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Radosnych Świąt
Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku!



Szanowni Państwo!

W tym świątecznym nastroju 
składamy najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. 

Niech tegoroczne Święta Bożego 
Na r o d z e n i a  o b f i t u j ą  w  s p o k ó j  

i szczęśliwe chwile dzielone z najbliższymi. 

Oby wyznaczniki tradycji – pięknie przystrojona 
choinka, symbolizujący pojednanie opłatek, 

wyśmienite potrawy, wspólne śpiewanie kolęd – 
budowały wyjątkowy nastrój, pozwalając jednocześnie 

na chwilę refleksji i uchwycenie duchowego aspektu 
tego wyjątkowego okresu. 

Niech będzie on źródłem inspiracji do realizacji marzeń  
i podejmowania śmiałych planów w Nowym 2019 Roku.

Z najlepszymi życzeniami

 Prezydent Rybnika  Przewodniczący Rady 
 Piotr Kuczera  Miasta Rybnika
 wraz z pracownikami urzędu Wojciech Kiljańczyk
  i jednostek miejskich i radni miejscy
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Jeszcze przed świętami radni przyjęli zaproponowany przez prezydenta 
Piotra Kuczerę budżet miasta na rok 2019

3Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

Kolejne wydanie „GR” ukaże się w niedzielę 27 stycznia

Za nami wyjątkowy, dobry rok
Rozmowa z Piotrem Kuczerą, prezydentem Rybnika

Rozmawiając z prezydentem miasta krótko przed 
końcem roku trudno nie zapytać o tego roku podsu-
mowanie.

Rok był wyjątkowy bo w październiku odbyły się wybory sa-
morządowe, a te zawsze powodują w mieście mniej lub bar-
dziej twórcze zamieszanie. Na szczęście rybniczanie zdecy-
dowali, że skończyło się ono w dniu wyborów i możemy spo-
kojnie kontynuować inwestycje zapisane w budżecie miasta. 
Dziś już prawie zapominamy o wyborach, ale były one dla mnie 
o tyle ważne, że jednoznacznie potwierdziły, iż mieszkańcy 
akceptują wcielane w życie moje pomysły na rozwój Rybnika. 
A skoro czuje się poparcie mieszkańców, to i łatwiej zarzą-
dza się miastem. Konkurencja była duża, bo aż sześciu kan-
dydatów ubiegało się o urząd prezydenta, a mimo to obe-
szło się bez II tury.

W radzie miasta wspierająca Pana koalicja PO – 
Wspólnie dla Rybnika ma tylko jeden głos przewagi 
nad opozycją. Po niedawnych wydarzeniach chociażby 
w Sejmiku trudno tę przewagę uznać za bezpieczną?

Grupa radnych PO i Wspólnie dla Rybnika to już bardzo sce-
mentowany zespół. Mamy wspólne cele i jesteśmy zdeter-
minowani. Ale wciąż liczę też na współpracę z radnymi opo-
zycji, którzy chcą współtworzyć Rybnik na drodze kompro-
misu. Bardzo się boję w samorządzie populizmu i obietnic 
bez pokrycia. Chciałbym, by radni, zgłaszając różne propo-
zycje, również te płacowe, brali pod uwagę stronę dochodo-
wą budżetu miasta i realia. Dziś z pomocą funduszy unijnych 
intensywnie inwestujemy w zasób miasta, ale wkrótce, gdy 
Unia nie będzie już tak mocno nas wspierać, będziemy mu-
sieli zmierzyć się z kosztami utrzymania tej rozbudowanej in-
frastruktury naszego miasta. 

Wróćmy jednak do podsumowania.
To był dobry rok dla Rybnika. Największa inwestycja w hi-

storii miasta, budowa rybnickiego odcinka drogi regionalnej 
Racibórz – Pszczyna, przebiega zgodnie z harmonogramem, 
co nie znaczy, że nie pojawiają się trudności związane, choć-
by z sytuacją na polskim rynku pracy. Ale przy inwestycji tej 
skali trudno się było spodziewać, że wszystko pójdzie jak po 
maśle. Co ważne, nadal skutecznie pozyskujemy fundusze 
pomocowe z Unii Europejskiej, co pozwoli nam zrealizować 
kolejne zaplanowane inwestycje. 

