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20 lat Ośrodka im. Jana Pawła II

I n i c j a t o r  b u d o w y 
ośrodka ks. Henryk 
Jośko u papieża Jana 
Pawła II, późniejszego 
patrona placówki.

Ośrodek w budowie.

Zdj.: r, arch. placówki.

Czytaj na stronie 16. 

Magiczne miejsce

Na zdj.: różne formy terapii i rehabilitacji dzieci.



Jako pismo lokalne związane z samorządem, „Gazeta Ryb-
nicka” proponuje wszystkim komitetom wyborczym darmowe  
zamieszczenie reklam wyborczych w wydaniu „GR”, która ukaże 
się w niedzielę 31 października br., w wymiarze: jednej strony 
dla każdego zarejestrowanego komitetu wyborczego wysuwają-
cego kandydatów do Rady Miasta oraz do Sejmiku woj. śląskie-
go oraz pół strony dla każdego zarejestrowanego kandydata na 
prezydenta Rybnika. 

Oprócz tego komitety wyborcze oraz kandydaci będą mogli 
skorzystać z naszych łamów odpłatnie, zgodnie z obowiązującym 
cennikiem (dostępnym w redakcji „GR”).

Na deklaracje przedstawicieli komitetów wyborczych o chęci 

skorzystania z naszej propozycji (osobiste lub telefoniczne) cze-
kamy w terminie do 8  października br., zaś na gotowe materia-
ły przygotowane w plikach graficznych, w nieprzekraczalnym 
terminie do 21 października br. 

Jeśli wybory nie zostaną rozstrzygnięte w I turze, dwóm kandy-
datom dopuszczonym do II tury wyborów proponujemy po jednej 
darmowej stronie w „GR”, która ukaże się 28 listopada. W tym 
przypadku gotowe do zamieszczenia materiały muszą dotrzeć do 
redakcji najpóźniej 24 listopada o godz. 8.00 rano. 

Wszelkie pytania dotyczące warunków technicznych prosi-
my kierować bezpośrednio do redakcji.  

Kampania wyborcza na łamach „Gazety Rybnickiej”
Zbliżają się wybory samorządowe, których datę wyznaczono na 21 listopada br. Ich wynik na 4 lata  

przesądzi o kierunku rozwoju naszego miasta. Wybierzemy radnych oraz prezydenta Rybnika, którzy,  
obdarzeni naszym mandatem zaufania, wezmą odpowiedzialność za miasto.  

WYBORY SAMORZĄDOWE • WYBORY SAMORZĄDOWE

Drodzy Rybniczanie,
Wakacje za nami, życie w mieście biegnie już swoim zwykłym rytmem. 

Uczniowie pewnie już pogodzili się z tym, że na kolejne wakacje przyjdzie 
im poczekać dobrych kilka miesięcy. Żeby jednak zachować wspomnie-
nie wakacyjnej aktywności, zachęcam gorąco – nie tylko dzieci i młodzież,  
ale i dorosłych – do korzystania z rozbudowywanej w naszym mieście bazy 
sportowo–rekreacyjnej. 

W okresie od czerwca do września otwarliśmy już sześć z zaplanowa-
nych na ten rok dziewięciu nowych przyszkolnych boisk. Zakończył się 

również remont hali widowiskowo–sportowej w Boguszowicach, która wraz  
z otwartą w ubiegłym roku krytą pływalnią tworzy teraz nowoczesny i atrakcyj-
ny kompleks – nie waham się stwierdzić, że ten obiekt będzie wspaniałą wizy-
tówką nie tylko Boguszowic, ale całego naszego miasta. Gorąco zatem zachęcam  
do sportowej aktywności!

 
Szanowni Państwo, znamy już datę wyborów samorządowych, a zatem kampa-

nia wyborcza wkrótce nabierze rozpędu. Nim więc na dobre ruszy wyborcza ma-
china, życzę Państwu, by dokonany 21 listopada wybór przyniósł naszemu miastu 
korzyści i dalszy rozwój.   

   
 Z pozdrowieniami 
 Adam Fudali 
 Prezydent Rybnika
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Kolejny numer „GR” ukaże się 31 października br.
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Dyrektor ośrodka Alliance Française w Rybniku 

Elżbiecie Paniczek
oraz Jej Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

OJCA
składają

kierownictwo i pracownicy 
Rybnickiego Centrum Kultury, 

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Konstantego Prusa 

oraz redakcji „Gazety Rybnickiej” 

Miasto znalazło się wśród największych polskich inwestorów ostatniego dziesięciolecia. 
Według internetowego wydania dziennika „Rzeczpospolita” Rybnik znalazł się na 61. miej-
scu w Polsce, jako największy inwestor wśród miast, prowadząc ogromny projekt budowy 
kanalizacji sanitarnej.

Dziennik „Rzeczpospolita” w serwisie internetowym www.rp.pl przedstawił (9 września 2010 r.,  
artykuł pt. „Kryzys nie zaszkodził” autorstwa Danuty Walewskiej) ranking największych inwestycji w 
Polsce w latach 2000-2010.  Rybnik, jako największy inwestor wśród miast, znalazł się na 61. pozy-
cji rankingu, uwzględniającego w większości podmioty komercyjne. Warto dodać, że prócz Rybnika  
w rankingu wymienione zostało jeszcze tylko jedno miasto. Według portalu www.rp.pl zakończona 
w lipcu br. budowa kanalizacji sanitarnej dała Rybnikowi miejsce w ścisłej czołówce najpoważniej-
szych podmiotów inwestujących w Polsce. Przy znacznym zaangażowaniu europejskich pieniędzy 
(ISPA/Fundusz Spójności), w sumie w 17 dzielnicach Rybnika i dwóch sąsiednich gminach powstało 
prawie 540 kilometrów kanalizacji sanitarnej i 68 przepompowni ścieków. Odtworzono też  ok. 400 
kilometrów nawierzchni dzielnicowych dróg. Był to, zdaniem „Rzeczpospolitej”, największy tego typu 
projekt w naszym kraju. Całe przedsięwzięcie rozpoczęło się w 2001 roku, a zakończone w tym roku 
prace budowlane rozpoczęły się w 2003 roku.                                                        (za www.rybnik.pl)

Rybnik wśród największych inwestorów
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Czas wspomnień…

… a zakończyły 17 września na Rynku.                                                      Zdjęcia: s 

— Pamiętajmy o tych mogiłach nie tylko przy oka-
zji obchodów wybuchu II wojny światowej — mówił 
dyrektor rybnickiego Muzeum Bogdan Kloch na 
cmentarzu komunalnym, gdzie wzorem lat ubie-
głych uczczono pamięć żołnierzy Września, po-
wstańców śląskich i ofiar terroru sowieckiego. 

Obchody 71. rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczęły się 1 września  
na cmentarzu komunalnym…,

Tradycyjnie 1 września na terenie rybnickiej nekropolii spoty-
kali się przedstawiciele władz miasta, samorządowcy, parlamen-
tarzyści, służby mundurowe, organizacje niepodległościowe i spo-
łeczne oraz uczniowie, a modlitwę nad grobami poprowadzili  
ks. dziekan Karol Matera i ks. Franciszek Radwański. W mniej 
licznym niż zwykle gronie – na co wpływ miała z pewnością desz-
czowa aura – wspominano bohaterstwo powstańców śląskich, po-
ległych i pomordowanych na frontach II wojny światowej, ofia-
ry hitlerowskich więzień i obozów oraz sowieckich łagrów, a dy-
rektor Muzeum apelował o zachowanie w pamięci walczących  
i pokój w wymiarze europejskim i światowym. 

Druga odsłona uroczystości miała miejsce 17 września, w rocz-
nicę napaści wojsk sowieckich na Polskę. Na rybnickim Rynku 
pod tablicą poświęconą ofiarom terroru nazistowskiego i so-
wieckiego ponownie spotkały się delegacje i poczty sztandarowe,  
a wartę honorową zaciągnęli harcerze. Uczestnicy uroczystości 
złożyli kwiaty, a przechodnie przynajmniej na moment, przy-
stawali w biegu … — Odpowiadamy za pielęgnowanie wolno-
ści, która została w takim trudzie wywalczona i nam dana. To za-
danie dla naszej młodzieży — mówił prezydent Adam Fudali,  
a B. Kloch zwrócił uwagę, że mimo upływu lat, dzielących nas 
od tamtych tragicznych wydarzeń, wciąż żyjemy w ich cieniu:  
— Powoli z niego wychodzimy, ale droga do demokracji, którą 
idziemy, nie jest łatwa… 

(S) Modlitwę nad grobami poprowadził m.in. ks. Franciszek Radwański.



Inwestycje drogowe w mieście nabrały takiego tempa, 
że koniec budowy lub remontu jednego odcinka oznacza 
natychmiastowy początek robót na kolejnym. 

W połowie września rozpoczął się kolejny etap prac przy ron-
dzie Mazamet, na ulicach Żołędziowej, Budowlanych i Energety-
ków. W związku z tymi pracami zamknięta została ul. Żołędziowa, 
a objazd od ulic Rudzkiej i Kotucza w kierunku Raciborza odbywa 
się obecnie przez rondo Wileńskie, ul. Budowlanych i rondo Ma-
zamet; z kolei objazd od ronda Mazamet w kierunku Rud prowa-
dzi ul. Budowlanych przez rondo Wileńskie do ul. Kotucza i Rudz-
kiej. Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem wymienione 
odcinki dróg mają otrzymać ostateczny kształt do 30 października.

W tym samym czasie zakończyła się większość prac przy prze-
budowie skrzyżowania ulic Żorskiej, Sybiraków i Powstańców Śla-
skich. Powstałe w tym miejscu nowe rondo stanowi początek objaz-
du do centrum miasta od ul. Żorskiej poprzez nowo ułożoną dro-
gę biegnącą za Ryfamą do skrzyżowania ul. Chrobrego z Kościusz-
ki. W związku z rozpoczętym remontem odcinka ul. Powstańców 
od nowo powstałego ronda do ul. Byłych Więźniów Politycznych 
objazd z centrum w kierunku Żor i Pszczyny może się też odby-
wać ul. Powstańców, Byłych Więźniów Politycznych, Mikołowską 
do ronda Mikołowskiego. Także ta inwestycja, mająca z założenia 
uatrakcyjnić tereny inwestycyjne Śródmieścia, powinna być w peł-
ni gotowa jeszcze w październiku tego roku. 

(gr)

Sprostowania
• W poprzednim numerze „GR” pisaliśmy o odnowieniu zabytkowej 

kolumny w Orzepowicach, używając w tekście potocznej nazwy obiek-
tu – „krzyż w Orzepowicach”. Prawidłowa nazwa to kolumna maryj-
na z pasją. Za pomyłkę przepraszamy. 

• W podpisie pod zdjęciem w relacji z uroczystości zakończenia bu-
dowy kanalizacji pt. „Zasypiemy szamba” w sierpniowej „GR”, pomył-
kowo znalazło się nazwiska inżyniera kontraktu T. Okulicza–Kozary-
na, tymczasem na zdjęciu był prezes firmy Hydrobudowa Polska SA. 
Edward Kasprzyk. 

Obu panów serdecznie przepraszamy! 

Nowa droga obok terenów „Ryfamy”...
...wychodzi na budowane rondo na skrzyżowaniu ulic Powstańców i Sybiraków.

Zdjęcia: r

Budowa wiaduktu na ul. Włościańskiej w Kłokocinie.

Tu powstaje Obwodnica Północna...

Jesienna ofensywa drogowa

Etap za etapem
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Dobiega końca kadencja władz samorządu terytorialnego, w tym wybranej w listopadzie 2006 r. Rady Miasta. Czas więc  
na podsumowania… W kolejnych numerach przewodniczący komisji branżowych Rady Miasta przybliżą nam swoje  
czteroletnie doświadczenia.

Komisyjne résumé
Komisja Rewizyjna

Józef Skrzypiec (Blok Sa-
morządowy Rybnik), prze-
wodniczący Komisji Rewi-
zyjnej RM od 2007 roku, 
radny pierwszą kaden-
cję, członek Rady Dzielni-
cy Rybnik–Północ od 1999 
r. Absolwent Politechniki 
Śl., aktualnie na emerytu-

rze, na którą przeszedł ze stanowiska zastęp-
cy głównego mechanika kopalni „Chawałowi-
ce”; społecznik związany między innymi z klu-
bem sportowym „Zuch” Orzepowice, z rybnic-
kim speedrowerem i Stowarzyszeniem Przyjaciół 
Dzielnicy Rybnik Północ. Z jego inspiracji na Wi-
śniowu powstały tor saneczkowy, skatepark, tor 
do four crossu i BMX. Mocno zaangażowany w 
życie dzielnicy wspólnie z żoną, przedwcześnie 
zmarłą w połowie tego roku.

— Komisja Rewizyjna różni się charakterem 
od pozostałych…

— Niewątpliwie tak jest, choćby przez fakt, 
że każdy członek KR jest bezpośrednio wybie-
rany przez Radę Miasta i przynależy do niej z 
mocy podjętej uchwały. Takiej praktyki nie sto-
suje się dla innych komisji. Praca w KR jest z 
jednej strony niełatwa, zaś z drugiej ciekawa i 
w dużej mierze edukacyjna. Można w niej zdo-
być wiedzę na temat najtrudniejszych proble-
mów mieszkańców, poszerzyć znajomość prze-
pisów prawa administracyjnego i procedur sa-
morządowych. Nasze zadania określa Statut 
Miasta Rybnika i na jego mocy zajmujemy się 
opiniowaniem wykonania budżetu miasta, wy-
stępowaniem do RM z wnioskiem o udzielenie 
bądź nieudzielenie absolutorium, do nas należy 
analiza skarg i wniosków dotyczących działań 
prezydenta i jednostek organizacyjnych mia-
sta (w tym placówek oświaty, Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej, Rybnickich Służb Komu-
nalnych czy Zarządu Zieleni Miejskiej) i wy-
konywanie innych zadań zleconych przez RM.

Przykładem jest tu będąca w toku kontro-
la Rady Dzielnicy Niedobczyce, mająca odpo-
wiedzieć na pytanie, czy jest prawdą, że niektó-
rzy jej członkowie są faktycznie mieszkańcami 
dzielnicy, czy też są na jej terenie tylko zamel-
dowani. Dla przeprowadzenia takiej kontro-
li przewodniczący wyznacza zespół złożony co 
najmniej z dwóch osób. Rekomenduje go na-
stępnie RM, która go akceptuje bądź odrzuca.

— Czy w mijającej kadencji prace KR były 
szczególnie wytężone?

— W sumie odbyło się 61 posiedzeń, z cze-
go 53 pod moim przewodnictwem. Pierwszym 

ośmiu posiedzeniom przewodniczył radny An-
drzej Wojaczek. Do komisji wpłynęło 40 skarg, 
z czego zasadnych było 6, zaś ponad 30 bezza-
sadnych, a 2 częściowo zasadne. Komisja prze-
prowadziła też 7 zleconych przez Radę Miasta 
kontroli związanych z prowadzonymi sprawa-
mi. Każdego roku komisja sprawdza również 
prawidłowość wykonania zaleceń kontroli ze-
wnętrznych przeprowadzanych w UM i jed-
nostkach miejskich, których w 2009 r. było 17, 
a także wykonanie zaleceń prezydenta po au-
dytach wewnętrznych (w ub. roku – 51). 

Najważniejsze ze spraw, jakimi się zajmowali-
śmy, dotyczyły procedury powstawania planu za-
gospodarowania przestrzennego i skarg miesz-
kańców na niektóre rozwiązania urbanistyczne. 
Wiele było skarg lokatorów mieszkań komunal-
nych, głównie w sprawie wykupu mieszkań, zda-
rzały się też skargi niezasadne merytorycznie, 
ale zasadne np. z powodu niedotrzymania przez 
urzędników terminu odpowiedzi na pismo skar-
żącego, określonego w kodeksie postępowania 
administracyjnego. Były skargi dotyczące prze-
kształcania gruntów czy zastrzeżeń do przebie-
gu planowanych dróg. Zdarzają się kwestie tak 
złożone i trudne, a skargi zawiłe, że nie sposób 
je rozstrzygnąć w jednoznaczny sposób. Ważna 
też jest praca komisji związana ze sprawozda-
niem  budżetowym prezydenta, które opiniuje-
my. Najczęściej mieszkańcy skarżą się na pre-
zydenta miasta, bo w powszechnym przekona-
niu to on jest za odpowiedzialny za wszystko, 
nawet za to, że kogoś pogryzł pies... Oczywiście 
nie wszystkie wnioski pokontrolne czy sprawoz-
dania sporządzane przez komisję są akceptowa-
ne przez wszystkich jej członków, którzy mają 
prawo do własnej opinii o danej sprawie i od-
rębnego zdania.

Trafiają do nas skargi, niejednokrotnie bardzo 
zaskakujące, z różnych stron Polski, począwszy 
od więzienia w Raciborzu, poprzez Płock czy 
Legnicę. Ostatnio zaznajomiliśmy się ze skargą 
z Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego, 
która co prawda nie spełniała wymogów formal-
nych, ale zawarte w niej uwagi okazały się cen-
ne dla planu zagospodarowania przestrzennego. 

W naszych posiedzeniach uczestniczą często 
zastępcy prezydenta, uzyskujemy też pomoc biu-
ra prawnego UM. Korzystając z okazji chciał-
bym podziękować za wsparcie wiceprezyden-
tom, szefom jednostek administracyjnych oraz 
naczelnikom wydziałów UM, a także wszystkim 
członkom komisji, szczególnie radnemu Jacko-
wi Piesze. Jako młody prawnik ma on oryginal-
ne i świeże spojrzenie na wiele spraw, co bywa 
bardzo pomocne w ich rozpatrywaniu.  

Rozmawiał: (gr)
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Komisja Finansów
Michał Chmiel iński 

(Blok Samorządowy Ryb-
nik), przewodniczący Ko-
misji Finansów Rady Mia-
sta, radny od dwóch ka-
dencji oraz członek Rady 
Dzielnicy Maroko–Nowi-
ny. Absolwent Politechni-
ki Śląskiej, od 15 lat pra-

cownik sektora bankowego. Miłośnik Chopina, 
szachów i hokeja na lodzie, inicjator powstania 
w mieście sezonowego, sztucznego lodowiska, 
zaangażowany w działalność organizacji wspie-
rającej niepełnosprawnych „Oligos”.

— Panie radny, rozmowę na zakończenie 
poprzedniej kadencji, w czasie której również 
przewodniczył Pan Komisji Finansów, zakoń-
czył Pan bardzo optymistycznie, przytaczając 
dobry rating, czyli perspektywę finansową dla 
Rybnika. Czy od tamtej pory coś się zmieniło?

— Sytuacja finansowa miasta jest nadal sta-
bilna. Potwierdza to przeprowadzona w lipcu 
br. aktualizacja ratingu przez niezależną agen-
cję Fitch Polska – rating został utrzymany na 
wysokim poziomie A(Pol) z perspektywą sta-
bilną. Jest zachowana płynność finansowa, 
wszystkie płatności są regulowane terminowo. 
W tym roku nie będzie już potrzeby zaciąga-
nia kredytu komercyjnego, co wynika z polity-
ki finansowej w latach ubiegłych, chociaż jesz-
cze na początku roku miasto przymierzało się 
do kredytów, w tym ok. 40 mln w obligacjach. 
Próba ich emisji była niejako papierkiem lak-
musowym dla Regionalnej Izby Obrachunko-
wej i okazało się, że instytucja ta, nadzorująca 
finanse gmin, jest bardzo… czujna. Plan emi-
sji obligacji został oceniony negatywnie w kon-
tekście zmian w przepisach, które wejdą w ży-
cie dopiero w 2014 roku. Przyjęty w nich spo-
sób obliczania wskaźnika zadłużenia jest bar-
dzo niekorzystny dla miast inwestujących z po-
mocą pieniędzy unijnych i kwestia ta niepokoi 
nie tylko władze Rybnika, ale większość miast 
o proinwestycyjnym budżecie. Wielką wagę bę-
dzie miała tzw. nadwyżka operacyjna, czyli róż-
nica między dochodami a wydatkami miasta, 
która w tym roku (do 30.06.) w Rybniku wynio-
sła już ponad 100 mln zł. (Nota bene, decyzję 
o wypuszczeniu obligacji w 2001 r. uważam za 
strzał w „10”. Pozwoliło to miastu na zapew-
nienie sobie środków w okresie największego 
zapotrzebowania, nawet z „górką”, która była 
dobrze lokowana.) Również inne regulacje wy-
nikające wprost z ustawy o finansach publicz-
nych prowadzą do absurdów. Gmina jest szcze-



29 września br. w godzinach od 10.00 do 13.00 Punkt 
Pośrednictwa Pracy w Czerwionce–Leszczynach oraz 
Filia Młodzieżowego Biura Pracy w Rybniku organizu-
ją w Starostwie Powiatowym w Rybniku Targi Pracy.

Podczas targów, które będą połączone z oficjalnym 
otwarciem punktu pośrednictwa pracy w Czerwion-
ce–Leszczynach, udział wezmą m.in. młodzieżowe biu-

ra pracy, agencje pracy tymczasowej, powiatowe urzę-
dy pracy oraz inni pracodawcy. Odwiedzający będą mo-
gli skorzystać z ofert pracy stałej, krótkoterminowej i se-
zonowej dla absolwentów, młodzieży uczącej się i osób 
pozostających bez pracy oraz z ofert pracy za granicą, 
szkoleń, kursów zawodowych i kwalifikacyjnych, a tak-
że zapoznać się przepisami kodeksu pracy i informacja-
mi na temat projektów współfinansowanych z Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Zachęcamy do udziału.

Przyjdź 
na targi pracy!

Zrób karierę!
Zapraszamy do udziału w „Rybnickich dniach kariery” pod hasłem 

„Od juniora do seniora – w poszukiwaniu rozwiązań systemowych”, 
które organizowane będą od 18 do 22 października w ramach Ogól-
nopolskiego Tygodnia Kariery.

Imprezę zainauguruje konferencja w Rybnickim Centrum Edukacji Zawo-
dowej, w trakcie której, oprócz wykładów, zaplanowano również konkurs 
wiedzy o zawodach, a warsztaty dla młodzieży poprowadzą doradcy z Mo-
bilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP. W ramach „Rybnickich dni ka-
riery” odbędą się również m.in. warsztaty dla wychowawców szkół gimna-
zjalnych dotyczące wejścia młodzieży na rynek pracy (19.10), prelekcje słu-
chaczy Uniwersytetu III Wieku na temat doświadczeń zawodowych (20.10), 
a podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego i Warsztatów 
Terapii Zajęciowej odwiedzą Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku. Przygoto-
wano też konkursy dla rybnickich przedszkolaków pod hasłem „Kim chcę 
zostać” i uczniów szkół ponadgimnazjalnych – „Twoja wiedza o zawodach”. 
Przedstawione zostaną również założenia Rybnickiej Platformy Pośrednictwa 
Zawodowego, której instytucje członkowskie zaangażowały się w organiza-
cję „Rybnickich dni kariery”. (Szczegóły na stornie www.pup-rybnik.pl). (S) 
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gólną, bardzo skomplikowaną formą „przedsię-
biorstwa”. Nie należy zatem tej materii kompli-
kować jeszcze bardziej, a tak się dzieje. W la-
tach 2007–2010 (do 31.07.) miasto, z gromadze-
nia pieniędzy na rachunkach bankowych (loka-
ty terminowe i fundusze inwestycyjne), zyskało 
ponad 24,5 mln zł, co świadczy o dobrym pozio-
mie zarządzania finansami. Z powodu koniecz-
ności wycofania nadwyżek z funduszy inwesty-
cyjnych charakteryzujących się wysoką rentow-
nością i bezpieczeństwem lokowania podob-
nym jak lokata bankowa w bankach komercyj-
nych, nasze miasto straciło ok. 500 tys. zł czyli 
kwotę, za którą jedną z dzielnic Rybnika moż-
na by było wyposażyć w sezonowe lodowisko 
(że posłużę się moją ulubioną jednostką rozli-
czeniową – wartością takiego właśnie lodowi-
ska). Podobnie jak zakaz lokowania środków 
z dotacji. Efekt? Kolejna strata jednego lodo-
wiska. Takich absurdów jest więcej, jak np. na-
rzucanie tworzenia wieloletnich planów finan-
sowych, aż do roku wygaśnięcia długoletnich 
zobowiązań kredytowych. Jedno ze śląskich 
miast z powodu takich przeregulowań będzie 
zmuszone co roku uchwalać budżety na kolej-
ne trzydzieści kilka lat, bo termin wygaśnięcia 
zobowiązań mija dopiero w roku… 2044! Taką 
datą dla Rybnika jest rok 2017… Zatem w dzie-
dzinie planowania perspektywicznego przega-
niamy, i to znacznie, PRL! 

— Wracając do współczesności i kończącej 
się kadencji. Czym się ona charakteryzowała  
w kontekście pracy „komisji – matki”, czyli Ko-
misji Finansów?

— To trafne wyrażenie, bo KF opiniuje wiele 
uchwał mających decydujący wpływ na powo-
dzenie przedsięwzięć inwestycyjnych i wszyst-
kich innych, na realizację których potrzebne są 
pieniądze. A ponieważ Rybnik jest nadal wiel-
kim placem budowy, zatem 11–osobowa komi-
sja miała sporo pracy. Zbieraliśmy się prawie 
50 razy i zaopiniowaliśmy blisko 100 uchwał. 

KF, jako przedostatnie ogniwo w całym pro-
cesie pracy nad uchwałami, dawała im zawsze 
pozytywne rekomendacje. Opiniując projek-
ty uchwał musimy być pewni, że za kwotami 
przedstawianymi przez prezydenta lub skarbni-
ka miasta na finansowanie wydatków bieżących 
czy inwestycyjnych, nie stoją wirtualne pienią-
dze, ale żywa gotówka. Opiniując pozytywnie 
uchwały dajemy zielone światło na wydatkowa-
nie wielkich pieniędzy, w latach 2007–2009 ok. 
550 mln zł rocznie; w 2010 r. – plan po zmia-
nach to kwota ponad 650 mln zł. Z przyjem-
nością opiniujemy uchwały „przyjazne” miesz-
kańcom. Wiadomo, że nie unikniemy płacenia 
podatków, ale miasto stara się, by nie stosować 
górnych stawek podatków lokalnych (od nie-
ruchomości, transportu). Z tytułu ich obniże-
nia od roku 2007 do I półrocza br. do budżetu 
wpłynęło o prawie 16,5 mln zł mniej. Mówiąc 
półżartem – ile to byłoby lodowisk!  

Oczywiście dwie najważniejsze uchwały  
w roku to ta ustalająca budżet oraz uchwała 
absolutoryjna, rozliczająca prezydenta z jego 
wykonania. W tym roku, mimo końca kaden-
cji, prace nad budżetem na rok 2011 już trwają.  
W tzw. międzyczasie budżet wielokrotnie pod-
lega zmianom, które są konsekwencją np. nie-
przewidzianych okoliczności, otrzymania do-
datkowych środków zewnętrznych lub ich utra-
ty, w sytuacji kiedy tzw. wkład własny został za-
pisany w planie itp. Z powodu różnicy między 
planem budżetu a jego wykonaniem opozycja 
od wielu lat nie udziela prezydentowi absoluto-
rium, co według mnie jest absurdalne i świad-
czy o złej woli. Temat „nadmuchanego” budże-
tu jest podejmowany każdego roku, tłumacze-
nia, że współczesny budżet musi mieć taką kon-
strukcję, nie trafiają, mogę więc mniemać, że 
stoją za tym przesłanki polityczne.

Na wysokość budżetu ma wpływ wiele oko-
liczności. I tak np. w ostatnich dwóch latach 
wpływa do niego mniej pieniędzy pochodzą-

cych z płaconego przez rybniczan podatku do-
chodowego PIT, a to głównie dlatego, że ogra-
niczono progi podatkowe do dwóch stawek (18 
i 33%) i wprowadzono ulgi prorodzinne. To zja-
wisko powszechnie występujące, dlatego Ryb-
nik przyłącza się do apeli kierowanych do rzą-
du przez miasta, aby rekompensować spadek 
dochodów jednostek samorządu terytorialnego 
i powrócić do zwrotu zapłaconego przez gmi-
ny podatku VAT za roboty budowlane. Środki 
te powinny zostać przeznaczone na realizację 
kolejnych zadań w sferze szeroko pojętej in-
frastruktury. Od br. rząd wprowadził ograni-
czenia maksymalnego poziomu finansowania 
niektórych zadań własnych gminy ze 100 do 
80%, a bez centralnych pieniędzy, bez zwrotu 
VAT, nie poprawimy w znaczącym zakresie np. 
budowy bardzo kosztochłonnej infrastruktury 
drogowej. A Rybnikowi są potrzebne przynaj-
mniej dwa skrzyżowania dwupoziomowe oraz 
dwupasmowa trasa średnicowa, chociażby na 
odcinku Rybnik – Żory (fragment drogi Raci-
bórz – Pszczyna). I ktokolwiek by rządził, bę-
dzie potrzebował środków na wkład własny, na-
wet ten najniższy, w wysokości 20%.

Kończąc, życzę kolejnej Radzie Miasta, by 
nie dosięgnął jej syndrom „krótkiej kołdry”  
i gwarantuję, że pozostawiamy jej budżet 2010 
roku w bardzo dobrej kondycji ze wskaźnikami 
zadłużenia na poziomie 20–25% (dopuszczal-
ny 60%) i wskaźnikiem obsługi długu na po-
ziomie 5–6%. (dopuszczalny 15%). Składam 
również na ręce skarbnika miasta Bogusława 
Paszendy podziękowania za ogromne poświę-
cenie i profesjonalizm oraz rzetelną, uczciwą 
pracę całego zespołu. Wszystkim rybniczanom 
życzę dobrych budżetów rodzinnych, a nade 
wszystko zdrowia. 

— Dziękujemy za rozmowę i do takich ży-
czeń oczywiście się dołączamy.

Rozmawiała: Wiesława Różańska



Z tej okazji na Rynku odbyła się 
uroczystość, w której wzięli udział 
związkowcy z rybnickich zakładów 
pracy oraz przedstawiciele samorzą-
du z prezydentem miasta i radnymi, 
parlamentarzyści, reprezentanci orga-
nizacji niepodległościowych, społecz-
nych oraz szkół, poczty sztandarowe. 

Przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskie-
go w wykonaniu orkiestry dętej kop. 
„Chwałowice” na maszt wciągnięta zo-
stała biało–czerwona flaga. W krótkim 
wystąpieniu prezydent Adam Fuda-
li sięgnął do źródeł wielomilionowe-
go ruchu społeczno–politycznego, ja-
kim była „Solidarność”, podkreślając 

Stanisław Jaszczuk – radny od 1998 r., aktual-
ny przewodniczący Rady Miasta. Od 1976 r. pra-
cuje w Rybnickiej Fabryce Maszyn RYFAMA S.A.  
W NSZZ „Solidarność” od początku 1989 r. Od 
1994 r. przewodniczący Komisji Rewizyjnej KZ NSZZ 
„Solidarność” RYFAMA S.A., a od 2004 r. do dnia 
dzisiejszego jej przewodniczący. KZ NSZZ „Soli-
darność” RYFAMA S.A. jest największą organiza-
cją związkową w mieście, zrzeszającą blisko 40% 
ponad 500–osobowej załogi. 

— Panie przewodniczący, 30 lat to kawał czasu. Jak Pan z tej perspektywy po-
strzega związek oraz jego obecną kondycję?

— Z pewnością w sierpniu 1980 roku stało się coś wyjątkowego w naszym 
kraju i to nie tylko na skalę krajową, ale ogólnoświatową. Prości robotnicy po-
wiedzieli – dość! Dość budowaniu przyszłości poprzez obłudę i zakłamanie oraz 
niszczenie ludzkiej godności. Ruch związkowy stał się narzędziem pokojowych 
przemian ustrojowych. Dzięki „S” żyjemy w wolnym kraju. Nie wszystko wy-
szło jednak tak, jak byśmy chcieli. Mamy wolność, ale godność pracowników 
jest nadal deptana. Niewolę polityczną zamieniamy na niewolę ekonomiczną. 
Kult jednostki na kult pieniądza. Dyktaturę proletariatu na dyktaturę mediów. 
A propagandę sukcesu Gierka, na propagandę sukcesu rządu Donalda Tuska. 
Znamienne jest, że wielu dawnych ludzi „S” opuściło ją, wykorzystując organi-
zację tylko do zrobienia kariery w biznesie czy polityce, a dzisiaj rozdziera sza-
ty nad kondycją związku. Przykro jest słuchać przewodniczącego Wałęsy, który, 
jak wielu innych, biografię „solidarnościową” przerwał sobie na własne życze-
nie. Łatwo jest być solidarnym z drugim człowiekiem, gdy się nam w życiu nie 
układa. Ale prawdziwe świadectwo solidarności daje się wtedy, gdy potrafimy 
podzielić się z innymi własnym sukcesem. Pewnie, że związek nie jest taki sam 
jak w 1980 r., ale to nadal ta sama „S”. Jesteśmy największą organizacją związ-
kową w Polsce, zrzeszającą ponad 700 tys. członków. Staramy się nie tylko za-
chować ciągłość historyczną, ale być jednocześnie nowoczesnym i profesjonal-
nym związkiem zawodowym . 

— Wiele osób zarzuca „Solidarności” że traci na znaczeniu, zatraca swój 
charakter związkowy i zbytnio miesza się do polityki? Czy Pan zgadza się z ta-
kimi twierdzeniami?

— Obłudą jest twierdzenie, że związek może być stricte apolityczny. Przecież 
skutkiem powstania „S” były diametralne zmiany polityczne w naszym kraju. Nie 
jest kwestią czy związek angażuje się do polityki, lecz jak to robi. Będziemy za-
wsze lobbować za zmianami ustawowymi korzystnymi dla pracowników i będzie-
my popierać tych polityków, którzy nie zapomnieli, co to jest „Solidarność”. Je-
żeli niektórzy, łącznie z premierem, tak nas zajadle atakują, chcąc nawet zna-
cjonalizować nasze sierpniowe święto, to znaczy, że nie tylko zapomnieli, co to 
jest „Solidarność”, ale że czują przed związkiem respekt. Słabych się nie ataku-
je, bo ze słabymi nikt się nie liczy .

— Czy członkowie „Solidarności” będą startować w nadchodzących wybo-
rach samorządowych?

— Mam taką nadzieję. Związkowi działacze nie mają mniejszych praw niż 
inni obywatele, zresztą są to zazwyczaj osoby bardzo aktywne. To ludzie, którzy 
zamiast narzekać, sami próbują zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Z wła-
snego doświadczenia wiem, że doświadczenie związkowe bardzo przydaje się  
w pracy samorządowej i vice versa. 

— Czego życzyć „Solidarności” w następnych dekadach?
— Solidarności, i sobie również życzyłbym, żeby związki zawodowe nie mu-

siały wiecznie walczyć  o sprawy elementarne, aby solidarność była w ludziach, 
zwłaszcza w tych, którzy w naszym imieniu podejmują decyzje mające wpływ na 
jakość naszego życia. Zdaję sobie sprawę, że na dzień dzisiejszy to w dużej mie-
rze tylko marzenie. Ale to właśnie solidarność dała nam prawo realizowania na-
szych marzeń. Bardzo wiele zależy od naszej aktywności, tej, której w 1980 roku 
nie brakowało. Czasem wystarczy trochę wiary, trochę dystansu do „papki me-
dialnej”, którą się nas codziennie karmi, lub raz na kilka lat, iść do urny wybor-
czej i postawić na porządnego człowieka z charakterem. To takie łatwe, a zara-
zem takie trudne.

Obchody 30 lat „Solidarności”

Trzydziesta rocznica powstania Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność” pozostawi w Rybniku trwały 
ślad – tablicę pamiątkową wmurowaną w ścianę starego Ratusza.  

Tablica upamiętni…

Tablicę upamięt-
niającą 30–lecie 
„S” odsłania St. 
Jaszczuk.

Kwiaty pod tablicą złożyli działacze „S”, parlamentarzyści i radni.             Zdjęcia: r

Przed nabożeń-
stwem w inten-
cji związkowców, 
delegacje złoży-
ły kwiaty pod po-
mnikiem Jana 
Pawła II.
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Urszula Grzonka, kierownik Biura Terenowego 
Regionu Śląsko–Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”  
w Rybniku. W 1998 roku została wybrana do Regio-
nalnej Rady Sekcji Oświaty i Nauki „S” w Katowicach, 
gdzie 2 kadencje pełniła funkcję wiceprzewodniczą-
cej. Od 2002 roku jest członkiem Rady Krajowej Sekcji 
Oświaty i Nauki w Gdańsku. Od 1999 roku do marca 
2010 była przewodniczącą MOZ NSZZ „Solidarność”. 
Od trzech kadencji jest członkiem Zarządu Regionu Ślą-
sko–Dąbrowskiego. W czerwcu br., na Krajowym Kon-

gresie Nauki i Oświaty w Gdyni została wybrana wiceprzewodniczącą Krajowej 
Komisji Rewizyjnej Sekretariatu Nauki i Oświaty, którą będzie pełniła do 2014 roku.

