie jednego  
z najmłodszych fanów – uprawiał przez sześć 
lat zawodowo, bo marzył początkowo o suk-
cesach piłkarskich. Motocross, jaki nieod-
łącznie towarzyszy jego karierze żużlowej, ma 
swój podrybnicki epizod. Na pytanie jednego  
z widzów o klub motocrossowy w Czerwionce, 
zebrani usłyszeli: — Byłem zawodnikiem Gór-
nika Czerwionka, mechanikiem był tam pan 
Harazim. Dojeżdżałem z Bydgoszczy pociągiem 
lub maluchem, więc pamiętam tę drogę jako 
podróż na koniec świata.

Tomasz Gollob przyjechał do Rybnika na 
zaproszenie KS ROW Rybnik. Pomysłodawcą 
zorganizowania spotkania był członek zarządu 
żużlowego klubu Michał Stencel. Ze względu 
na okazjonalny charakter wizyty, niemożliwe 
było wynajęcie do tego celu większej sali. Mimo 
ogromnego ścisku – i w trakcie spotkania, i po 
nim – trudno było usłyszeć narzekania na jego 
organizację, co może świadczyć tylko o sympatii, 
jaką Gollob cieszy się w Rybniku i o ogromnym 
zainteresowaniu, jakim żużel – niezależnie od 
pozycji ROW-u w krajowych rozgrywkach – 
cieszy się w całym regionie. 

(gr)

Gollob w Rybniku

— Ile razy pan się przewrócił na żużlu? — wyrecytował do 
mikrofonu pytanie adresowane do aktualnego indywidu-
alnego mistrza świata Tomasza Golloba podekscytowany 
kilkulatek po upływie półtorej godziny spotkania, jakie  
5 listopada odbyło się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Rybniku.

Triumfy i upadki króla toru

Autograf takiego mistrza jak Tomasz Gollob to wyjątkowe 
trofeum.                                                             Zdj.: gr
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WIP 2010
Siłownia hali widowiskowo-sportowej w Bo-

guszowicach była areną zawodów pod nazwą 
„Rybnicki WIP 2010” (co znaczy… wyciśnij  
i przysiądź). Do rywalizacji w 5 kategoriach wieko-
wych i wyczynowych stanęło 20 zawodników, których 
zmagania o laury polegały na wykonaniu jak najwięk-
szej liczby powtórzeń siłowego popisu. Wśród kobiet 
zwyciężyła 16-letnia Sonia Sokołowska. Nastolatka 
zdeklasowała swoje rywalki w konkurencji wyciska-
nia suwnicy (260 powtórzeń ciężaru o masie połowy 
wagi ciała). Druga była Agnieszka Miensok, a trzecia 
Joanna Miensok. W grupie juniorów konkurencję 
wyciskania wygrał Tomasz Lipka, a w dwuboju zwy-
ciężył Błażej Lutka; w grupie seniorów odpowiednio 
– Maciej Banaś i Wojciech Górnik.

Żużlowe zbrojenia
Choć za oknem zima, w siedzibie 

żużlowych klubów trwa transferowa 
gorączko, związana z zatrudnianiem 
zawodników na kolejny sezon. Nie 
inaczej jest w Rybniku, którego zawodnicy 
ponownie wystąpią na pierwszoligowych 
torach. Ligowe zmagania Rekiny rozpoczną 
3 kwietnia na torze w Łodzi; pierwszy mecz 
przy ul. Gliwickiej (z Polonią Bydgoszcz) 
zaplanowano na 10 kwietnia. I faza rozgry-
wek zakończy się pod koniec lipca; runda 
finałowa potrwa od 7 sierpnia do 25 wrze-
śnia. To teoretyczny terminarz, gdyż co roku 
pogoda płata żużlowcom różnorakie figle 
i – podobnie jak w przypadku np. skoczków 
narciarskich – to ona często układa tak 
naprawdę program startów.