Na grudniowej sesji został uchwalony budżet miasta na 
rok 2019. Czego mieszkańcy mogą się w nim spodziewać?

Rok 2019 będzie czasem, kiedy część inwestycji będziemy 
kończyć i oddawać do użytku, jak chociażby wielopoziomo-
wy parking, a kolejne, które zapowiedziałem przed czterema 
laty, będziemy rozpoczynać. Są i takie, które będziemy kon-
tynuować, by raz jeszcze przywołać drogę Racibórz – Pszczy-
na, która mimo unijnego wspomagania i tak jest dla finansów 

miasta sporym obciążeniem. W roku 2019 mają zakończyć 
się prace budowlane, a potem rozpoczną się odbiory. Mam 
nadzieję, że w pierwszym kwartale 2020 roku tę nową dro-
gę udostępnimy kierowcom.

Kontynuowany będzie remont i modernizacja kolejnych 
obiektów w strefie Juliusza. Powoli dobiega końca moderni-
zacja budynku dawnej szpitalnej dermatologii, warto podkre-
ślić podobne działania Izby Rzemieślniczej w Rybniku, która 
remontuje zabudowania po drugiej stronie szpitalnego kom-
pleksu, m.in. tzw. aptekę. Mamy już przyznane dofinansowa-
nie do modernizacji pawilonu Rafał i tam prace również roz-
poczną się w 2019 roku. Wiele dziać się  będzie również na 
kopalni Ignacy, gdzie mamy już zapewnione unijne dofinan-
sowanie do modernizacji dwóch kolejnych obiektów – szy-
bu Kościuszko i budynku dawnej kopalnianej sprężarkowni. 

W 2019 roku rozpoczniemy też reaktywowanie kąpieliska 
w ośrodku w Kamieniu. Zakładamy, że nie będzie to klasycz-
ny basen, ale akwen przypominający nieco kąpielisko, które 
minionego lata urządziliśmy na Pniowcu. Obecnie trwa inwen-
taryzacja istniejącej w Kamieniu infrastruktury i w styczniu 
powinniśmy już wiedzieć, jak duża inwestycja jest potrzeb-
na, by ten ambitny plan zrealizować. 

Zapewne nie zabraknie też nowości dla rowerzy-
stów…?

Rzeczywiście nie zabraknie, bo jestem przekonany, że nasza 
konsekwencja i działania długoterminowe przyniosą w końcu 
zamierzony efekt. Powstaną więc kolejne ścieżki i drogi dla 
rowerzystów, które w przyszłości będą tworzyć całościowy 
system komunikacji rowerowej. 

Nie tylko w nowym roku, ale przez całą pięcioletnią kaden-
cję będziemy się też angażować w walkę ze smogiem. W 2019 
roku rozpoczniemy więc gruntowną termomodernizację bu-
dynków mieszkalnych należących do miasta, ale też organi-
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Miasto w skrócie Pierwsza sesja

Wojciech Kiljańczyk – najmłodszy przewodniczący 
rady miasta w historii rybnickiego samorządu
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• 6 stycznia główną ulicą Chwałęcic przej-
dzie świąteczny korowód Trzech Króli. 
Będzie to piąty rybnicki orszak, w któ-
rym jak zwykle wezmą udział nie tyl-
ko mieszkańcy tej dzielnicy, ale również 
całego miasta. Część z nich z pewno-
ścią założy papierowe korony i jasełko-
we przebrania. Orszak wyruszy o 15.30 
ze skrzyżowania ulic Rudzkiej i Czecha 
(obok kapliczki) i przejdzie pod kościół 
parafialny, gdzie na placu przed świąty-
nią uczestnicy parady będą mogli ogrzać 
się przy ognisku, zjeść coś smacznego, 
a co najważniejsze wspólnie świętować  
i kolędować, m.in. z orkiestrą kopalni Jan-
kowice. Tradycyjnie paradę poprowadzą 
Trzej Królowie na koniach. Pomysłodaw-
cą wspólnego świętowania jest ks. Grze-
gorz Jagieł, proboszcz chwałęcickiej pa-
rafii, który zaprasza wszystkich do udzia-
łu w święcie Objawienia Pańskiego. 