30 lat temu wszyscy byliśmy inni, żyliśmy w innych warunkach. W portfelach mie-
liśmy jakieś pieniądze, po kilku latach mieliśmy w portfelach miliony złotych. Każ-
dy był „milionerem”. PRL pozwolił, abyśmy wszyscy poczuli się „milionerami”. 
Ale w innej przegródce portfela były kartki na mięso, wędliny, mąkę, kaszę, cu-
kier, słodycze, papierosy, alkohol, mydło i inne produkty. Miałam wtedy dwóch sy-
nów. Myślałam ironicznie o napisaniu ogłoszenia, że na spółkę kupimy bombonier-
kę, bo sami nie mieliśmy tyle kartek. Były też kartki na buty: ABCD. Rozszyfrowa-
no je jako: A – adidasy, B – botasy, C – chodaki, D – drewniaki. Mój mąż z wyjaz-
du z koszykarkami ROW–u Rybnik do Avelinno we Włoszech przywiózł niedojrza-
łe, trochę zielone banany, których nasi chłopcy z rocznika 1981 i 1982 nigdy w życiu 
nie widzieli. Owoce skomentowali: „O, tatuś przywiózł ogórki!” – tak było! Myślę,  
że większość z nas o tym pamięta. Ale niektórzy wołają: „Komuno wróć! Za komu-
ny to było lepiej!!! A przecież były to czasy zniewolenia politycznego i socjalnego, 
czasy bezsensu i głupoty. W atmosferze pokazanej w filmach Wajdy „Człowiek z że-
laza” i „Człowiek z marmuru”, „Barwy ochronne” Zanussiego, filmie Kutza „Pa-
ciorki jednego różańca” czy komediach Barei, większość społeczeństwa się „dusi-
ła” i marzyła o zmianach. Determinacja rosła… Nastało lato 1980 roku. To wszyst-
ko, co działo się wcześniej, przełożyło się na strajki, które wybuchły w całym kra-
ju, w tym na Śląsku – zastrajkowało 28 kopalń i 28 innych zakładów. 31 sierpnia  
w Gdańsku Lech Wałęsa i pozostali członkowie MKS oraz wicepremier Mieczysław 
Jagielski podpisują porozumienie i kończą się strajki. Wszyscy pamiętamy te chwi-
le, czujemy jeszcze smak łez, które towarzyszyły naszym pragnieniom i nadziejom. 
„Nie ma przegranych, ani wygranych” – tak mówił wicepremier Jagielski po pod-
pisaniu porozumień. Ale po kilku latach okazało się, że ktoś wygrał, znalazł pracę  
w radzie nadzorczej lub innej lukratywnej firmie. A ktoś przegrał, bo go zwolniono 
z pracy, zakład zamknięto, firma zbankrutowała. 

Mimo tych konsekwencji transformacji polityczno–ekonomicznej, nasza bezkr-
wawa rewolucja była przykładem dla wszystkich krajów w strefie wpływów ZSRR. 
„Solidarność” to wielki ruch społeczno–polityczny, który zmienił historię naszej  
Ojczyzny, naszego narodu, nas wszystkich. Okazuje się jednak, że bardzo mały pro-
cent młodzieży zna historię „Solidarności”. Zadaniem wszystkich uczestników wyda-
rzeń lat 80., wychowawców, nauczycieli, a zwłaszcza rodziców, jest przekazywanie pa-
mięci o tamtych czasach następnym pokoleniom, aby za kilka, kilkanaście lat pytanie 
o „Solidarność” nie było trudnym pytaniem za milion złotych w jakimś teleturnieju.

Nie możemy też zapomnieć o najważniejszej chyba osobie, która miała wpływ na 
wszystkie zmiany w Polsce – najpierw kardynale Karolu Wojtyle (który nota bene 
bierzmował mnie w Zakopanem), potem papieżu Janie Pawle II. Według mnie,  
to właśnie on w ogromnym stopniu kształtował postawy Polaków. Któż nie pamię-
ta słów „Niech zstąpi Duch Twój! I odmieni oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Polacy zda-
li sobie wówczas sprawę z własnej jedności oraz siły… 

Należy oddać hołd wszystkim członkom i działaczom „Solidarności”, którzy dzia-
łali, pracowali na rzecz naszego związku na terenie Rybnika i okolic. Tych ludzi było 
bardzo, bardzo dużo. Wszystkim im serdecznie dziękujemy. Żeby nikogo nie pominąć, 
składam te podziękowania pamięci księdza prałata Alojzego Klona, kapelana „Soli-
darności”, którego czule pamięta wielu rybnickich internowanych członków związku. 

Dziękuję Panu Bogu, Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, błogosławionemu księ-
dzu Jerzemu Popiełuszce i wszystkim innym bohaterom „Solidarności” za to, że dzię-
ki nim nie śpiewamy już: „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”, ale tak jak wcze-
śniej i obecnie: „Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!”.

(Z wystąpienia na rocznicowej uroczystości)

rolę, jaką odegrał w nim wybór Ka-
rola Wojtyły na papieża i jego wspar-
cie dla tej idei, przypomniał legen-
darny „skok przez płot” Lecha Wałę-
sy, ale przypomniał też rozwój wyda-
rzeń związanych z powstaniem „S” 
w Rybniku i naszym regionie oraz 
zasługi lokalnych działaczy, w tym  
m.in. Czesława Sobierajskiego.

Szerzej o historycznych uwarun-
kowaniach zrywu wolnościowego 
Polaków i współczesnych tego kon-
sekwencjach mówiła kierownik Biu-
ra Terenowego Regionu Śląsko–Dą-
browskiego NSZZ „Solidarność” 
Urszula Grzonka. Głos zabrał rów-
nież wiceprzewodniczący zarzą-
du Regionu Śląsko–Dąbrowskiego 
NSZZ „S” Sławomir Ciebiera, który 
apelował o stworzenie warunków dla 
godnego życie pracowników i godne 
obchody kolejnych rocznic powsta-
nia związku.

W asyście U. Grzonki, prezydenta 
A. Fudalego oraz Sł. Ciebiery tabli-
cę odsłonił Stanisław Jaszczuk, prze-
wodniczący Rady Miasta, a jednocze-
śnie działacz związkowy, szef „Solidar-
ności” w Rybnickiej Fabryce Maszyn, 
która tablicę ufundowała. Pod poświę-
coną przez ks. dziekana Karola Mate-
rę tablicą, delegacje złożyły kwiaty, po 
czym uczestnicy uroczystości przeszli 
do bazyliki św. Antoniego, gdzie od-
prawione zostało nabożeństwo w in-
tencji członków „Solidarności”. Wcze-
śniej delegacje złożyły kwiaty pod po-
mnikiem Jana Pawła II.

Organizatorami rybnickich ob-
chodów 30. rocznicy powstania 
„Solidarności” było Biuro Tereno-
we NSZZ „Solidarność” w Rybni-
ku przy wsparciu miasta Rybnika, 
Muzeum oraz Rybnickiego Cen-
trum Kultury.

(r)

Kaczmarski 20 i 30 lat później…
Przejmujący wykład o Jacku Kaczmarskim jako bardzie „Soli-

darności” wygłosił w rybnickiej filii Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku Jerzy Frelich. 

W dokumentowanym licznymi przykładami powszechnie znanych utwo-
rów opisie życiowej i i twórczej drogi poety i pieśniarza, brzmiały poza naj-
bardziej wzniosłymi także gorzkie nuty. Jerzy Frelich przywołał między inny-
mi fakty zawiązane z występem Jacka Kaczmarskiego w II Przeglądzie Pio-
senki Prawdziwej w 2001 roku, gdy to – wbrew woli „Solidarności”, mającej 
być sponsorem wydarzenia – wykonał utwór „20 lat później”. Konsekwencją 
było nie tylko wycofanie się związku z finansowego wsparcia imprezy, ale na-
silenie się – obecnych także zaraz po powrocie z 10–letniego przymusowego 
pobytu we Francji – głosów o żydowskim pochodzeniu osoby poczytywanej 
za barda, o jego pozostawaniu na Zachodzie w okresie stanu wojennego… 
Nieprzyjazny klimat skłonił autora piosenek, które od końca lat 70. jedno-
czyły wszystkie pokolenia Polaków, do kolejnej, tym razem dobrowolnej już 
emigracji do Australii. Kiedy niedługo potem okazało się, że choruje na raka 
krtani, środowiska artystyczne w kraju zbierały pieniądze na jego operację. 
Zmarł w gdańskim szpitalu w 2004 roku, pozostawiając po sobie wyjątko-
wo ważną spuściznę, wśród której znalazły się również wymowne i aktualne 
strofy powstałego w 1993 roku „Drzewa genealogicznego”: 

Nie mam blizn po kajdankach, napletek posiadam,
Na świat przyszedłem w czepku, nie pod ułańskim czakiem;
Po dekadzie wygnania – polskim jeszcze władam,
Proszę więc o dokument, że jestem Polakiem.                                  (gr)

Studenci UIIIW nierzadko wtórowali odtwarzanym z płyt pieśniom Kaczmarskiego.
 Zdj.: gr
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Hanna Wieczorek, absolwentka architektury  
i urbanistyki Politechniki Śl., w Zarządzie Zieleni Miej-
skiej pracuje od 1993 roku, aktualnie na stanowi-
sku głównego specjalisty ds. projektów i ewidencji 
terenów zieleni. Przewodnicząca KZ NSZZ „Solidar-
ność”, do którego należy prawie połowa załogi ZZM. 

Moje spotkanie z NSZZ „Solidarność” nastąpiło  
w momencie podjęcia pracy w Zarządzie Zieleni Miej-
skiej. W zakładzie istniały, podobnie jak dziś, tylko jed-
ne związki zawodowe. Przewodniczyła im koleżanka zza biurka. To ona „zaraziła” 
mnie ideą „S”, przekonała o słuszności wstąpienia i działania w związku, tym bar-
dziej, że poczucie wolności, sprawiedliwości i wrażliwości na los drugiego człowie-
ka miałam w sobie od zawsze. Pracę rozpoczęłam w latach 90., kiedy prezydentem 
miasta był Józef Makosz. Aktywność związku zawodowego nie była konieczna ze 
względu na to, że prezydent podzielał idee solidarnościowe, jak i to, że był miłośni-
kiem zieleni i doceniał ciężką pracę ogrodnika miejskiego. W czasie jego kadencji 
powstało wiele zieleńców i skwerów, a parki doczekały się nowego wizerunku. Pra-
ca była wielką przyjemnością, każdy z nas był zdolny do ponadludzkich wysiłków, 
aby miasto było jeszcze piękniejsze, tym bardziej, że gwarantowało to uznanie i sza-
cunek samych władz miasta. Miało to odzwierciedlenie w średnim wynagrodzeniu, 
które stanowiło 115% średniej krajowej.

Przewodniczącą związku zostałam w 2002 r. Był to czas po transformacji ekono-
micznej i zakończeniu rządów AWS w Polsce, czas, w którym poziom niezadowo-
lenia Polaków z efektów działania „Solidarności” sięgał 70%. Działalność związku 
w tak niesprzyjających okolicznościach nie należała do łatwych. Wielu naszych ko-
legów i przełożonych odnosiło się do członków i działaczy z lekceważeniem, a czę-
sto i z pogardą. Przekonanie ich, że nasz związek jest wierny pierwszym wartościom 
„Solidarności”, graniczyło często z cudem. Konsekwencja działania na rzecz intere-
sów pracownika, obrona jego praw, poczucie jedności w związku, brak podziałów 
na lepszych i gorszych bez względu na zajmowane stanowisko czy posiadane wy-
kształcenie, spowodowało, że liczba zrzeszonych obecnie w związku członków się-
ga w ZZM 50% zatrudnionych pracowników. 

Dziś działalność związku zawodowego „Solidarność” powinna skupić się wyłącz-
nie na dobru pracownika, na dopilnowaniu, aby za uczciwą, rzetelną pracę miał go-
dziwe wynagrodzenie, aby za tę samą pracę pracownicy otrzymywali te same pie-
niądze, aby byli równo traktowani w zatrudnieniu i aby nie dochodziło do jakiejkol-
wiek dyskryminacji. Dzisiejsza „Solidarność” powinna, jak kiedyś, bronić z trudem 
wywalczonych praw pracowniczych. Z roku na rok zwiększa się zakres obowiązków 
i przybywa nowych zadań. Otwarcie na świat, postęp cywilizacyjny, nie mogą ozna-
czać zmian dla jednych, kosztem drugich. Pracodawcy oczekują zwiększenia wydaj-
ności pracy, ciągłego doskonalenia zawodowego, poszerzania kwalifikacji, posia-
dania uprawnień, w zamian oferując wynagrodzenie, które przy obecnych cenach 
żywności i opłatach, często nie starcza do następnej wypłaty. Pomimo regulacji pła-
cowych, jakie miały miejsce w ostatnich latach, średnie wynagrodzenie miesięczne 
pracownika ZZM kształtuje się obecnie w wysokości 86% średniego miesięczne-
go wynagrodzenia krajowego. Spadek średniego wynagrodzenia o 29% w przecią-
gu 10 lat spowodował, że wielu pracujących żyje na granicy minimum socjalnego. 

Powstanie Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej skupiającej w swoich sze-
regach przedstawicieli NSZZ „Solidarność” jednostek budżetowych miasta Rybni-
ka, można uznać za sukces. Oznacza to dla nas możliwość podjęcia rozmów z go-
spodarzem miasta o poprawie warunków pracy i płacy pracowników samorządo-
wych. Radni naszego miasta podejmują trudne tematy i deklarują pomoc w rozwią-
zaniu bieżących problemów. 

Poprzez uczciwą pracę utożsamiamy się z naszym miastem. Jesteśmy dumni, że 
miasto jest piękniejsze, również dzięki pracy miejskich ogrodników. To dzięki nim 
dostrzegamy barwy w naszym szarym, codziennym życiu. W ZZM nie ma podziału 
na związkowców i niezwiązkowców. Wszyscy pracujemy na wspólne dobro, jakim 
jest nasze miasto. Codziennie podnosimy sobie poprzeczkę wymagań, aby efekty 
naszej pracy dostrzegł każdy mieszkaniec Rybnika.   

Pomimo uwikłań politycznych, dla mnie NSZZ „Solidarność” zawsze pozosta-
nie wyłącznie związkiem zawodowym z ideą wolności, godności i sprawiedliwości, 
broniącym praw pracowników i ubiegającym się dla nich o lepsze warunki życia. 

Występy zespołu „Przygoda” i kabaretu Jana Pietrzaka na sce-
nie w kampusie uświetniły pierwszy dzień obchodów jubileuszu 
30–lecia „Solidarności” w Rybniku. 

Młodzież z OPP poza swo-
im tradycyjnym repertu-
arem wykonała także – po 
raz pierwszy – przygotowa-
ną specjalnie na tę okazję 
pieśń autorstwa J. Pietrzaka, 
pełniącą w swoim czasie rolę 
solidarnościowego hymnu, 
„Żeby Polska była Polską”. 
Utwór zaśpiewany na zakoń-
czenie występu zespołu kie-
rowanego przez Anitę Ge-
ratowską był niespodzianką 
i dla przewodniczącej rocz-
nicowych obchodów Urszuli 
Grzonki, i dla samej gwiaz-
dy wieczoru i autora pieśni. 
Gdy pojawił się kilkanaście 
minut później za mikrofo-
nem, żałował, że choć został 

… to tytuł okolicznościowej wystawy poświęconej 30. rocznicy 
powstania NSZZ „Solidarność”, która do końca października bę-
dzie czynna w bibliotecznej galerii przy Szkole Podstawowej nr 34. 

P o m y s ł o -
dawcą zapre-
z e n t o w a n i a 
dokumentów 
i fotografii po-
chodzących ze 
zbiorów wła-
snych oraz in-
nych osób i in-
stytucji aktyw-
nie uczestni-
czących w naj-
większym ru-
chu społecz-
n y m  i  n i e -
podległościo-
w y m  p o w o -
j e n n e j  Po l -
ski, był pierw-
szy przewodni-
czący związku  
w  Ry b n i k u , 
późniejszy sta-
rosta rybnic-
ki i wiceprezy-
dent miasta Je-
rzy Frelich.

Przygoda z Pietrzakiem

Nie będę powalonym drzewem…

Na wystawie znajduje się kilkanaście plansz dokumentujących  
wydarzenia zainicjowane w 1980 r.

Jan Pietrzak przez blisko 3 godziny ba-
wił rybniczan.
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Jerzy Frelich, w „Solidarności” od 1980 roku, pierwszy przewodniczący KZ NSZZ 
Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Rybniku, po 1989 roku dyrektor 
Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku, następnie kierownik Urzędu Rejonowego  
w Rybniku, wiceprezydent Rybnika przez dwie kadencje.

— Był Pan jednym z pionierów rybnickiej „Solidarności”. Jak wspomina pan rok 1980? 
— Wielu z nas poczuło wtedy, że się tak wyrażę, wiew historii. Byłem wówczas zastępcą dy-

rektora ZSB. Wraz z dwoma innymi nauczycielami postanowiliśmy, jeszcze przed rejestracją 
związku, utworzyć komitet założycielski „Solidarności” w ZSB. Taką inicjatywę trzeba było 
zarejestrować w Międzyzakładowym Komitecie Robotniczym, który mieścił się w Jastrzębiu 

Zdroju. Miałem wówczas „malucha”, więc ten obowiązek spadł na mnie. Dopiero w drodze do Jastrzębia poczułem lek-
ki strach. Teraz wszyscy są bohaterami, wtedy tak wcale nie było. Na miejscu otrzymałem odpowiedni dokument (obec-
nie znajduje się w Muzeum) i od tego momentu rozpoczęła się nasza działalność związkowa. Nie stworzyliśmy pierwszej 
komisji zakładowej w Rybniku, działali już wtedy między innymi pracownicy kopalń, PKS, PRG czy bardzo aktywni leka-
rze. W oświacie dużą rolę odgrywał w tamtym czasie „ekonomik”, znajdujący się przy ul. Piecka (obecny budynek sądu 
przy ul. Piłsudskiego), gdzie działali Józef Makosz i Eugenia Wiatrak.

— Nauczyciele chętnie zapisywali się do „Solidarności”?
— Trafialiśmy na zebrania ZNP. Po nich często większość uczestników przechodziło na naszą stronę. Liczba członków 

rosła lawinowo, niebawem było nas 1500 osób. Oporna była tylko Szkoła Podstawowa nr 2, którą nazywaliśmy w związ-
ku z tym „skansenem”.

— Nie zajmowaliście się tylko rekrutacją…
— Mieliśmy zaskakująco szerokie uprawnienia, sięgające nawet możliwości kontroli zakładu pracy. W grudniu 1980 

roku wybrano mnie przewodniczącym komisji zakładowej i zostałem oddelegowany do pracy w związku. W Rybniku po-
wołano delegaturę jastrzębskiego MKR–u, z którą dzieliliśmy siedziby przy ul. Kościelnej i przy pl. (obecnie) Armii Kra-
jowej. Tam nas zastał stan wojenny.

— Jak wyglądała opozycyjna działalność po 13 grudnia 1981?
— Tuż przed stanem wojennym odbyło się spotkanie związkowców wszystkich zakładów, na którym zastanawialiśmy 

się, jak uczcić pamięć grudnia 1970 roku. Jednym z elementów tej uroczystości miała być msza polowa na Rynku, którą 
zaplanowaliśmy na 16 grudnia. Miał ją odprawić ks. Alojzy Klon. Tymczasem 13 grudnia rozpoczęły się internowania, go-
dzina milicyjna, itd. Mimo wszystko msza się odbyła, tyle że w kościele św. Antoniego. Była to pierwsza msza w intencji 
Ojczyzny a jednocześnie pierwsza w Polsce msza za dusze poległych w tym dniu górników kop. „Wujek”, o czym w drama-
tycznych słowach obecni  zostali powiadomieni! Zaraz po mszy nauczyciele w porozumieniu z ks. A. Klonem postanowili 
zorganizować pomoc dla rodzin internowanych i aresztowanych. Powstał w ten sposób komitet, który potem jako Bisku-
pi Komitet Pomocy przetrwał aż do 1985 roku. Warto wspomnieć o roli, jaką odegrał francuski związkowiec, Dominique 
Herman (zaproszony przez Region Śląsko–Dąbrowskiej „Solidarności” jeszcze przed stanem wojennym), a który w po-
łudniowej Francji wspomagał „Solidarité avec Solidarność”. To stamtąd otrzymaliśmy najszybszą pomoc dla internowa-
nych i uwięzionych poprzez transporty żywności, środków czystości, lekarstw. Załoga pierwszej ciężarówki, która przyje-
chała do Rybnika z taką pomocą, otrzymała od ówczesnego prezydenta Rybnika, Eugeniusza Szymika trzy drzewka, któ-
re zostały zasadzone w miejscowościach Nimes, Ales, Bagnols i nazwane „Drzewkami Wolności”. Inna grupa w tym cza-
sie zajmowała się podziemną działalnością drukarska i kolporterską.

— Po opuszczeniu obozu dla internowanych w Uhercach w 1982 roku w pracy nie czekano na Pana z otwartymi ra-
mionami?

— Chciano mnie przenieść do szkoły podstawowej w Żorach lub do biblioteki, pozbawiono mnie wychowawstwa, za-
kazano wyjeżdżać na wycieczki z młodzieżą. Takie tam drobne represje. Ciągnęło się do 1989 roku. Potem – jeszcze przed 
„Okrągłym Stołem” – utworzyliśmy na nowo komitet założycielski „Solidarności”, o czym wspólnie z Rozalią Wójcik  
i Michasią Wieczorek powiadomiliśmy Kuratora Oświaty! Po tzw. Okrągłym Stole zaś Rady Pedagogiczne miały bardzo 
szerokie kompetencje. Ta w mojej szkole wybrała mnie dyrektorem ZSB. Rok później odbyły się pierwsze wybory samo-
rządowe, zostałem kierownikiem Urzędu Rejonowego, później przez dwie kadencje byłem wieceprezydentem miasta.

— Jak ocenia Pan dokonania ludzi „Solidarności” i jej dzisiejsze oblicze?
— Łatwiej zdobywać szczyty, niż poruszać się po równinach. Każdy, na ile mógł, swoją cząstkę dołożył. Rybnik jest 

ładniejszy, nie niszczyliśmy tego, czego niszczyć nie było potrzeby, a sporo zbudowaliśmy. Zdarzało się, że w samorzą-
dach cały urząd padał i trzeba było wszystko zaczynać od nowa. Kontynuacja jest ważna tak samo jak zmiany pokolenio-
we. Z perspektywy lat widać, że można było niektóre sprawy lepiej rozwiązać. Uzyskaliśmy wolność, ważne, żebyśmy nie 
popełniali tych samych błędów.

Jestem człowiekiem „Solidarności”. Noszę legitymację Komisji Zakładowej POiW z nr 1. Niepokoi mnie jednak, że 
„Solidarność” skręca w stronę polityki. Jest dla mnie nie do przyjęcia dzielenie wielkiej spuścizny, wyrosłej na narodowej 
jedności  i zawłaszczanie jej dla politycznych celów. Wywalczyliśmy wolność, w tym wolność do zakładania niezależnych 
związków. Jeśli politycy chcą mieć polityczny związek, to niech go sobie założą! Zawłaszczenie natomiast spuścizny wiel-
kiego ruchu „Solidarności” uważam za niedopuszczalne. Martwi mnie, że znów, jak w okresie stanu wojennego stworzyły 
się podziały w pracy, w rodzinach i w rozmaitych kręgach. Daliśmy się uwikłać w głębsze jeszcze antagonizmy, dotyczące 
już nie tylko polityki i życia społecznego, ale dotykające rozumienia historii, religii. Te podziały są najgorszą rzeczą, jaka 
nas mogła spotkać na początku trzeciego tysiąclecia!

Rozmawiał: (gr)

Ekspozycję, na którą złożyły się archiwal-
ne fotografie, podziemna poczta, dokumen-
ty internowania i więzienia, czy listy z wyka-
zem osób objętych politycznymi represjami w 
okresie stanu wojennego, przygotowali Ma-
ciej Kozakiewicz oraz dyrektor Muzeum Bog-
dan Kloch. Poza wyżej wymienionymi, w uro-
czystym otwarciu wystawy wzięli udział poseł 
Grzegorz Janik, radny Sejmiku Województwa 
Śląskiego Czesław Sobierajski, przewodniczą-
cy Rady Miasta Stanisław Jaszczuk oraz prze-
wodnicząca jubileuszowych obchodów Urszu-
la Grzonka. Gospodarzami uroczystości były 
dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rybniku Halina Opoka oraz kie-
rowniczka Filii nr 8 PiMBP przy SP 34 Marze-
na Oleksy. Wśród gości nie zabrakło związko-
wych weteranów, ze szczególnie ciepło powi-
taną Urszulą Połeć, wdową po działaczu KOR, 
twórcy prezentowanych między innymi na wy-
stawie stempli solidarnościowej poczty, Grze-
gorzu Połciu.

Okolicznościowe mowy podczas wernisażu 
wygłosili Urszula Grzonka i Jerzy Frelich. Prze-
wodnicząca obchodów kończyła swoje prze-
mówienie podniosłym podziękowaniem bo-
haterom Solidarności, z kolei związkowy we-
teran przypomniał zebranym klimat wydarzeń 
sprzed trzydziestu lat przytaczając fragmenty 
poezji powstającej w owym czasie i towarzyszą-
cej narodowej walce o ludzką godność i nie-
podległość kraju. 

(gr)

tak mile zaskoczony, nie mógł zaśpiewać wspól-
nie z „Przygodą”. Ponadsiedemdziesięcioletni 
artysta bawił widownię przez blisko trzy godzi-
ny, ale we właściwy satyrykowi sposób powitał 
się z nią, kwitując niewielką liczbę przybyłych 
na uczelnianą estradę osób: — Wspaniali są 
ludzie w Rybniku, szkoda tylko, że siedzą w do-
mach przed telewizorami. Nic straconego, czu-
ję się za to tak, jakbym występował przed elitar-
nym gronem. Elita ma to do siebie, że z założe-
nia nie może być zbyt liczna. 

(gr)

Tak publiczność zareagowała na pieśń „Żeby Polska  
była Polską”.                                                 Zdjęcia: gr
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We wrześniu w trzech kolejnych 
szkołach na terenie miasta dokonano 
uroczystego otwarcia nowych boisk. 

Prezydent Adam Fudali wspólnie  
z dyrektorami szkół i uczniami przeciął 
tym samym wstęgę na pięciu z dziewię-
ciu przyszkolnych boisk, jakich przebu-
dowę zaplanowano na ten rok. Ucznio-
wie Gimnazjum nr 1 i ich młodsi kole-
dzy ze Szkoły Podstawowej nr 16 byli so-
lidarnie z nowoczesnych placów do gry 
bardzo zadowoleni. Wśród licealistów 
z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców 
Śląskich, choć mają do dyspozycji dwa 
nowe obiekty, radość wydawała się wy-
raźnie stonowana. Chłopcy kręcili no-
sem z powodu skromnych rozmiarów bo-
iska piłkarskiego… Z kolei dyrektor Ta-
deusz Chrószcz, dziękując prezydento-
wi i rybnickim samorządowcom za cenną 
dla młodzieży liceum i gimnazjum inwe-
stycję, zauważył, że palącym problemem 
szkoły jest sala gimnastyczna z prawdzi-

wego zdarzenia, bo istniejąca daleko od-
biega od obecnych standardów…

Niezależnie od tego, ile jeszcze pozostało 
do zrobienia, szkolnej bazy sportowej może 
rybnickim nauczycielom i uczniom pozaz-
drościć większość miast w Polsce. Na pew-
no na tle wyników sporządzonego niedaw-
no raportu Najwyższej Izby Kontroli „Wy-
chowanie fizyczne i sport w szkołach pu-
blicznych”, wysiłki samorządu Rybnika na 
tym polu przedstawiają się imponująco.

Budowa wielofunkcyjnego boiska o wy-
miarach 44x24 m przy Gimnazjum nr 1 
kosztowała 283 tys. zł; tych samych rozmia-
rów boisko piłkarskie przy SP 16 pochło-
nęło 241 tys. zł; najdroższa była inwestycja 
przy ZS nr 1, gdzie powstało boisko piłkar-
skie o wymiarach 44x24 m oraz boisko wie-
lofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej  
i wymiarach 24x14 m. Każdy z obiektów jest 
wyposażony w nowoczesny drenaż i wyso-
kie na pięć metrów piłkochwyty. 

(gr)

Ryba ma głos...

Gdzie te miliony...?
Rocznica powstania „Solidarności” poka-

zała jasno jak bardzo spolaryzowane jest polskie spo-
łeczeństwo. (...) Kanciaste obchody okrągłej roczni-
cy (...) – jak obrazowo ktoś się wyraził –  dowiodły po 
raz kolejny, że solidarni jesteśmy w obliczu zagroże-
nia, a pozytywne emocje nie są u nas trwałym funda-
mentem budowania przyszłości. Ludzie, którzy wte-
dy stali po jednej stronie, rzucają się sobie do gardeł, 
próbując wzajemnie zdezawuować, a przynajmniej 
przemilczeć, zasługi. Zaś dla młodszego pokolenia, 
które tamte czasy zna tylko z opowiadań, medialnych 
przekazów czy szkoły, idea „S” jest blednącym punk-
tem na firmamencie współczesności. A przecież nic 
tak nie zmieniło rzeczywistości w ostatnim półwieczu,  
i to w europejskim wymiarze, jak wydarzenia w Gdań-
sku, Szczecinie i Jastrzębiu. Rzeczywistości niezawi-
słego państwa pełnych półek, łatwości podróżowania, 
możliwości kształcenia się zagranicą. Dziś nie potra-
fią tego docenić nawet ówcześni zwolennicy i działa-
cze ruchu „S”, a co dopiero młodzi ludzi, którzy pew-
ne rzeczy dostali na tacy. Rocznicowe uroczystości od-
bywały się w cieniu utarczek i współczesnych proble-
mów. A przecież nikt nie obiecywał cudu, a jeśli na-
wet, to tylko w kampaniach wyborczych, co rozsądny 
człowiek dzieli przynajmniej przez cztery, wiedząc, że 
w polityce błędów nie popełnia tylko opozycja. Wraz 
ze spóźnioną o lat 10, ale zakorzenioną w wydarze-
niach roku 1980, transformacją ustrojową otrzyma-
liśmy możliwości, które, jak to w życiu bywa, jedni 
wykorzystali, inni nie. I nie ma się co obrażać na rze-
czywistość, tylko próbować, poprzez wybory, i te po-
lityczne, i te osobiste, ją kształtować. A najbliższą do 
tego okazją będą  listopadowe wybory samorządowe...

Lokalne, rybnickie obchody 30. rocznicy „S” prze-
biegły bez emocji, jakie obserwowaliśmy w dawnych 
centrach wydarzeń roku 1980. Można nawet powie-
dzieć – bez wszelkich emocji i bez udziału tych tysię-
cy ludzi w naszym regionie, którym 30 lat temu „S” 
dała nadzieję. I dotyczy to zarówno oficjalnych uro-
czystości na Rynku, jak i koncertu Jana Pietrzaka, na 
którego występy wraz z kabaretem „Pod Egidą” wa-
liły w latach '70. i '80. tłumy. Bo wtedy on był „prze-
ciw”, a my lubimy być „przeciw”… Zabrakło wie-
lu, którzy wtedy odegrali znaczącą rolę w powstaniu 
i działaniach rybnickiej „S”... Czy tak jak Lech Wa-
łęsa poczuli się zmęczeni, czy przestali się identyfiko-
wać z dzisiejszą „S”, czy uważają, że jej potencjał zo-
stał zmarnowany, a może zdecydowały jedynie wzglę-
dy osobiste? I jakakolwiek byłaby odpowiedź na te py-
tanie, smutne jest, że na rynkowej uroczystości zabra-
kło po prostu szerokiego grona rybniczan, czym dali-
by sygnał: Tak, pamiętamy, to były ważne w naszym 
życiu wydarzenia, choć nie do końca jesteśmy za-
dowoleni z konsekwencji… Bo przecież nie zawsze 
jesteśmy zadowoleni ze swego życia, ale pomimo to 
świętujemy urodziny... Dzisiaj słyszymy raczej słowa: 
…a co ja z tego mam?

Wiesława Różańska

Boiska na półmetku

N o w e  b o i s k o  
w „Powstańcach” 
testują koszykarki.

Zdjęcia.: gr

Prezydent Adam Fudali, dyrektor Mirosława 
Ćwięczek i uczennica G1 przecięli wstęgę.  

Tuż po otwarciu boiska mło-
dzież SP 16 rozegrała pierw-
szy oficjalny mecz.

Zdj.: s
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Jak dożynki, to korowód. Barwny 
orszak, którego trasa wiodła przez 
dzielnice gospodarzy, rozpoczął 
wspólne świętowanie. Ale czy po tak 
marnym urodzaju było co święto-
wać? Wiktor Adamczyk, prezes Kółka 
Rolniczego w Popielowie przyznaje,  
że w tym roku pogoda nie dopisała, 
ale to jeszcze nie powód, by rezygno-
wać z dziękowania za plony i wspólnej 
zabawy. W sam korowód zaangażowa-
ło się wielu mieszkańców – było 21 po-
jazdów (17 z Radziejowa, 4 z Popie-
lowa) i trzy konie pod siodło. — Do-
żynki mamy lepsze niż zbiory — żarto-
wał prezes Adamczyk. Wspaniałą ko-
ronę dożynkową wykonała Irena Ba-
ron. Wokół niej pięknie prezentowały 
się panie z Koła Gospodyń Wiejskich  
w ludowych strojach. Obok prezy-
denta miasta Adama Fudalego obec-
ni byli: przewodniczący Rady Miasta 
Stanisław Jaszczuk, radni – Włady-
sław Horabik i Piotr Kuczera, prze-
wodniczący rad dzielnic – Piotr He-
rok i Marian Szostek oraz przewod-
niczący samorządu Radziejowa Ma-
rian Gajda. Byli też duchowni – ks. 
proboszcz Stanisław Odróbka i wika-
ry ks. Łukasz Radecki z parafii w Ra-
dziejowie. Starostowie Róża Brach-
man i Krystian Grzonka wręczyli pre-
zydentowi Adamowi Fudalemu bo-
chen chleba, wypieczony z tegorocz-
nych plonów. — Obiecuję, że ten chleb 
będzie dzielony sprawiedliwie — za-
pewnił prezydent i zwrócił uwagę na 
wyjątkowo trudny rok dla rolników. 
— Najważniejsze, że jesteśmy razem  
i że możemy się tym chlebem dzielić 
— zakończył. Chmury nad boiskiem  
w Radziejowie rozgoniła orkiestra 
„Dechowka”, i zabawa dożynkowa 
mogła trwać do późnego wieczora… 

O święcie plonów nie zapomnia-
no również w Chwałęcicach, gdzie 
mieszkańcy bawili się na dwudniowym 
festynie dożynkowym. Główne obcho-
dy rozpoczęły się od uroczystej mszy 
świętej z udziałem pocztów sztanda-
rowych, w czasie której rolnicy dzię-
kowali za tegoroczne plony. Potem 
ulicami dzielnicy przejechał barwny 
korowód złożony z 14 ozdobionych 
pojazdów. Nie zabrakło gospodyń  
z wieńcem dożynkowym, „Kargula” 

z „Pawlakiem”, wozu straży pożarnej 
i „strażaczek” lejących wodą, żywego 
inwentarza oraz amazonek, a przyglą-
dających się mieszkańców obdarowy-
wano słodyczami. „Choć w sercu Unii 
mieszkamy, to poczty nie mamy” – na-
rzekali jedni, „Gdy z Unii rolnicy do-
tację dostają, to ich zwierzęta lepiej 
się mają” – cieszyli się drudzy, a wóz  
z tym właśnie napisem zwyciężył  
w dożynkowej rywalizacji. Trzem naj-
lepszym nagrody i dyplomy wręczył 
prezydent Adam Fudali, który z rąk 
starosty i starościny dożynek – Jerze-
go i Jolanty Klimków odebrał bochen 
chleba upieczony z mąki pochodzą-
cej z ostatnich zbiorów: — Ważne, by 
nigdy nie zabrakło go na żadnym sto-
le... — mówił prezydent. 