Przyszły sezon będzie przebiegać pod 
hasłem żużlowych powrotów do Rybnika. 
Miejscowe barwy mają po przerwie po-
nownie przywdziać: rybniczanin Roman 
Chromik, Szwed Antonio Lindbaeck (na 
zdj.), Australijczyk Rory Schlein. Kontrakty 
z klubem przedłużyli Roni Jamroży oraz 
Andriej Karpov, a zupełnie nowymi twarza-

mi w rybnickim zespole będą: rosyjski junior 
Aleksandr Loktajev i indywidualny mistrz 
Europy z 2005 r. Duńczyk Jesper Monberg. 
Do Rybnika powraca także w charakterze 
trenera Adam Pawliczek.

Klub opuszczą: Mariusz Węgrzyk 
(Ostrów), Rafał Flegert (Opole), Daniel 
Nermarka (Częstochowa).

W zawodach olimpiad specjalnych zwy-
ciężają wszyscy uczestnicy, ale medaliści 
są szczególnie dumni.

W 18. mityngu pływackim po raz pierwszy startowali obcokrajowcy.

Tegoroczny regionalny mityng pływacki był 15. zorganizowa-
nym w Rybniku przez sekcję terenową Olimpiad Specjalnych 
„Promyk” przy współpracy ze Specjalnym Zespołem Szkolno-
Przedszkolnym. 
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Rekordowe pod względem liczby uczestni-
ków zawody zgromadziły na basenie w Bogu-
szowicach 136 pływaków reprezentujących 25 
sekcji, w tym trzy zagraniczne – z Portugalii, 
Hiszpanii i Włoch. Tłoczno było nie tylko wo-
kół basenu podczas prezentacji ekip, wciągania 
flagi olimpijskiej i ślubowania – na szczelnie 
wypełnionych trybunach zasiadło liczne gro-
no kibiców, uczniów szkół z Rybnika, Żor  
i Jejkowic.

Po każdym wyścigu odbywała się dekoracja 
zwycięzców, której dokonywali przedstawiciele 
najważniejszych w mieście i regionie instytucji 
na czele z prezydentem Adamem Fudalim  
i przewodniczącym Rady Miasta Stanisławem 
Jaszczukiem. — W rywalizacji olimpiad specjal-
nych przewidziane jest ośmiostopniowe podium. 
Pływalnia stanowi tutaj wyjątek, gdyż znajduje 
się na niej sześć torów. Nie można dokonywać 
wspólnej klasyfikacji dla dwóch wyścigów na 
podstawie uzyskanych czasów. Nasi sportowcy 
nie są w stanie pogodzić się z tym, że zajmując 
na przykład 3. miejsce, nagle podczas dekoracji 
mają czwarte ze względu na uzyskanie gorszego 
czasu od kogoś, kto startował w równoległym 
wyścigu. Tutaj jednak nieporozumień łatwo 
uniknąć, gorzej rzecz się ma z powołaniami do 
kadry narodowej. Trafiają do niej ci spośród zło-

tych meda-
listów olim-
piad regio-
n a l n y c h , 
k t ó r z y 
zostają wy-
losowani. 
Naprawdę 
d o b r y m 
pływakom, 
j a k i c h  

w naszej sekcji nie brakuje, najczęściej nie jeste-
śmy w stanie wytłumaczyć, dlaczego powołanie 
do kadry otrzymał ktoś, kto startuje w konku-
rencji z asystą trenera, a oni nie — mówi Aneta 
Gawrysiak z Promyka.

O takich problemach nie myśli jednak  
w trakcie samych zawodów, gdzie dominują 
spontaniczna radość ze zwycięstw, nieudawana; 
prawdziwa sportowa złość z przegranej i zgiełk 
wspaniale dopingujących trybun. Pływackie 
mityngi, odbywające się na Śląsku od 18 lat, 

nieprzypadkowo aż 15 razy zostały zorganizo-
wane w Rybniku. Nie ma drugiej tak radosnej 
imprezy sportowej w mieście, a niewiele jest 
na Śląsku i w Polsce. Najlepszym dowodem na 
to jest obecność na każdym mityngu od 2000 
roku przewodniczącego Kolegium Sędziów 
Śląskiego Związku Pływackiego Aleksandra 
Bieleckiego, który jako wolontariusz prowadzi 
zawody jako sędzia główny.