• Na 22 grudnia (już po zamknięciu tego 
wydania „GR”) zaplanowano finał 17. 
edycji Czapki św. Mikołaja, charyta-
tywnej akcji organizowanej przez Mło-
dzieżową Radę Miasta Rybnika. Ponad 
setka młodych ludzi zbierała pieniądze 
oraz żywność, słodycze, artykuły szkol-
ne czy kosmetyki dla osób potrzebują-
cych wsparcia. Kwestowano w Focu-
sie i hipermarkecie Auchan, ale też m.in.  
w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Mikołaje 
mieli dostarczyć paczki 22 grudnia. Pod-
sumowanie 17. Czapki św. Mikołaja w ko-
lejnym wydaniu „GR”.

• – To szlachetna, empatyczna działalność 
wzbogacająca osobowość – mówi o wo-
lontariacie rybniczanka Lidia Moc, któ-
ra 5 grudnia w Domu Kultury w Chwało-
wicach odebrała statuetkę Wolontariu-
sza Roku 2018 Miasta Rybnika. Kapituła 
doceniła jej działalność w rybnickim kole 
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną, ale 
przede wszystkim zaangażowanie w uru-
chomienie i działanie niedobczyckiego bi-
stra Z Ikrą, zatrudniającego osoby niepeł-
nosprawne. W kategorii wolontariat indy-
widualny laureatem konkursu został Kac-
per Biskup, w kategorii wolontariat grupo-
wy – Koło wolontariatu uczniów z Mecha-
nika, a w kategorii wolontariat pracowni-
czy – DB Cargo Polska. Konkurs zorgani-
zowały wspólnie stowarzyszenie Oligos, 
Forum Organizacji Pozarządowych Sub-
regionu Zachodniego i Centrum Rozwo-
ju Inicjatyw Społecznych CRIS (do tema-
tu wrócimy w kolejnym numerze „GR”).

zując na terenie Kampusu punkt informa-
cyjny, pomożemy naszym mieszkańcom  
w staraniach o uzyskanie ekodotacji z rzą-
dowego programu Czyste Powietrze. Ale 
nie zrezygnujemy też ze starań o ogólno-
polskie regulacje prawne, bez których nasze 
starania o poprawę jakości powietrza wciąż 
będą przynosić marne efekty. Potrzebuje-
my kilku ustaw, m.in. o jakości sprzedawa-
nego opału i o obowiązkowym dla miesz-
kańców podłączaniu się do sieci ciepłow-
niczych. Z informacji, które trafiają do nas 
z elektrowni, wiemy, że prace związane  

z wyprowadzeniem z niej ciepła przebiegają 
zgodnie z planem i w styczniu powinniśmy 
poznać model finansowy całego przedsię-
wzięcia. Przypomnę, że zgodnie z listem in-
tencyjnym podpisanym z trzema spółkami 
skarbu państwa, od jesieni roku 2022 sys-
tem ciepłowniczy miasta ma być zasilany  
w zdecydowanej większości ciepłem z elek-
trowni. Niezależnie od tych planów bardzo 
bym chciał, by walkę ze smogiem każdy  
z nas rozpoczął od swojego pieca, od swo-
jej kotłowni, bo to my decydujemy, czym 
palimy albo czym trujemy siebie i sąsiadów. 

Rozmawiał Wacław Troszka 

 22 listopada w trakcie pierwszej 
sesj i  nowo wybranej  w czasie 
p a ź d z i e r n i k o w y c h  w y b o r ó w 
samorządowych rady miasta radni 
wyłonili jej przewodniczącego. Został 
nim 32-letni Wojciech Kiljańczyk, który 
jest najmłodszym przewodniczącym 
rady w historii rybnickiego samorządu.