Dożynki przygotowała Rada Dziel-
nicy Chwałęcice, tamtejsze OSP  
i Koło Gospodyń Wiejskich, a dwu-
dniowa zabawa zakończyła się festy-
nem z muzyką i atrakcjami – była lo-
teria fantowa, gospodynie częstowa-
ły kołoczem i śląskim żurem, a niebo 
rozświetliły sztuczne ognie. Jak mówi 
przewodniczący zarządu Rady Dziel-
nicy Chwałęcice Andrzej Gaszka, fe-
styn dożynkowy odbywa się co roku, 
ale barwny korowód – tylko raz na 
cztery lata, ostatnio w 2007 r. Tym ra-
zem impreza się udała, choć uczest-
ników korowodu było mniej niż po-
przednio. Zauważyli to sami miesz-
kańcy, więc na jednym wozie pojawił 
się transparent: „Dożynki to każdy by 
chcioł, a robić ni ma komu!”… 

(m), (S)  

Dożynki lepsze niż zbiory

Pogoda w tym roku nie dopisała, ale to jeszcze nie powód, by rezy-
gnować z dożynkowej zabawy. Przypomnijmy, jak święto plonów ob-
chodzili mieszkańcy Popielowa, Radziejowa i Chwałęcic. 

Nic dodać, nic ująć...                                                                        Zdjęcia: s
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Gospodynie z Popielowa i Radziejowa wraz z dożynkową koroną. Zdjęcia: m

W chwałęcickim korowodzie nie zabrakło strażaków, a właściwie „strażaczek”...

... „Kargulów i Pawlaków” i żywego inwentarza.
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Obchody rozpoczęto mszą św. w kłokocińskim 
kościele pod wezw. św. Józefa, po której nastąpi-
ło uroczyste poświęcenie obelisku upamiętniają-
cego rocznicę. Wstęgę przecięli dawny samorzą-
dowiec Stanisław Chrószcz i prezydent Adam Fu-

dali. Po tym doniosłym wydarzeniu Alojzy Kraw-
czyk, kierownik zespołu „Józefinki”, przedstawił 
balladę swojego autorstwa o początkach Kłokoci-
na. A. Krawczyk to doświadczony gawędziarz, któ-
ry z sukcesami bierze udział w licznych konkursach 
i przesłuchaniach. Według jego wersji założycie-
lem Kłokocina był dzielny i szlachetny Koko. Nie-
stety, językoznawcy mają mniej polotu i dopatru-
ją się związków nazwy miejscowości ze staropol-
skim „kłokotem”, czyli orzechem wodnym, albo 
po prostu z „kokotem”. Niezależnie od tych dy-
wagacji faktem jest, że mieszkańcom nie braku-
je fantazji, a przy tym potrafią twórczo wykorzy-

stać tę wieloznaczność. Coraz większe poświęca-
nie uwagi miejscu, w którym się żyje, dostrzega 
Zygmunt Kula, przewodniczący Zarządu Dziel-
nicy Kłokocin. To zainteresowane historią, poka-
zanie, że sięga ona tak odległych wieków, powin-

no się także przełożyć na uczestnic-
two mieszkańców w życiu dzielni-
cy. — Pierwsza wzmianka o Kłoko-
cinie znajduje się w księdze uposa-
żeń biskupów wrocławskich, która 
obejmuje lata 1295-1310. Trudno 
jednak stwierdzić, w którym roku 
nazwa Kłokocin została zapisana, 
dlatego zachowujemy przybliżoną 
chronologię, bez dokładnego da-
towania — mówi przewodniczący  
Z. Kula. Być może rozbudzenie 
ciekawości zaowocuje kiedyś na-
pisaniem książki przez któregoś 
z mieszkańców Kłokocina? Świę-
towanie ma służyć integracji lu-
dzi, wspólnej zabawie, która po-
maga w nawiązaniu bliższych rela-
cji. Wszystko wskazuje na to, że za-

łożenia zostały spełnione. Dobra, sprawna orga-
nizacja, duża ilość atrakcji i zaangażowanie dzie-
ci w części artystycznej wprawiły wszystkich w do-
bry nastrój już na początku festynu. Wśród gości 
byli przedstawiciele rad sąsiadujących dzielnic: Bo-
guszowic Starych, Boguszowic–Osiedla i Gotarto-
wic. Poczucia humoru nie zabrakło organizatorom 
i prezydentowi Fudalemu, którzy wystąpili w ko-
gucich nakryciach głowy, określając tym samym, 
które stanowisko etymologiczne jest im najbliż-
sze… Przy dźwiękach „technopiania”, określo-
nych mianem hymnu Kłokocina, niespodziewa-
nie pojawiły się dwa nagie miecze, zwiastujące, że 

obchody VII wieków zaczęły się na dobre. Pierw-
sze przed publikę zostały wywołane dzieci. Pre-
zydent odpytywał je z wiedzy o Rybniku i nagra-
dzał, niezależnie od związków odpowiedzi z rze-
czywistością. Najmłodsi mieszkańcy tej dzielnicy 
kilkakrotne zaskoczyli wszystkich obecnych – a to 
tym, że okrągłe skrzyżowania nazywają się zakrę-
ty, a to pewnością, że największym kąpieliskiem  
w Rybniku jest… Ruda Śląska. Na nic tłumacze-
nia, że wystarczy sama Ruda – dzieci wiedzą lepiej 
i za to je kochamy! Dalej były tańce, śpiewy, gawę-
dy, skecze i zabawa dla wszystkich. Na obrzeżach 
boiska bractwo rycerskie przeniosło nas w cza-
sie do średniowiecza, a do tego pod okiem „ryce-
rzy” można było postrzelać z kuszy i łuku. Impre-
zie towarzyszyła też wystawa fotograficzna „Kło-
kocin dawniej i dziś”. W szkole swoje obrazy za-
prezentował ks. Andrzej Gruszka, proboszcz pa-
rafii św. Józefa. Jego pasja malarska zaczęła się od 
zwiedzania muzeów. — Najbliżsi są mi ekspresjo-
niści. Van Gogh to moja pierwsza miłość, od czasu, 
kiedy przeczytałem jego biografię autorstwa Irvinga 
Stone’a. Sam najczęściej maluję portrety, choć na 
wystawie prezentowane są też pejzaże — opowia-
da ks. Andrzej. Warto pamiętać o skromnym księ-
dzu – malarzu, bo rzadko pokazuje swoją twór-
czość na wystawach, i nie wiadomo, kiedy będzie 
następna okazja, żeby ją oglądać. 

Podczas zabawy nietrudno było dostrzec,  
że Kłokocin to dzielnica z dużym potencjałem, 
z chęcią do robienia czegoś sensownego, z ludź-
mi pełnymi zapału do wartościowych projek-
tów. Ale nawet w tak „sielskiej” dzielnicy pro-
blemów nie brakuje, a jeden z nich to jej trud-
ne skomunikowanie z centrum miasta i sąsiada-
mi. Na szczęście i Kłokocin doczekał się remon-
tu głównej drogi wraz z budowanym od podstaw 
wiaduktem. Jak tak dalej pójdzie, za kolejne  
7 wieków będzie jeszcze więcej powodów do świę-
towania.                                                            (m)

Alojzy Krakowczyk opowiada o początkach Kłokocina.         Zdjęcia: m

Mieszkańcy Kłokocina przygotowują się do przemarszu na boisko, gdzie czekały na nich festynowe atrakcje.W
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VII wieków Kłokocina 

Kto i kiedy założył Kłokocin – dokładnie nie wiadomo. Ale pewne jest, że właśnie mija VII wieków od czasu, gdy nazwa 
miejscowości została zapisana po raz pierwszy. A to już powód, by wspólnie świętować i poprzez to umacniać poczucie przy-
należności do miejsca, w którym się żyje. 

14 Nr 9/471; wrzesień 2010



Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się 
z działalnością Filii MBP w Rybniku oraz PPP 
w Czerwionce–Leszczynach, gdyż, jak się oka-
zuje, wielu młodych mężczyzn przebywających 
w schronisku nie wiedziało, że oprócz powiato-

wych urzędów pracy istnieją także inne punkty 
pośrednictwa pracy. Podopieczni schroniska po-
znali obecną sytuację na rynku pracy i dowiedzieli 
się, jak poprawić swoją pozycję zawodową, a co za 
tym idzie także życiową. Zapoznali się z aktualny-

mi ofertami pracy, a zaintere-
sowani wypełnili ankiety osób 
poszukujących pracy i zareje-
strowali się w Punkcie Pośred-
nictwa Pracy oraz w Młodzie-
żowym Biurze Pracy. Jak mó-
wią pośrednicy pracy Eweli-
na Marszołek–Polańczyk z fi-
lii MBP i Robert Gasz z PPP 
w Czerwionce, współpraca ze 
Schroniskiem im. św. Brata 
Alberta z pewnością będzie 
kontynuowana, również w for-
mie warsztatów, bo już pierw-
sze spotkanie cieszyło się spo-
rym zainteresowaniem.     (S)

W trakcie festynu rodzinnego w Orze-
powicach zrealizowanego w ramach pro-
jektu „Razem żegnamy lato”, otwarty zo-
stał dzielnicowy plac zabaw. Na obydwa 
zadania Rada Dzielnicy pozyskała do-
finansowanie z Centrum Rozwoju Ini-
cjatyw Społecznych w ramach konkur-
su „Dwa bieguny – różne krańce miasta, 
różni obywatele”.

Podczas festynu każdy z uczestników znalazł 
coś dla siebie. Dzieci bawiły się w towarzystwie 
animatorów i dwóch dużych maskotek, a dorośli 
spędzali czas z zespołem „Beata i Marcin” oraz 
Kabaretową Grupą Biesiadną. Na scenie wystą-
pili również laureaci szkolnego konkursu „Talent 
Show”. Ale najważniejszym momentem impre-
zy było otwarcie dzielnicowego placu zabaw, któ-
ry jest efektem zwycięskiego projektu w ramach 

konkursu „Dwa bieguny – różne krańce miasta, 
różni obywatele”. Przypomnijmy: to sami miesz-
kańcy Orzepowic w głosowaniu zadecydowali, na 
co wydają środki z CRIS–u. I okazało się, że wy-
bór był strzałem w dziesiątkę, bo mimo niesprzy-
jającej pogody, dzieci z chęcią korzystały z zain-
stalowanych na placu zabaw urządzeń. — Reali-
zacja inwestycji była możliwa dzięki środkom po-
zarządowym oraz ogromnemu zaangażowaniu wo-
lontariuszy i członków Rady Dzielnicy, za co chcę 
złożyć gorące podziękowania — mówi przewod-
nicząca Rady Dzielnicy Ewa Pietrzak. Wspólny-
mi siłami udało się zatem stworzyć plac zabaw,  
z którego cieszą się wszyscy – dzieci wraz ze swo-
imi mamami będą spędzać tam czas, podczas gdy 
panowie będą kibicować miejscowej drużynie Zu-
chowi Orzepowice. 

(S) 

Pożegnali lato, przywitali… 
                                 plac zabaw

W schronisku o pracy

Robert Gasz i Ewelina Marszołek–Polańczyk mówili bezdomnym o działalności  
biur i omówili ankiety poszukujących pracy.                            Zdj.: arch. org. 

Przedstawiciele Filii Młodzieżowego Biura Pracy w Rybniku, Punktu Terenowe-
go nr 2 OPS w Czerwionce–Leszczynach i tamtejszego Punktu Pośrednictwa Pracy 
spotkali się z mieszkańcami Schroniska im. Św. Brata Alberta w Przegędzy. Roz-
mawiano o zatrudnieniu.

W drugim kwartale tego roku rodzice 
i nauczyciele z 15 rybnickich szkół pod-
stawowych wzięli udział w badaniach na 
temat biedy i ubóstwa wśród uczniów. 
Na ich podstawie rybnicki CRIS opra-
cował raport, który ma wywołać społecz-
ną dyskusję na temat biedy wśród naj-
młodszych rybniczan, ale przede wszyst-
kim pomóc w przygotowaniu koncepcji 
funduszu stypendialnego dla najuboż-
szych dzieci. 

Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej zawar-
tych w „Strategii Polityki Społecznej dla Miasta 
Rybnika na lata 2009–2015” wynika, że w mie-
ście jest około 1100 dzieci (w wieku 7–14 lat)  
dotkniętych problemem ubóstwa – aż 650  
z nich żyje w południowych dzielnicach miasta. 
Potwierdzają to nauczyciele biorący udział w 
badaniach ankietowych wskazując, że właśnie 
w tych częściach miasta, odsetek dzieci pocho-
dzących z rodzin o niskim statusie materialnym 
jest znaczny. W sumie przeprowadzonych zo-
stało 300 ankiet (150 wśród nauczycieli i tyle 
samo wśród rodziców), badania wzbogacono 
wywiadami z pedagogami pracującymi w szko-
łach, a wyniki podsumowano w specjalnym ra-
porcie „Równe szanse”. W ankietach pytano  
o wiele spraw, m.in. czy dziecko zjada trzy po-
siłki dziennie, ma dostęp do świeżych owoców 
lub warzyw, czy ma potrzebne podręczniki, wy-
chodzi do kina i teatru, wyjeżdża na wakacje  
i bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych. Po-
łowa ankietowanych nauczycieli stwierdziła, że 
w trudnej sytuacji materialnej znajduje się od 
10% do 20% uczniów i zdarzają się sytuacje, 
kiedy dzieci przychodzą do szkoły bez zjedzo-
nego śniadania w domu oraz bez drugiego śnia-
dania. Z badań przeprowadzonych wśród ro-
dziców wynika z kolei, że około 10% dzieci nie 
miało zapewnionego przynajmniej jednego cie-
płego posiłku, 2% objętych badaniem nie miało 
wszystkich potrzebnych podręczników, prawie 
7% – komputera, a ok. 20% dzieci nie korzysta-
ło z żadnej formy zajęć pozalekcyjnych, nawet 
tych darmowych. Jednocześnie w raporcie czy-
tamy, że w rybnickich szkołach realizowane są  

CRIS przeciw ubóstwu

Wyrównać
szanse!

c.d. na stronie 19
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W dniu jubileuszu…
… niewielka salka ośrodka z trudem pomie-

ściła wszystkich gości: samorządowców, przed-
stawicieli placówek medycznych, oświatowych 
i opiekuńczych, duchownych, w tym przyjacie-
la placówki i jej twórcy – ks. Henryka Jośki, 
ks. prałata Krzysztofa Bąka oraz aktualnego 
proboszcza parafii ks. Karola Materę, a także 
sponsorów i rodziców rehabilitowanych dzieci. 
Ze szczególną serdecznością przywitana zosta-
ła emerytowana dyrektor ośrodka Wanda Nie-
dziela, która przez wiele lat z wielkim zaanga-
żowaniem go prowadziła, a teraz ze wzrusze-
niem wysłuchała podziękowań aktualnej dy-
rektor Grażyny Paś. — Sukcesy ośrodka prze-
kładają się na polepszenie zdrowia dzieci i ra-
dość ich rodziców. I to jest najważniejsze...Cie-
szę się, że miałam w tym swój udział — mówiła 
W. Niedziela. Słowa 
podziękowań usły-
szeli również wszy-
scy, których wspar-
cie przyczyniło się 
do rozwoju ośrodka  
i polepszenia wa-
runków leczenia i 
rehabilitacji jego 
podopiecznych: pre-
zydent Adam Fuda-
li, duszpasterze, po-
mocna w rozwiązy-
wanie wielu pro-
blemów powoływa-
na przez Radę Mia-
sta Rada Społecz-
na, przedstawicie-
le zaprzyjaźnionych z ośrodkiem instytucji, 
darczyńcy. 

Prezydent Adam Fudali, którego niepełno-
sprawny syn korzystał w swoim czasie z pomo-
cy ośrodka, ma do placówki szczególnie osobi-
sty stosunek. Przypomniał trudne początki bu-
dowy, determinację ks. H. Jośki i wsparcie jego 
idei przez samorząd na początku lat 90. oraz 
szczególne zaangażowanie ówczesnej Komisji 
Zdrowia i Pomocy Społecznej, której przewo-
dziła dr Krystyna Kufa–Skorupa. — Ośrodek 
Jana Pawła II jest pierwszym ogniwem łańcucha, 
gdzie dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami lub 
problemami rozwojowymi mogą liczyć na profe-
sjonalną pomoc. Miasto zrobiło wiele, by opieka 
nad dziećmi specjalnej troski była kontynuowa-
na w innych placówkach edukacyjno–opiekuń-
czych: integracyjnym przedszkolu, „Szkole Ży-

cia”, warsztatach terapii zajęciowej czy  szkole 
specjalnej. Dzięki temu mogą w miarę swoich 
możliwości funkcjonować w społeczeństwie — 
mówił prezy-
dent, dzięku-
jąc wszystkim 
pracownikom 
ośrodka i ży-
cząc satysfak-
cji z pracy.

Ż y c z e n i a 
i  kwiaty  na 
ręce dyrektor 
G. Paś złoży-
ło wiele osób, 
które docenia-
ją trud włożo-
ny w pracę z 

niepełnosprawnymi dziećmi, w której potrzeb-
ny jest nie tylko profesjonalizm, ale również 
empatia i dużo, dużo serca.

Dziś placówka ma status Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej i prowadzona jest 
przez miasto w formie jednostki budżetowej, 
co znaczy, że finansowana jest z miejskiego 
budżetu. Od 2004 roku ośrodek ma podpisa-
ny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdro-
wia, co miasto nieco odciąża. Niektóre zada-
nia (np. zakup samochodu do przewożenia 
małych pacjentów) sporadycznie wspomaga 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. Ośrodek przyjmuje też pa-
cjentów z gmin, z którymi Rybnik podpisał sto-
sowna umowę, zaś Poradnia Rehabilitacyjna 
jest ogólnodostępna. 

Podstawową rolą…
…ośrodka jest prowadzenie wielospecjali-

stycznej rehabilitacji, diagnozowania, wielo-
profilowego leczenia, usprawniania ruchowego 
oraz terapii umysłowej dzieci do 18 roku życia, 
u których, w następstwie uszkodzenia ośrod-
kowego układu nerwowego, stwierdzono de-
ficyty ruchowe i umysłowe. Tak jak wymarzył 
to sobie nieodżałowanej pamięci ks. Henryk 
Jośko, ówczesny proboszcz największej rybnic-
kiej parafii, występując w 1988 roku z apelem 
do mieszkańców Rybnika: „W trosce o dzieci 

niepełnosprawne ruchowo i umysłowo pa-
rafia pw. św. Jadwigi w Rybniku przystępuje 
do budowy ośrodka rehabilitacji, realizowa-
nego w ramach czynu społecznego parafian  
i innych ludzi dobrej woli, niezależnie od wy-
znawanego światopoglądu. Podejmując to 
dzieło pragniemy przyjść z pomocą dzieciom, 
których cierpienie wymaga szczególnej troski 
oraz rodzicom tych dzieci, którzy mają prawo 
oczekiwać pomocy”. Ksiądz Henryk zoba-
czył podobną placówkę zagranicą, zachwy-
cił się i postanowił, że Rybnik będzie miał 

podobną. On i jego współpracownicy uświada-
miali sobie jak ważne jest objęcie specjalistycz-
ną, kompleksową terapią nie tylko dzieci z już 
stwierdzonymi problemami rozwojowymi, ale 
i dzieci nimi zagrożone, bo zdecydowanie bar-
dziej efektywne jest zapobieganie niż leczenie. 
Dotyczy to szczególnie najmłodszych pacjen-
tów w ramach programu wczesnej interwencji.    

Realizacji tej idei nie przeszkodził czas po-
litycznego przełomu i rynkowych braków – już 
po dwóch latach, we wrześniu 1990 roku, na-
wiązujący do architektury kościoła, i z nim po-
łączony, budynek z charakterystycznym kur-
kiem na wieżyczce rozpoczął działalność.  
W ten, w najlepszym tego słowa znaczeniu, czyn 
społeczny zaangażowało się wiele ludzi, firm  
i instytucji. Władza nie przeszkadzała… — To 
był taki „prztyczek w nos” społeczeństwa wzglę-

20 lat Ośrodka Jana Pawła II 

Uroczystości 20–lecia działalności Ośrodka Leczniczo–Rehabilitacyjnego dla 
Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II rozpoczęły 
się od  nabożeństwa w kościele św. Jadwigi na Nowinach, tuż po nim zebrani zło-
żyli kwiaty i zapalili znicze na grobie ks. Henryka Jośki. To miejsce i ta osoba są 
bowiem z powstaniem obchodzącej jubileusz placówki nierozerwalnie związane. 

Magiczne miejsce

Mała salka z trudem pomieściła jubileuszowych gości...

Wzruszające spotkanie byłej dyrektor Wandy Niedzieli  
(z prawej) i aktualnej – Grażyny Paś. 

Zdjęcia: r
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Głównym celem podejmującej problem pro-
filaktyki uzależnień akcji jest promowanie kon-
struktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz 
atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań 
prospołecznych, jako alternatywy wobec pa-
tologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania 
narkotyków oraz stosowania przemocy. 

W ramach kampanii zostały przeprowadzo-
ne konkursy plastyczne i ulotkowe dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Spośród 
kilkunasty tysięcy prac, jakie spłynęły na kon-
kurs, wybrano najlepsze, a były wśród nich pra-

ce plastyczne oraz ulotki autorstwa 14 uczniów 
rybnickich placówek, z których 15 do akcji 
przystąpiło.

Laureatów do Urzędu Miasta zaprosił pre-
zydent Adam Fudali, a w spotkaniu wzię-

li udział również wiceprezydent Ewa Ryszka, 
przewodniczący Rady Miasta Stanisław Jasz-
czuk oraz przewodniczący Komisji Zdrowia i 
Pomocy Społecznej Jerzy Lazar, podkreślając 
tym wagę działań na rzecz profilaktyki uzależ-
nień, w jakie angażuje się mocno również ryb-
nicki samorząd. Obecni byli także dyrektorzy 
szkół i i innych placówek, do których uczęsz-
czają laureaci konkursu oraz koordynatorzy 
kampanii. — Waszą misją jest przybliżenie idei 
„trzeźwego umysłu” rodzinie, kolegom i środo-
wisku... — mówił prezydent, gratulując mło-
dym ludziom zaangażowania i sukcesu w kon-
kursie. — Teraz wiecie jak to robić, bo udział w 
akcji poszerzył waszą wiedzę. 

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych Anna 
Naruszewicz–Studnik podkreśliła, że obro-
ną przed „fałszywymi przyjaciółmi”, jakimi 
są używki, jest wiara w siebie, poczucie wła-

dem oficjalnych organów państwa — mówi pra-
cujący tu od początku pediatra dr Tadeusz So-
bański, zastępca dyrektora do spraw lecznic-
twa. — Wielokrotnie miałem inne, atrakcyjne pod 
względem zawodowym propozycje, ale zostawa-
łem tu, bo to magiczne miejsce. Tak uważa rów-
nież dyrektor G. Paś: — Bardzo wielu pracow-
ników może wykazać się wieloletnim stażem pra-
cy w ośrodku, wśród nich ja… Pytana o proble-
my, bo na pewno jakieś są, mówi, że przez ośro-
dek, który na początku przyjmował 200 dzieci, 
w latach 2009–2010 przewijało się corocznie do 
tysiąca osób, co sprawia, że jest coraz ciaśniej. 
Ale póki co, marzenia o rozbudowie pozosta-
ją marzeniami… Na szczęście, coraz mniej jest 
przypadków ciężkiego niedorozwoju, ale pedia-
trzy kierują tu więcej dzieci z powodu lżejszych 
wad rozwojowych, bądź w ramach profilaktyki. 

Kierownik działu rehabilitacji ruchowej Woj-
ciech Mokrzycki podkreśla rolę wczesnej in-
terwencji: — Jeśli wada rozwojowa jest wykry-

ta w miarę wcześnie, rehabilitacja sprawia, że 
nie dochodzi do poważnych patologii, a dziec-
ko po roku nie różni się od swoich zdrowych ró-
wieśników. Dlatego trafiają do nas nawet malu-
chy tuż po urodzeniu... 

Szefowa działu rehabilitacji psycho–społecz-
nej, psycholog Hanna Żak–Sibon niejednokrot-
nie miała okazję doświadczać satysfakcji z racji  
niezwykłych postępów małych pacjentów. 

Obok kadry o wysokich kwalifikacjach, w tym 
lekarzy specjalistów, rehabilitantów i opiekunów, 
fizyczny oraz psychiczny rozwój dzieci wspiera 
nowoczesny sprzęt do fizykoterapii, laseroterapii 
i magnetoterapii. W 2007 roku dokonano kom-
pleksowej modernizacji instalacji basenowej, a w 
roku 2009 zakupiono nowoczesną wannę do ką-
pieli wirowych i masażu podwodnego. Niezwykle 
ważne jest wsparcie dla rodziców, którzy niejed-
nokrotnie tu uczą się postępowania z dzieckiem 
z problemami, a także współpraca z instytucja-
mi ukierunkowanymi na dziecko i rodzinę. Mali 

pacjenci są również przystosowywani do funkcjo-
nowania w społeczeństwie – biorą udział w spo-
tkaniach integracyjnych, olimpiadach sportowych 
czy wystawach prac plastycznych. Ich bogaty plon 
można zobaczyć na ścianach ośrodka… 

Przez Ośrodek Jana Pawła II przewinęło się 
dotąd około 2067 pacjentów, co daje średnio 516 
dzieci rocznie. Z rehabilitacji dziennej korzysta 
60 dzieci od 2. do 7. roku życia rocznie, z punktu 
wczesnej interwencji – 339 maluchów, zaś z po-
radni rehabilitacyjnej 137 dzieci do 18. roku życia 
rocznie, zaś na zajęcia w poradni logopedycznej 
uczęszcza średnio 58 dzieci rocznie. Dodać nale-
ży, że każde dziecko odwiedza ośrodek wielokrot-
nie, aż do uzyskania optymalnych efektów rehabi-
litacji. Te liczby mówią same za siebie, choć w tym 
przypadku o wartości placówki przesądza nie ilość 
pacjentów, ale jakość usług, bo od nich zależy ja-
kość życia dziecka i jego rodziny … 

(r)
Zdjęcia również na II stronie okładki

Laureaci konkursu z opiekunami i gospodarzami spotkania.                                                                          Zdj.: r

Matylda Widenka z SP 11 wpraw-
dzie chce zostać aktorką lub piosen-
karką, ale rysować też lubi...

Zachowują trzeźwy umysł
Życie jest warte tego, by je przeżyć w 

zdrowiu i trzeźwości – taki komunikat 
płynie z prac plastycznych rybnickich 
uczniów, którzy reprezentowali Rybnik 
w X, jubileuszowej edycji ogólnopolskiej 
kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, or-
ganizowanej przez Stowarzyszenie Pro-
ducentów i Dziennikarzy Radiowych w 
Poznaniu pod patronatem Minister-
stwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa 
Sportu i Turystyki oraz Komendy Głów-
nej Policji w Warszawie.

c.d. na stronie 21

Anna Naruszewicz–Studnik (z lewej) i przydent Adam Fu-
dali otrzymali certyfikaty przyznawane osobom promu-
jącym profilaktykę uzależnień. Na zdjęciu również wice-
prezydent Ewa Ryszka.
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Jubileuszowa uroczystość była okazją do 
wręczenia zasłużonym strażakom okoliczno-
ściowych odznaczeń za działalność i niena-
ganną służbę, a głównym punktem obchodów, 
które odbyły się przed budynkiem remizy, było 
odznaczenie sztandaru OSP Ochojec Złotym 
Znakiem Związku. Wśród gości uroczystości 
byli prezydent Adam Fudali i wiceprezydent 
miasta Michał Śmigielski, radni, przedsta-
wiciele zarządu wojewódzkiego i miejskiego 
OSP oraz Państwowej Straży Pożarnej, Rady 
Dzielnicy, Wydziału Zarządzania Kryzysowe-
go i Ochrony Ludności UM oraz poczty sztan-
darowe zaprzyjaźnionych jednostek. Jubileusz 
100–lecia uświetniła msza święta, a przedstawi-
ciele jednostki złożyli kwiaty na grobach zmar-
łych członków OSP, na cmentarzach w Gole-
jowie i Ochojcu. 

100–letnią historię jednostki opracował Mie-
czysław Depczyński, a dowiadujemy się z niej, 
że inicjatorem powstania Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ochojcu był właściciel tartaku Emil 
Machoczek. W okresie międzywojennym jego 
następcą był ówczesny dyrektor szkoły Bernard 
Kugler, a pierwsza remiza powojennej OSP 
mieściła się w budynku gospodarczym szkoły. 
W latach 50. strażacy otrzymali pierwszą sikaw-
kę motorowodną ręczną, a remizę przeniesiono 
do budynku pozostałego po rodzinie Machocz-
ków. Z czasem strażacy rozpoczęli starania  
o budowę remizy, a w maju 1966 r. świętowa-
no jej otwarcie. 10 lat później zrodziła się ini-
cjatywa rozbudowy budynku. Na ten cel udało 
się pozyskać cegły ze zniszczonego tartaku na-

leżącego do Machoczków, a w pracach poma-
gali nawet uczniowie szkoły podstawowej. Bu-
dowa tej sporej, jak na tak małą społeczność, 
inwestycji trwała z przerwami do 1979 r. Osta-
tecznie jednak budynek, który udało się ukoń-
czyć dzięki władzom gminy Pilchowice, nie stał 
się siedzibą OSP, ale domem strażaka, a raczej 
świetlicą wiejską. Spotkało się to z protestami 
strażaków, bo w budynku nie było miejsca dla 
wozu bojowego. 

W latach 80. członkowie OSP przyczynili się 
do ponownego założenia klubu piłkarskiego 
LZS Płomień Ochojec, który obecnie nosi na-
zwę MKS Płomień Ochojec, a niektórzy człon-
kowie OSP zasilili szeregi klubu. Ważną datą  
w historii był rok 1985 r. kiedy to po długich 
staraniach i dzięki ofiarności strażaków i miesz-
kańców Ochojca ufundowano i poświęcono 
sztandar jednostki. W swojej stuletniej historii 

OSP uczestniczyła w wielu akcjach gaszenia po-
żarów, zarówno na terenie Ochojca, jak i poza 
nim, m.in. w Kuźni Raciborskiej w 1991 r. Za 
udział w tej akcji odznaczono m.in. obecnego 
naczelnika OSP Mirosława Zaika. W 1994 r., 
kiedy prezesem został Ignacy Małek, podjęto 
decyzję o budowie nowej remizy, którą ukoń-
czono w 1996 r. W tym samym roku jednostka 
otrzymała wóz strażacki z prawdziwego zdarze-
nia, który służy strażakom do dzisiaj. W 2000 r. 
jednostka z Ochojca zajęła I miejsce w zawo-
dach sportowo – pożarniczych gminy Pilchowi-
ce, a swój sukces powtórzyła dwukrotnie w tur-
nieju rybnickim, już po tym, jak Ochojec stał się 
27 dzielnicą miasta. — Przynależność do wspól-
noty strażackiej Rybnika zapewniła lepsze wypo-
sażenie jednostki w sprzęt bojowy, a w roku 2009 
staliśmy się użytkownikami tzw. domu kultury, 
który przed laty w czynie społecznym budowali-
śmy. To nasze nowe wyzwanie – spowodować, by 
budynek nabrał dawnego blasku — mówił A. Ja-
nocha były prezes, dziś członek Zarządu OSP. 
Obecnie jednostka liczy 30 osób – nie ma wśród 
nich kobiet, a grupę młodzieżową tworzy tylko 
5 osób. I to jest właśnie największym manka-
mentem ochojeckiej jednostki, który dostrze-
gli również goście uroczystości. Aby powiększyć 
szeregi OSP, przedstawiciele Rady Dzielnicy, 
podarowali jednostce dodatkowego strażaka, 
tyle że… pluszowego. Czy maskotka przycią-
gnie młodych strażaków ochotników? 

(S)

Strażacki 
w i e k 

— Chcemy wyrazić wdzięczność kilku po-
koleniom strażaków i mieszkańców Ochoj-
ca za to, że dbali o Ochotniczą Straż Pożar-
ną i przyczynili się do tego, że osiągnęła tak 
sędziwy wiek — mówił były prezes OSP 
w tej dzielnicy Albert Janocha podczas 
uroczystości 100–lecia istnienia jednost-
ki z Ochojca. 

Wśród „urodzinowych” prezentów był… pluszowy strażak  
od Rady Dzielnicy Ochojec.  

Zdjęcia: s.

100 – lecie OSP w Ochojcu było okazją do wręczenia okoliczno-
ściowych odznaczeń wyróżniającym się strażakom, ale również  
do dekoracji sztandaru Złotym Znakiem Związku. 

W jubileuszu wzięli udział straża-
cy–ochotnicy z zaprzyjaźnionych  
jednostek.
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Będąc dziećmi obaj uprawiali sport – Marek 
szermierkę, Grzegorz – gimnastykę. Ten dru-
gi był nawet mistrzem polski juniorów w ćwi-
czeniach wolnych, ale starszy, po ukończeniu 
I Liceum Ogólnokształcącego, postanowił zo-
stać księdzem. W 1978 r. wstąpił do Wyższe-
go Śląskiego Seminarium Duchownego w Kra-
kowie, a święcenia kapłańskie przyjął w 1985 r.  
w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Był 

wikariuszem w parafiach w Tychach i Bo-
brownikach–Śląskich, a w 1994 r. uzyskał sto-
pień doktora teologii. Objął też funkcję kate-
chety i kapelana Sióstr Urszulanek, a w 1999 
r. arcybiskup mianował go egzorcystą archi-
diecezji katowickiej. Był też rekolekcjonistą 
diecezjalnym w Domu Rekolekcyjnym w Ko-
koszycach, a później w Panewnikach. — Bar-
dzo się ze sobą przyjaźniliśmy. Ks. Marek czę-
sto nas odwiedzał, kiedy przyjeżdżał do swoje-

go rodzinnego domu. A po śmierci rodziców po-
wierzył nam opiekę nad swoim bratem — mówi 
Antoni Dronszczyk. — Z niecierpliwością cze-
kaliśmy na spotkania z nim. Traktowaliśmy go 
jak brata… — dodaje Urszula Dronszczyk, któ-
ra zapamięta ks. Marka, jako człowieka cie-
płego, serdecznego, o wielkim sercu. — Wszy-
scy powinniśmy brać z niego przykład — mówi,  
a jej mąż dodaje: — Był kryształowy… Ks. Ma-

rek co roku jeździł nad 
polskie morze. Tam 
też spędził swój ostat-
ni urlop – w sierp-
niu 2003 r. Postano-
wił popływać, mimo, 
iż tego dnia w okoli-
cach Pucka warunki 
pogodowe były eks-
tremalnie trudne…  

Utonął... Jego ciało spoczęło na boguszowickim 
cmentarzu, a na płycie rodzinnego grobowca 
umieszczono napis „… Aby na imię Jezusa zgię-
ło się każde kolano”. Sentencję, która była tak 
bliska ks. Markowi, wyryto również na obeli-
sku umieszczonym na boguszowickim skwerze.  
W jego uroczystym odsłonięciu, oprócz licznie 
przybyłych mieszkańców i duchownych, wzię-
li również udział prezydent miasta Adam Fu-
dali i wiceprezydent Michał Śmigielski, sena-
tor Tadeusz Gruszka, miejscy radni oraz samo-
rządowcy z dzielnicy, a także przyjaciele i brat 
zmarłego księdza. — Będzie to dla nas miejsce 
szczególne… — mówił prezydent. — A zmia-
ny, jakie dokonują się w tej dzielnicy – wyremon-
towana sala widowiskowa, nowe boisko czy ba-
sen – z pewnością cieszą księdza Marka, kiedy 
tak patrzy z góry na swoje Boguszowice. Na pa-
miątkowym obelisku wyryto jeszcze dwa inne 
słowa, które mają charakteryzować ks. Mar-
ka – lekarz dusz. Dziekan dekanatu boguszo-
wickiego ks. Tadeusz Stachoń, który poświę-
cił obelisk mówił: — Lekarze od duszy są cza-
sem bardziej potrzebni niż ci „od ciała”… Przy-
chodźcie w to miejsce i dziękujcie Bogu, że posy-
ła do nas ludzi, którzy uzdrawiają nasze dusze… 

(S)

różne programy, które mają zminimalizować 
skutki ubóstwa i wykluczenia społecznego 
dzieci. Oprócz szkół, pomoc oferują też pla-
cówki wsparcia dziennego w Chwałowicach, 
Niedobczycach, Niewiadomiu, Maroku–No-
winach, Paruszowcu–Piaskach i Śródmieściu, 
a zdaniem autorów raportu, jedną z najaktyw-
niejszych organizacji pozarządowych zajmują-
cych się ubóstwem wśród dzieci jest Stowarzy-
szenie Pomocy Dzieciom Rybnika – Boguszo-
wic „17–tka”. Zauważają jednak, że podejmo-

wane na terenie miasta działania są niewystar-
czające: — Dlatego chcemy stworzyć koncepcję 
funduszu stypendialnego dla najbiedniejszych 
dzieci. Koncepcja ma zostać opracowana przy 
współpracy ze specjalistami i szkołami, ale tak-
że w wyniku społecznej dyskusji mieszkańców 
subregionu, a zwłaszcza rybniczan. Zależy nam 
także na tym, aby nasi mieszkańcy podejmowali 
się wolontariatu na rzecz tych dzieciaków, gdyż 
bieda często wiąże się nie tylko z brakiem jedze-
nia czy ubrań, ale z zaniedbaniem, brakiem po-
mocy i opuszczeniem… — wyjaśnia koordy-
natorka projektu „Równe Szanse” Agnieszka 
Zielonka–Mitura. Stąd zaproszenie mieszkań-

ców do udziału w pracach grupy roboczej oraz 
do dyskusji, również na forach internetowych 
(wszystkie sugestie i chęć udziału w grupie ro-
boczej można zgłaszać pod adresem: agniesz-
ka.zielonka.mitura@cris.org.pl lub telefo-
nicznie: 32 739 55 12 wew. 107.). 