— W tym roku po raz pierwszy gościliśmy  
u siebie ekipy zagraniczne. Przyjechali do nas w 
ramach programu Comenius. Poza nimi znalazły 
się także dwie sekcje z województwa świętokrzy-
skiego – Jędrzejów i Skarżysko Kamienna oraz 
Kędzierzyn Koźle – z województwa opolskiego 
— mówi dyrektor SZS-P Lucyna Ibrom.

Jak zwykle najliczniej reprezentowane były 
sekcje rybnickie, Promyka – jako gospodarza 
zawodów i Fair Play, które wystawiły do rywa-
lizacji 30 pływaków. 

(gr)

Rekordowy mityng



Barbórkowe bieganie
 284 zawodników z Polski, Czech i Ukra-

iny wyruszyło na trasę VI Biegu Barbórko-
wego. Pomimo iście zimowej aury prawie 
wszystkim udało się dobiec do mety. 

Po raz drugi z rzędu bieg wygrał Arkadiusz 
Gardzielewski z Rzeżęcina, który poprawił też 
rekord trasy. Aktualnie wynosi on 30:14. Naj-
lepsza wśród kobiet była Natalia Lehonkova 
z Lwowa z czasem 38:43. W grupie rybnickich 
biegaczy najlepszym okazał się Marcin Ciepłak 
przed Mirosławem Gołębiewskim i Tomaszem 

Ciepłakiem. Wśród rybniczanek zwyciężyła 
Ewa Fliegert przed Bogdaną Ciepłak i Agatą 
Pawtel. Najstarszymi uczestnikami biegu byli 
Alicja Banasiak z Bielska Białej (58 lat) i Jan 
Stachow z Krakowa (81 lat). Na starcie ryb-
nickiego biegu pojawił się m.in. olimpijczyk  
z Pekinu (2008 r) Henryk Szost z Muszyny, 
który zawody ukończył na 2 miejscu.

Organizatorem 10 km. biegu ulicznego było 
Centrum Rekreacji i Rehabiltacji Bushido przy 
współudziale Urzędu Miasta Rybnik, RMKS-u 
Rybnik i Chemia Hurt Marka Gajewskiego. 

O krok od mistrzostwa
W hali sportowej Orlen Arena w Płocku zakończyły się Mi-

strzostwa Polski w boksie tajskim muay thai, podczas których 
odbyło się 108 walk. W kilku z nich uczestniczył rybniczanin 
Łukasz Kubiak (57kg ), który podczas tegorocznych Mistrzostw 
Polski WMF organizowanych 
przez PZKB zdobył wicemi-
strzostwo Polski w swojej ka-
tegorii wagowej pokonując 
w półfinale jednogłośnie na 
punkty zawodnika z Warszawy. 
Po wyrównanym finale musiał 
jednak uznać wyższość swojego 
rywala przegrywając decyzją 
sędziów na punkty. Warto do-
dać, że w turnieju udział wzięło 
ponad 130 zawodników z całej 
Polski, a była to pierwsza mi-
strzowska impreza organizowa-
na pod patronatem Polskiego 
Związku Kickboxingu.

Gwiazdka ze szpadą
W ogólnopolskim turnieju szpady dziewcząt i chłop-

ców, jaki odbył się w Gliwicach, spośród zawodników 
Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego najle-
piej poradził sobie Ryszard Kałuziński, który w grupie 
dzieci zajął 2. miejsce. W sumie w turnieju wystąpiło 250 
zawodników reprezentujących kluby z całej Polski, a nasi 
najmłodsi szermierze we wszystkich kategoriach zajęli wy-
sokie pozycje. Wśród kadetów Przemysław Trzepizur zajął 
5., a Mikołaj Mroszczak 6. miejsce. Klasyfikacja pozostałych 
zawodników RMKS – młodzicy: 13. Kacper Kordas, 38. Igor 
Tymusz, 48. Bartosz Mencel; junior młodszy: 16. Marcin 
Hunt; dzieci: 16. Kacper Pałka, 19. Jarosław Fajkis, 31. Jakub 
Kołodziej, 48. Michał Golnik.