Inauguracyjna sesja nowej rady rozpo-
częła się w uroczystej oprawie – do sali no-
szącej imię legendarnego burmistrza Wła-
dysława Webera wniesiono sztandar mia-
sta, a chwilę później odegrano rybnicki hej-
nał. Rozpoczęło się jednak od formalności; 
sędzia Patrycja Paloc-Kopka wręczyła 25 
radnym zaświadczenia o wyborze na rad-
nego. Później odbyło się tradycyjne ślubo-
wanie wyłonionych w wyborach przedsta-
wicieli mieszkańców oraz prezydenta Pio-
tra Kuczery, który w ten sposób rozpoczął 
swą drugą, tym razem pięcioletnią, kaden-
cję. Zważywszy na układ sił w radzie mia-
sta, czyli 13-osobowy skład wspierającej 
prezydenta koalicji PO – Wspólnie dla Ryb-
nika i 12 radnych opozycji (PiS i BSR), wy-
bór przewodniczącego rady był formalno-
ścią. Kandydat koalicji, szef klubu radnych 
PO Wojciech Kiljańczyk, otrzymał w taj-
nym głosowaniu 13 głosów, a jego konku-
rent, kandydat PiS-u Jerzy Lazar, 12.

– Potrzeba, byśmy na co dzień, jako rad-
ni miasta Rybnika wykonywali ciężką pra-
cę sprzyjającą naszej małej ojczyźnie. Będę 
się starał jak najlepiej organizować pracę 
rady miasta, w myśl zasady „pro publico 
bono” – powiedział w swoim pierwszym 
wystąpieniu przewodniczący rady miasta 
Wojciech Kiljańczyk.

Na kolejnej sesji, która odbyła się tydzień 
później, skompletowano skład prezydium 
rady. Jej wiceprzewodniczącymi zostali: 
Małgorzata Piaskowy z Wspólnie dla Ryb-

nika i Franciszek Kurpanik z PO (oboje peł-
nili te funkcje w poprzedniej kadencji) oraz 
Jan Mura z Wspólnie dla Rybnika, który od 
połowy poprzedniej kadencji był przewod-
niczącym rady.

W kolejnych głosowaniach wyłoniono 
również przewodniczących branżowych 
komisji działających w ramach rady mia-
sta, a także nowej komisji skarg, wniosków 
i petycji oraz komisji rewizyjnej. Na dzie-
sięć komisji pracami sześciu będą kiero-
wać radni-debiutanci.                             (WaT)

cd. ze strony 3

Komisje rady miasta i ich przewodniczący: finan-
sów – Marek Florczyk (WdR); gospodarki komunalnej 
– Mariusz Wiśniewski (WdR); gospodarki przestrzen-
nej i działalności gospodarczej – Krzysztof Szafraniec 
(PO); komunikacji i transportu zbiorowego – Radosław 
Knesz (PO); oświaty, kultury i sportu – Grażyna Kohut 
(WdR); przemysłu górniczego, ekologii i rolnictwa – Ma-
rian Fojcik (PO); samorządu i bezpieczeństwa – Jacek 
Mularczyk (BSR); zdrowia i pomocy społecznej – Kry-
styna Wałach (WdR); skarg, wniosków i petycji – Zbi-
gniew Lubszczyk (PO); rewizyjna – Łukasz Kłosek (PO).



Miasto w skrócie

Wojciech Kiljańczyk (32 lata) 
urodził się w Rybniku. Wychował 
się w Chwałowicach w rodzinnym 
domu przy ul. Kożdoniów, jak mówi 
– 500 metrów od hałdy, która była 
ulubionym miejscem dziecięcych 
zabaw. 

Ukończył IV LO w Chwałowicach, 
gdzie w roku 2005 zdał maturę. Studio-
wanie rozpoczął od rybnickiego ośrod-
ka Uniwersytetu Śląskiego w Kampu-
sie, gdzie ukończył studia licencjackie z 
socjologii i filozofii, które kontynuował 
później  już na macierzystej uczelni w 
Katowicach (Wydział Nauk Społecz-
nych). Ukończył również studia pody-
plomowe na Politechnice Śląskiej oraz 
program MBA (Master of  Business Ad-
ministration). Już w trakcie studiów ma-
gisterskich rozpoczął pracę w uniwer-
syteckim biurze karier, zajmującym się 
praktykami i stażami studentów. Wte-
dy też odpowiadał za prowadzenie Aka-
demickiego Inkubatora Przedsiębior-
czości, w którym swoje pierwsze kro-
ki w świecie biznesu stawiali studenci 
śląskich uczelni. W ramach uniwersy-
tetu trafił następnie do Biura Współpra-
cy z Gospodarką, które zajmuje się m.in. 
transferem technologii i badaniem po-
ziomu innowacyjności na uniwersyte-
cie. Gdy w roku 2014 uniwersytet po-
wołał do życia tzw. spółkę celową, de-
cyzją rektora został członkiem jej zarzą-
du i tak jest do dzisiaj. Spółka zajmuje 
się komercjalizacją, czyli spieniężaniem 
wiedzy i technologii. Sprzedaje paten-
ty i licencje będące własnością uniwer-
sytetu, prowadzi usługową działalność 
badawczą na rzecz podmiotów gospo-
darczych, a także powołuje spółki bazu-
jące na własności intelektualnej uczel-
ni; aportem jest np. posiadany przez nią 
patent. Na zlecenie spółka opracowu-
je również różnego rodzaju ekspertyzy, 
analizy i raporty. 