Badania ankietowe przeprowadzono w ra-
mach projektu „Równe szanse”, który CRIS 
realizuje w ramach Europejskiego Roku Walki  
z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym dzię-
ki finansowaniu z Unii Europejskiej oraz Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

(S)

c.d. ze strony 15

Wyrównać szanse!

Wspomnienie lekarza dusz…

— Cieszę się, że mieszkańcy pamiętają o moim starszym bracie — mówi Grzegorz Dro-
gosz. — Był dobrym księdzem, oddanym swojej pracy. Gdyby żył, 17 września skoń-
czyłby 51 lat. 18 września na skwerze u zbiegu ulic Patriotów i Lompy w Boguszo-
wicach–Osiedlu odsłonięto obelisk upamiętniający pochodzącego z tej dzielnicy 
ks. Marka Drogosza. 

Po mszy w kościele pod wezw. św. Barbary, uczestnicy uroczystości przeszli na pobliski skwer, gdzie odsłonięto  
i poświęcono pamiątkowy obelisk.                                                                                                                   Zdjęcia: s 

Urszula i Antoni Dronszczykowie w rozmowie z Grze-
gorzem Drogoszem, bratem tragicznie zmarłego księ-
dza, nie kryją radości z symbolicznego upamiętnie-
nia duchownego.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 19



„Dantejskie sceny” w Boguszowicach.                                           Zdj.: Wacław Troszka/Nowiny

Arsenał z czarnego rynku

Za sprawą strzelaniny w Boguszowicach przez dwa wrześniowe dni Rybnik znaj-
dował się w centrum zainteresowania wszystkich mediów w Polsce. „Polityka” tekst 
poświęcony opisowi dramatycznych wydarzeń, w których rannych zostało siedem 
osób, opatrzyła tytułem „500 strzałów w 123 minuty”.

— Na przestrzeni ostatnich trzech lat sprze-
dałem 450 sztuk amunicji do broni sportowej 
centralnego zapłonu. W tym samym czasie na-
bywcę znalazła tylko jedna sztuka takiej broni. 
Wszystkie nieszczęścia, jakie nagłaśniają me-

dia, to efekt użycia broni, której ponoć nie ma 
— mówi były król Bractwa Kurkowego Miasta 
Rybnika Marek Uszacki, który w „Salonie Łow-
ca” prowadzi sprzedaż broni, amunicji i akce-
soriów strzeleckich. Gdy telefonicznie popro-
siliśmy go o umożliwienie kontaktu z lokalnymi 
kolekcjonerami broni, zaproponował spotka-
nie. Kiedy do umówionego spotkania doszło, 
powiedział, że w zaistniałej sytuacji kolekcjo-
nerzy nie są skorzy do publicznych wypowiedzi 
i pokazywania gromadzonych latami ekspona-
tów. Sam za to chętnie odniósł się do głośnego 
zdarzenia i podzielił się swoimi spostrzeżenia-
mi, dotyczącymi między innymi wspomnianej 
wyżej dysproporcji pomiędzy ilością nielegal-
nej amunicji, użytej podczas domowej awan-
tury w Boguszowicach, a tej, której sprzedaż 
musi co do sztuki odnotować.

— Problemy z uzyskaniem pozwolenia na 
posiadanie broni palnej powodują, że w Pol-
sce znakomicie prosperuje czarny rynek han-
dlu bronią. Najlepiej obrazuje to przykład bro-
ni myśliwskiej. Pozwolenie na jej posiadanie 
nie jest tak restrykcyjne jak w przypadku bro-
ni centralnego zapłonu, dlatego czarny rynek 
na dubeltówki w praktyce nie istnieje. W cią-
gu przywołanych trzech lat sprzedałem 11.194 

sztuki amunicji do broni myśliwskiej. Nie sły-
szałem też o przypadku użycia takiej broni do 
przestępstw...

Marek Uszacki jest przekonany, że ułatwie-
nie możliwości legalnego nabycia broni pal-

nej  dopro-
wadziłoby do 
zaniku czar-
n e g o  r y n -
ku, obniżyło-
by ilość do-
konywanych 
z jej pomocą 
przestępstw  
i przyczyniłoby się do rozwoju strzelectwa jako 
dyscypliny sportu.

— Zamiłowanie do broni to u wielu męż-
czyzn cecha atawistyczna. Jeśli ktoś będzie 
chciał ją zdobyć, na pewno ją zdobędzie, nie-
zależnie od tego, jakie sankcje mogłyby go w 
przyszłości za to spotkać. Lepiej więc, by zro-
bił to legalnie, po przejściu badań i szkoleń; by 
ćwiczył strzelanie na strzelnicy, a nie w lesie 
lub za domem, bo to jest bardzo niebezpiecz-
ne. Warto już od najmłodszych lat uczyć dzieci 
obchodzenia się z bronią, bo ktoś, kto się tego 
nie uczył, gdy tylko dostanie pistolet do ręki, 
odruchowo kładzie palec na spuście i mierzy w 
osobę znajdującą się naprzeciw. Nauka polega 
między innymi na tym, by tego odruchu się po-
zbyć, by taką czynność wykonać świadomie przy 
zachowaniu wszelkich reguł bezpieczeństwa...

Brat kurkowy zwraca również uwagę na bo-
gatą narodową tradycję strzelecką, posługując 
się argumentem, że ze zrozumiałych względów 
walczyły z nią władze PRL–u, ale nie znajduje 
powodów, dla których obecnie do przedwojen-
nych doświadczeń nie można by wrócić.

— Nie chodzi o to, by każdemu, kto zechce, 
dać pistolet do ręki, ale by ludzi edukować  
w tym zakresie i umożliwić im zgodne z pra-
wem oddawanie się swojej pasji. Czarny rynek 
w handlu bronią kwitnie nie dlatego, że zaopa-
trują się na nim przestępcy, ale prawdziwi pa-
sjonaci, którym nie udało się pokonać barie-
ry stworzonej przez prawo. Aktualne przepi-
sy ostateczną decyzję o wydaniu pozwolenia 
na posiadanie broni pozostawiają woli komen-
dantów policji. Cała procedura sprowadza się 
w ten sposób do zasady uznaniowości. W peł-
ni wystarczające wydają się przepisy, które sta-
wiają ogólne wymogi: ukończone 21 roku życia, 
świadectwo lekarza ogólnego, psychologa i psy-
chiatry, zaświadczenie o niekaralności, opinia 
dzielnicowego, kurs i egzamin. Ten nieszczę-
sny człowiek z Boguszowic bywał w moim skle-
pie. Nigdy niczego nie kupił, przychodził oglą-
dać. Takich osób, w każdym przedziale wieko-

wym, zagląda tu każdego dnia wiele. Tego za-
pamiętałem, bo zachowywał się nienaturalnie. 
Jestem przekonany, że nie przeszedłby testów 
psychologicznych, więc nigdy nie mógłby legal-
nie nabyć broni. Jednak gdyby dostęp do bro-
ni legalnej spowodował załamanie się czarne-
go rynku, nigdy też nie wszedłby w posiadanie 
sześciu sztuk pistoletów i karabinów, bo było-
by to praktycznie niemożliwe…

Według danych przytoczonych po strzelani-
nie przy ul. Braci Nalazków przez policję, licz-
ba przestępstw z użyciem broni palnej w roku 
2009 była niemal o połowę niższa niż w roku 
2002, odnotowano 621 takich przypadków. Na 
przestrzeni ostatnich 10 lat trzykrotnie spadła 
też liczba zabójstw z użyciem broni palnej. Sza-
cunków dotyczących skali nielegalnego handlu 
bronią w Polsce nie podano.                     (gr)

— Ktoś, kto nie uczył się strzelać, gdy dać mu broń, odruchowo kładzie  
palec na spuście — mówi M. Uszacki.
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… pod takim hasłem Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje 
kolejną edycję projektu skierowanego do rybnickich rodzin za-
stępczych. Koniec sierpnia i początek września upłynął na inte-
gracji rodzin zastępczych i osób działających na rzecz rodziciel-
stwa zastępczego. 

Najpierw odbył się „II rajd rowerowy rodzin zastępczych”. Dopisała 
piękna pogoda i … uczestnicy, których było ponad 150, a wśród nich 
dzieci, młodzież i dorośli. Trasa rajdu wiodła ścieżkami rowerowymi na 
„Grzybówkę” w Golejowie, choć wytrawni rowerzyści mieli możliwość 
przedłużenia wyprawy aż do Kamienia. Na mecie rajdu na uczestników 

czekały gry i zabawy prowadzone przez grupę „Fanta-
zja” i wolontariuszy, przejażdżki konne oraz ognisko i 
wspólne pieczenie kiełbasek. 

Z kolei na początku września odbył się VIII już piknik 
rodzin zastępczych, którego współorganizatorami, jak 
co roku, byli państwo Irena i Tadeusza Węgrzyk, świętu-
jący dziesiątą rocznicę pełnienia funkcji tzw. pogotowia 
rodzinnego. Piknik poprzedziła tradycyjnie msza św. w 
intencji rodzin zastępczych, po czym zabawa przeniosła 
się w plener i nawet padający deszcz nie przeszkodził w 
biesiadzie i zabawach, w które zaangażowały się dzie-
ci wraz ze swoimi opiekunami. A prowadząca anima-
cje grupa „The Clown Circus Show” tak spodobała się 

biesiadnikom, że nie wyobrażają sobie, by mogło 
ich zabraknąć podczas przyszłorocznego pikniku. 

Za naszym pośrednictwem Ośrodek Pomocy 
Społecznej serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym rodzinom, 
wolontariuszom, firmie „Custom Colours” i restauracji „Capri” oraz 
Ośrodkowi Adopcyjno–Opiekuńczemu za włączenie się w organizację 
spotkania. Tego typu inicjatywy mają doprowadzić do integracji środo-
wiska rodzin zastępczych i promować rodzicielstwo zastępcze. Z uwagi 
na potrzeby, OPS stale poszukuje kandydatów, którzy mogliby podjąć 
się opieki i wychowania dzieci w ramach rodziny zastępczej i między 
innymi w tym zakresie współpracuje z Ośrodkiem Adopcyjno–Opie-
kuńczym. Ale rajd rowerowy i piknik to tylko jedne z wielu działań 
skierowanych do środowiska rodzin zastępczych w ramach projektu  

„W drodze do domu III”. — Na podjęte inicjatywy OPS 
otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, a w ramach tego projektu w okresie od września 
do grudnia rodziny zastępcze będą korzystały z basenu i we-
zmą udział w kursie tańca. Natomiast w grudniu spotkają 
się na dniu skupienia, a ich podopieczni będą uczestniczyć w 
spotkaniach grupy teatralnej — zapowiada Krzysztof Kutryb 
z Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie rybnickiego OPS–u. 

Zainteresowanych ideą rodzicielstwa zastępczego 
zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 
32 4221111 w. 333, 314 (Ośrodek Pomocy Społecznej) 
lub 32 4240435 (Ośrodek Adopcyjno–Opiekuńczy). 

(S)

Nawet padający deszcz nie przeszkodził rodzinom zastępczym w doskonałej zabawie. 

W  d r o d z e  d o  d o m u …

snej wartości i budowanie więzi międzyludz-
kie, dlatego te cechy i zachowania trzeba w so-
bie wyrabiać. Podziękowała też prezydentowi 
za przychylność dla wszelkich działań w zakre-
sie profilaktyki uzależnień. — Wiemy, że papie-
rosy, alkohol i narkotyki szkodzą. Ale niekiedy 
do ich spróbowania popycha ciekawość. Lepiej 
jednak jej nie zaspokajać praktycznie, a o skut-
kach dowiadywać się z publikacji... — powie-
dział St. Jaszczuk. 

W konkursie plastycznym dla uczniów szkół 
podstawowych  „Życzę sobie” wyróżnieni zo-
stali: Matylda Widenka (SP nr 11), Barbara 
Bugdol (Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Przy-
goda”), Weronika Maśnica (SP z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 1), Danuta Kozik (SP nr 20) 
oraz Jakub Hyła (SP nr 20).

W konkursie plastycznym dla gimnazjalistów 
„Życzę Tobie” wyróżnili się Marta Kunecka 
(Zespół Szkół Nr 1, Gimnazjum Nr 17), Maja 
Wieczorek (Zespół Szkół nr 1, Gimnazjum nr 
17), Estera Ciura (Gimnazjum Nr 12) i Adrian-
na Beracz (Gimnazjum Nr 2).

Laureatami konkursu ulotkowego dla 

uczniów szkół podstawowych  „Dwa kółka” zo-
stali Patryk Maroszek (SP nr 20), Artur Bed-
narczyk (SP nr 19) i Paweł Sobik (SP nr 16), 
zaś dla gimnazjalistów – „Na dwóch kółkach” 
Janusz Radomski (Gimnazjum nr 2) i Daniel 
Barć (Gimnazjum nr 17). Wszyscy laureaci 
otrzymali z rąk prezydenta specjalne dyplo-
my oraz upominki, w tym gry komputerowe. 

Certyfikaty dla osób szczególnie zaangażo-
wanych w promocję profilaktyki uzależnień 
odebrali prezydent Adam Fudali oraz koordy-
nująca tę problematykę w mieście Anna Naru-
szewicz–Studnik.

(r)

Ponad 150 rowerzystów wzięło udział w rajdzie rodzin zastępczych. 
Zdjęcia: arch. org.  

c.d. ze strony 17

Zachowują 
trzeźwy umysł
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Dzięki realizacji aż dwu projektów dofinan-
sowanych ze środków unijnych, powstały w 1986 
r. obiekt poddano poważnemu liftingowi. W ra-
mach pierwszego z nich zlikwidowano pokrywają-
cy budynek azbest, ocieplo-
no ściany, a elewacje zyska-
ły nowy, kolorowy eko–wi-
zerunek. Drugi z projektów 
obejmował swoim zakre-
sem pozostałe prace termo-
modernizacyjne – wymianę 
okien i drzwi zewnętrznych, 
docieplenie dachu oraz mo-
dernizację instalacji central-
nego ogrzewania wraz z wy-
mianą grzejników. W sumie 
koszt robót wyniósł ponad  
1 mln 300 tys. zł – pierwsze 
zadanie zostało dofinanso-
wane w 85%, drugie – w 50% 
ze środków unijnych. 

Nietrudno zatem zrozumieć dlaczego właśnie do 
tej placówki współgospodarze uroczystości: prezy-
dent Adam Fudali i dyrektor szkoły Marek Lipiń-
ski zaprosili gości, wśród nich wiceministra rozwoju 

regionalnego Adama Zdziebłę, parla-
mentarzystów, radnych, przedstawicie-
li kuratorium oświaty, nauczycielskich 
związków zawodowych, proboszczów z 
Niedobczyc i Biertułtów oraz dzielni-
cowych samorządowców. Minister A. 
Zdziebło nie przybył z pustymi rękami: 
każdy pierwszak otrzymał plecaczek wy-
posażony nie tylko w podstawowe przy-
bory piśmienne, ale również w akceso-
ria zwiększające bezpieczeństwo w dro-
dze do i ze szkoły jak odblaskowa ka-
mizelka i takaż linijka oraz naklejki z 

telefonicznymi numerami alarmowymi. Ży-
cząc maluchom pozytywnej energii i pomyśl-
nej edukacji aż do studiów, gość wspominał 
także swój pierwszy dzień w szkole, który był 
dla niego równie wielkim przeżyciem, jak ten 
AD 2010 dla aktualnych pierwszoklasistów, 
choć żyją oni już w zupełnie innej rzeczywi-
stości. Najmłodsi uczniowie zostali oficjalnie 
„zaokrętowani” na szkolny pokład i odtąd 
będą „płynąć po oceanie wiedzy”.

— Od wielu lat czynimy starania, by ja-
kość edukacji w naszym mieście była jak naj-
wyższa, a nauka odbywała się w jak najlep-
szych warunkach, czego przykładem jest ta 
szkoła, jedna z ostatnich, która została pod-
dana termomodernizacji — mówił prezy-
dent Rybnika. — Remontujemy i doposa-

SP nr 22 jest spadkobierczynią 
istniejącej od 1912 roku szkoły 
katolickiej i zawodowej przy kop. 
„Rymer” (dziś budynek Gimna-
zjum nr 11). Od 1986 roku funk-
cjonuje w nowym budynku przy 
ul. Bocznej.

Dziś w 16 salach lekcyjnych 
uczy się tu 331 uczniów w 14 
oddziałach. Szkoła posiada salę 
gimnastyczną (oraz salę zastęp-
czą), salę do gimnastyki korek-
cyjnej, pracownie: komputerową, 
multimedialną, przyrodniczą i ar-
tystyczną, bibliotekę z czytelnią  
i centrum multimedialnym, a tak-
że gabinet pedagoga i logopedy.

Szkoła uczestniczyła we współ-
finansowanych przez UE pro-
gramach „Równy start w przy-
szłość – wyrównywanie szans 
edukacyjnych w Rybniku” oraz 
w aktualnie trwającym„Szko-
ła dobrych pomysłów”, a także 
innych programach: „Owoce w 
szkole”, „Szklanka mleka”, „Trzy-
maj formę – sposób na zdrowie”, 
„Bezpieczny pierwszak” i „Każ-
dy uczeń wie, co robić z ZSEE”. 
Realizuje też projekty w ramach 
programu Socrates – Comenius 
– aktualnie „Search, share and 
achieve – unity makes dreams 
come true”. Współpracuje ze 
szkołami z ośmiu różnych krajów 
europejskich. Posiada certyfikaty: 
„Śląskiej szkoły jakości”, „Szko-
ły promującej zdrowie”, „Szko-
ły bez przemocy” i „Przyjaciele 
Zippiego”.             

Od br. w szkole działa oddział 
przedszkolny.

Pozytywna energia w SP 22

Zaokrętowani na szkolny pokład

Pierwszoklasiści z SP 22 ze swoimi „starszy-
mi kolegami” z Urzędu Miasta i ministerstwa.

Zdjęcia.: L. Tyl/UM Rybnika

Elewacje zyskały nowy, kolorowy eko–
wizerunek..

Zdj.: r

Szkołę zaprezentował dyrektor Marek Lipiński, nie kryjący z satysfakcji z 
modernizacji obiektu.

Miejska inauguracja roku szkolnego miała miejsce w Szkole Podstawowej nr 22,  
na niedobczyckim osiedlu Wrębowa. Uroczystość przebiegła pod hasłem „Ekologiczna szko-
ła dodaje energii do nauki” i połączona została z oficjalnym zakończeniem prac związanych  
z termomodernizacją bydynku. 

V
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żamy budynki, a bazę sportową poszerzamy o nowe sale 
gimnastyczne i boiska. Mam nadzieję, że zarówno środo-
wisko nauczycielskie, jak i rodzice te starania zauważa-
ją. W tym roku do klas pierwszych przyjętych zostało 1300 
uczniów, w tym 6–latki. Cieszę się, że praca z ich rodzicami 
dała efekty i dzięki temu przybyło miejsc w przedszkolach. 
Wciąż zmagamy się z niżem demograficznym, a w związku 
z tym trudno zapewnić wszystkim nauczycielom pełne eta-
ty. Staramy się zatem łączyć je w różnych placówkach, by 
nie tracić pedagogów, bo przyjdzie czas, że będą bardzo po-
trzebni. Jesteśmy świadomi roli edukacji w dzisiejszej rze-
czywistości, dlatego staramy się nie zaniedbywać żadnego  
z etapów kształcenia – od przedszkola do kampusu.

Dyrektor rybnickiej delegatury Kuratorium Oświaty 
Maria Lipińska życzyła pierwszoklasistom, by szkoła sta-
ła się dla nich miejscem przeżywania wielkiej przygody i 
rozwijania zainteresowań, a przyszły zawód był prawdzi-
wą pasją, zaś rodzicom, by nadzieje, z jakimi przyprowa-
dzili tu swoje pociechy, się spełniły, a edukacja przynio-
sła owoce. Podkreśliła też wkład samorządu w zapew-
nianie uczniom jak najlepszych warunków do nauki. Na 
marginesie: na dźwięk głosu M. Lipińskiej nieco rozkoja-
rzone pierwszaki przycichły – można się domyślić, że za-
działała tu nauczycielska magia – doświadczenie i umie-
jętność skupienia na sobie uwagi, tak potrzebna na lek-
cjach. Nie wszystkim jest ona dana, ale wszystkim peda-
gogom takiej właśnie umiejętności życzymy, zaś wszyst-
kim uczniom, by potrafili to wykorzystać...    

(r)

C

Chętnych do prze-
jażdżki „Ogórkiem” 
nie brakowało...

Uczniowskie wizyty
W pierwszym miesiącu po wakacjach rybniccy uczniowie 

gościli swoich rówieśników z Belgii i Niemiec.
Z wizytą do IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika 

w Chwałowicach przybyła grupa uczniów i nauczycieli z belgij-
skiej miejscowości Wavre, partnerująca rybnickim uczniom w 
realizacji projektu „Tożsamość europejska” w ramach progra-
mu Comenius. Goście odwiedzili też Urząd Miasta, przybliżając 
gospodarzom Rybnika zasady współpracy i założenia projektu.  
W przedsięwzięcie zaangażowani są także Hiszpanie. Uczniowie 
rybnickiego liceum odwiedzili już swoich zagranicznych partne-
rów, a rewizyta Hiszpanów w Rybniku miała miejsce w czerw-
cu br. Celem głównym projektu „Tożsamość europejska” jest 
umacnianie wśród młodzieży, ich rodzin oraz nauczycieli poczu-
cia tożsamości europejskiej oraz pomoc w zrozumieniu i pozna-
niu różnorodności kultur europejskich, ich tradycji i obyczajów. 
Celem projektu jest również powiększenie motywacji uczniów 
do nauki języków obcych oraz wzbogacenie historycznej i kul-
turowej wiedzy dotyczącej państw uczestniczących w projekcie.

W ramach tradycyjnej, długoletniej wymiany, uczniowie I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich gościli swo-
ich rówieśników z Gimnazjum Petrinum z partnerskiego miasta 
Dorsten. Do Rybnika przyjechała 30–osobowa grupa uczniów 
wraz z 2 nauczycielami. Młodzież z Niemiec zwiedziła Kraków, 
muzeum w Oświęcimiu, Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnow-
skich Górach oraz Beskidy. 

(za www.rybnik.eu)
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Ale po kolei: zanim na Placu Wolności po-
jawili się pierwsi chętni do zwiedzania „Ogór-
ka”, z kilku dzielnic wyruszyły specjalne autobu-
sy miejskie. Cztery trasy, opracowane specjalnie 
na Dzień Zrównoważonego Transportu, prowa-
dziły wzdłuż najważniejszych inwestycji miejskich 
ostatnich lat. Zza szyby można było oglądać re-
montowaną bazylikę św. Antoniego, boiska przy-
szkolne, Gimnazjum nr 7, Katowicką Specjalną 
Strefę Ekonomiczną w pobliżu elektrowni „Ryb-
nik”, obiekty sportowe w Boguszowicach, oczysz-
czalnię ścieków, szkołę muzyczną, Przedszkole nr 
3 w dzielnicy Paruszowiec–Piaski, budowany Sąd 
Okręgowy, nową siedzibę Straży Miejskiej, odno-
wione budynki przy ul. Ogrodowskiego, Zespół 
Szkół nr 3 i Zespół Szkół Wyższych. Autobusy 
jechały wyremontowaną ulicą Zebrzydowicką  
i Obwiednią Północą. Pasażerowie mogli też oce-

nić postępy prac 
w budowie ron-
da na skrzyżowa-
niu ulic Powstań-
ców i Sybiraków. 

Obowiązkowym punktem programu było zwie-
dzanie „Ogórka”, którego nazwa nawiązuje do 
charakterystycznego kształtu pojazdu. Ten zabyt-
kowy model przyjechał aż z Sosnowca. Na widok 
autobusu serca miłośników zabytkowych maszyn 
zabiły mocniej. Kierowca przyznał, że lubi jaz-
dę „Ogórkiem”, a najbardziej niepewność, czy 
się dojedzie… To jednak nikogo nie zniechęci-
ło. W niecodzienną przejażdżkę wybrali się tak-
że samorządowcy. Radni wiedli prym w autobu-
sach obwożących rybniczan po mieście. W auto-
busie prezydent Adam Fudali pełnił rolę pilo-
ta wycieczki. Wiceprezydenci Joanna Kryszczy-
szyn i Michał Śmigielski wraz z pasażerami za-
częli wspominać dawne czasy – tym autobusem 
jeździło się do szkoły, do pracy, na wycieczki… 
Było o słynnym kocyku, który pełnił funkcję kasy 
fiskalnej, o zabawnych sytuacjach podczas kon-

troli biletów, o upychaniu pasażerów przez do-
mykanie drzwi – bo wóz ma 30 miejsc tylko teo-
retycznie, praktycznie zmieści się drugie tyle… 
Wiemy już, kto w „Ogórku” grał w skata i na gi-
tarze oraz z czym były kanapki, których zapach 
szybko ogarniał cały autobus… Wśród pasaże-
rów byli też nieco młodsi, jadący tym modelem 
po raz pierwszy – i nie jest pewne, czy trzęśli się 
ze strachu, z wrażenia, czy z braku odpowiedniej 
amortyzacji… Po podróży miejsko–sentymental-
nej prezydent Fudali i dyrektor Zarządu Trans-
portu Zbiorowego Kazimierz Berger wręczyli 
nagrody laureatom konkursu „Mój przystanek”. 
— ZTZ został do ogłoszenia konkursu sprowoko-
wany tym, że pasażerowie zgłaszali zastrzeżenia do 
nazw przystanków. Postawiliśmy więc zapytać ich  
o zdanie — mówi Stanisław Węgierski z ZTZ. Na-
grodzone pomysły z różnych przyczyn nie będą 
wprowadzone, ale jest szansa, że inwencja miesz-
kańców zostanie wykorzystana przy nadawaniu 
nazw nowym przystankom. Trzeba przyznać, że 
„Ogórek” w Rybniku narobił trochę zamiesza-
nia. Komu jeszcze było mało, mógł się udać na 
zwiedzanie zajezdni. Tyle to atrakcji w jedno so-
botnie przedpołudnie!

(m)

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu świę-
towano także w naszym mieście. A jakie to było świętowa-
nie! W podróż po Rybniku porwał nas zabytkowy „Ogó-
rek” – autobus marki Jelcz, jeżdżący po polskich drogach 
od lat 60. do 80. XX wieku.

„Ogórkiem” po Rybniku
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Na początku września przedstawiciele 
Młodzieżowej Rady Miasta uczestniczyli 
w europejskim forum młodych, którego 
gospodarzami była młodzież z Dorsten. 
W projekcie oprócz rybniczan wzięły 
również udział młodzieżowe delegacje  
z Newtownabbey (Irlandia Północna), Ha-
inichen (Niemcy) i Dormans (Francja). 

W spotkaniu, które było doskonałą okazją do 
rozmów, wymiany poglądów i zawarcia nowych, 
międzynarodowych znajomości, uczestniczyło 
około 70 osób. Głównym punktem programu 
była symulacja obrad europejskiego parlamen-
tu młodzieży, którą przygotowali doświadcze-
ni trenerzy współpracujący na co dzień z tą in-
stytucją w Niemczech. Młodzież podzielono na 
międzynarodowe komitety, w celu wspólnego 
opracowania otrzymanych wcześniej tematów 
i wypracowania wspólnych rezolucji. Dotyczy-
ły one m.in. problemu wielokulturowości, part-
nerstwa krajów UE oraz wzmacniania stosun-
ków między Unią Europejską a jej obywatela-
mi. Ponadto młodzież zaproponowała, by pra-
wo wyborcze przysługiwało im już od 16 roku 

życia i poruszyła problemy związane z kryzy-
sem gospodarczym i badaniami na zwierzętach. 
Odbyło się również plenarne posiedzenie Mło-
dzieżowego Forum Dorsten, które przypomi-
nało obrady młodzieżowego parlamentu. Rad-
ni z Rybnika, oswo-
jeni z tą formą deba-
ty, doskonale pora-
dzili sobie z wystąpie-
niami, wytykając błę-
dy, broniąc własnego 
zdania oraz zadając  
i odpowiadając na py-
tania innych. Każda  
z  proponowanych 
przez międzynaro-
dowe komitety rezo-
lucji została podda-
wana pod głosowa-
nie. Na zakończenie 
plenarnego posiedze-
nia przedstawiciele pol-

skiej grupy wręczyli obecnym na sali włoda-
rzom miast Dorsten i Dormans egzemplarze 
uchwalonych rezolucji. Politycy zadeklarowa-
li, że zapoznają się szczegółowo z otrzymanym  

Hotel w szkole…

Młodzi rybniczanie na forum

c.d. na stronie obok

Młodzieżowi radni z Rybnika współpracowali z młodzieżą z Irlandii, Niemiec i Francji.
Zdj.: arch. org.
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… czy szkoła w hotelu? Taki dylemat 
może mieć każdy, kto widział hotelarską 
salę symulacyjną w Zespole Szkół Eko-
nomiczno–Usługowych. Nowe pomiesz-
czenia służą uczniom i nauczycielom od 
początku roku szkolnego.

Pracownia składa się z części hotelowej (re-
cepcja, w pełni wyposażony dwuosobowy po-
kój hotelowy wraz z węzłem sanitarno–higie-
nicznym) oraz pomieszczeń dydaktycznych 
(16 stanowisk komputerowych z oprogramo-
waniem do obsługi recepcji, rzutnik multime-
dialny, tablica interaktywna). — Tak nowocze-
snych warunków do teoretycznej i praktycznej 
nauki zawodu nie byłoby bez wsparcia Urzędu 
Miasta Rybnika, Rady Rodziców ZSE-U i spon-
sorów. Szczególne podziękowania należą się wi-
ceprezydent Joannie Kryszczyszyn — podkreśla 
dyrektor Urszula Warczok.

Recepcja jest przystosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. W tej części, oddzielonej 
od pokoju hotelowego, odbywają się także zaję-

cia praktyczne z języka obcego. Niezależnie od 
ich przebiegu, równolegle mogą być prowadzo-
ne ćwiczenia w pokoju hotelowym. — Ucznio-
wie podczas lekcji są dzieleni na dwie grupy: 
użytkową i hotelarską – pierwsza to hotelowi 
goście, druga pod okiem nauczyciela uczy się 
zawodu — opowiada o przebiegu zajęć wice-
dyrektor Katarzyna Sładczyk. Pokój hotelowy 
ma standard trzech gwiazdek. Młodzież może 
w szkole, na miejscu ćwiczyć tzw. obsługę pię-
ter, czyli zadania związane z utrzymaniem czy-
stości, zmianą pościeli. 

Ale to jeszcze nie wszystko, co dobrego dzie-
je się w ZSE-U. W szkole od trzech lat dzia-
ła Spółdzielnia Uczniowska „U Pasika”, która 
w ubiegłym roku szkolnym osiągnęła dwa zna-
czące sukcesy. Zdobyła II miejsce w konkur-
sie „O Puchar Ministra Edukacji Narodowej  
i Krajowej Rady Spółdzielniczej” oraz II miej-
sce w konkursie na najlepiej pracującą Spół-
dzielnię Uczniowską w województwie śląskim 
w roku 2008/2009. Niedawno spółdzielnia zo-

stała doposażona w nowe meble w wewnętrz-
nej części sklepiku. Zaplecze jest tak samo pro-
fesjonalne, jak uczniowska działalność. — Po-
mieszczenia spełniają wszystkie normy. Staramy 
się promować zdrową żywność. Kanapki, któ-
re sprzedajemy, przygotowują uczniowie w po-
mieszczeniach technologicznych. Młodzież pro-
wadzi różne akcje, także na rzecz szkoły. Już 28 
września będziemy obchodzili „Światowy Dzień 
Jabłka” — mówi kierująca pracą młodzieżo-
wej spółdzielni Agnieszka Gacek. Pierwsze 
doświadczenia w prowadzeniu działalności 
handlowej mogą się okazać bardzo przydatne  
w przyszłości. Uczniowie rozmawiają z dostaw-
cami, negocjują ceny, kalkulują ceny sprzedaży 
towarów, rejestrują utarg. Pieniądze zarobio-
ne w ten sposób dofinansowują wycieczki (co 
niejednokrotnie umożliwia wyjazd uczniom 
słabiej sytuowanym), wyjścia kulturalne, stud-
niówki czy zakup podręczników. 

Rozwój szkoły bardzo cieszy. Chciałoby się 
tam trochę pomieszkać – jest gdzie spać, jest 
co jeść… Rybnickim hotelom rośnie poważna 
konkurencja.

(m)

Dwuosobowy pokój hotelowy, naszym zdaniem na pięć gwiazdek… 
Zdjęcia: m

Z nowoczesnej sali korzystają przede wszystkim uczniowie kształcący się w zawodzie 
technik hotelarstwa.
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40 lat minęło
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja 

Kopernika obchodzi 40. rocznicę działal-
ności w budynku przy ulicy Różańskiego. 

Z tej okazji dyrekcja szkoły zaprasza 
wszystkich absolwentów na uroczystą mszę 
świętą, która zostanie odprawiona 9 paź-
dziernika o godz. 9.00 w bazylice św. An-
toniego oraz na „Sentymentalne spotkania 
po latach”. Organizatorzy zachęcają byłych 
uczniów do spotkań klasowych w szkole, 
w dniach od 4 do 9 października, w godzi-
nach popołudniowych. Szczegóły na szkol-
nej stronie internetowej. Obchody 40–le-
cia objął honorowym patronatem prezy-
dent miasta. 

Podniosły się kompetencje językowe uczniów 
w zakresie słownictwa specjalistycznego, po-
szerzyła się ich wiedza z poszczególnych przed-
miotów i  pogłębiły zainteresowania – wymienia  
M. Malinowska. A takie właśnie cele stawiano 
sobie opracowując projekt „Z angielskim do źró-
deł wiedzy”. W jego ramach prowadzone były i są 
dwujęzyczne zajęcia z biologii, geografii, chemii, 
matematyki i informaty-
ki. Odbyło się już 200 go-
dzin takich zajęć, kolej-
nych 200 czeka na reali-
zację, a 60 uczniów zo-
stało już przeszkolonych 
w zakresie specjalistycz-
nej terminologii angloję-
zycznej. Łącznie, w ciągu 
dwóch lat realizacji pro-
jektu, wsparciem obję-
tych zostanie 120 liceali-

stów. Co więcej, II LO nawiązało współpracę z wy-
kładowcami z Uniwersytetu Śląskiego, którzy dzie-
lą się z młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniem, 
a szkoła zakupiła dwa zestawy multimedialne, ta-
blicę interaktywną oraz urządzenie wielofunkcyj-
ne i laptop. Projekt, w których partnerami II LO 
jest miasto i Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersy-
tetu Śląskiego, współfinansuje UE w ramach Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego.
— Zajęcia były ciekawe, a sam 

projekt okazał się przysłowiowym 
strzałem w dziesiątkę — oceniała 
M. Malinowska podczas konferen-
cji podsumowującej I edycję projek-
tu. Podobnego zadania są licealiści: 
— Sposób prowadzenia zajęć sprzy-

jał nauce, więc w trakcie 20 spotkań poszerzyliśmy 
wiedzę z geografii fizycznej i społeczno–ekonomicz-
nej oraz poznaliśmy terminologię geograficzną z ję-
zyka angielskiego. A to może nam pomóc nie tyl-
ko w olimpiadach, konkursach czy wyjazdach za-
granicznych, ale także podczas ewentualnych stu-
diów za granicą — mówi Karol, a Agnieszka do-
daje: — Projekt pozwolił nam pogłębić wiedzę 
z zakresu biologii i języka angielskiego, a mate-
riał znacznie wykraczał poza podstawę progra-
mową. Jak mówi inny z uczestników, w trakcie 
lekcji z matematyki, które odbywały się pod ha-
słem „Per aspera ad astra”, uczniowie mieli oka-
zję korzystać z wielu pomocy naukowych i pre-
zentacji oraz specjalistycznej literatury angloję-
zycznej, a jednym mankamentem, na jaki narze-
kała większość uczestniczących w projekcie, były 
tony papierów zużyte na męczące ankiety i testy  
z nim związane. Pochlebne opinie formułują rów-

Z angielskim po wiedzę  

— Bodźcem do działania był sukces naszej uczennicy, która reprezentowała kraj na 
olimpiadzie biologicznej w Kanadzie. Tam problemem okazało się specjalistyczne, angiel-
skie słownictwo — tak o motywach napisania projektu „Z angielskim do źródeł wie-
dzy” mówi dyrektor II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Maria Malinow-
ska. Dziś, po roku realizacji, już widać pierwsze efekty… 

O udziale w projekcie licealiści wypowiadali się w samych  
superlatywach.                                                                        Zdjęcia: s

nież nauczyciele biorący udział w zajęciach, któ-
rzy chwalą niestandardowy sposób przekazywa-
nia uczniom szerokiego spektrum wiedzy, a pra-
cę w tandemie – nauczyciel języka – nauczyciel 
przedmiotu – oceniają bardzo pozytywnie. Do-
brą współpracę i atmosferę na zajęciach dostrzegł 
też dr Zbigniew Kadłubek, koordynator projektu  
z ramienia Stowarzyszeniem Przyjaciół Uniwer-
sytetu Śląskiego. Zwrócił on uwagę na powrót do 
dobrej tradycji, jaką była niegdyś współpraca uni-
wersytetów z liceami, ale przede wszystkim mó-
wił o korzyściach z realizacji projektu, który „...
uczy myślenia i patrzenia szerzej” oraz „...szturmo-
wania granic języka”. Szczególnie, że 1,5 miliarda 
ludzi na świecie mówi dziś po angielsku, w ponad 
60 krajach jest on językiem urzędowym i oficjal-
nym językiem ONZ czy UE. — Gdyby obecnie  
w szkołach nie uczono języka angielskiego, otwar-
cie szkodzono by uczniom — mówił Zb. Kadłubek 
zwracając się do młodzieży: — Nie uczycie się języ-
ka, tylko posługiwania się nim. To wartość trudno 
mierzalna, ale musicie ufać swoim umiejętno-
ściom i ćwiczyć, dużo ćwiczyć. Uczniowie biorący 
udział w projekcie „Z angielskim do źródeł wie-
dzy” będą mieli na to jeszcze rok. Zatem z an-
gielskim po wiedzę! 