W zmaganiach szpadzistek Anna Mroszczak zajęła  
3. miejsce, przegrywając nieznacznie w półfinale z Justyną 
Jagiełko z Pałacu Młodzieży Katowice, i pozostaje lider-
ką w klasyfikacji generalnej rankingu Polskiego Związku 
Szermierczego. W turnieju tym zadebiutowały zawodniczki 
UKS-u Rapier działającego przy Szkole Podstawowej nr 5 
w Rybniku. W kategorii dzieci Jagoda Swoboda zajęła 20. 
miejsce, natomiast Laura Fajkis była 36.

Puchar dla bokserów
W rozegranym w Boguszowicach turnieju bokserskim o Pu-

char dyrektora MOSiR-u Rybnik, wzięło udział 53 zawodników  
z 9 klubów. Drużynową rywalizację wygrał RMKS, który zgromadził 
29 punktów i wyprzedził Dąbrowę Górniczą (18) i Jaworzno (14). Dla 
RMKS-u punkty zdobywali: Kamil Pierchała, Krzysztof Cimala, Daniel 
Bartosik, Dawid Rutkowski, Dawid Pierchała, Krzysztof Kowalak, Rafał 
Rdzeń. Atak zimy uniemożliwił dotarcie do Rybnika pięściarzom z Czech.

W rozegranym w Kielcach towarzyskim meczu bokserskim pomiędzy 
reprezentacjami Polski i Ukrainy w kategorii wagowej do 56 kg wystąpił 
zawodnik RMKS Minkus Rybnik, Mateusz Mazik. Rybniczanin dołożył 
do zwycięstwa biało-czerwonych punkty za wygraną z Aritą Martyniu-
kiem. Ta walka została uznana za najładniejszy pojedynek międzypań-
stwowego meczu. Pier-
wotnie Mazik miał się 
zmierzyć z aktualnym 
mistrzem olimpijskim, 
świata i Europy Wa-
sylem Lomaczenko, 
ale uznawany za naj-
lepszego amatora na 
świecie zawodnik nie 
pojawił się w Kielcach.

Brazylijskie jiu jitsu
Z sześcioma medalami z VI Mistrzostw Polski w brazylijskim jiu jitsu 

powrócili z Łodzi zawodnicy Octagonu Team Rybnik. W rywalizacji kobiet 
Ewelina Arendarska zdobyła srebrny medal, a Sandra Pniak brąz, co uplasowało 
klub na 3. miejscu w klasyfikacji drużynowej. Wśród mężczyzn Jarosław Ogiegło 
zdobył złoty medal, a brązowe 
wywalczyli: Damian Czyż, Karol 
Salamon oraz Paweł Zasada.

Obchodzący niedawno 10-lecie 
działalności Klub Octagon Team 
z Rybnika ma także swoje filie 
w Wodzisławiu Śląskim, Ryduł-
towach i Cieszynie. Jego trene-
rem w Rybniku jest posiadający 
brązowy pas Grzegorz Jarząbek. 
Wychowankiem Octagonu jest 
między innymi zawodnik MMA 
Jan Błachowicz, który już kilka-
krotnie wygrał swoje pojedynki 
w Konfrontacji Sztuk Walki. 
Oficjalna strona klubu to: www.
octagon.rybnik.pl.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 47
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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 święta

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

Na odpowiedzi na kartkach pocztowych czekamy do 21 stycznia 2011 r. Wśród osób, 
które przyślą lub przyniosą do redakcji (Rynek 12 a) kartkę pocztową z prawidłowym 
rozwiązaniem, 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 ul. Zebrzydowicką.
Nagrody za prawidłowe odpowiedzi otrzymują: Katarzyna Sierny i Paulina Jakubiak 

– Empik; Czesław Czajkowski z Rybnika – Świat Wody. 