(S)

— Coraz więcej młodzieży decyduje się 
na zagraniczne studia, więc taki projekt  
z pewnością im się przyda i ułatwi spraw-
ne poruszanie się we współczesnym świe-
cie — przekonuje Maria Malinowska. 

dokumentem i w miarę możliwości będą wcie-
lać postanowienia młodzieży w życie. Dzięku-
jąc za zaproszenie i gościnę burmistrz Lam-
bert Lütkenhorst otrzymał od rybnickiej grupy 
prezent – lalkę w tradycyjnym śląskim stroju. 

Młodzież wraz z opiekunami uczestniczy-
ła też w dwudniowym „Dorstivalu”, na któ-
rym wystąpił m.in. rybnicki zespół rocko-
wy „Underground”. Była także okazja, by 
sprawdzić swoją kondycję fizyczną w par-
ku linowym, poszaleć w parku wodnym,  
i … poobijać się na lodowisku. Wszyscy uczest-
nicy są zadowoleni z wyjazdu i mają nadzieję, 
że w przyszłym roku będą mogli tam wrócić.

Młodzi rybniczanie na forum
c.d. ze strony obok
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XX–lecie IV Liceum 
Na 2 października zaplanowano jubi-

leusz 20–lecia istnienia IV Liceum Ogól-
nokształcącego im. Mikołaja Kopernika 
w Chwałowicach. Szczegóły uroczystości:
• 13.00 – msza św. w kościele pod wezw. 

św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwa-
łowicach.

• 14.30 – część oficjalna w Domu Kultury  
w Chwałowicach.

• 16.00 – spotkanie absolwentów na tere-
nie szkoły.

• 18.00 – program artystyczny z udziałem 
„Kabaretu Młodych Panów” w Domu Kul-
tury w Chwałowicach (ilość miejsc ogra-
niczona – informacje o rezerwacji bez-
płatnych biletów na stronie szkoły: www.
ivlo.hg.pl).



Szkoła dobrych pomysłów, czyli jaka? Taka, w której ucznio-
wie zgłębiają wiedzę uczestnicząc w doświadczeniach fizycz-
nych i chemicznych, uczą się obycia z teatralną sceną czy za-
sad savoir–vivre. A taką właśnie możliwość daje 6500 uczniom 
projekt „Szkoła dobrych pomysłów”.  

Jak sama nazwa wskazuje, zakłada on wdrażanie dobrych pomysłów 
w 26 rybnickich podstawówkach. A dobrymi pomysłami okazują się nie 
tylko dodatkowe zajęcia umożliwiające pracę wyrównawczo–dydaktycz-
ną, ale i wszelkie niekonwencjonalne formy kształcenia. Stąd pomysł na 
„Weekendowy Uniwersytet Ucznia”, będący efektem współpracy szkół 
podstawowych ze szkołami ponadgimnazjalnymi. W ramach „uniwer-
sytetu” dla zainteresowanych uczniów przygotowano bloki tematycz-
ne z chemii, geografii, matematyki, biologii i fizyki. Znaczna część za-
jęć prowadzona była metodą doświadczeń i wykorzystywania teorii w 
praktyce, co sprawiło, że zainteresowanie uczniów tymi dziedzinami na-
uki wzrosło. Ale jak zauważył prezydent Adam Fudali, podczas kon-
ferencji w SP nr 16, podsumowującej pierwszy etap realizacji projek-
tu nie wszystkie dzieci interesują 
się fizyką czy chemią. Są i takie, 
które kochają występy na sce-
nie, dlatego w ramach projektu 
członkowie „Kabaretu Młodych 
Panów” przeprowadzili w szko-
łach zajęcia teatralno–kabare-
towe (czytaj również na str. 29): 
— Po raz pierwszy pracowaliśmy 
z tak młodymi ludźmi — wyjaśnia 
Łukasz Kaczmarczyk z KMP.  
— W ich efekcie najlepsi zapre-
zentują swoje umiejętności pod-
czas tegorocznej edycji „Ryjka” 
czyli Rybnickiej Jesieni Kabare-
towej. Występ na deskach Teatru 
Ziemi Rybnickiej, na profesjo-
nalnie oświetlonej i nagłośnionej 
scenie będzie dla nich z pewno-
ścią wyjątkową nagrodą. Co z tym 
doświadczeniem zrobią później, 
zależy już tylko od nich. O efek-
tach projektu i wrażeniach jego 
uczestników opowiadał film, jaki zaprezentowano w trakcie konferen-
cji, a o pozytywnych rezultatach mówiła też kierownik projektu Barbara 
Stojko z Wydziału Edukacji UM. Oprócz 502 godzin, jakie przeznaczo-
no na zajęcia matematyczno–przyrodnicze, 443 godz. dla zajęć z języków 
obcych czy 343 godz. dla kół zainteresowań, odbyło się również 12 wy-
cieczek, 8 prelekcji i 17 wizyt studyjnych, m.in. do oczyszczalni ścieków. 
Zorganizowano również uczący „kindersztuby” konkurs „Mistrz dobre-
go wychowania”, a dotychczas we wszystkich zajęciach wzięło udział 4000 
dzieci. Warto podkreślić, że budżet projektu wynoszący ponad 2,5 mln zł 
 obejmuje również zakup materiałów dydaktycznych i promocyjnych. 
— Dbałość o bezpieczeństwo dzieci na drodze jest elementem wyróżnia-
jącym nasze miasto — mówiła B. Stojko. — Dlatego w ramach projek-
tu przygotowaliśmy również całą gamę odblaskowych gadżetów. Smycze, 
czapeczki, kamizelki i odblaski w kształcie rybek zaprezentowano pod-

czas konferencji: — To atrakcyjne, ale przede wszystkim funkcjonale ga-
dżety, które mają poprawić bezpieczeństwo dzieci, szczególnie w takich 
placówkach, jak Szkoła Podstawowa nr 16, obok której biegnie ruchliwa 
droga — mówił prezydent. Projekt współfinansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i bę-
dzie realizowany do 2012 r. (więcej na www.szkoladobrychpomyslow.pl/)  

 
Nie była to jedyna konferencja podsumowują-

ca dotychczasowe efekty projektu realizowanego 
w rybnickich szkołach. W I LO odbyło się semina-
rium rozpoczynające kolejny etap „Nowoczesne-
go ucznia w nowoczesnej szkole” – programu 
aktywizacji edukacyjno–obywatelskiej uczniów 
8 rybnickich liceów. Projekt ruszył w marcu br.,  
a w trakcie seminarium zaprezentowano film na 
jego temat i omówiono plany na nowy rok szkol-
ny. Przypomnijmy: projekt zakłada rozszerzenie 
oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia matema-
tyczno–przyrodnicze, informatyczne, z języków 

obcych i przedsiębiorczości. Poza zajęciami przedmiotowymi przewi-
dziano również spotkania psychologiczno–motywacyjne z doradcami 
zawodowymi, a także warsztaty efektywnego uczenia się. Najbardziej 
innowacyjną formą kształcenia była gra symulacyjna „Mój s@morząd”, 
przybliżająca rybnickiej młodzieży pracę samorządu terytorialnego (wię-
cej w czerwcowo–lipcowym numerze „GR”). W projekt zaangażowały się 
również trzy wyższe uczelnie, mające swoje oddziały w Rybniku. Uni-
wersytet Śląski, Akademia Ekonomiczna i Politechnika Śląska podję-
ły się przeprowadzenia kursów akademickich dla licealistów z różnych 
dziedzin (o szczegółach pisaliśmy również w majowym numerze „GR”). 

Jak widać, na dobrą szkołę najważniejszy jest dobry pomysł. Czy dzię-
ki temu przybędzie nam dobrych uczniów? Chcielibyśmy… 

(S)  

Dobre pomysły dla nowoczesnego ucznia 

W ramach projektu przygotowano całą gamę odblaskowych gadżetów,  
które mają poprawić bezpieczeństwo rybnickich uczniów w drodze  
do szkoły.                                                                                Zdjęcia: s

— Dzięki „Szkole dobrych pomysłów” mogliśmy pod-
nieść atrakcyjność i jakość oferty edukacyjnej szkół pod-
stawowych — mówiła uczestnikom konferencji kierownik  
projektu Barbara Stojko. 
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Współczesna miejska gospodarka w sposób 
szczególny powiązana jest z systemem edukacji. 
Mówi się wiele o innowacyjności, podkreśla się 
prymat przedsiębiorczości w miastach, wskazuje 
na konkurencyjność usług i produktów przyczy-
niających się do rozwoju miast. Wiedza i umiejęt-
ności zdobywane podczas procesu edukacji sta-
nowią jeden z kluczowych zasobów firm, często 
przesądzając o ich kondycji rynkowej w warun-
kach stałej konkurencji biznesowej. Sukces biz-
nesu sprzyja rozwojowi miasta, choćby poprzez 
wpływy podatkowe czy korzystny wizerunek dla 
nowych inwestorów. Miasto może się rozwijać. 

Edukacyjne „wybory życiowe” w dużym stop-
niu podlegają modom lub są podyktowane aspi-
racjami edukacyjnymi młodzieży i ich rodzin. 
Oczywiście są i inne czynniki decydujące o ścież-
ce kształcenia młodych osób: informacje o rynku 
pracy, jego oczekiwaniach i ofertach (najchętniej 
stałej, dobrze płatnej pracy), dostępność infra-
struktury edukacyjnej miasta oraz „paleta” kie-
runków kształcenia i wreszcie kadra nauczyciel-
ska wraz doradcami zawodowymi.

Wszystko to ma znaczenie w kształtowaniu stan-
dardu edukacyjnego. Poznanie i umiejętność oce-
ny powyższych czynników jest zadaniem trudnym, 
z którym musi zmierzyć się każdy, kto zarządza sys-
temem edukacji miasta. Trudność wynika z tego,  
że ważna jest nie tylko istniejąca oferta eduka-
cyjna miasta, ale także inne czynniki. I tu warto 
zadawać pytania i odważnie szukać rozwiązań. 

Miasta o tradycjach przemysłowych wraz z po-
wszechnością ery globalizacji, wszechobecną in-
formatyzacją i zwiększeniem mobilności zawo-
dowej wkroczyły w okres wzmożonego zainte-
resowania poszukiwaniem sposobów rozwijania 
swojej bazy ekonomicznej - wiodących lub no-
woczesnych czy wschodzących sektorów gospo-
darczych i branż. 

Miasto Rybnik wychodzi naprzeciw takim wy-
zwaniom w sposób pionierski w województwie 
śląskim. Zgodnie z założeniami projektu, za klu-
czową dla dalszego funkcjonowania systemu edu-
kacji zawodowej w Rybniku przyjmuje się ko-
nieczność opracowania wytycznych i przygoto-
wania strategii modernizacji kształcenia zawo-
dowego. Przygotowanie „Strategii edukacji za-
wodowej dla miasta Rybnika” jest zadaniem po-
ważnym i trudnym, wymagającym doboru szcze-
gólnych metod pracy. Spodziewanym efektem ma 
być nie tylko dokument diagnozujący stan obec-

ny systemu edukacji zawodowej i zawierający 
nowe rozwiązania, lecz również łączenie oczeki-
wań  różnych grup interesów.

Spotkania robocze – realizowane z wykorzysta-
niem metod moderacji wizualnej – odbywają się 
w cyklu trzech bloków tematycznych i kierowa-
ne są do różnych grup uczestników. Przyjęto, że 
dzięki szeroko określonej grupie osób i organi-

zacji, spotkania te umożliwią zachowanie otwar-
tego ale i odpowiedzialnego dialogu w mieście. 
Warsztaty z udziałem osób reprezentujących śro-
dowisko edukacyjne, biznesowe oraz jednostki 
administracyjne odpowiedzialne za miejski sys-
tem edukacyjny i rynek pracy mają żywy i bardzo 
twórczy przebieg. Realizowane są systematycznie 
od pół roku. Tematyka spotkań poświęcona jest 
z jednej strony poznawaniu tego, co w Rybniku 
jest szczególnie korzystne w kształceniu zawodo-
wym oraz tego, co ma charakter problematyczny. 
Z drugiej strony, w ramach warsztatów uczestnicy 
angażują się w formułowanie wskazań, jak two-
rzyć to, co nazywamy systemem kształcenia za-
wodowego w Rybniku. Innymi słowy, uczestnicy 
partycypują w tworzeniu wizji tego, jak ma wy-
glądać kształcenie zawodowe w Rybniku do roku 
2020. Jest to, mimo możliwych skojarzeń, zada-
nie dalekie od „wróżenia z fusów”. Działania te 
są obarczone dużą odpowiedzialnością i de fac-
to są sprawdzianem fachowej wiedzy uczestni-

ków. Dzięki zaangażowaniu ponad pięćdziesię-
ciu osób, warsztaty są autentycznym miejscem 
uczenia się i precyzowania wzajemnych oczeki-
wań edukatorów, pracodawców, władz miasta  
i innych podmiotów. 

Wyżej opisane współzarządzanie w miastach 
jest dzisiaj szczególnie wskazane wobec kryzysu 
modelu państwa opiekuńczego. Określanie wa-
chlarza usług jest w zasadzie wyłączną rolą miast. 
Nowoczesne władze lokalne mogą włączyć do 
tego procesu różne grupy. Rybnik pod tym wzglę-
dem jest miastem nowoczesnym.

Pierwszy blok tematyczny warsztatów poświę-
cono wyznaczeniu wizji oraz kluczowym obsza-

rom stanowiącym podstawę ana-
liz w zakresie m.in.: lokalnego 
rynku pracy, potencjału przed-
siębiorstw, stanu rozwoju szkol-
nictwa (w szczególności zawo-
dowego) oraz modeli współpra-
cy jednostek edukacyjnych i biz-
nesu w Rybniku. Równolegle  
z warsztatami trwają szczegóło-
we badania socjologiczne pro-
wadzone przez grupę ekspertów. 
Badania te zostaną wykorzystane 
w ramach drugiego bloku tema-
tycznego dedykowanego okre-
śleniu m.in. wyzwań strategicz-
nych. Trzeci blok, będący zwień-
czeniem spotkań roboczych, to 
etap formułowania rekomen-

dacji strategicznych, konkretnych typów działań 
oraz sposobów oceny strategii.

Niewątpliwie, życzeniem uczestników spotkań 
jest, by powstałe opracowania, w szczególności 
„Strategia edukacji zawodowej. Rybnik 2020” 
przyczyniły się w sposób rzeczywisty do wypro-
mowania i wspierania zawodowca – przyszło-
ściowca. Trudno dzisiaj jeszcze przesądzać kim 
jest ów zawodowiec – przyszłościowiec. Wyda-
je się, że wszyscy skłaniamy się, by mówić o czło-
wieku ambitnym, który swoimi umiejętnościami 
praktycznymi i wiedzą zawodową potrafi świa-
domie adaptować się do warunków jakie stwa-
rza nowoczesny biznes w Rybniku oraz wyko-
rzystywać inne powstające szanse. A może to za 
mało? Być może zawodowiec – przyszłościowiec 
powinien być tym, kim mistrz dla czeladnika. Na 
to pytanie warto będzie spróbować uzyskać od-
powiedź niebawem.

Dr Artur Ochojski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strategia edukacji zawodowej 2020 roku 
oczami ekspertów

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

Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Eksperci zatrudnieni przy realizacji projektu (od lewej): dr Artur Ochojski 
i dr Bogumił Szczupak (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), dr Ro-
bert Geisler (Uniwersytet Opolski) oraz radny Władysław Horabik w cza-
sie jednego z warsztatów.                                                         Zdj.: arch. org.
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Od stycznia Urząd Miasta Rybnika realizuje projekt „Zawodowiec – przyszłościo-
wiec. Strategia modernizacji kształcenia zawodowego w Rybniku”, współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Pro-
gram Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego”. Głównym celem projektu jest opracowanie strategii moder-
nizacji kształcenia zawodowego w Rybniku.



Przypomnijmy: celem projektu realizowanego przez Centrum Roz-
woju Inicjatyw Społecznych jest rewitalizacja przestrzeni miejskiej ulic 
Powstańców Śląskich i Jana III Sobieskiego, słowem ożywienie rybnic-
kiego deptaku, który jeszcze do niedawna tętnił życiem. Teraz znowu ma 
tak być, w czym mają pomóc najróżniejsze artystyczne przedsięwzięcia, 
ale i poważne konsultacje społeczne. (O projekcie również w poprzed-
nim numerze „GR”). Za nami już dwie odsłony Rybnickiego Festiwa-
lu Muzyki Dawnej z madrygałami i pieśniami XVII – wiecznej Euro-
py oraz happening „Bach, muzyką w ludzi”, w ramach którego ucznio-
wie i absolwenci szkół muzycznych w różnych punktach deptaka wy-
stępowali z mini–recitalami. Ruszyła też strona internetowa www.dep-
tak.rybnik.pl, a fotograficy Piotr Chlipalski i Michał Mrozek propono-
wali przechodniom zrobienie profesjonalnych portretów. — To próba 
zapamiętania tych wszystkich ludzi takimi, jakimi w danej chwili byli,  
a jakimi nigdy już nie będą… — mówią artyści, którzy fotografowali już 
mieszkańców Poznania, Wrocławia, Gliwic, Lublina i Cieszyna. Zrobili 
już ponad 6 tysięcy portretów, które można oglądać w sieci (atelier.po-
kochajfotografie.pl). Szkoda tylko, że uliczne atelier stanęło na Ryn-
ku miasta, a nie na deptaku, jednak wiązałoby się to ze sporymi utrud-
nieniami i koniecznością zajęcia pasa ruchu drogowego. Problem ru-
chu samochodów na ulicach Powstańców i Sobieskiego poruszali rów-
nież uczestnicy pierwszego z cyklu konsultacji społecznych dotyczą-
cych przyszłości deptaka. — Jesteśmy zadowoleni z przebiegu tego spo-
tkania, bo choć uczestników było niewielu, nie były to osoby przypadko-
we. Przyszli głównie właściciele kamienic oraz sklepów, by opowiedzieć 
o przeszkodach, na jakie natrafiają prowadząc swoje interesy. Narzeka-
li m.in. na jeżdżące samochody, które często blokują wejścia do sklepów  
i utrudniają ich normalne funkcjonowanie — mówi koordynatorka pro-
jektu Dorota Bednorz z CRIS-u. — Na kolejnych spotkaniach chcemy 
już mówić o konkretnych działaniach, jakie możemy podjąć, by coś zaczę-
ło się tu zmieniać. Kolejne spotkanie zaplanowano na 7 paździer-
nika (szczegóły na stronie internetowej projektu). 

Sportretować 
rzeczywistość 

— Po prostu jeździmy po Polsce i robimy portrety szczęśliwych lu-
dzi —mówi fotografik Piotr Chlipalski. A tych w Rybniku nie 
brakuje, ale są też i tacy, którym bolączki dnia codziennego 
nie pozwalają mówić o pełni szczęścia. Szukają jednak sposo-
bów, by to zmienić. Jedni i drudzy wzięli udział w przedsięwzię-
ciach organizowanych w ramach projektu „Deptak reWITA”.

Miasto Rybnik ogłasza nabór wniosków 
o przyznanie stypendium dla uczniów 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
w roku szkolnym 2010/2011 w ramach 
projektu „Nauka drogą do sukcesu na 
Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
„Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych”.

Projekt zakłada objęcie wsparciem stypen-
dialnym uczniów szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnionych, 
zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, 
przyrodniczych i technicznych. Szczegółowe 

kryteria przyznawania wsparcia określa Regu-
lamin przyznawania stypendiów

Druk wniosku o przyznanie stypendium wraz 
z załącznikami oraz pełną treść Regulaminu 
przyznawania stypendium można otrzymać:  
w szkole, w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta 
Rybnika, ul. Zamkowa 5, pokój 23 lub pobrać 
ze strony internetowej: www.edukacja.rybnik.
eu zakładka stypendia.

W przypadku uczniów niepełnoletnich  
w ich imieniu wnioski składają rodzice/opie-
kunowie prawni.

Miejsce składania wniosków: kancelaria 
Urzędu Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
od 8 do 30 WRZEŚNIA  2010 r.

Wnioski złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane !

Złożenie kompletnego wniosku o stypen-
dium oraz spełnianie wszystkich kryteriów 
zawartych w Regulaminie Przyznawania 
Stypendiów nie jest gwarancją otrzymania 
stypendium. 

Dodatkowe informacje – Wydział Edukacji 
Urzędu Miasta Rybnika, ul. Zamkowa 5, pokój 
23, tel. 32 43 92 284 lub 32 43 92 282.

Do ulicznego atelier Piotra Chlipalskiego i Michała Mrozka zaglądali szczęśliwi  
rybniczanie… 

„Obudzić” deptak mogą dźwięki muzyki – z mini–recitalami wystąpili tutaj uczniowie  
i absolwenci szkół muzycznych.                                                                      Zdjęcia: s  

Projekt „Deptak reWITA” ma potrwać tylko do końca stycznia 2011 
r., więc jego pomysłodawcy mają świadomość, że to zbyt krótki okres, 
by spodziewać się rewolucji. — Chcemy jednak kontynuować rozpoczę-
te działania — dodaje D. Bednorz. — Uczestnicy pierwszego spotkania 
stwierdzili, że stoimy przed bardzo trudnym wyzwaniem, ale dobrze, że je 
podjęliśmy. Już widać zainteresowanie, a będziemy zachęcać do współ-
pracy kolejne osoby i instytucje. Jesteśmy optymistami i wierzymy, że moż-
na coś zrobić. Potrzeba tylko czasu…

 (S)

STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH
W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
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— Kabaret Młodych Panów znalazł się  
w tym roku wśród gwiazd Lata z Radiem. Czy 
przy tej okazji udało się Wam bardziej zaist-
nieć w eterze?

— „Lato z radiem” ma wspaniałą tradycję, 
wiele osób słuchało i nadal słucha tej audycji. 
Chętnie przyjęliśmy zaproszenie na występy 
podczas koncertów plenerowych. Zagraliśmy 
na trzech imprezach – w Niechorzu, Gniewie  
i na finale w Ostródzie. Były to świetnie zorga-
nizowane koncerty, podczas których udało się 
nam nawiązać kontakty z myślą o tegorocznej 
Rybnickiej Jesieni Kabaretowej. „Lato z ra-
diem” ma bardzo dobrą, zróżnicowaną, docie-
rającą do szerokiego grona odbiorców promo-
cję, i na pewno na tym skorzystaliśmy. Co do 
obecności w eterze – często jesteśmy w „Trój-
ce”, w audycji Artura Andrusa. Poza audycja-
mi prezentującymi twórczość kabaretową ske-
czom trudno jest zaistnieć w radiu, bo raczej 
nie zastąpią piosenki, a program radiowy opie-
ra się głównie na muzyce i wypowiedziach pro-
wadzącego. Fragmenty naszego repertuaru po-
jawiały się więc w celach promocyj-
nych, a w całości były prezentowa-
ne podczas koncertów. 

— Na imprezy otwarte, plenero-
we częściej trafia publiczność przy-
padkowa. To większe wyzwanie dla 
artystów?

— Podczas wakacji często grali-
śmy plenerowo. Można powiedzieć, 
że jest to wyższa szkoła jazdy – część 
ludzi przychodzi dlatego, że coś się 
dzieje, a nie z myślą o konkretnym 
artyście. Ale musimy się pochwa-
lić – zdarzało się, że nasze występy 
gromadziły więcej publiczności niż 
koncerty grane przed i po nich. Ta-
kie sytuacje zawsze podbudowują, 
świadczą też o tym, że coraz więcej 
ludzi świadomie wybiera repertuar.

— Wasz kabaret dużo podróżuje. Czy zauwa-
żacie różnice poczucia humoru w różnych czę-
ściach kraju?

— Raczej nie, poza jednym: nasze śląskie 
skecze nie są rozumiane poza regionem, dla-
tego rzadko je gdzieś indziej gramy. Wszędzie 
prezentujemy podobny repertuar, czasem tylko 
wprowadzamy jakieś zmiany, jeśli jest to nasz 
kolejny występ w danej miejscowości.

— Poza występami udzielali się panowie pod-
czas warsztatów kabaretowych…

— Właśnie zakończyła się ostatnia tura 
warsztatów w ramach „Szkoły Dobrych Pomy-
słów”. W sumie było ich pięć, każdy z nas pro-
wadził jedną. Dzieci znają teksty na pamięć  
i bardzo dobrze grają. Udało się stworzyć małe 
kabarety w 26 szkołach podstawowych w Ryb-
niku. Wykorzystujemy teksty i skecze innych 
autorów. To duży projekt, który jednocześnie 
odbywa się w pięciu domach kultury. W orga-
nizacji bardzo pomaga nam Wydział Edukacji 

UM, za co serdecznie dziękujemy. Podczas fi-
nału warsztatów zaprezentuje się pięć szkol-
nych kabaretów, będzie to jedna z atrakcji „Ryj-
ka”. Zainteresowanych efektami naszej współ-
pracy z dziećmi za-
praszamy 26 paź-
dziernika do Te-
atru Ziemi Ryb-
nickiej. W przyszło-
ści chcielibyśmy do 
projektu zaangażo-
wać młodzież gim-
nazjalną i licealną. 
Ze starszymi dzieć-
mi i młodzieżą ła-
twiej pracować na 

tekstach oryginalnych, autorskich, można też 
taki kabaret pokierować gdzieś dalej. Bardzo 
nam zależy, żeby rybnickie środowisko kaba-
retowe zasilały młode talenty.

— Czego możemy się spodziewać na tego-
rocznym „Ryjku”?

— Przede wszystkim wielu urodzinowych 
atrakcji, bo to już 15. Rybnicka Jesień Kaba-
retowa. Będzie to też najdłuższy z dotychcza-
sowych, całotygodniowy „Ryjek” – od 25 do 31 
października. W poniedziałek impreza w Kul-
turalnym Klubie, specjalny projekt kabaretu 
Łowcy.B oraz komediowy wieczór rybnickiego 
DKF–u. We wtorek – wspomniany finał Szko-
ły Dobrych Pomysłów i Galowy Wieczór Ka-
baretowy, na którym wystąpią Ani Mru Mru, 
Smile, Słoiczek po cukrze oraz Kabaret Mło-
dych Panów. Wspólnie zaprezentujemy nie-
standardowy spektakl łączony. W środę po 
raz pierwszy na „Ryjku” wystąpi Kabaret pod 
Wyrwigroszem z nowym programem, tego sa-

mego dnia też zaplanowaliśmy konkurs pod 
przewrotną nazwą „One Ryj Show”, na któ-
rym zaprezentują się soliści. W czwartek kon-
kurs Mały Ryjek oraz spektakl zagraniczny…  

z Zielonej Góry – w pro-
gramie piosenki Kabare-
tu Starszych Panów. Bę-
dzie to jednak coś zu-
pełnie innego niż nie-
dawny koncert w Opolu.  
W piątek i sobotę kon-
kurs główny – premie-
ry w wykonaniu najlep-
szych kabaretów. W pią-
tek ponadto wieczór ko-

medii improwizowanej w wykonaniu grupy Ad 
Hoc z Krakowa. To występ bez scenariusza, ar-
tyści reagują na to, co się dzieje wokół. W nie-
dzielę koncert finałowy z Telewizją Polsat, któ-
ry poprowadzi Piotr Bałtroczyk. Przyzwyczaili-
śmy publiczność do mocnych finałów „Ryjka”, 
w tym roku też tak będzie. Ponadto w centrum 
Focus Mall będzie można się spotkać z kabare-
tami, chwilę porozmawiać. (Szczegóły progra-
mu „Ryjka” na stronie 35).

— Atrakcji rzeczywiście zapowiada się spo-
ro…

— Ktoś może powie, że to nie stary, dobry 
„Ryjek”. Można stać w miejscu, można się roz-
wijać. W środowisku kabareciarzy mówi się, 
że PAKA jest największym festiwalem, „Ry-
jek” – najważniejszym. To prestiżowa impreza 
o znaczeniu ogólnopolskim. Serdecznie wszyst-
kich zapraszam.

— Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Małgorzata Tytko

Lato i jesień Młodych Panów

O tym, co Młodzi Panowie robili podczas wakacji i jakie atrakcje przygotowują 
na „Ryjka”, opowiada Piotr Sobik z KMP, dyrektor organizacyjny Rybnickiej Je-
sieni Kabaretowej.

Jak widać, zajęcia z kabaretem przyniosły dzieciom wiele radości.                 Zdjęcia: arch. red.

Inauguracja warsztatów ka-
baretowych miała miejsce w 
UM Rybnika.



Pierwsza edycja Dni miała swoją inaugura-
cję w kościele św. Antoniego w Rybniku dla 
uświetnienia obchodów 25–lecia Filharmonii 
ROW. W 1992 roku nastąpiło rozszerzenie for-
muły festiwalu i zmiana nazwy na Dni Muzyki 
Organowej i Kameralnej. Od pierwszych edy-
cji aż do początków XXI wieku koncerty or-
ganowe i kameralne były organizowane w ko-
ściołach na terenie miast dzisiejszego subre-
gionu południowo–zachodniego we współpracy  
z działającymi tam ośrodkami kultury. Podczas 
wszystkich koncertów wystąpiło ponad 50 wir-
tuozów gry organowej z całej Europy. Podob-
na liczba muzyków zagrała w duetach i triach. 
Zaprezentowało się wiele chórów, zespołów 
kameralnych, instrumentalnych oraz zespo-
łów muzyki dawnej.

Organizatorem imprezy jest Rybnickie Cen-
trum Kultury, a kierownictwo artystyczne spra-
wuje od wielu lat pedagog klasy organów szkół 
muzycznych w Rybniku i Raciborzu, koncer-
tująca organistka Elżbieta Włosek–Żurawiec-
ka. To również dzięki niej rybnicka i racibor-
ska publiczność miała okazję poznać wybitnych 
wykonawców polskich, a także z wielu krajów 
europejskich, a nawet artystów spoza nasze-
go kontynentu.

Inauguracja jubileuszowych Dni, a również 
większość pozostałych koncertów, miała miej-
sce na początku września w kościele Matki Bo-
skiej Bolesnej. Wystąpiły: animatorka impre-
zy Elżbieta Włosek–Żurawiecka (pozytyw, or-
gany), Gabriela Ciołek–Sitter (śpiew), Alek-
sandra Stopa (wiolonczela) oraz Amerykan-
ka Vicki Melin (flet traverso), która w Polsce 
już wcześniej gościła, odbywając tournée arty-
styczne z E. Włosek–Żurawiecką. Mieszkają-
ca w San Francisco amerykańska artystka stu-
diowała w bostońskim Uniwersytecie Mistrzów 
Muzycznych oraz w Konserwatorium Królew-
skim w Hadze w Holandii. Specjalizuje się  
w muzyce barokowej i renesansowej, gra na ko-
pii fletu traverso z XVII w. 

Sprawująca kierownictwo muzyczne festiwa-
lu i jego współorganizatorka E. Włosek–Żura-
wicka była uczennicą znakomitego pedagoga 
katowickiej Akademii Muzycznej Juliana Gem-
balskiego oraz absolwentką podyplomowych 
studiów w Tuluzie, pedagogiem i koncertują-
cą organistką. A. Stopa ukończyła AM w Kra-
kowie, gdzie grała w orkiestrze kameralnej Ca-
pella Cracoviensis, była też członkiem i współ-

założycielem Zespołu Muzyki Barokowej.  
G. Ciołek–Sitter jest absolwentką muzykologii 
UJ w Krakowie, gdzie w PSM II st. podjęła rów-
nież naukę śpiewu. Pracowała w redakcji En-

cyklopedii Muzycznej oraz prowadziła działal-
ność koncertową. Nie zaprzestała jej w USA, 
gdzie przebywała od 1992 do 2005 r. (Więcej  
o amerykańskich losach tej artystki w „GR” z 
grudnia 2009 r.). E. Włosek–Żurawiecką, A. 
Stopę i G. Ciołek–Sitter łączy rybnicka szkoła 
muzyczna, której są absolwentkami, a dziś pe-
dagogami. Na koncercie o wyjątkowym nastro-
ju zabrzmiał m.in. Haendel i Vivaldi. 

Kolejny koncert w „starym” kościele był ukło-
nem w stronę jednego z najwybitniejszych peda-
gogów i wirtuozów organów w Polsce, profesora 
AM w Katowicach Juliana Gembalskiego, który 
już jako młody, świetnie zapowiadający się so-
lista, wystąpił w pierwszym rybnickim festiwalu 
przed ćwierćwieczem. J. Gembalski jest laure-
atem wielu nagród w konkursach improwizacji 
fortepianowej i organowej w Polsce oraz innych 
laurów, a także Archidiecezjalnym Wizytato-
rem Organów i Organistów, zaś w 2004 r. zało-
żył pierwsze w Europie Środkowo–Wschodniej 
Muzeum Organów. Artysta, obok utworów J.S. 
Bacha oraz XVIII–wiecznych i współczesnych 
kompozytorów, wykonał brawurowe improwi-
zacje na temat pieśni maryjnych.

Recital organowy da również Wieland Me-
inhold z Niemiec (26 września), gwiazda or-
ganistyki europejskiej, artysta nagrywający naj-
więcej płyt z muzyką organową. W programie, 
obok kompozycji wykonawcy i jego improwiza-
cji, pojawiły się utwory Georga Telemanna, Jo-
hanna Kittela czy Françoise Couperina. 

Na jedynym koncercie w kościele św. Józe-
fa Robotnika wystąpili uczniowie i absolwenci 
klasy organów oraz z klasy fletu, oboju i skrzy-
piec szkoły muzycznej Szafranków. Klasa or-
ganów E. Włosek–Żurawieckiej liczy 10 adep-
tów sztuki organowej, którzy zgłębiają literatu-

rę organową oraz grę liturgiczną.
Na wtorek, 28 września, w kościele MBB 

zaplanowano występ znakomitego zespołu mu-
zyki dawnej „Cantores Minores Vratislaviensis” 
pod dyrekcją Piotra Karpety, godnego konty-
nuatora dzieła znakomitego dyrygenta Edmun-
da Kajdasza, prowadzącego wrocławski zespół 
w czasach, kiedy był on jednym z nielicznych 
kameralnych chórów wykonujących muzykę 
dawną. To wciąż znakomity zespół, a jednym  
z ostatnich sukcesów była nominacja płyty „Ja-
snogórska Muzyka Dawna vol. 21” do nagro-
dy Fryderyk 2007. — Ten koncert będzie zapew-
ne odpowiednim ukoronowaniem jubileuszo-
wej edycji festiwalu, na którym pojawiło się kil-
ku naprawdę ważnych artystów z kręgu muzyki 
organowej i kameralnej. Mam nadzieję, że pu-
bliczność będzie tak zróżnicowanym programem  
z udziałem znakomitych solistów usatysfak-
cjonowana — powiedziała E. Włosek–Żura-
wiecka, która już myśli o przyszłorocznej edy-
cji imprezy docenianej może przez niewiel-
ką, ale szczególnie wrażliwą muzycznie gru-
pę melomanów.

(r)

25. Dni Muzyki Organowej i Kameralnej

Gwiazdy na jubileusz

Na inaugurację koncert w wykonaniu czterech pań (od lewej): Gabriela Ciołek–Sitter, Elżbieta Włosek–Żurawiecka,  
Aleksandra Stopa i gość z USA Vicki Melin.                                                                                                    Zdj.: r

Kończą się jubileuszowe, 25. Dni Muzyki Organowej i Kameralnej w Rybniku. 
Impreza, jako Dni Muzyki Organowej, została zapoczątkowana w 1985 roku przez 
Bolesława Motykę – ówczesnego dyrektora Filharmonii ROW, przy współudziale 
Henryka Klaji – wirtuoza gry na organach. 
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Na szczęście niska frekwencja okazała się jedyną słabością III Międzyna-
rodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego. Pogoda, choć w ciągu dnia kapry-
śna, pozwoliła utrzymać plenerowy charakter imprezy na scenie rybnickiego 
kampusu. W czwartek przed jazzowym weekendem South Silesian Brass Band 
z dachu angielskiego „piętrusa”, jeżdżącego po ulicach naszego miasta, rozko-
łysał mniej i bardziej przypadkową publiczność tego niecodziennego występu. 
Sobotni koncert rozpoczęli sąsiedzi z Czech – Academic Jazz Band. Dziesię-
ciu panów we frakach zrobiło wrażenie (nie tylko na paniach…) zanim jeszcze 
usłyszeliśmy pierwsze dźwięki. Okazało się, że nie tylko wyglądają jak przenie-
sieni z czasów zadymionych lokali okresu prohibicji, ale prezentują też intere-
sujące opracowania jazzowych standardów. Połączenie przemyślanej aranżacji 
i momentów improwizacji oraz poczucie humoru czeskich muzyków z powo-
dzeniem zainaugurowały serię koncertów. Profesor Andrzej Schmidt przed-
stawiał każdy zespół i opowiadał rzetelne i naukowo, a przy tym niezwykle 
dowcipnie o historii jazzu. Jeszcze tego samego dnia zagrali Słowacy z Vlado 
Vizar Revival & Traditional Jazz Band (jazz tradycyjny i dixielandowy) oraz 
Leliwa Jazz Band z Tarnowa, prezentujący własną stylistykę m. in. utworów  
z okresu wczesnego swingu i światowych szlagierów wokalnych. Wieczorem 
najwięksi miłośnicy jazzu przenieśli się na jam session do Teatru Ziemi Rybnic-
kiej, gdzie swoje muzyczne fascynacje rozwijali do wczesnych godzin rannych… 

Niedzielny koncert rozpoczął gliwicki Enerjazzer, który zagrał wiele polskich 
standardów we własnych opracowaniach. Mocnym finałem imprezy okazał się 
występ Sincopa Jazz Band z Kolumbii. Goście z Ameryki Południowej łączą 
jazz tradycyjny z melodiami poszczególnych regionów swojego kraju, a następ-
nie przekładają je na styl dixielandowy. Grupę w 2004 roku założył pochodzą-
cy z Chorzowa Janusz Kopytko, któremu udało się do swoich muzycznych po-
mysłów zaangażować zdolną kolumbijską młodzież. Trudno też nie zauważyć, 
że był to jedyny festiwalowy zespół, mający w swym składzie kobietę – niezwy-
kle uzdolnioną wokalistkę Luisę Pabón. Kolumbijczycy zagrali świetny, pory-
wający koncert – i tak skończył się III Międzynarodowy Festiwal Jazzu Trady-
cyjnego. Organizatorzy niech już pracują nad następnym, a my nad sobą wza-
jemnie – żeby za rok nie zabrakło publiczności...

(m)

Jazzowy koniec wakacji
W ostatni weekend sierpnia rybniczanie mogli do woli słuchać 

jazzu tradycyjnego w świetnych wykonaniach polskich i zagranicz-
nych muzyków. Szkoda, że tylko nieliczni zdecydowali się w ten spo-
sób pożegnać wakacje…

Do udziału w festiwalu muzycznie zachęcał rybniczan South Silesian Brass Band.            Zdjęcia: m

Niezwykle ciepło przyjęty przez publiczność Sincopa Jazz Band 
z Kolumbii.

Sąsiedzi z Czech – Academic Jazz Band.

Vlado Vizar Revival & Traditional Jazz Band.

Słowacy grali jazz tradycyjny i dixielandowy.

Gliwicki Enerjazzer zagrał jazzowe wersje znanych polskich 
melodii.
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Tańce połamańce 
To, co dla jednych jest trudnym do opanowania układem „wigi-

basów”, dla innych – nie tylko dobrą zabawą, ale i sposobem na ży-
cie i wyrażanie własnych emocji.

Potwierdził to organizowany już po raz szósty przez Rybnickie Centrum 
Kultury ogólnopolski turniej tańca break dance „Bez spiny”. Wzięło w nim 
udział wielu młodych ludzi, których łączy pasja i sposób bycia – podob-
ny strój, specyficzny język, swoboda oraz muzyka. W tanecznej „bitwie”,  
w której obowiązywała zasada bez spiny czyli bez przemocy, rywalizowało 
14 drużyn z całej Polski, o równie wymyślnych nazwach, co układach ta-
necznych. W gronie laureatów znaleźli się rybniczanie ze znanej już forma-
cji „Oczy ważki”, którzy zajęli II miejsce, wyprzedzając „Bruuk Style Uni-
kal Family” z Rzeszowa. Pierwsze miejsce wytańczyła ekipa „Sharon Sto-
nes” z Krakowa. Zwycięzcy otrzymali 3 tys. zł nagrody i puchar, ale człon-
kowie każdej z grup robili wszystko (czasem wbrew prawom grawitacji), 
by nie tyle wywalczyć laury, co zyskać uznanie w oczach konkurentów i ju-
rorów oraz zdobyć aplauz publiczności, niestety, mniej licznej niż w latach 
poprzednich. Obserwując występy na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej mia-
ło się wrażenie, że rywalizacja zeszła na dalszy plan, a oni po prostu świet-
nie się bawią i bez wysiłku wspinają się na wyżyny swoich umiejętności,  
w rytm dobrej muzyki.                                                                               (S)

Nazwiska te kojarzą się z najświetniejszym 
okresem polskiej poezji śpiewanej. Nikt nie 
prześcignie Ewy Demarczyk i jej mistrzowskich 
interpretacji tuwimowskiego „Tomaszowa” czy 
„Karuzeli z Madonnami” do słów Białoszew-
skiego. „Karuzela Group” nie próbuje, jak to 
się czasem, niestety, zdarza, powtarzać wcze-
śniejszego wykonania. Siłą polsko–norweskie-
go projektu jest nowe spojrzenie na to, co wszy-
scy znamy i lubimy. Międzynarodowy skład ze-
społu wyprowadza tę twórczość poza granice 
państwa i momentu historycznego, w którym 
powstała. W tekstach Osieckiej między wersa-

mi jest zapisana polska bieda i szarość PRL–u. 
Dziś już możemy powiedzieć, że to historycz-
no–społeczna specyfika, koloryt, świadectwo 
epoki – ale na tym przecież się ta twórczość 
nie kończy. „Karuzela Group” odważnie wy-
ciąga rodzimą piosenkę poetycką z przytul-
nego zaścianka (to nie ironia, ale określenie 
zadomowienia, osłuchania, przyzwyczajenia)  
i pokazuje jej nowe, autorskie, międzynarodo-
we oblicze. Aranżacje nie od razu dają się po-
nieść znanej nam melodyjności (skądinąd pro-
stej i wyrafinowanej jednocześnie), w sekwen-
cjach początkowych kierują się w stronę mu-

Wydawać by się mogło, że kwiaty są już ogranym tema-
tem w malarstwie, ale, jak udowadniają uczestnicy VIII 
już Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Kwiaty”, 
wciąż można go odkrywać na nowo…  

Szczególnie, że tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Zwy-
kłe i niezwykłe”. — Urzekło  
nas nie tylko bogactwo barw, 
ale również wielka różnorod-
ność przedstawienia kwia-
tów – od realistycznych do 
abstrakcyjnych — mówi jed-
na z jurorek Krystyna Kapu-
sta – Wnuk. Druga, Bogu-
miła Karaś – Lapczyk, do-
daje: — Tegoroczna edycja 
konkursu po raz kolejny po-
kazała, że ten temat się nie 
starzeje. Dużą przyjemnością 
było oglądać nadesłane prace  
i jak zwykle trudno było wy-
brać te najlepsze. Szczególnie,  
że w konkursie wzięło udział 
49 placówek z całego kraju 
nadsyłając 580 prac, dlatego w poszczególnych kategoriach wieko-
wych przyznawano nie tylko nagrody i wyróżnienia, ale i kwalifika-
cje do wystawy. W gronie najlepszych były też rybniczanki – Alek-
sandra Świderek, Emilia Rębowska, Barbara Bugdol (na zdj.),  
Maja Kopel, Nina Dziwoki, Ewa Oleś i Anna Kiszka (wszystkie 
z OPP Zespół „Przygoda”) oraz Kaja Pojda z Młodzieżowego 
Domu Kultury. Organizatorem konkursu jest Ognisko Pracy Po-
zaszkolnej Zespół „Przygoda”, a prace pokazano w Powiatowej  
i Miejskiej Bibliotece Publicznej.                                              (S)

Tora Augestad i Joanna Lewandowska–Zbudniewek 
dały popis wokalnych możliwości. 

Zdj.: m

Norweskie brzmienia 
w pustej sali W Teatrze Ziemi Rybnickiej 

dla nielicznie przybyłej publicz-
ności wystąpił polsko–norweski 
zespół „Karuzela Group”, arty-
stycznie kierowany przez Grze-
cha Piotrowskiego. Muzycy za-
prezentowali własne aranżacje  
i interpretacje polskich piosenek 
z tekstami Agnieszki Osieckiej, 
Juliana Tuwima, Jacka Kacz-
marskiego, a nawet Mirona Bia-
łoszewskiego. 

zycznego minimalizmu, zaskakują oryginalnym 
podejściem wokalnym. Norweskie przekłady 
tekstów dla większości słuchaczy są dostępne 
tylko w warstwie brzmieniowej, ale skoro i tak 
wiemy, o co chodzi, możemy się bardziej skon-
centrować na emocji i ekspresji artystów. Cie-
kawym doświadczeniem był pozajęzykowy od-
biór fragmentów „Oczu tej małej”, kiedy śpie-
wano na przemian polskie i norweskiej syla-
by. Eksperyment, zabawa, radość z muzyko-
wania. Między kolejnymi utworami wykonaw-
cy opowiadali o pierwszym kontakcie z polską 
piosenką, o swoim spotkaniu i wzajemnej in-
spiracji. Tylko jeden tekst wciąż pozostaje ta-
jemniczy zarówno dla polskiej, jak i norweskiej 
części zespołu. To wspomniana już „Karuzela 
z madonnami” Białoszewskiego – wiersz, któ-
ry wszyscy znają i mało kto rozumie... Muzycy 
przyznali, że wciąż poszukują dobrego inter-
pretatora tego utworu.

Szkoda tylko, że rybnicka publiczność zigno-
rowała tak interesujący koncert. Dodajmy, że 
Rybnik znalazł się na trasie zespołu w towarzy-
stwie Poznania, Warszawy, Wrocławia, Krako-
wa – więc na pewno nie jest prowincją w sensie 
geograficznym, za to na własne życzenie staje 
się nią w sensie mentalnym. Przykre.  

(m)

Teatralną scenę opanowali tancerze break dance. 
Zdj.: s

32 Nr 9/471; wrzesień 2010



Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 33

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

Pod takim hasłem 4 października br. 
rozpocznie się 17. edycja Konfrontacji 
Filmowych organizowanych przez Dys-
kusyjny Klub Filmowy „Ekran”, przy 
wsparciu Rybnickiego Centrum Kultury.

W kolejne poniedziałki października i listo-
pada w Teatrze Ziemi Rybnickiej zaprezento-
wanych zostanie 16 (po dwa każdego wieczoru) 
znaczących produkcji z tego i ub. roku oraz kla-
sycznych filmów pozyskanych z Filmoteki Na-
rodowej. Nieprzypadkowo dobrane filmy sta-
nowią ilustrację przewodniego tematu każdego 
wieczoru, a jeden z nich – „Życie jest kabare-
tem” (25 października), wpisuje się w program 
jubileuszowego „Ryjka”. Początek wszystkich 
seansów o godz. 18.00.

W 46. roku swojej działalności w zarządzie 
DKF „Ekran” zaszły zmiany osobowe. Preze-
sem klubu została Mariola Rak, zaś jego zało-
życiel i wieloletni szef Wojciech Bronowski bę-
dzie odtąd pełnił funkcję wiceprezesa, a dotych-
czasowy wiceprezes Kazimierz Grzonka jako 

skarbnik zajmie się finansami klubu. W skład  
zarządu wchodzą również Mieczysław Żabic-
ki – sekretarz oraz Piotr Sobik – członek zarzą-
du. Oficjalnym adresem DKF „Ekran” będzie 
ul. Saint Vallier 1, czyli siedziba Rybnickiego 
Centrum Kultury.    

— DKF „Ekran” z jego po-
nad 45–letnią historią, to waż-
ny punkt na kulturalnej ma-
pie miasta i mam nadzieję, 
że tak będzie nadal — mówi 
Mariola Rak. — Z DKF  
„Ekran” współpracuję od 2001 
roku, a od 6 lat zajmuję się lo-
gistyką związaną z projekcja-
mi filmowymi. W czerwcu br. na walnym zebra-
niu członków klubu zostałam wybrana do jego 
zarządu. Powierzono mi funkcję prezesa, co wią-
że się z nowym podziałem obowiązków dla każde-
go z członków zarządu. Jako nowy prezes chciała-
bym, żeby repertuar był w dalszym ciągu dobiera-
ny zgodnie z ideą DKF i jej służył, a prezentowane 

przez nas filmy pobudzały do myślenia i dyskusji, 
wzbogacając wiedzę o życiu i świecie. Chcę pod-
kreślić, że repertuar DKF „Ekran” będzie ustala-
ny przez wszystkich członków zarządu (każdy z 
członków przygotowuje propozycje filmów i pod-
czas zebrań wspólnie będziemy ustalać repertuar 
na najbliższe miesiące). Oczywiście nasi klubowi-
cze, również mają możliwość składania propozycji 
filmowych poprzez e–maila, facebooka i ich głos 
jest ważną wskazówką w doborze filmów. Mam 
nadzieję, że w dobie telewizji, multipleksów i po-
wszechnego dostępu do publikacji filmowych w In-
ternecie, członków klubu będzie przybywało, a my-
ślę tu o młodzieży licealnej i akademickiej. Uczest-
nictwo w klubowych projekcjach to nie tylko oka-
zja do poznania wartościowych i niekomercyjnych 
filmów, lecz także możliwość aktywnego ich oce-
niania, co pozwala na szersze spojrzenie na sztukę 
i otaczającą  nas rzeczywistość. Pragnę, aby współ-
praca wszystkich członków zarządu  układała się 
pomyślnie i twórczo dla dobra naszych wiernych i 
licznych klubowiczów.

Poniżej repertuar konfrontacji na paź-
dziernik, propozycje listopadowe w następ-
nym numerze. 

17. Konfrontacje Filmowe DKF „Ekran”

Czas na dobre kino

Nowa prezes DKF 
„Ekran” Mariola  
Rak.

TEMAT: NOWE KINO POLSKIE 
poniedziałek, 4 października, godz. 18.00

WENECJA
prod. Polska, 2010 r., 
dramat, 110 min., scen. 
o reż.: Jan Jakub Kolski.
Marek ma 11 lat i ko-
cha Wenecję. Nadcho-
dzi lato 1939 roku. Te 
wakacje mają speł-
nić wielkie marzenie 

chłopca. Niestety, ojciec Marka trafia do ar-
mii, a chłopiec ląduje w Zaleszczykach nad 
Sanem, w rozległej willi ciotki Weroniki.

RÓŻYCZKA
prod. Polska, 2010 r., 
dramat, 118 min., reż.: 
Jan Kidawa–Błoński, 
scen.: Maciej Karpiński, 
J. Kidawa–Błoński.
Znany pisarz przeżywa 
romans z dużo młod-
szą od siebie, piękną 

kobietą. Zaślepiony uczuciem nie podejrze-
wa, że ich kontrowersyjny związek może nie 
być kwestią przypadku. Opowieść zainspiro-
wana prawdziwymi wydarzeniami.

TEMAT: LITERATURA I HISTORIA
poniedziałek, 11 października, godz. 18.00

BLASZANY BĘBENEK
prod. RFN, 1979 r., dra-
mat historyczny, 110 
min., reż.: Volker Schlön-
dorff, scen.: Franz Seitz, 
Jean-Claude Carrière.
Oskar w dniu swoich 
trzecich urodzin podej-
muje w pełni świado-

mą decyzję, że z dorastaniem koniec. Film 
według głośnej powieści Gintera Grassa

PUSTELNIA PERMEŃSKA
prod. Francja, 1948 r., 
dramat kostiumowy, 
110 min., reż.: Chri-
stian–Jaque, scen.: Pier-
re Véry, Pierre Jarry.
Rzecz o wielkiej miło-
ści na tle walk epoki 
Napoleońskiej. Dramat 

kostiumowy wg powieści światowej sławy 
pisarza – Stendhala.
W roli gównej legenda Gérard Philipe.

TEMAT: KAŻDY SZUKA MIŁOŚCI
poniedziałek, 18 października, godz. 18.00

FISH TANK
prod. Wielka Brytania, 
2010 r., dramat, 124 
min., scen. i reż.: An-
drea Arnold.
Nagrodzony przez Jury 
tegorocznego festi-
walu w Cannes, film 
w reżyserii uhonoro-

wanej Oscarem Andrei Arnold. Przejmują-
ca opowieść o dorastaniu i walce o swo-
je marzenia.

ELEGIA
prod. USA, 2008 r., 
melodramat, 108 min., 
scen.: Isabel Coixet, 
reż.: Nicholas Meyer.
Historia namiętnego 
i tragicznego roman-
su siedemdziesięcio-
letniego wykładowcy  

i publicysty kulturalnego Davida Kepesha 
(Ben Kingsley) z młodą piękną studentką 
Consuelą Castillo (Penélope Cruz).

TEMAT: ŻYCIE JEST KABARETEM
poniedziałek, 25 października, godz. 18.00

REJS
prod. Polska, 1970 
r., komedia, 65 min., 
reż.: Marek Piwowski, 
scen.: M. Piwowski, Ja-
nusz Głowacki
Zwykły rejs statkiem 
wycieczkowym po Wi-
śle. Przypadkowo na 

pokład dostaje się pasażer na gapę, któ-
ry zostaje wzięty przez kapitana za kaow-
ca (instruktora kulturalno–oświatowego). 
Kultowa polska komedia.

PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO
prod. USA, 1959 r., 
komedia, 120 min., 
reż.:  Bi l ly Wilder, 
scen.: I.A.L. Diamond, 
B. Wilder
Dwóch muzyków – 
Joe i Jerry, zostaje bez 
pracy, a na domiar 

złego stają się świadkami porachunków 
gangsterskich... Ścigani przez mafię decy-
dują się na wyjazd wraz z żeńską orkiestrą.



XXV Konkurs Gawędziarzy 
Pogawędzimy?
Celem dorocznego Konkursu Gawędziarzy jest prezen-

tacja jednego z gatunków prozy epickiej, jakim jest ga-
węda – ustna opowieść autora, nawiązująca do zdarzeń 
historycznych, osobistych przeżyć oraz zwyczajów i ob-
rzędów danego regionu. Konkurs ma charakter otwarty i 
przystąpić do niego może każdy, kto ukończył 14 lat. 20 
października br. upływa termin zgłoszeń. Przesłuchania 
konkursowe będą się odbywały 25 października br. od 
godz. 10.00 w sali kameralnej RCK.

Z uwagi na jubileuszowy charakter tegorocznego kon-
kursu uroczystą galę, która odbędzie się 28 październi-
ka, uświetni premierowy koncert Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” im St. Hadyny zatytułowany Biesiada śląska ze 
„Śląskiem”. Pula nagród  konkursu została zwiększona 
do 6000 zł. Ponadto jury w składzie: Maria Pańczyk–Po-
zdziej, Alojzy Lysko, Michał Smolorz zadecyduje, kto z lau-
reatów wystąpi w biesiadzie rejestrowanej przez Antenę 
Górnośląską. Karta zgłoszenia i regulamin dostępny jest 
na naszej stronie internetowej www.kultura.rybnik.pl.
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Koncerty, 
spektakle
10 października, 
godz. 17.00, RCK
Koncert Symfonicz-
ny z okazji 50-lecia 
istnienia Filharmo-

nii Rybnickiej, inaugurujący XLI Rybnickie 
Dni Literatury. Zagra Orkiestra Symfonicz-
na im. Braci Szafranków pod dyrekcją Mi-
rosława J. Błaszczyka oraz wystąpią soliści: 
Wiesław Szlachta – fortepian, Michał Mar-
col – skrzypce. W programie utwory Fryde-
ryka Chopina, Henryka Wieniawskiego i Pio-
tra Czajkowskiego.
13 października, godz. 19.00, RCK
Antoni Cwojdziński „Hipnoza”. Przedsta-
wienie to błyskotliwy dialog między aktor-
ką–pacjentką i lekarzem, wyznawcą terapii 
hipnotycznej. Na scenie Beata Ścibakówna 
i Rafał Królikowski.
15 października, godz. 19.00, RCK
„Multimedialne coś” – surrealistyczny, za-
bawny, pełen muzyki spektakl Bogusława 
Schaeffera. Występują: Marek Frąckowiak, 
Agnieszka Wielgosz, Waldemar Obłoza, 
Bogusław Schaeffer.
16 października, godz. 18.00, RCK
„Stachura” – spektakl poetycko–muzyczny z 
udziałem Piotra Machalicy w wykonaniu Te-
atru im. Adama Mickiewicza z Częstochowy.

Kino
11 października, godz. 18.00, RCK
„Literatura i historia w filmie” – wieczór 
pierwszy. Projekcje filmów: Blaszany bębe-
nek i Pustynia parmeńska.

12 października, godz. 20.00, RCK
„Literatura i historia w filmie” – wieczór dru-
gi. Panel dyskusyjny – Darek Foks, Tadeusz 
Sobolewski.

Spotkania
11 października, godz. 10.00, RCK
Konferencja naukowa „Literatura a muzy-
ka. Dialogi interpersonalne”
„Więcej niż może dać myślenie. O muzyce 
w poezji: od Kierkegaarda do Iwaszkiewi-
cza” – dr Piotr Bogalecki.
„Wpływ Ryszarda Wagnera na polską kul-
turę przełomu wieków XIX i XX” – dr Ro-
bert Siewiorek.
„Traktat o Kaliope” – dr Zbigniew Kadłu-
bek.
„Muzyka świata (codzienności) w twórczo-
ści Jaromira Typlta” - Karolina Pospiszil.
„Wonderous Stories – Rock jak literatura”  
– dr Jacek Kurek.
Oprawa muzyczna – uczniowie Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Ryb-
niku.
11 października, godz. 16.00, PiMBP
„W poszukiwaniu polskich śladów w RPA” 
– spotkanie autorskie z dr. Józefem Mu-
siołem. 
12 października, godz. 12.00 – PiMBP, 
godz. 15.00 DK Niewiadom 
Spotkanie z Ewą Nowak – autorką felieto-
nów, opowiadań oraz powieści dla dzieci  
i młodzieży.
12 października, godz. 16.00, RCK Gale-
ria Oblicza
Podsumowanie konkursów literackich 
(„Opowieść z książką w tle – refleksje nt. li-

teratury/uwag kilka o literaturze”, konkurs 
na oryginalny scenariusz bajki oraz konkurs 
poetycki „Szczęście – słowo klucz”). Warsz-
taty dla uczestników konkursu z udziałem 
jurorów.
12 października, godz. 18.00, RCK
„W salonie Chopina” – koncert oraz re-
cytacja wierszy nagrodzonych w kon-
kursie poetyckim „Szczęście – słowo 
klucz”. Wykonawcy: Artur Hes – forte-
pian, Elżbieta Stawarska – skrzypce,  
altówka, Joanna Stawarska – śpiew, pro-
wadzenie, Paweł Stawarski – skrzypce, re-
cytatorzy z Teatru Rondo TZR.
13 października, godz. 9.30, PiMBP
Spotkanie z Agnieszką Frączek, autorką 
wierszy dla dzieci.
13 października, godz. 16.00, PiMBP
Spotkanie z Wojciechem Bonowiczem – 
poetą, publicystą, dziennikarzem, autorem 
książek o ks. Józefie Tischnerze i wywiadu 
rzeki z Janiną Ochojską).
14 października, godz. 18.00, RCK
Otwarcie wystawy „Moje Indie” – spotkanie 
z Jarosławem Kretem, połączone z poka-
zem slajdów.
16 października, godz. 16.00, RCK Gale-
ria Oblicza
Spotkanie autorskie z Adamem Wiedeman-
nem – poetą, prozaikiem, malarzem, rysow-
nikiem, krytykiem literackim i muzycznym, 
trzykrotnie nominowanym do Nagrody Nike. 
Moderator: Robert Rybicki.
21 października, godz. 17.00, PiMBP
Spotkanie z Olgą Tokarczuk. Prowadzenie: 
Grzegorz Walczak.

Wystawa malarska
Zapraszamy na otwarcie wystawy 

prac rybnickiego artysty Macieja Ko-
zakiewicza.

• 1 października, godz. 18.00 Ga-
leria „Oblicza”, wstęp wolny

Wieczór z operetką
Na scenie TZR Gliwicki Teatr Muzycz-

ny pod dyrekcją Rubena Silvy przedsta-
wi operetkę „Zemsta nietoperza”. Za-
interesowanych melomanów serdecz-
ne zapraszmy.

• 17 października, godz. 17.00

Klimakterium… i już!
Ciesząc się niesłabnącą popularno-

ścią spektakl komediowy, gatunkowo 
usytuowany między kabaretem, mu-
sicalem a farsą. Gwiazdorska obsada, 

wspaniałe piosenki, duża dawka do-
brego humoru.

• 23 października, godz. 16.00 i 19.30

Tancerze dzieciom
Uroczysta gala Dni Tańca 2010 jest 

dedykowana dzieciom niepełnospraw-
nym. Podczas gali pokaz tańca towa-
rzyskiego. Bilety-cegiełki wspomogą 
Stowarzyszenie Logos Na Rzecz Dzieci, 
Młodzieży oraz Absolwentów Specjal-
nego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

• 24 października, godz. 18.00

„Śląsk” biesiadnie
Koncert zespołu „Śląsk” uświet-

ni Galę XXV Konkursu Gawędziarzy.  
W trakcie wieczoru prezentacja konkur-
sowych finalistów.

• 28 października, godz. 18.00

Serdecznie zapraszamy na XLI Rybnickie Dni Li-
teratury, które w tym roku odbędą się między 
10 a 21 października. Na „kulturożerców” czeka  
wiele ciekawych spotkań i imprez kulturalnych.



Poniedziałek, 25 października
DKF „EKRAN” RYBNIK:
godz. 18.00, bilet: 15 zł (w kasie RCK)
• REJS (POL) Reż. Marek Piwowski
• PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO (USA) Reż. Bil-
ly Wilder

KULTURALNY CLUB:
godz. 21.00, bilet: 20 zł 
• Transcendentalny Szansonista – Pro-
jekt specjalny członków kabaretu Łowcy.B 

Wtorek, 26 października
Rybnickie Centrum Kultury
godz. 16.30, wstęp bezpłatny
• Finał Szkoły Dobrych Pomysłów – 
warsztatów kabaretowych prowadzonych 
przez Kabaret Młodych Panów
godz. 19.30, bilet: 55 zł
• Galowy Wieczór Kabaretowy: Ani Mru 
Mru, Kabaret Młodych Panów, Smile, Sło-
iczek po cukrze.

Środa, 27 października
Klub Energetyka Fundacji Elektrowni Rybnik
godz. 18.00, bilet: 50 zł
• ONE RYJ SHOW – Konkurs Solistów – Ja-
cek Ziobro, Kabaret Tenor – Czesław Jaku-
biec, Katarzyna Piasecka, Kacper Ruciński
• Kabaret Pod Wyrwigroszem 

Czwartek, 28 października 
Klub Energetyka Fundacji ER
godz. 18.00, bilet: 50 zł
• Mały Ryjek [Chyba, Czwarta Fala, Kałasz-
nikof, Liquidmime, Szarpanina]
• „Miasteczko” – Spektakl z piosenka-
mi Kabaretu Starszych Panów (Jurki, Słu-
chajcie, Hlynur, Babeczki z Rodzynkiem oraz 
Władysław Sikora) 
 
Piątek, 29 października
Klub Energetyka Fundacji ER
godz. 17.00, bilet: 70 zł
• Konkurs Główny I 
• Wieczór Komedii Improwizowanej – 
Grupa Ad–Hoc z Krakowa 

Ogólnopolski Festiwal Kabaretowy RYJEK
XV Urodzinowa 
Rybnicka Jesień Kabaretowa 2010

Bilety od 4 października br. na www.biletynakabarety.pl 

Sobota, 30 października
Klub Energetyka Fundacji ER
godz. 16.00, bilet: 70 zł
• Konkurs Główny II 
• Konkurs piosenki o Melodyjną Na-
grodę im. Artura
• Konkurs filmowy o Złotą Kasetę

Niedziela, 31 października
Rybnickie Centrum Kultury
godz. 20.00, bilet: balkon 80 zł, sala 
100 zł
• Koncert Finałowy XV Urodzinowej 
Rybnickiej Jesieni Kabaretowej
Prowadzenie: Piotr Bałtroczyk
Udział wezmą: Adin, Ani Mru Mru, 
Grzegorz Halama Oklasky, Jurki, Ka-
baret Młodych Panów, Limo, Łowcy-
.B, Nowaki, Paranienormalni, Smile, 
Weźrzesz oraz Laureat ONE RYJ SHOW.
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Dom Kultury w Chwałowicach zaprasza!

Jubileusz „Kurcbendu”
1 października o godz. 19.00 w Domu Kultury w Chwałowicach rozpocz-

nie się koncert Orkiestry Rozrywkowej „Kurcbend”, która świętuje jubile-
usz swojego istnienia. 

Pomysł na orkiestrę zrodził się 15 lat temu w głowie Henryka Krótkiego, któ-
ry wraz z innymi absolwentami ryb-
nickiej szkoły muzycznej stworzył ze-
spół repertuarowo i brzmieniowo na-
wiązujący do muzyki big–bandowej.  
Na przestrzeni lat skład zespołu się 
zmieniał, ale zawsze miał silne opar-
cie w rybnickim środowisku mu-
zycznym; i tak jest do dziś. W 2001 
roku do zespołu dołączyła utalento-
wana wokalistka Katarzyna Danek, 
co otworzyło przed orkiestrą nowe 
możliwości repertuarowe. Jakie? 
Warto przekonać się biorąc udział 
w jubileuszowym koncercie orkie-
stry „Kurcbend”. Występ zaplano-

wano w Międzynarodowym Dniu Muzyki,  
a patronat nad nim objął prezydent miasta 
Adam Fudali. Zachęcamy do udziału – ever-
greeny, przeboje ery swingu, muzyki pop 
oraz standardy jazzowe i utwory latyno-
amerykańskie – słowem spora dawka do-
brej muzyki! Cena biletu 20 zł.

Niewiadomia 
sposób na nudę

Dom Kultury w Niewiadomiu proponuje cieka-
wą ofertę zajęć dla dzieci, młodzieży oraz doro-
słych na rok 2010/2011. Placówka prowadzi zapisy 
na indywidualne lekcje języka angielskiego i grupo-
we dla najmłodszych – metodą Helen Doron, a dla  
dzieci i dorosłych, którzy chcą spróbować swych 
sił na scenie przygotowano zajęcia teatralne. W DK 
można też będzie uczyć się gry na pianinie, keybo-
ardzie i gitarze oraz doskonalić głos w czasie zajęć 
wokalnych. Miłośników aktywnego spędzania cza-
su zainteresują z pewnością gimnastyka dla pań, 
joga, „tańce w kręgu”, taniec współczesny dla mło-
dzieży i zajęcia rytmiczno–taneczne dla dzieci. Nie 
zabraknie kółka plastycznego, w którym najmłodsi 
będą doskonalić umiejętności malarskie. W bieżą-
cym roku szkolnym w DK w Niewiadomiu prowa-
dzone będą również warsztaty artystyczne dla doro-
słych poświęcone m.in. biżuterii filcowej, decoupage 
czy papierowej wiklinie. Szczegółowe informacje 
pod nr tel. 42 13 755 lub na stronie internetowej 
www.dkniewiadom.eu. Zachęcamy do udziału! 

Pozostałe domy kultury również przygoto-
wały atrakcyjną ofertę zajęć dla mieszkańców 
dzielnic. Szczegóły na stronach internetowych 
placówek.



— To kobiecy ogród, choć nie brak w nim mę-
skiej ręki. Ale to przede wszystkim moja pasja… 
— przyznaje M. Mamak. — Ogród podzielony 
jest na kilka zakątków o różnym charakterze, tak, 
by każdy znalazł w nim coś dla siebie. Jest zaką-
tek wiejski i japoński, kącik grecki i włoski. Staram 
się też, aby ogród co roku zmieniał swoje oblicze.  
W ogrodzie państwa Mamaków nie brakuje wie-
lu odmian krzewów, drzew i kwiatów, sprzętów  
i mebli ogrodowych oraz najróżniejszych figurek 
czy ozdób. — Przerabiam różne stare przedmio-
ty na donice — dodaje Mariola Mamak. — Po-
mysły rodzą się same, ale unikam kopiowania cu-
dzych rozwiązań, bo chce, by to był mój własny, 
niespotykany ogród. Pani Mariola co roku bierze 
również udział – dodajemy z sukcesami – w kon-
kursach na najpiękniejszą kompozycję kwiatową  
w ramach międzynarodowych wystaw, jakie latem 
organizuje Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów. 

Teraz do zdobytych laurów dorzuciła I miejsce  
w jubileuszowej edycji konkursu „O ładniejszy 
Rybnik”. Tym razem komisja konkursowa oce-
niła 23 przydomowe ogrody, zwracając uwagę 
m.in. na kompozycję całego terenu, dobór ga-
tunków roślin, pomysłowość i oryginalność roz-
wiązań architektonicznych. Na tej podstawie II 
miejsce i nagrodę pieniężną przyznano Francisz-
kowi Grzegoszczykowi właścicielowi ogrodu w 
Popielowie, a dwa III miejsca – Krystynie i Ro-
manowi Achtelikom z Maroka–Nowin i Danu-
cie Wysocie z Niedobczyc. W tej kategorii przy-
znano też nagrodę specjalną Henrykowi Wierci-
grochowi z Boguszowic Starych, który posiadł wy-
jątkową umiejętność „rzeźbienia” drzew i krze-
wów, z których wyczarował… zajączka, a nawet 
koronę królowej brytyjskiej. 

W II konkursowej kategorii – najładniej urzą-
dzony i utrzymany teren wokół budynków miesz-
kalnych, wielorodzinnych administrowanych 

przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 
– przyznano jedynie pamiątkowy dyplom i książ-
kę Henrykowi Marszolikowi za dbałość o otocze-
nie budynku przy ul. Matejki 10. Zdaniem komi-
sji oceniającej (w składzie: Jadwiga Kutkowska, 
Jan Mura, Hanna Wieczorek, Rafał Kołodziej  
i Lucyna Tyl) najładniej urządzone otoczenie ma 

Szkoła Podstawowa nr 2  
ze Smolnej.