Szymon Hołownia, Bóg. Ży-
cie i twórczość, Wydawnictwo 
Znak, Kraków 2010.

Szymon Hołownia, znany dziennikarz  
i publicysta, dyrektor programowy Re-
ligia.tv, podejmuje się niemożliwego 
– porywa się na napisanie biografii... 
Boga. Książka jest ciekawa, intrygująca, 
a jednocześnie osobista i erudycyjna. 
Wspaniała lektura dla zmęczonych 
poczciwą, ale mało poszukującą pobożnością. Bo czym różni się 
Bóg od UFO? I dlaczego Jezus zdemolował kantor? W sam raz do 
poczytania w trakcie świątecznej przerwy. 

•••
National Geographic 

Polska, nr 12 (135), gru-
dzień 2010.

W NG jak zwykle wszystkie 
artykuły ciekawe i wspaniale ilu-
strowane, ale dwa są szczegól-
ne warte polecenia. To wywiad  
z dr. Andrzejem Pydynem o pod-
wodnej archeologii oraz niezwykle 
interesujący opis kultury, szczegól-

nie rytuałów Azteków – tekst może i krwawy, ale też odkrywający 
poczucie kosmicznej niepewności, z jaką zmagali się przedstawi-
ciele dawnej cywilizacji.

•••
Idą Święta 4, Polskie Ra-

dio SA Agencja Fonograficzna 
2010.

Na tegoroczną płytę wydaną w ramach 
akcji charytatywnej „Trójki” składa się 
6 niezwykłych utworów, zaśpiewanych 
w duetach przez Laureatów Mateuszy 
„Trójki”. Dochód ze sprzedaży zasili Fundusz Edukacyjny Fundacji 
Świętego Mikołaja dla Rodzinnych Domów Dziecka. Cena niewielka 
(16.99 zł), muzyka wspaniała i jeszcze można komuś pomóc...

•••
Salt, reż. Phillip Noyce, Imperial CinePix 2010.
O „Salt” w Polsce mówiło się głównie ze względu na rolę 

Daniela Olbrychskiego u boku Angeliny Jolie. Olbrychski gra 
Rosjanina, który pojawia się nagle i oznajmia, że jedna z czołowych 

agentek CIA, Evelyn Salt (Jolie), 
jest rosyjskim szpiegiem w struk-
turach amerykańskiego wywiadu. 
Angelina Jolie w tym filmie łączy 
Jamesa Bonda, MacGyvera i Chucka 
Norrisa... W końcu bohater może 
być nieśmiertelny, byleby nie był  
nudny... Film to przede wszystkim 
rozrywka i świetne efekty, podszyte 
niepokojącym, ogólnoświatowym 

spiskiem. 

2 zaproszenia do Gabinetu 
Kosmetycznego Professionalline 

na profesjonalny makijaż
Rybnik, ul. Wodzisławska 19, 

tel. 697 754 787

Księgarnia ORBITA, 
Rybnik, Rynek 12

tel./fax 032/42 22 604
www.orbita.osdw.pl

„Atlas świata” i „Atlas kosmosu” 
dla dzieci

ul. Wiejska 4, 44-200 Rybnik,  
tel. 32 422 23 21, 506 03 63 66

Instytut czynny: pon.-sob. 7.00-21.00

Podarunek piękności

Produkty
Benedyktyńskie

ul. Kościelna 4, 
Rybnik

tel. 32 42 77 097

2 kosze prezentowe

Katowice, tel. 531 416 000

Gry „Wszędobyl rybnicki”
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Przystępując do rozwiązania konkursu, przypomnijmy sobie bożonarodzeniowy 
jarmark i kramy kuszące świątecznymi atrakcjami. By rozwiązać konkurs, należy od-
gadnąć hasła oznaczone rzymskimi cyframi, a podpowiedzią będą rysunki określające 
rzemieślników, sprzedawane produkty i świąteczne specjały lub inne słowa związane 
z kiermaszowymi stoiskami. Po wpisaniu dziesięciu haseł w diagramy, litery w białych 
polach oznaczonych liczbami od 1 do 26 złożą się na hasło, które jest rozwiązaniem 
konkursu. 