Wszyscy laureaci spo-
tkali się w Urzędzie Mia-
sta na uroczystym podsu-
mowaniu konkursu, a wrę-

czając nagrody prezydent Adam Fudali gratu-
lował wyróżnionym i dziękował za pracę, której 
efekty sprawiają, że 
Rybnik staje się co-
raz piękniejszy. Jubi-
leuszowa edycja kon-
kursu, który miał lep-
sze i gorsze lata, skła-
nia do refleksji i pod-
sumowań: — Jesz-
cze 20 lat temu na-
sze ogrody wygląda-
ły zupełnie inaczej, 
ale na przestrzeni lat 
wiele się zmieniło, 
oczywiście na korzyść 
— ocenia wieloletni 
członek komisji Jan 
Mura. — My dba-
my o nasze ogrody, 

by były coraz piękniejsze, a zieleń miejska, aby 
miasto zmieniało się na plus. Pozytywne zmiany 
dostrzega też przewodnicząca komisji Jadwiga 
Kutkowska z Wydziału Ekologii UM, która ma  
w pamięci pierwsze edycje konkursu: — Możemy 
się dziwić, że tamte ogrody zyskiwały miano naj-
piękniejszych, ale dziś właściciele ogrodów mają 
większy dostęp do różnorodnych gatunków roślin,  
a ich pomysłowość wprost nie ma granic — oce-
nia. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również 
o planach związanych z nowo budowanym ron-
dem przy ul. Powstańców, Sybiraków i Żorskiej. 
Hanna Wieczorek z Zarządu Zieleni Miejskiej 
zdradziła, że pojawi się na nim instalacja z „wy-
sypującymi” się kulami, które ZZM pozyskuje  
z elektrowni Rybnik. „Płynącą” rzekę kolorowych 
kul, uzupełnią drzewa o regularnej, kulistej ko-
ronie i wyjątkowe odporne na warunki atmosfe-
ryczne i szkodniki róże. 

Tego dnia uchylono rąbek jeszcze jednej ta-
jemnicy. Na przełomie października i listo-
pada br. na antenie TVN Meteo wyemito-
wane zostaną 3 programy Mai Popielar-
skiej z cyklu „Maja w ogrodzie”. Będą one 
poświęcone naszemu miastu i ogrodom lau-
reatów kolejnych edycji konkursu „O ład-
niejszy Rybnik” – państwa Rojków z Gotar-
towic, Kuwaczków z Wielopola i Mamaków 
z Niedobczyc. 

— To wyjątkowy prezent na 20–lecie samorzą-
du — ocenia dyrektor Zarządu Zieleni Miej-
skiej Andrzej Kozera, który ujawnił, jak udało 
się zaprosić Maję Popielarską do Rybnika. Po-
mogła Anna Słomczyńska, obecna producentka 
tego programu, dawniej związana z miesięczni-
kiem „Kwietnik” i magazynem „Ogrody, ogródki, 
zieleńce”, w których pojawiły się zdjęcia z pięk-
nie ukwieconego i zielonego Rybnika. Zmienia-
jące się miasto i ogrody okazały się wystarcza-
jącym magnesem do przyjazdu. — Muszę nie-
skromnie przyznać, że Maja Popielarska zachwy-
ciła się moim ogrodem — opowiada o spotkaniu 
z dziennikarką Mariola Mamak, która ujawni-
ła kilka ciekawych informacji z życia Mai, m.in.  
o czasie spędzonym w Afryce. Okazuje się też, że 
autorki programu – A. Słomczyńska i M. Popie-

larska – są specjalist-
kami w swojej bran-
ży: — Usłyszałam 
od nich wiele cieka-
wych porad dotyczą-
cych hodowli i sadze-
nia roślin — dodaje 
M. Mamak. — Je-
żeli zatrzymały się  
w Rybniku, to zna-
czy to, że nasze mia-
sto jest piękne…

(S)
Henryk Wiercigroch po-
siadł wyjątkową umie-
jętność rzeźbienia drzew 
i krzewów.

Zdjęcia: s i arch. UM 
Rybnika. 

Mariola w ogrodzie
Najpiękniejszy ogród w Rybniku powstał 15 lat temu, ma 1300 m2 powierzchni,  

a jego walory już trzykrotnie docenili jurorzy konkursu „O ładniejszy Rybnik”, 
również tegorocznej, jubileuszowej XX edycji. Najpiękniejszy ogród w Rybniku na-
leży do państwa Marioli i Adama Mamaków z Niedobczyc. — Mój ogród jest spełnie-
niem moich marzeń — mówi jego właścicielka, która spędza w nim najwięcej czasu. 

— Zamiast programu „Maja 
w ogrodzie” teraz będzie „Ma-
riola w ogrodzie” — żarto-
wał członek komisji Jan Mura 
wręczając nagrodę laureatce I 
miejsca Marioli Mamak. 

Nagrodzony ogród państwa Mamaków. 
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Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby, 
ul. Sobieskiego 15, tel. 32/755 79 90
Program zajęć na październik
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Inauguracja, którą rozpoczęło uroczyste „Gaude-
amus igitur”, odbyła się w budynku szkoły muzycz-
nej, a oprócz studentów wzięli w niej udział posło-
wie i senatorowie, przedstawiciele władz miasta i sta-
rostwa oraz przyjaciele rybnickiej placówki. Wśród 
gości była też Danuta Chwajol, wiceprezes Polskie-
go Związku Kulturalno–Oświatowego na Zaolziu,  
a zarazem prezes Międzygeneracyjnego Uniwersyte-
tu Regionalnego w czeskim Cieszynie. Jego słucha-
cze – dominują osoby starsze, ale są również mło-
dzi – od 5 lat spotykają się w auli Gimnazjum Pol-
skiego, a na różnorodnych wykładach goszczą rów-
nież prelegenci z Polski. Być może UTW z Rybni-
ka i placówka z Zaolzia napiszą wspólnie projekt  
i będą ubiegać się o grant, który pozwoliłby bardziej 
zaktywizować młodych ludzi. 

Byłaby to kolejna inicjatywa UTW, a warto dodać, 
że placówka nie próżnowała nawet w czasie waka-
cji. Rybniccy studenci–seniorzy brali udział w pikni-
ku w Rogowie, zwiedzali muzeum w Suminie, pisali 
dyktando zorganizowane przez posła Marka Krzą-
kałę i uczestniczyli w cyklu wykładów z historii oręża 
polskiego. W czasie wakacji siedziba UTW przeszła 
też niewielki lifting – ukończono wymianę świetli-
ków dachowych sfinansowanych przez miasto, za co 
dziękowała prezydentowi A. Fudalemu prezes Da-
nuta Mrozek, zabiegając o kolejne inwestycje, które 
zwiększyłyby komfort zajęć w placówce. 

Rybnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku liczy obec-
nie 368 członków, a jeden z nich – Edmund Ko-
rzuch – reprezentował placówkę podczas między-
narodowej konferencji „Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku – sprawdzony sposób na aktywne życie seniorów 
w XXI wieku”, która na początku września odbyła 
się w Gdańsku. Oprócz przedstawicieli ponad 200 
uniwersytetów z całej Polski obecni byli m.in. rekto-
rzy i prorektorzy wyższych uczelni i parlamentarzy-
ści, a Rybnicki UTW został w Gdańsku dostrzeżo-
ny – obraz „Miasto nocą” Urszuli Koczwary z gru-
py malarskiej „Impresja” prowadzonej przez Marię 
Budny–Malczewską znalazł się w gronie 28 wybra-
nych na aukcję charytatywną. Po raz pierwszy wrę-
czono też dyplomy potwierdzające spełnienie wa-
runków samoakredytacji. Okazuje się bowiem, że 
obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 200 instytucji 
grupujących ludzi „trzeciego wieku”, które używa-
ją nazwy „uniwersytet”. Aby więc uniwersytety trze-

ciego wieku mogły z dumą nosić tę nazwę, winny 
spełniać 4 kryteria. Tak jak rybnicka placówka, któ-
ra posiada statut, Radę Programową i plan pracy na 
rok 2010/2011 oraz uzyskała patronat wyższej uczel-
ni – Uniwersytetu Śląskiego. Podczas konferencji 
rybnicki UTW otrzymał więc dyplom potwierdzają-
cy spełnienie warunków samoakredytacji. — To suk-
ces nas wszystkich… — podsumowała D. Mrozek. 

Pierwszym wykładem, jakiego w nowym roku aka-
demickim wysłuchali studenci–seniorzy była „Au-
stralia w oczach rybniczanina”, o której opowiadał 
dr nauk technicznych Leszek Łunarzewski, wielo-
letni pracownik Rybnickiego Zjednoczenia Przemy-
słu Węglowego, specjalista z zakresu odmetanowa-
nia. — Nie mogłem rozwinąć skrzydeł — tłumaczył 
swoją decyzję o wyjeździe z kraju. Po raz pierwszy 
do Australii pojechał w 1981 r. na 2–letni kontrakt, 
jako prywatny konsultant z dziedziny gazów kopal-
nianych. Potem wyjechał wspólnie z rodziną, praco-
wał w spółce stalowo–węglowej, a w 1989 r. założył 
własną firmę, którą prowadzi do dziś. Z jego wiedzy 
korzystają nie tylko w Australii i Europie, ale też  
w Azji i obu Amerykach. Przyjeżdża do Polski, bo, 
jak mówi, ma tutaj „połowę rodziny”, a o Rybniku, 
z którego pochodzi, nigdy nie zapomina. Podczas 
ostatniej wizyty znalazł czas, by spotkać się z rybnic-
kimi seniorami. — Jestem 20–latkiem z 50–letnim sta-
żem… — żartował L. Łunarzewski, a podczas wy-

kładu zaprezentował zdjęcia z Australii, opowiadał 
o Aborygenach i tamtejszej Polonii, przybliżał cie-
kawostki architektoniczne i turystyczne kontynentu 
oraz Newcastel, w którym mieszka. — Na drogach 
wciąż dochodzi do niebezpiecznych zderzeń z udziałem 
kangurów — mówił. — Coraz mniej jest natomiast 
misiów koala, ale jak żartował Tadeusz Drozda, gdy-
by eukaliptusy rosły w Polsce, to misie byłyby w jeszcze 
gorszej sytuacji, bo nie miałyby co jeść... 

Podczas inauguracji roku temat Australii powró-
cił również dzięki Jackowi Kaczmarskiemu, które-
go piosenki przypomniał Kuba Blokesz. Zdobywca 
Grand Prix 2009 Ogólnopolskiego Festiwalu Piosen-
ki Poetyckiej i II nagrody na Studenckim Festiwalu 
Piosenki zachwycił swoimi interpretacjami utworów 
barda „Solidarności”, a seniorzy zgotowali mu owa-
cję na stojąco. Tak udana inauguracja zapowiada ko-
lejny udany rok akademicki UTW. 

(S) 

Danuta Chwajol (z prawej) z Międzygeneracyjnego Uni-
wersytetu Regionalnego w czeskim Cieszynie i Danuta  
Mrozek z UTW już myślą o wspólnym projekcie.

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

• 6.10., środa – Wycieczka do Krakowa;
• 7.10., czwartek, godz. 10.00 – Gimna-

styka rehabilitacyjna – prowadząca Tere-
sa Niebisz;

• 7.10., czwartek, godz. 11.00 
– Rodzaje alimentacji – sędzia 
Ewa Trzcina;
• 13.10., środa, godz. 12.00 
– Okulista radzi – dr Aniela 

Kempińska;
• 14.10., czwartek, godz. 11.00 – Mecha-

nika kwantowa nie gryzie – inż. Roman 
Senczyna;

• 18.10., poniedziałek, godz. 10.00 – Dyżur 
prawniczy – mec. Szczepan Balicki;

• 21.10., czwartek, godz. 11.00 – Uniwersy-

tety Trzeciego Wieku dynamiczną formą ak-
tywizacji seniorów – inż. Edmund Korzuch;

• 27.10., środa, godz. 10.00 – Dyżur psy-
chologiczny – dr Stanisława Mielimąka;

• 27.10., środa, godz. 13.30 – Spotkanie 
solenizanckie;

• 28.10., czwartek, godz. 11.00 – Pisarze 
polscy i obcy w poszukiwaniu tożsamo-
ści – Alicja Godlewska

Zajęcia stałe ujęte w „Ramowym planie zajęć 
w 2010/2011” podane są na tablicy ogło-
szeń UTW oraz na stronie internetowej.

Życie zaczyna się po... 

Właśnie zainaugurowali kolejny, IX już rok akademicki. Jednak nie straszne im kolokwia, wykłady i zaliczenia, bo stu-
denci Uniwersytet Trzeciego Wieku z chęcią biorą udział we wszystkich zajęciach. „Jak dobrze nam już nic nie musieć i robić 
tylko co się chce. Zadbać o ciało, no i duszę i w miłym gronie spotkać się” – brzmi przecież hymn rybnickich studentów–seniorów.

Pierwszym wykładem, jakiego w nowym roku akade-
mickim wysłuchali studenci–seniorzy, była „Australia  
w oczach rybniczanina” czyli… Leszka Łunarzewskiego. 

Zdjęcia: s



Emil Winkler…
…senior brał czynny udział w II i III Po-

wstaniu Śląskim. Był członkiem Komisariatu 
Plebiscytowego, który miał siedzibę w rodzin-
nej kamienicy Winklerów przy ul. Św. Jana 2 
w Rybniku. W III Powstaniu Śl. został ranny 
pod Górą św. Anny i za zasługi w przyłączeniu 
Śląska do Macierzy został w 1927 r. odznaczo-
ny Krzyżem Waleczności  i  Zasługi na Śląskiej 
Wstędze. Emil Winkler zmarł mając zaledwie 
46 lat, zdołał jednak wiele przekazać swym 
dzieciom, a zwłaszcza Erykowi. Józefina, dru-
ga żona wcześnie owdowiałego Emila, pocho-
dziła z przesiąkniętej polskością i cieszącej się 
szacunkiem rodziny Gonsiorów. Brat Józefiny, 
kpt. Jan Gonsior, był współorganizatorem puł-
ku „Strzelców Bytomskich”. Trzeba podkreślić 
zaangażowanie Józefiny  w powstańczo–plebi-
scytową działalność męża (m.in. przechowywa-
ła broń powstańców), za co została w 1979 r. od-
znaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, otrzymała również Krzyż Po-
wstańczy. Ta dzielna kobieta po przedwczesnej 
śmierci męża musiała w coraz trudniejszych 

warunkach utrzymać, wychować, a i wykształ-
cić szóstkę dzieci. Elżbieta w 1936 r. poślubiła 
utalentowanego wojskowego por. Jana Kotu-
cza, który, już jako kapitan, 6 września 1939 r. 
został wzięty do niewoli i wraz z kilkunastoma 
byłymi powstańcami rozstrzelany w Nieboro-
wicach pod Gliwicami. 

Najstarszy syn Eryk Winkler…
… urodził się 3 grudnia 1912 w Rybniku–Pa-

ruszowcu. W 1931 r. ukończył rybnickie gim-
nazjum i w tym samym roku rozpoczął studia  
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznań-
skiego. Po absolutorium w 1937, w lutym 1939 r.  
uzyskał dyplom lekarza. Ukończył też edu-
kację w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego  
w Warszawie. Był również utalentowanym spor-
towcem – uprawiał tenis, strzelectwo, pływa-
nie, wioślarstwo i narciarstwo. Jako absolwent 
dwuletniego Studium Wychowania Fizyczne-
go przy Uniwersytecie Poznańskim, wyróżniał 
się tężyzną fizyczną do tego stopnia, że koledzy 
nazwali go – od tygrysa bengalskiego – „Ben-
gal”. Jako uczeń był mocno zaangażowany  

w rybnickim harcerstwie, co miało potem zna-
mienne reperkusje. Na studiach brał czynny 
udział w działaniach poznańskiej Korporacji 
„Silesia”, a nawet dwukrotnie jej prezesował.  
Przed wojną był także prezesem Akademickie-
go Koła Rybniczan.

Po studiach odbywał podyplomową  praktykę 
lekarską w Szpitalu Spółki Brackiej w Rydułto-
wach. W ostatnich dniach sierpnia w 1939 r. prze-
niesiono go na oddział chirurgii Spółki Brackiej 
w Katowicach. Wtedy też został zmobilizowany 
do Wojska Polskiego. Jeszcze we wrześniu zo-
stał internowany przez Sowietów i cudem unik-
nął rozstrzelania tłumacząc, że jest podofice-
rem, a nie oficerem. Potem usiłował przedostać 
się przez Rumunię i Węgry do polskich forma-
cji tworzących się na Zachodzie. W Worohcie 
spotkał siostrę z dopiero co urodzonym dziec-
kiem i razem wrócili do Rybnika. Tu, pod ko-
niec 1939 r. zajął się organizacją Służby Zwycię-
stwa Polski, późniejszego Związku Walki Zbroj-
nej AK, tworząc konspiracyjne trójki. Do pierw-
szej zwerbował swego młodszego brata Emila. 
Niemcy nie zgodzili się na jego pracę w zawo-
dzie, dlatego był traktowany jak wolontariusz  
w Szpitalu Spółki Brackiej w Rybniku. W kwiet-
niu 1940 r., w czasie masowych aresztowań Pola-
ków w Rybniku, został przez Gestapo zatrzyma-
ny i uwięziony jako Schutzhöftling (więzień pre-
wencyjny) w obozie koncentracyjnym – najpierw 
w Dachau, potem Mauthausen – Gusen i po kilku 
miesiącach zwolniony. Dzięki interwencji władz 
administracyjnych, Izba Lekarska skierowała go 
do pracy w Nowej Wsi – Wirku, terenie  przemy-
słowym, gdzie pełnił funkcję lekarza rejonowe-
go. Mimo tego, bezpośrednio przed Bożym Na-
rodzeniem 1940 r., został ponownie aresztowa-
ny i przewieziony do Auschwitz. Na skutek in-
tensywnych starań matki u szefa Izby Lekarskiej 
Klugego, syn został zwolniony z obozu. Z rela-
cji siostry dr Wandy Winkler–Dudek wynika, że 
Eryk Winkler nieraz opatrywał rannych człon-
ków podziemia oraz po godzinach pracy przyj-
mował chorych członków Ruchu Oporu zarów-
no w gabinecie, jak i w domach, przypominając 
siostrom o utrzymywanie tego w tajemnicy. Przed 
dużą akcją partyzancką czekał też w pogotowiu 
lekarskim w domu. Poza miejscową działalno-
ścią konspiracyjną, miał również punkt kontak-
towy w Wolbromiu u dr Bratka. Dr Bratek był 
Winklerom znany jako przedwojenny rybnicki 
lekarz. Elfryda Winkler wraz z siostrą kpt. Ko-
tucza – Gertrudą, obie zaopatrzone w fałszywe 
dokumenty, przewoziły przez granicę środki opa-
trunkowe i leki do dr. Bratka z przeznaczeniem 

Winklerowie –  niezwykła rybnicka rodzina

Mija wrzesień, miesiąc poświęcony pamięci wydarzeń i ofiar II wojny światowej. Warto przy tej okazji 
przypomnieć zasłużonych dla krzewienia polskości rybniczan, wśród nich rodzinę Winklerów, której losy  
w okresie przyłączania Rybnika do Macierzy, II wojny światowej, a i dramatycznych czasów powojennych, 
są godne zainteresowania.  

Emil i Józefina Winklerowie oraz szóstka ich dzieci – Elżbieta (córka z pierwsze-
go małżeństwa przedwcześnie owdowiałego Emila), Elfryda, Wanda, Eryk, Emil 
junior i Józef dobrze zapisali się w historii naszego miasta. Poprzez małżeństwo  
z Elżbietą do tej ze wszech miar patriotycznej rodziny wszedł również kpt. Jan Ko-
tucz, późniejszy obrońca Rybnika z Września '39, uhonorowany przez rybniczan 
specjalnym obeliskiem i nadaniem jednej z ulic jego nazwiska.

Wesele Elżbiety i Jana Kotuczów w 1936 r., na którym zgromadziła się cała rodzina Winklerów..
 Zdj.: arch. autora
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dla wolbromskiej partyzantki. (Walczył w niej i zginął uczeń rybnic-
kiego gimnazjum Zbigniew Pawelec, syn senatora zamieszkałego  
w Jastrzębiu Zdroju). Przewoziły również przez granicę rozkazy i 
dokumenty dla ruchu oporu w Krakowie.

Jednym ze sposobów walki dr. Eryka Winklera z okupantem 
był sabotaż lekarski czyli utrudnianie powoływania młodych lu-
dzi do Wehrmachtu, co potwierdzał np. raciborzanin Norbert 
Ploch, który sam uniknął frontu i w czasie wojny rozpoczął stu-
dia medyczne w Wiedniu. Jeszcze pod koniec wojny Gestapo 
interesowało się Erykiem, ale został on ostrzeżony przez sze-
fa Izby Lekarskiej. 

Pod koniec stycznia 1945 r., już po wkroczeniu wojsk sowiec-
kich, Eryk Winkler z miejsca zajął się organizowaniem życia spo-
łecznego. Odbudowywał PCK i organizował drużyny ratownicze 
w Nowej Wsi i jej okolicach. Brał też udział w powstaniu Polskie-
go Związku Zawodowego. Już w lutym 1945 r. został powołany 
do lokalnego Komitetu Pomocy Uchodźcom, którego przewod-
niczącym był ppłk Jerzy Ziętek. Działał  w zarządzie komitetu 
Koła Niesienia Pomocy Rodzinom Żołnierzy. Udzielał się jako 
radny gminy Nowa Wieś – Wirek.

W rodzinie Eryk zastępował młodszemu rodzeństwu ojca. W cza-
sie okupacji wspierał rodzinę także finansowo, chociaż Izba Lekar-
ska, jako Polakowi, potrącała mu 50% poborów. Spora rzesza lu-
dzi ma dr Winklerowi wiele do zawdzięczania. Przyjaciele, koledzy, 
współtowarzysze niedoli podziwiali jego żarliwy patriotyzm, kryszta-
łową uczciwość, twardy nieustraszony charakter i wyznawane przez 
niego chrześcijańskie wartości. Był człowiekiem godnym zaufania, za-
wsze aktywnym i pełnym inicjatywy. Niejednego obozowego współ-
więźnia podtrzymywał na duchu, a za niesioną pomoc był katowany.

Kiedy wydawało się, że po wojnie nic nie może tak zasłużo-
nemu człowiekowi zagrażać, stał się obiektem zainteresowania 
Urzędu Bezpieczeństwa. Pod koniec kwietnia 1945 r. funkcjona-
riusze UB urządzili tzw. „kocioł” w Bykowinie koło Nowej Wsi, 
w mieszkaniu dr Rostka, gdzie dr Winkler został wezwany pod 
pretekstem choroby żony nieobecnego gospodarza. Dr Winkler 
po przybyciu został potraktowany jak aresztant, tak jak inne, 
ściągnięte podstępnie osoby. Eryk Winkler ostro zwrócił uwa-
gę funkcjonariuszom, że ich zachowanie nie licuje z godnością 
władzy, którą reprezentują i po jakimś czasie ubeków odwołano.

Jednak po kilku dniach, na początku maja 1945 r., do miesz-
kanie Eryka przyszło dwóch cywilów, którzy wydali mu polece-
nie zabrania instrumentów medycznych, bo jest potrzebny do 
pilnego przypadku. Eryk Winkler szybko zorientował się, jakie 
były właściwe intencje przybyłych … Został zatrzymany i zawie-
ziony do więzienia NKWD przy ul. Mikołowskiej w Katowicach, 
które w połowie maja przekazano Urzędowi Bezpieczeństwa. Po 
kilku dniach do mieszkania siostry Elfrydy w Wełnowcu przyszło 
dwóch żołnierzy sowieckich z grypsem od brata Eryka i prośbą  
o środki czystości, ręcznik i samouczek do nauki języka rosyj-
skiego, a także wręczenie im 2 litrów alkoholu za tę przysługę.  
Od tego czasu słuch o Eryku Winklerze zaginał… 

Michał Palica
oprac. W. Różańska

Pozostałe części w kolejnych numerach „GR”.

Autor artykułu, historyk, zainteresowany szczególnie  
przedwojenną historią Rybnika, spisał dzieje rodziny 
Winklerów na podstawie rozmów ze zmarłą na początku 
września br. Wandą Winkler – Dudek, Emilem juniorem 
i zamieszkałym w Stanach Zjednoczonych najmłodszym 
Józefem. Więcej tekstów tego autora oraz archiwalne 
zdjęcia na www.m578.jasky.pl „Przedwojenny Rybnik”.

Zaprosili nas
• Spotkania ze Sztuką oraz bar 

wegetariański „Masala” na kon-
cert zespołu „Blues Experience”, 
wieczór poezji Adama Grzelca  
i wystawę „Fotograficzne por-
trety na płótnie w aranżacji ma-
larskiej” autorstwa Marii Bud-
ny–Malczewskiej i Anny Foltyno-
wicz–Koterskiej (3 września). 

• Grupa Fotograficzna „Indygo”  
i Powiatowa i Miejska Biblio-
teka Publiczna na wernisaż wy-
stawy fotograficznej „Cztery pory 
roku” (3 września).

• Rybnickie Centrum Kultury na 
otwarcie wystawy fotografii pt. 
„Ku Koronie Ziemi” (9 września). 

• Dom Kultury w Chwałowicach 
na kolejny „Wieczór Sztuk”,  
w programie którego znalazła 
się wystawa członków Związku 
Polskich Artystów Plastyków, 
fotografie Sławomira Kubata, 
spotkanie z poetą Robertem 
„Rybą” Rybickim oraz recital 
„Wesołe akordeony” Tadeusza 
Janowicza i Antoniego Radka (10 
września).

• Powiatowa i Miejska Bibliote-
ka Publiczna na koncert zespo-
łu „Gif Noise” (10 września), re-

cital laureatki III Konkursu Piosen-
ki Poetyckiej „Sowa” Małgorzaty 
Langner (18 września) oraz wy-
stawę pt. „Igłą malowane” au-
torstwa Urszuli Brachman z Go-
lejowa, którą można oglądać do 
końca września w filii nr 20 w Bo-
guszowicach.  

• „PieM Projekt” na kolejną impre-
zę z cyklu „PieM PROJEKT zapra-
sza…” do Pubu Żelazna na wy-
stęp kabaretu „Chwilowo Kalo-
ryfer” z programem „Mężczy-
zno puchu marny” (10 wrze-
śnia), a także na „Kapslomanię” 
(24 września) i „Z Winyla”, impre-
zę, jaka odbędzie się w MDK 30 
października. 

• Rybnicka grupa „Zawiało” na 
koncert do party baru „Emi.
Grant” (16 września). 

• Dom Kultury w Boguszowicach 
na retrospektywę „The Best Of(f) 
RePeFeNe”, czyli prezentację fil-
mów nagrodzonych w trakcie 
„RePeFeNe” (19 września). 

• Klub Filmu Niezależnego i Dom 
Kultury w Chwałowicach na 
9 edycję Rybnickich Prezentacji 
Filmu Niezależnego „RePeFeNe 
2010” (22 do 26 września, więcej 
w następnym numerze).

Zgodnie ze swoją wszędobylską naturą, wszędobylski Wszę-
dobyl Rybnicki, bohater nowej gry planszowej, jest wszędzie 
tam, gdzie w mieście, od którego wziął swoje „nazwisko”, 
można zobaczyć coś ciekawego.

Ciekawski Wszędobyl wiedzie uczestników gry szlakiem rybnickich 
atrakcji, zabytków, ważnych obiektów i miejskich ciekawostek. Pomysł 
gry łączy „w jednym” zabawę w rodzinnym lub koleżeńskim gronie, 
edukację, bo przybliża historię i dzień współczesny Rybnika, stanowi 
też element jego promocji. Na trasie, po której gracz posuwa się o wy-
rzucaną kostką liczbę pól, czekają zadania i niespodzianki związane  
z miastem, które przyspieszają lub opóźniają marsz od startu do mety. 
„Wszędobyl Rybnicki” przygotowany przez firmę „Kolormedia” z Ka-
towic już powinien być w sprzedaży w dobrych księgarniach i skle-
pach z zabawkami na terenie Rybnika. 

W planie jest również powiększona, „plenerowa” wersja gry, któ-
ra wykonana zostanie z materiału odpornego na zniszczenie, a druk, 
dzięki technologii UV, pozwoli uchronić kolory przed wyblaknięciem. 
Plansza może mieć dowolny wymiar i odpowiednio dostosowane wiel-
kością pionki i kostkę. W tej postaci gra może być atrakcją festynów 
i innych imprez plenerowych.                                                         (r)

Wszędobyl w Rybniku
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Tak było w szlacheckiej Polsce, jednak powszechna tradycja 
pieczenia tego staropolskiego ciasta przetrwała tylko na Śląsku.  
W tradycyjnych śląskich domach kołocze podawane są nie tylko 
podczas świąt i wielkich uroczystości jako główne ciasto, ale piecze 
się je też na niedziele w domowym piecu elektrycznym, a gospody-
ni, która nie potrafi tego ciasta zrobić – jak słyszy się między Ślązo-
kami – to baba darymno! Dlatego w śląskich domach matki uczyły 
swoje cery jak się piecze kołocz i stąd w każdym domu jest on nie-
co inny, ma odmienny kształt posypki, różną grubość ciasta i w ory-
ginalny sposób zakomponowane nadzienie. Jedni gustują je-
dynie w trzech tradycyjnych kołoczach – z makiem, z serem 
i z samą posypką. Bywają też kołocze z olejkami smakowy-
mi, z gruszczanymi pieczkami, czyli z suszonymi gruszkami 
oraz z jabłkami, śliwkami, rodzynkami, skórkami pomarań-
czy czy z rabarberym – jak mówi się po śląsku na rabarbar. 
Zatem można stanowczo potwierdzić, że współcześnie koło-
cze powszechnie podaje się na stoły w śląskich rodzinach na 
całym żywym regionalnie Śląsku – od Lublińca po Cieszyn  
i od Opola po Mysłowice. Tam też bez problemu można taki 
kołocz kupić w cukierni.

Skoro więc kołocz jest na Śląsku tak popularny i głęboko 
osadzony w regionalnej tradycji, nie powinno wokół niego 
być żadnych nieporozumień. Nie powinno, ale są! Po pierw-
sze – błędnie mówi się na śląski kołocz – kołacz. To wielu Ślą-
zoków razi, gdyż jest brzmiącym sztucznie spolszczeniem. Po-
dobnie jak razić i jednocześnie śmieszyć może przekręcanie 
typu – bąclak, krupniak czy sraka. Po drugie – niektóre go-
spodynie domowe, a zwłaszcza firmy cukiernicze, pieką cia-
sto kołoczopodobne na cieście kruchym czy półkruchym. I to 
jest kardynalny błąd, ponieważ kołoczem nazwać można tyl-
ko odpowiednie ciasto drożdżowe. Trzecie z kolei nieporozu-
mienie związane jest z kształtem współczesnego kołocza, bo-
wiem jedni twierdzą, że ma on być kanciaty, a inni, że okrągły.

W dawnych czasach, kiedy po wsiach nie było jeszcze pie-
karń i każdy w domu miał piekarok, czyli piec chlebowy, ko-
łocze pieczono w domach. Ponieważ jednak drzwiczki do tego 
piekaroka były małe, kołocze pieczono w formie okrągłych 
placków. I ta najdawniejsza tradycja przetrwała w niektórych 
częściach Śląsku, a zwłaszcza na Ziemi Cieszyńskiej i Ziemi 
Raciborskiej. Pieczone tam koliste kołocze w zależności od 
domowych tradycji od 10 cm do nawet 30 cm średnicy. Na-
tomiast w dużych skupiskach miejskich i podmiejskich na uprzemy-
słowionych częściach Śląska, pod koniec XIX wieku powstają pie-
karnie. A w nich piekarz rano piekł bułki i chleb, zaś kiedy piec nie-
co ostygł, ludzie przynosili do upieczenia zrobione w domu kołocze. 
Początkowo nosili dużo tradycyjnych małych okrągłych kołoczy, ale 
było to niepraktyczne. Pojawił się więc zwyczaj pieczenia kołocza 
na dużych blachach w formie prostokąta, dochodzących do rozmia-
rów 50 na 70 cm. I takie pieczenie na blasze przyjęło się w okoli-
cach Gliwic, Katowic, Tarnowskich Gór, Rybnika, Mysłowic…  Ale 
czy pieczenie kołoczów na dużych blachach całkowicie zlikwidowa-

ło małe okrągłe kołocze? Nie! Tyle, że te małe nazwano kołoczka-
mi czy kołoczykami i do dzisiaj są bardzo popularne na beztydziyń. 

Można się więc zastanawiać, gdzie to nieporozumienie wokół koło-
cza? Otóż pewna Ślązoczka spod Cieszyna powiedziała kiedyś z wyrzu-
tem: — My, cieszynioki, pieczemy prawdziwy okrągły kołocz, a wy tam 
pieczecie taki dziwny kanciaty pruski kołocz... Tak – użyła słowa – pru-
ski kołocz, bo Śląsk Cieszyński długo był pod rządami Austrii, a po-
została część Śląska pod rządami Prus. Wówczas inna Ślązoczka spod 

Żor powiedziała: — To nieprawda, to nasz kołocz jest lepszy od tego wa-
szego cesarskiego kołocza... Cesarski – bo cieszynioków nazywa się cza-
sami cesarokami. Jednak mieszanie do dyskusji o kołoczu Cesarstwa 
Austrii i Królestwa Prus jest niesłuszne, skoro Ziemia Raciborska nie 
miała takich samych polityczno–austriackich dziejów jak cieszynioki, 
a przecież raciborzanie też zachowali tradycję pieczenia kołoczów ma-
łych i okrągłych. 

Tekst i zdjęcie: Marek Szołtysek

Koliste kołocze
Słynnym ciastem w dawnej Polsce były kołacze, nazywane po śląsku – kołoczami. Określe-

nie pochodzi od ich kształtu, bo były pieczone w formie koła. Ciasto to doskonale znał m.in.  
Mikołaj Rej, a młodszy od niego pisarz i poeta Szymon Szymonowic (1558–1629) napisał nawet 
w sielance: „Kołacze grunt wszystkiemu, a można rzec śmiele, bez kołaczy jakoby nie było wesele /.../”. 

Raciborzanka Teresa Gacka podczas pieczenia okrągłych kołoczyków.
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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. 80)Wielki album Rybnika

Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek

Prezentowane zdjęcie ma niewątpliwie charakter bardzo odświętny, bo widać na nim wojskową orkiestrę z kapelmistrzem na prze-
dzie, nieco dalej widoczne częściowo trzy rzędy koni z muzykami. Zatem orkiestra ta miała przynajmniej dziewięciu muzyków. Może 
było ich więcej? To jednak nie jest najważniejsze pytanie związane z tą fotografią. Nie wiadomo bowiem dokładnie z jakiej okazji od-
bywało się to rybnickie świętowanie. Pani Stanisława Nosiadek, która tę fotografię udostępniła twierdzi, że to było na ulicy Sobieskie-
go z okazji dni Sobieskiego w Rybniku w latach międzywojennych.  Trudno to jednak udowodnić. Ja natomiast uważam, że plansza na 
kamienicy widoczna między głową kapelmistrza i łbem jego konia sugeruje, że to było podczas Bożego Ciała, bo jest tam napis „Wia-
ra, nadzieja i miłość”. Czy to zatem jeden z ołtarzy, jakie tradycyjnie buduje się w to święto? Może ktoś z czytelników domyśla się, kie-
dy to zdjęcie mogło być zrobione? Może ktoś ma inne fotografie pokazujące ten świąteczny dzień w dawnym Rybniku? I jeszcze kilka 
poszlak co do miejsca wykonania zdjęcia. Otóż widać na nim u góry na banerze nazwę „Nowak”, zaś na elewacji budynku dwie na-
zwy „RESTAURACJA”. Natomiast między trąbkami i proporcami muzyków z pierwszego rzędu widać szczątkową nazwę tej restauracji 
znad drzwi wejściowych. Zaczyna się ta nazwa ona od litery „s”. To naprawdę niezła łamigłówka

Bardzo ciekawą infor-
mację przesłała nam Wik-
toria Pytlik. Otóż przed 
miesiącem w Gazecie 
Rybnickiej we "Wielkim 
albumie Rybnika" umie-
ściliśmy zdjęcie nr 79/1, 
na którym pani Wiktoria 
rozpoznała swoja babcię 
Marię Pytlik z d. Smusz, 
która wówczas, czyli  
w 1935 roku, miała 13 
lat. 

Siedzi w pierwszym 
rzędzie, druga od lewej. 
Jednak pani Wiktoria za-
uważyła także, że stoją-
cy po lewej stonie u góry 
mężczyzna, to ówczesny 
proboszcz Niedobczyc-
kiej parafii ks. Lazar, któ-
ry, zgodnie z przekazami 
babci, pozował do zdjęć 
często ze swoim dużym 
psem. To właśnie pies 
widoczny jest na pierw-
szym planie zdjęcia. A za-
tem pozostaje nam jesz-
cze jedno pytanie – jak się 
wabił pies niedobczyckie-
go farorza?

To zdjęcie również udostępniła nam Stanisława 
Nosiadek. Nieznany jest rok wykonania tej fotogra-
fii, ale niewątpliwie jest to już po II wojnie świa-
towej. Są to dożynki w jakimś nieznanym miejscu 
w Rybniku. Natomiast jedynym pewnym elemen-
tem tego zdjęcia jest osoba stojąca jako pierwsza 
z prawej strony. Jest to bowiem mama pani Sta-
nisławy – Róża Kula. W głębi zdjęcia widać jednak 
charakterystyczny duży budynek. Być może jest to 
szkoła albo dom kultury, po którym prawdopo-
dobnie któryś z czytelników rozpozna miejsce zro-
bienia fotografii. Na uwagę zasługują również ślą-
skie stroje pięciu uwiecznionych na zdjęciu postaci.