Autorką pomysłu i wykonania jest Kazimiera Drewniok
Poprawne odpowiedzi na kartkach pocztowych (przysłanych lub przyniesionych do 

redakcji do 21 stycznia 2011 r.) wezmą udział w losowaniu nagród ufundowanych 
przez sponsorów. Naszym darczyńcom serdecznie dziękujemy!        

ul. O. Kolberga 65, 44-251 Rybnik

„SEGO odzyskuje, co inny marnuje”

Czajnik bezprzewodowy
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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

I. 
Wysokość cen za dostarczoną wodę dla odbiorców na całym terenie 

działalności PWiK Sp. z o.o. w Rybniku:
Wysokość cen za dostarczoną wodę.

Taryfowa 
grupa 

odbiorców
Wyszczególnienie Cena 

netto
Cena  
z VAT

Jednostka 
miary

Odbiorcy 
wody:
- grupa I
- grupa II
- grupa III

Cena 1 m³ dostarczonej 
wody 4,51 4,87 zł/m³

II. 
Wysokość cen za odprowadzanie ścieków. 

RYBNIK
Gospodarstwa domowe

Taryfowa 
grupa 

odbiorców
Wyszczególnienie Cena  

z VAT
Jednostka 

miary

Dostawca 
ścieków:
- grupa I
- grupa II
- grupa III

Cena 1 m³ odebranych ścieków dla go-
spodarstw domowych uwzględniająca 
dopłatę brutto w kwocie: 1,52 zł/ m3  
zgodnie z Uchwałą Rady Mia-
sta Rybnika nr 704/XLVIII/2010 z dnia  
10 lutego 2010 r.

6,63 zł/m³

W związku ze zmianą stawek podatku VAT, działając na podstawie art. 24 ust. 
9 z dnia 7 czerwca 2001 r. czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 Nr 123 poz. 858 z późn. zm.),  
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku zmianę taryfy 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wchodzącą 
w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Taryfy obowiązują od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r.

KOMUNIKAT
Pozostali odbiorcy

Taryfowa 
grupa 

odbiorców
Wyszczególnienie Cena 

netto
Cena  
z VAT

Jednostka 
miary

Dostawca 
ścieków:
- grupa I
- grupa II
- grupa III

Cena 1 m³ odebranych 
ścieków

– pozostali odbiorcy
7,55 8,15 zł/m³

III.
Wysokość stawek opłaty abonamentowej za punkt poboru wody lub punkt 

odprowadzanych ścieków dla odbiorców na całym terenie działalności PWiK 
Sp. z o.o. w Rybniku:

Lp. Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT
Jednostka 

miary

1. Za utrzymanie w gotowości 
urządzeń wodociągowych

z ł / m - c /
odbiorcę 
usług

•	 grupa 1 3,69 3,99

•	 grupa 2 42,32 45,71

•	 grupa 3 344,04 371,56

2. Za utrzymanie w gotowości 
urządzeń kanalizacyjnych

z ł / m - c /
odbiorcę 
usług

•	 grupa 1  7,68 8,29

•	 grupa 2 81,44 87,96

•	 grupa 3 1.060,36 1.145,19

3. Za odczyt wodomierza  
i rozliczenie należności 4,32 4,67 zł/za 

rozliczenie
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44-200 Rybnik, 
ul. Rynek 12a

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

Zapraszamy do Biura Ogłoszeń

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

Gabinety
Le kar skie

Rybnik, ul. Reymonta 50 
(obok salonu HONDA)

Rejestracja od 14.00, 
tel. 32 432 77 94
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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

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

Biuro ogłoszeń: tel. 32/42 60 070, fax 32/43 32 160, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl 53



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

RYBNIK, NA GÓRZE 8 
REJESTRACJA: 506 387 385

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

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)

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