80/1

80/2
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Te dwa obiekty są jedynymi zabytka-
mi sakralnymi o drewnianej konstruk-
cji wrębowej na terenie Rybnika, dlate-
go też zasługują na wyjątkową dbałość 
i ochronę między innymi przed skut-
kami pożaru.

Działanie systemu, w jaki na terenie 
całej Archidiecezji Katowickiej zosta-
nie w najbliższym czasie zaopatrzonych 
17 zabytkowych świątyń, jest niezwy-
kle widowiskowe. W każdym miejscu,  
w którym odbywa się oddanie instalacji 
do użytku, przekonują się o tym liczni 
wierni, gospodarze kościoła i dokonu-
jący jej odbioru strażacy. Widok gęstej 
mgły wydostającej się z 400 dysz rozlo-
kowanych na całej powierzchni budow-
li cieszy niezmiennie także samych wy-
konawców instalacji, firmy SUPO Cer-
ber z Krakowa. W ciągu 10–minutowe-
go testu, będącego przy okazji bardzo 
atrakcyjnym pokazem, z wieży, dachów 
i ścian wydobywa się pod różną postacią 
(mgły, piany i czystej wody) 10 ton środ-
ka gaśniczego. Widok pokrytego białą 
pianą kościółka przenosi świadków wy-
darzenia w iście zimową scenerię, któ-
rej złudzeniu nie mogą się oprzeć nie 
tylko dzieci.

Wartość tej nowoczesnej instalacji 
przeciwpożarowej, złożonej z kilkuset 
metrów rur montowanych w układzie 
odpornym na działanie mrozu, wydaje 
się być nie do przecenienia, a jej reali-
zacja była możliwa dzięki dotacji unijnej 
pochodzącej z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego. 
Środki pomocowe pokrywają 85% kosz-
tów wartej około 350 tys. zł inwestycji. 

— Żywiczne drzewo iglaste, z które-
go wykonana jest budowla, znakomi-
cie się pali. Powodzenie akcji gaśniczej 
w przypadku takich obiektów jest zależ-
ne – jak nigdzie indziej – od szybkiego 
wykrycia źródła ognia i jego natychmia-
stowego stłumienia. Ten system gaśniczy 
posiada obie te cechy. Przewidziany jest 
na samodzielne podjęcie akcji gaśniczej 
w pierwszych 10 minutach od wykrycia 
pożaru. Ten czas pozwala powstrzymać 
rozprzestrzenianie się ognia, prowadząc 
nawet do jego zagaszenia, i daje czas 
jednostkom straży pożarnej na przyby-
cie i podjęcie profesjonalnej akcji gaśni-
czej — mówi koordynator unijnego pro-
jektu, konserwator diecezjalny w Kato-
wicach Leszek Makówka.

Kościół św. Wawrzyńca został rów-
nież wyposażony w systemy zabezpie-
czające jego wnętrze, gdzie poza czuj-
nikami sygnalizacji pożaru znalazły się 
również czujniki sygnalizacji włamania 
i napadu. W ołtarzu głównym świątyni 
znajduje się najcenniejszy w rejonie ryb-
nickim XVII–wieczny obraz autorstwa 
Michała Willmana przedstawiający mę-
czeńską śmierć jej patrona. Sam kościół 
został zbudowany na początku XVIII 
wieku w Boguszowicach. Do Ligockiej 
Kuźni przeniesiono go w 1975 roku. 

(gr)

Kościoły 
w zbawczej mgle

Po kościele św. Katarzyny w Wielopolu także kościół św. Wawrzyńca  
w Ligockiej Kuźni został wyposażony w nowoczesny system  
przeciwpożarowy FOG. 

To już piąta pozycja bardzo dobrze znane-
go w naszym regionie autora. W 2008 roku 
red. J. Szczygielski okazał się zwycięzcą kon-
kursu PZMot i Stowarzyszenia Auto Klub 
Dziennikarzy Polskich, w którym otrzymał 
nagrodę za „Biografie żużlowców Rybnika 
1932-2007”, jest też laureatem nagrody pre-
zydenta Rybnika (2010) za dokumentowa-
nie sportu w regionie. Tytuły jego poprzed-
nich książkowych publikacji: „Rybnik żuż-
lem stoi” (2001), „Memoriał red. Jana Cie-
szewskiego 1983-2003” (2004), „Olimpijczy-
cy Subregionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego” 1928-2006” (2006) i wspomniane 

wcześniej „Bio-
grafie…”.

Nową książ-
kę,  której  wy-
dawcą jest fir-
ma „Baterex”  
z Raciborza, bę-
dzie można nie-
b a w e m  n a b y ć  
w czterech śródmiejskich księgarniach: „Or-
bita” (na Rynku), „Sowa” (przy ul. Sobie-
skiego), „Tania książka” (przy ul. Gliwickiej) 
oraz „Nemezis” (przy ul. Hallera).

Warto zwrócić uwagę, że okładkę najnow-

szej – liczącej 442 strony – publikacji zdo-
bi logo Polskiego Komitetu Olimpijskiego  
i już samo to stanowi najlepszą rekomenda-
cję dla niej samej, jak i jej autora. 

(gr)

Śląscy olimpijczycy
Biogramy 553 związanych ze Śląskiem sportowców, ży-

ciorysy przewodniczących PKOl i MKOl, plakaty, maskot-
ki i statystyki wszystkich zimowych i letnich igrzysk skła-
dają się na treść najnowszej książki Jerzego Szczygiel-
skiego „Olimpijczycy Województwa Śląskiego 1924-2010”.
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242 zawodników z 17 klubów polskich 
oraz dwie ekipy zagraniczne: reprezentacja 
Walii i zawodnicy z Rumunii wzięło udział 
w IV Międzynarodowych Mistrzostwach 
w Judo „Silesia Cup – Rybnik 2010”. To 
pierwsza sportowa impreza, która odbyła 
się na zmodernizowanej hali widowisko-
wo–sportowej w Rybniku–Boguszowicach. 

Patronat honorowy nad imprezą ob-
jął prezydent Adam Fudali, a jej organi-
zatorami byli KS „Polonia” Rybnik przy 
współudziale MOSiR w Rybniku i Fun-
dacj i  Ekologicznej  Ekoterm Si les ia .  

W uroczystości 
otwarcia turnie-
ju, poza prezy-
dentem Rybnika, 
udział wzięli rów-
nież jego zastęp-
cy Ewa Ryszka i 
Michał Śmigiel-
ski, poseł Marek 
Krząkała, radni 
oraz autorzy pro-
jektu przebudowy 
i jego wykonawcy. 

Zanim judocy zaprezento-
wali na matach swoje umiejęt-
ności, miało miejsce niezwy-
kle atrakcyjne otwarcie zawo-
dów. Przy marszu wykonanym 
przez orkiestrę dętą kop. „Jan-
kowice” zaprezentowali się pod-
czas defilady sędziowie zawo-
dów oraz główni aktorzy – mło-
dzi judocy z całej Polski, judocy  
z Drobeta Turnu Severin (Ru-
munia) oraz judocy repre-
zentacji Walii, w tym medali-
ści Mistrzostw Wielkiej Bry-
tanii z 2009 roku. Europejski 
charakter turnieju podkreśli-
ła „Oda do radości” w wyko-
naniu chóru Bel Canto z I LO 

w Rybniku. Były również pokazy taneczne  
w wykonaniu zespołu „Refleks” z Młodzieżo-
wego Domu Kultury w Rybniku. Po uroczy-
stym otwarciu turnieju, którego dokonał czło-
nek zarządu PZ Judo Zenon Mościński, na 4 
matach na dobre rozgorzała sportowa rywaliza-
cja. Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się 
rybniccy judocy, którzy w końcowej klubowej 
klasyfikacji odnieśli zwycięstwo, wyprzedzając 
kluby z AZS Gliwice i Gwardii Wrocław. Silni 
judocy Czarnych Bytom tym razem uplasowa-
li się ostatecznie na 5. miejscu plasując się za 
bardzo dobrze dysponowanymi tego dnia ju-
dokami z Czechowic–Dziedzic.

Spośród zawodników Polonii swoje katego-
rie wygrali: Ania Bober, Nicole Dorabiała, Ro-
bert Dąbrowski, Aleksy Mazur, Adam Razik, 
Zuzanna Komarek, Anna Borowska, Anna Po-
rwoł, Rafał Kowalczyk. Zwycięzca klasyfikacji drużynowej – „Polonia” Rybnik.

6 października spotkaniem w Brzegu ko-
szykarki Utex ROW Rybnik rozpoczną swój 
czwarty sezon z rzędu w gronie ekstraklaso-
wych drużyn. Po ubiegłorocznych gościnnych wy-
stępach na parkiecie w Pawłowicach, rybniczanki 
w tym sezonie wracają na stare śmieci i swoje li-
gowe spotkania rozgrywać będą w zmodernizo-
wanej hali w Boguszowicach. Kilka dni temu za-
kończyło się kompletowanie składu na tegorocz-
ny sezon. Ze starego składu pozostały tylko 3 naj-
młodsze zawodniczki: Natalia Przekop, Karolina 
Stanek oraz Katarzyna Suknarowska. Z polskich 
zawodniczek dołączą do nich: Aleksandra Semm-
ler – do niedawna rozgrywająca MUKS–u 
Poznań, Paulina Rozwadowska (podob-
nie jak Stanek, wychowanka MOSM By-
tom) grająca ostatnio w CCC Polkowice, 
Angelika Miszkiel, która ostatnie sezony 
spędziła na parkietach Słowacji oraz Bar-
bara Głocka, która po 2 latach powraca 
do Rybnika. Zespół zostanie wzmocniony 
czterema Amerykankami. Nazwiska ko-
szykarek zza Oceanu już są znane – roz-
grywające Rebecca Harris, Laurie Ko-
ehn środkowe Anna McLean i Alendra 

Brown. Zespół w komplecie powinien spotkać 
się na pierwszym treningu 27 września. Pierw-
szy mecz w Rybniku odbędzie się 9 października,  
a rywalem kszykarek Uteksu ROW będzie czwar-
ty zespół ubiegłego sezonu – CCC Polkowice. Ty-
dzień wcześniej, 2 października o godz. 17.00 w sali 
MOSIR–u w Boguszowicach odbędzie się uroczy-
sta prezentacja drużyny.

— Budujemy perspektywiczny młody zespół, 
oparty na koszykarkach, które grały w młodzieżo-
wych reprezentacjach Polski. Do tego dochodzi do-
świadczona w ligowych bojach A. Semmler, walecz-
na pod tablicami A. Miszkiel oraz koszykarki zza 
oceanu — tak o kompletowanej drużynie mówi 
trener Mirosław Orczyk.

Wracają na swoje... APS w Rybniku
Akademia Piłkarska Silesia po roku 

działalności sportowo–szkoleniowej w Ka-
towicach, otwiera swoją siedzibę w Rybni-
ku. Pierwsze zajęcia dla dzieci od 5 do 10 roku 
życia odbędą się 4 października w godzinach 
popołudniowych w Gimnazjum nr 13 w Ryb-
niku–Popielowie (ul. Kręta 20). Przed przyj-
ściem na pierwsze zajęcia należy wypełnić for-
mularz zgłoszeniowy, który znajduje się na 
stronie: www.apsilesia.pl

— Szkółka Akademia Piłkarska Silesia po-
wstała w październiku 2009 r. Przez pierwsze 
osiem miesięcy bazowała na doświadczeniu 
oraz wsparciu innych organizacji piłkarskich. 
Po roku działalności nabyte doświadczenie po-
mogło nam wdrożyć własne metody szkolenio-
we, które niejednokrotnie wykorzystywały kon-
cepcje europejskich akademii piłkarskich. Dzię-
ki wykorzystywaniu sprzętu tak znakomitych 
marek jak Adidas czy Isostar oferujemy najwyż-
szej jakości wyposażenie sportowe, a współpra-
ca z dietetykami, fizjoterapeutami, psychologa-
mi dziecięcymi czy trenerami najwyższej klasy, 
pozwala nam otoczyć naszych małych piłkarzy 
najlepszą opieką — tak o APS opowiada je-
den z jej założycieli Michał Tofilski. 

Karolina Stanek czwarty sezon zagra w Utexie.

Międzynarodowo w „nowej” hali

Nowe oblicze starej hali.
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Bokserzy na podium
Reprezentant RMKS Kamil Pierchała wywalczył złoty 

medal w wadze muszej w Międzynarodowym Turnieju Bok-
serskim o Puchar Prezydenta Katowic. Wzięło w nim udział 
92 zawodników z całej Polski, a także reprezentanci Ukrainy  

i Czech. Kamil po-
konał w finale re-
prezentanta Czech 
Tomasza Frejhena. 

Dwa tygodnie 
później w Pradze 
Mateusz Mazik, 
również z RMKS, 
z sukcesem bronił 
barw Polski w wadze 
piórkowej, zwycię-
żając na punkty re-
prezentanta Czech 
Patryka Velkiego 
w meczu pomiędzy 
seniorskimi repre-
zentacjami Polski  
i Czech.

Jednak baraże
Żużlowcy Majcher Speedway Rybnik  

o utrzymanie w gronie pierwszoligowców 
będą musieli walczyć w pojedynkach bara-
żowych z drugim zespołem II ligi. Zadecy-
dowała o tym porażka w przedostatnim meczu 
rundy finałowej, w którym rybniczanie ulegli 
na torze w Poznaniu tamtejszej Lechmie 30:60 
i niezależnie od wyniku ostatniego meczu z wę-
gierskim zespołem z Miszkolca (26 września) 
zakończą sezon na przedostatniej pozycji w li-
gowej tabeli. Ich rywalem w pojedynkach bara-
żowych będzie Orzeł Łódź lub Lubelski Węgiel 
Lublin. Pojedynki zostaną rozegrane 3 paździer-
nika na torze rywala i 10 października w Ryb-
niku. To właśnie mecz w Poznaniu decydował, 

która z drużyn zajmie 6., bez-
pieczną pozycję w tabeli, a któ-
ra będzie musiała szukać swo-
ich szans na pozostanie w I li-
dze w barażach. Trzy pierwsze 
mecze rundy finałowej wlały  
w serca rybnickich kibiców wie-
le optymizmu. Żużlowcy RKM-
–u nie tylko wygrywali mecz za 
meczem (z Poznaniem 51:39,  
w Miszkolcu 47:43, z GTŻ Gru-
dziądz 44:34) ale jeszcze przed 
spotkaniem z Grudziądzem pozyskali strategicz-
nego sponsora. Majcher Speedway Rybnik, bo 
tak aktualnie nazywa się rybnicka drużyna, choć 
rozpoczął rundę rewanżową od porażki w Gru-
dziądzu 42:48, to jednak w dwumeczu okazał się 

lepszy i zyskał dzięki temu punkt bonusowy. To 
pozwoliło zbliżyć się rybniczanom na 3 punkty 
do ekipy z Poznania. Jednak ostatnia porażka 
w Poznaniu sprawiła, że już nic nie uchroni na-
szego klubu przed barażami.

Mimo pojawienia się w końcówce sezonu nowego sponsora, rybniczanie byli 
w tym roku najsłabszą polską drużyną I ligi.

Już po raz trzeci na ulicach Rybnika odbył się kolar-
ski wyścig Tour de Rybnik. Tym razem w dwóch wyścigach 
(pierwszy w kategoriach: kobiet i masters 6 x 5,2 km, dru-
gi – główny w kategoriach: junior, orlik, i elita 10 x 5,2 km)  
wystartowało ponad stu kolarzy z Polski i Czech. Na linii 
startu pojawili się tacy kolarze jak Tomasz Marczyński i Da-
riusz Batek z CCC Polsat Polkowice, a do najliczniej repre-
zentowanych ekip należały: MTB Silesia Rybnik, Romet We-
ltour Dębica, Aktio Mostostal Puławy i AGK Rybnik. Wy-
ścig główny, w którym miało miejsce wiele ucieczek z pele-
tonu, wygrał Kamil Gradek  (Kellys GKS Cartusia Kartuzy). 
Za nim linię mety minęli kolejno Marcin Mrożek (TC Chro-
bry Felt Głogów) i Damian Walczak (MTB Silesia). Przed 
biegiem głównym do rywalizacji na dystansie ponad 30 km. 
stanęły panie. Zwyciężyła Magdalena Prygies (Zagłębie So-
snowiec), która tuż po przejechaniu linii mety o wyścigu wy-
powiadała się w samych superlatywach, więc wszystko wska-
zuje na to, że już za rok odbędzie się kolejny rybnicki tour. 

3. Tour de Rybnik

Karting Show
W ostatnią niedzielę lata na par-

kingu przy ul. Brudnioka odbył się 
Karting Show, czyli pierwszy tego 
rodzaju pokaz na rzecz rozwo-
ju i promocji spotu kartingowego  
w naszym mieście. Po prezentacji 
zaproszonych firm i teamów związa-
nych z kartingiem w Polsce i na świe-
cie zawodnicy z Rybnika i z Krakowa 
w wieku od 6 do 60 lat zaprezentowa-
li  swoje umiejętności w kategoriach: 

bambini, mini rok , junior rok, rok  
i super rok, shifter. 

Po jazdach pokazowych było moż-
na zajrzeć do namiotów mechaników, 
porozmawiać z kierowcami wyścigo-
wymi i zobaczyć profesjonalny sprzęt. 
Współorganizatorem i najstarszym 
uczestnikiem pokazu był rybniczanin 
Janusz Gładysz, natomiast najczęściej 
oglądanym i najgłośniej oklaskiwanym 
był sześcioletni Szymon Studnik. 

 Kamil Pierchała (na najwyższym stopniu podium  
po prawej) w szarfie mistrza Śląska kadetów.
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Puchar dla Chwałęcic
Rywalizację 12. regat o Puchar Prezyden-

ta Rybnika wygrała załoga dzielnicy znad 
Zalewu Rybnickiego. Zwycięstwo nie przy-
szło reprezentantom Chwałęcic łatwo, bo 
nad drugą na mecie ekipą z Niewiadomia 
mieli zaledwie punkt przewagi.

— Szkoda, że ostatni wyścig się nie odbył. 
Mieliśmy spore szanse na wygraną — narze-
kał Bogusław Lalko z wicemistrzowskiej za-
łogi. — Niewiele brakowało, żeby wskoczyć na 
podium, ale w trzecim wyścigu przy mijaniu boi 
dwukrotnie zaczepił nam się fok. Jak by tego było 
mało, na koniec zdążyliśmy jeszcze nieźle zmok-
nąć — tłumaczył pecha żeglarskiego zespołu  
z Wielopola Karol Lepich.

Z przewidzianych czterech wyścigów ro-
zegrano tylko trzy. Widząc nadciągające nad 
Zalew Rybnicki chmury, sędzia zawodów Ma-
rian Piecha odwołał ostatnie starcie pucharo-
wych regat.

Zwycięskie załogi wystąpiły  
w składzie: 1. Chwałęcice: Marcin 
Ojcowicz – sternik, Brygida Przy-
była, Wiktor Mandrysz, Krystyna 
Wałach, zawodnik rezerwowy An-
drzej Gaszka, 2. Niewiadom: To-
masz Duda – sternik, Bogusław 
Lalko, Tadeusz Białous, Adam 
Kopka, 3. Paruszowiec-Piaski II: 
Krzysztof Harnasz – sternik, Prze-
mysław Gigla, Aneta Gigla, Ma-
rek Rosiński.

Pozostałe miejsca zajęli: 4. Ochojec, 5. Za-
mysłów I, 6. Rybnik Północ, 7. Wielopole, 8. Pa-
ruszowiec–Piaski II, 9. Boguszowice, 10. Śród-
mieście, 11. Zamysłów II.

Trzy najlepsze załogi otrzymały puchary, 
które w imieniu prezydenta Adama Fudale-
go wręczył radny Wojciech Piecha. Gratula-
cje i upominki ufundowane przez Urząd Mia-
sta w Rybniku i głównego organizatora zawo-
dów Radę Dzielnicy Śródmieście załogi przy-

jęły z rąk Urszuli Pietruszek, Józefa Gawlicz-
ka i Franciszka Wrany.

Równolegle z rywalizacją seniorów rozgry-
waną w klasie Omega, pod okiem trenera Da-
riusza Migacza w klasie Optymist w szran-
ki stanęły dziecięce załogi z sekcji żeglarskiej 
TS Kuźnia Rybnik. Dla wszystkich uczestni-
ków tych zawodów słodycze ufundowała Rady 
Dzielnicy Śródmieście. 

(gr)

W ramach przygotowań do roz-
poczynającego się 9 października 
sezonu ligowego, TS Volley Ryb-
nik zorganizował towarzyski tur-
niej siatkówki, którego stawką 
była „Złota Rybka”. 

Wzięły w nim udział bardzo do-
bre zespoły, dzięki czemu spotka-
nia stały na wysokim poziomie. Dla 
rybnickiej drużyny była to okazja do 
zaprezentowania się swojej publicz-
ności i do poważnych gier. Niestety,  
z powodu choroby w turnieju nie wy-
stąpił pierwszy rozgrywający i kapitan 
Łukasz Lip.

W meczu otwierającym rywaliza-
cję spotkali się gospodarze i siatkarze 
TJ Sokol Palkovice, którzy okazali się 
niezwykle trudnym rywalem. Czeski 
zespół w ubiegłym sezonie uplasował 
się na 2. miejscu w II lidze, a obecnie 
jest jednym z faworytów do awansu 
do I ligi czeskiej. Doświadczenie ry-
wala wzięło górę nad młodym ryb-
nickim zespołem i – mimo zaciętej 
gry – goście zwyciężyli 3:1. W me-
czu, poza wspomnianym Lipem, na 
boisku pokazali się wszyscy siatkarze 
TS Volley, łącznie z najmłodszymi, 
15–letnimi Sebastianem Inglotem  
i Dawidem Małyszą.

W drugim pojedynku zmierzyli 
się AZS Politechnika Opolska i De-
lic_Pol Norwid Częstochowa. Z ze-
społem Częstochowy przyjechał le-
gendarny siatkarz, mistrz świata Sta-
nisław Gościniak. To jego zespół oka-
zał się lepszy, wygrywając 3:1.

Przegrane drużyny, czyli AZS 
Opole i TS Volley Rybnik, spotkały 
się w meczu o 3. miejsce, a o „Zło-
tą Rybkę” zagrały Delic–Pol z TJ 
Sokol. W pojedynku o 3. miejsce 
opolanie zwyciężyli gospodarzy 3:1,  
a w finale w takim samym stosunku 
drużyna trenera Gościniaka lepsza 
była od Czechów. 

Drugoligowe zmagania nasi siat-
karze rozpoczną 9 października w 
Opolu, natomiast u siebie pierwszy 
mecz rozegrają 23 października  
z Cuprum Mondo Lubin.

Wspaniale spisali się szermierze Rybnickiego Młodzieżowe-
go Klubu Sportowego zdobywając dwa medale w inaugurują-
cym sezon 2010/2011 turnieju Pucharu Polski Kadetów w szpa-
dzie w Krośnie. 

W imprezie startowało 70 zawod-
ników z Polski, Ukrainy i Słowa-
cji. Krystian Fajkis stanął na dru-
gim miejscu podium, a Kamil Na-
szkowski był trzeci. Młodzi szpadzi-
ści w całym turnieju świetnie wal-
czyli, ale musieli uznać lepszą dys-
pozycję dnia Mateusza Roka z T.S. 
Górnik Radlin, który wygrał z Ka-
milem Naszkowskim w półfinale  
i z Krystianem Fajkisem w finale. 
W turnieju bardzo dobrze spisał się 
także debiutujący w zawodach tej 
rangi Przemysław Trzepizur. Jako 
jeden z najmłodszych zawodników 
zajął 11. miejsce, przegrywając wal-
kę o wejście do szerokiego (ośmio-
osobowego) finału z klubowym ko-
legą Krystianem Fajkisem. Dobrze walczył również Mikołaj Mrosz-
czak, który zajął 16. miejsce. Kolejny debiutant, Marcin Hunt, po bar-
dzo dobrych walkach eliminacyjnych (4 zwycięstwa, 2 porażki), zajął 
ostatecznie 39. miejsce. 

Przy tak dobrej dyspozycji w ciągu całego sezonu, istnieją realne 
szanse na występy rybnickich szpadzistów na Mistrzostwach Europy  
w Klagenfurcie (Austria) i Mistrzostwach Świata Kadetów w Jordanii 
na początku 2011 roku. 

Sprostowanie
W ostatnim wydaniu „GR” w artykule o rybnickich lekkoatletach 

błędnie podane zostało nazwisko jednego z zawodników. Szóstym za-
wodnikiem konkursu rzutu młotem Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży był Dawid Skorupa, a nie jak napisałem Dawid Sikora. Spor-
towca i czytelników za pomyłkę przepraszam. 

Towarzysko o „Złotą Rybkę”

Trener Delic–Polu, mistrz świata  
Stanisław Gościniak.

Medale szermierzy

Dwóch rybnickich medalistów, od lewej: 
Kamil Naszkowski i K.Fajkis,
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Świadczenia 
z Funduszu Alimentacyjnego:
• od sierpnia br. można pobierać i składać 

wnioski o ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego na okres 
świadczeniowy 2010/2011;

• złożenie wniosku wraz z wymagany-
mi dokumentami w okresie od 1 wrze-
śnia do 31 października skutkuje wy-
płatą świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego za październik br. do dnia 30 li-
stopada br.
 

Świadczenia rodzinne:
• od  września br. można pobierać i skła-

dać wnioski o ustalenie prawa do świad-
czeń rodzinnych na okres zasiłkowy 
2010/2011;

• złożenie wniosku wraz z wymaganymi 
dokumentami do 30 września skutku-
je wypłatą świadczeń rodzinnych do 30 
listopada br.

• złożenie wniosku wraz z wymaganymi 
dokumentami w okresie od 1 paździer-
nika do 30 listopada  skutkuje wypła-
tą świadczeń rodzinnych za listopad br. 
do 31 grudnia br.

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

empik

Zaproszenie na leczniczy zabieg dla cery trą-
dzikowej, w którym specjalizuje się świętujący 3–lecie 
swojego istnienia Autoryzowany Gabinet Kosme-
tyczny Professionalline z Rybnika wygrała Mag-
dalena Bednarek z Rybnika, która podała 4 podsta-
wowe rodzaje cery: normalna, sucha, mieszana i tłu-
sta, i wskazała, że ta ostatnia ma największe tendecje 
do powikłań trądzikowych. 

Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

Mario Vargas Llosa, Kto zabił 
Palomina Molero?, Wydawnictwo 
Znak, Kraków 2009.

Trudno stwierdzić, czy to bardziej kryminał, 
czy powieść detektywistyczna. Jedno jest pew-
ne – prawdy o makabrycznym morderstwie 
młodego śpiewaka czytelnik musi dociec sam. 
Dochodzenie, prowadzone przez dwóch niety-
powych policjantów w owładniętym latynoski-

mi namiętnościami miasteczku, układa się w filozoficzny traktat nad na-
turą zła… Nakładem Wydawnictwa Znak ukazały się niedawno najważ-
niejsze książki Mario Vargasa Llosy, znakomitego peruwiańskiego pisarza, 
poważnego kandydata do Nagrody Nobla.

•••
Maraton 2500 lat od wiel-

kiej bitwy. Grecja i Grecy epo-
ki klasycznej, czyli korze-
nie Europy, Polityka, Pomoc-
nik Historyczny, wyd. specjal-
ne 10/2010.

2500 lat temu pod Maratonem stoczono 
jedną z najważniejszych bitew starożytno-
ści. Z tej okazji „Polityka” wydała Pomoc-
nik Historyczny – specjalny dodatek poświęcony antycznej Grecji. Histo-
ria, sztuka, filozofia, architektura, literatura oraz inne jeszcze zagadnie-
nia zostały naukowo i przystępnie opracowane przez znakomitych znaw-
ców starożytności. Lekturę urozmaicają liczne ciekawostki, których ra-
czej nie było w szkole.

•••
CD Stanisław Soyka, … tyl-

ko brać… Osiecka znana i nie-
znana, Uniwersal Music Pol-
ska, 2010.

Stanisław Soyka sięgnął po mniej zna-
ne wiersze Agnieszki Osieckiej, zaprosił do 

współpracy świetnych muzyków – i tak powstała bardzo dobra płyta. Kto 
lubi styl Soyki i wersy Osieckiej, zasłucha się od razu. Nieprzekonanych 
niech zachęci muzyczne bogactwo całości, różnorodność stylów i aranża-
cji. Z tekstów przebija wielobarwny świat, przeżywany pełniej, niż nasza 
zabiegana rzeczywistość – „…tylko brać” i słuchać.

•••
DVD Książę Persji: piaski 

czasu, reż. Mike Newell, CD 
Projekt 2010. 

„Książę Persji: piaski czasu” zabie-
ra widzów w odległe, mityczne, baśnio-
we czasy starożytnej Persji. Starcie do-
bra ze złem i ratowanie świata przed 
zagładą to stałe motywy losów bohate-
rów heroicznych. Niesamowite efekty, 
wartka akcja, przygody i dość cięte riposty księżniczki odganiają nudę.  
W roli głównej Jake Gyllenhaal, któremu nie zabrakło wrażliwości, znanej 
z wcześniejszych filmów, za to przybyło mięśni i opalenizny. A że wszystko 
to już gdzieś, kiedyś było… Czy jednak oryginalność nie powinna czasem 
ustąpić miejsca dobrej rozrywce? 

Wygraj zabieg leczniczy! – rozwiązanie konkursu

Nowy okres zasiłkowy
Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku (ul. Racibor-

ska 20) informuje o terminach pobierania i składania wniosków w sprawie ustale-
nia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

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

46 Nr 9/471; wrzesień 2010

Hity na wrzesień

Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrze-
gawczy, znasz historię i interesujesz się zachodzą-
cymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział 
w konkursie. Wystarczy uważnie przyjrzeć się publi-
kowanemu obok zdjęciu i odgadnąć fragment jakie-
go budynku prezentujemy i gdzie on się znajduje?

Na odpowiedzi na kart-
kach pocztowych czekamy do 
22 października br. Wśród 
osób, które przyślą lub przy-
niosą do redakcji (Rynek 12 a)  
kartkę pocztową z prawidło-
wym rozwiązaniem, rozlosuje-
my 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 8: przedstawiony na fotografii fragment budynku 
należy do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Ochojcu. 

Nagrody za prawidłowe odpowiedzi otrzymują: Sara Lach i Ewa Kulik z Rybnika – 
Empik; Maria Burda z Rybnika – Świat Wody. 

Zaproszenie
do Gabinetu Kosmetycznego

Professionalline 
Rybnik, ul. Wodzisławska 19, 

tel. 697 754 787

Foto–zagadka



Zarząd i członkowie rybnickiego oddziału Pol-
skiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków 
Egzotycznych zapraszają do obejrzenia wystawy 
kanarków, papug i ptaków egzotycznych. Upie-
rzone piękności można będzie podziwiać 23 i 24 

października w Rybnickim Centrum Kultury,  
w godzinach od 9.00 do 17.00 (w niedzie-
lę do godz. 16.00). 

Zapraszamy!

Skrzydlata wystawa 

3 października w hali sportowej Hotelu „Olim-
pia” odbędzie się pokaz kotów rasowych, a mruczą-
ce piękności można będzie podziwiać od godz. 10.00 
do 17.00. Dla miłośników kotów przygotowano wie-
le atrakcji – konkurs plastyczny, bezpłatne konsul-
tacje weterynaryjne, pokaz pielęgnacji pupili, zbiór-
ka na bezdomne zwierzęta, no i sprzedaż kociąt róż-

nych ras. Organizatorem pokazu jest Stowarzyszenie Miłośników 
Kotów Cat Club Rybnik. 

Tego samego dnia na terenie ośrodka w Kamieniu odbędzie się 
już XXV Krajowa Wystawa Psów Rasowych, organizowana przez 
rybnicki oddział Związku Kynologicznego (szczegóły na www.
zkwp.rybnik.pl). 

(S)

• 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

Podobnie jak w ubiegłym roku, psy i koty wie-
lu ras zaprezentują swoje wdzięki w rybnickiej 
dzielnicy Kamień. 

Kamień dla animalsów

KOREP TYTOR---
tel. 506 175 437, www.korepetytor.home.pl

Przygotowanie do matury
z języka niemieckiego

Biuro ogłoszeń: tel. 32/42 60 070, fax 32/43 32 160, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl 47



St
ro

na
 p

rz
yg

ot
ow

yw
an

a 
pr

ze
z 

Fu
nd

ac
ję

 E
le

kt
ro

w
ni

 R
yb

ni
k

48 Nr 9/471; wrzesień 2010



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

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

EKOGROSZEK SYBERYJSKI
idealny do pieców z podajnikiem!

Nie czekaj na zimę... 
Zamów już teraz!

HURT/DETAL wysokojakościowego WĘGLA syberyjskiego w każdym asortymencie

693 932 244
Zapewniamy transport oraz atrakcyjne ceny

Posiadasz zaległości czynszowe 
za mieszkanie komunalne?
Chcesz uniknąć eksmisji?

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

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

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 
funkcjonuje Biuro Zamiany Lokali.

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

Zapraszamy

Zamień 
mieszkanie!!!

Biuro Zamiany Lokali 
44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 12,tel. 32/42 94 868, 
e–mail: bzl@zgm.rybnik.pl, www.zgm.rybnik.pl

BIURO ZAMIANY LOKALI

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

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 49



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), Małgorzata Tytko (stażystka)
Wydawca: Rybnickie Centrum Kultury

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

ADRES REDAKCJI: 44-200 Rybnik,
Rynek 12a (ofi cy na), skryt ka pocz to wa 96
tel. 32/42 28 825, 32/42 60 070, fax 32 43 32 160
e–mail: gazeta@um.rybnik.pl
http://www.rybnik.pl/gazeta

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

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

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

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

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

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

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

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

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

32/42 26 245 (ul. Chrobrego 16, pon. 12.30–14.00, wt., śr., czw. 15.30–17.00)
Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków   

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

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 32/42 28 300 (pon., wt., śr. 8.00–15.00, czwartki 15.00–17.30 
po umówieniu telefonicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 32/42 25 639 (pon.–pt. 8.00–20.00)
Całodobowy Telefon Zaufania – 32/42 33 555

Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 32/25 37 983 (pon., śr., czw. 17.00–20.00)
Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda”

ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32/42 21 087 – wtorki, czwartki, piątki, niedziele 16.00–20.00
Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. Ko ściusz ki 17, tel. 32/42 35 511, poniedziałek 10.00–12.00 

Spotkania „Amazonek” w każdy 2 poniedziałek miesiąca o 15.00
Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób

Niesłyszących, ul. Kościuszki 17, tel. 32/42 36 766, dyżury w piątki od godz. 15.00 do 20.00 
Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków w Rybniku, 

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

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku
Dyżur: 1 środa miesiąca, godz. 16.00, Rybnik, ul. 3 Maja 11 (Biuro Senatorskie Antoniego Motyczki)
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Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury we wtorki (10.00–11.00) i w czwar tki (16.00–17.00),  

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

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

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

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

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

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

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

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

biurze SLD, ul. Saint Vallier 6.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biuro Poselskie posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Marcinkiewicza
czynne w godz. 8.00-16.00, ul. Rynek 1, 44-200 Rybnik, tel./fax  32/433 16 76



• zajęcia dla kobiet w ciąży przygotowujące do porodu i połogu  

oraz opieki nad noworodkiem 

• opieka nad matką i noworodkiem po porodzie 

• porady laktacyjne 

• pielęgnacyjna opieka ginekologiczna nad kobietami w każdym wieku  

• promocja zdrowia

ZAPRASZAMY KOBIETY W KAŻDYM WIEKU DO SKORZYSTANIA 

Z BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ 
POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ / RODZINNEJ

W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ

Szczegółowe informacje:

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

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

e-mail: profeminae@poczta.onet.pl

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

Gabinet Endokrynologiczny 
Franciszek Mazur

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

SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

RYBNIK, NA GÓRZE 8
ŻORY/RYNEK, KOŚCIUSZKI 1A

RACIBÓRZ, WILEŃSKA 1

RYBNIK, NA GÓRZE 8 
REJESTRACJA: 506 387 385

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

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

44-200 Rybnik, 
ul. Rynek 12a

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

www.rybnik.pl/gazeta

Zapraszamy 
do Biura Ogłoszeń

Gabinety
Le kar skie

Rybnik, ul. Reymonta 50 
(obok salonu HONDA)

Rejestracja od 14.00, 
tel. 32 432 77 94

www.gabinety-reymonta50.pl

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