W czasie praktyk studenckich był 
społecznym asystentem posła Mar-
ka Krząkały, a w ramach samorządu 
studenckiego współpracował z wielo-
ma organizacjami pozarządowymi i in-
stytucjami. Zebrane wtedy doświad-
czenia sprawiły, że postanowił zaan-
gażować się w działalność publiczną. 
W roku 2010 start w wyborach samo-
rządowych z listy Platformy Obywatel-
skiej zaproponował mu obecny prezy-

dent Piotr Kuczera. Wojciech Kiljań-
czyk do dziś wspomina zaangażowanie 
w swoją pierwszą kampanię wyborczą. 
Było warto, mając 24 lata zdobył man-
dat radnego. Kolejne wybory samorzą-
dowe nie były dla niego już tak udane i w 
2014 roku członkiem rady miasta został 
dopiero po drugiej turze wyborów pre-
zydenckich. Kandydat PO Piotr Kucze-
ra nieoczekiwanie wygrał wtedy z urzę-
dującym prezydentem Adamem Fuda-
lim, a jego miejsce w nowo wybranej ra-
dzie miasta zajął właśnie Wojciech Kil-
jańczyk. Został też przewodniczącym 
klubu radnych PO i funkcję tę pełni rów-
nież w rozpoczętej dopiero co kadencji, 
bo w październiku rybniczanie ponownie 
wybrali go do rady miasta. Zdobył 1.433 
głosy, uzyskując tym samym piąty wy-
nik w mieście.

– W polityce, również tej samorządo-
wej, nie lubię populizmu i przedkładania 
własnych interesów nad dobro wspól-
noty. Podoba mi się działalność nowe-
go prezydenta Warszawy Rafała Trza-
skowskiego, który jest symbolem zmia-
ny pokoleniowej w polskiej polityce. Je-
śli chodzi o samorząd, martwi mnie po-
stępująca w naszym kraju centraliza-
cja, rychły koniec finansowego wspo-
magania Polski przez Unię Europejską 
oraz malejące finansowanie samorzą-
du przez budżet państwa, czego prze-
jawem jest np. niewystarczająca sub-
wencja oświatowa, przez co jako mia-
sto musimy coraz więcej dopłacać do 
funkcjonowania szkół. W 2019 roku jako 
miasto dopłacimy blisko 44 mln zł. De-
nerwuje mnie też brak kompetencji sa-
morządu do tego, by zdecydować np.  
o obowiązkowym podłączaniu się 
mieszkańców naszego miasta do cie-
płociągu, a tam, gdzie go nie ma, do sie-
ci gazowej – mówi przewodniczący rady 
miasta Wojciech Kiljańczyk.

Jego żona Mirosława jest rybniczan-
ką, mają trzyletniego syna. Zabawy  
z nim to ulubione zajęcie dumnego taty 
po powrocie z pracy. Kiedyś uwielbiał 
grać w piłkę, ale po kolejnych drobnych 
kontuzjach dziś najchętniej mecze oglą-
da w telewizji, a zwłaszcza włoską Se-
rie A i oczywiście Ligę Mistrzów. W wol-
nych chwilach lubi jeździć na rowerze, 
ale ostatnio często razem z synem jeź-
dzi na… hulajnodze. 

(WaT)

Najmłodszy szef rady miasta
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• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  
w Rybniku włączyła się do zbiórki da-
rów żywnościowych w ramach świą-
tecznej akcji „Paczka dla polskiego 
kombatanta na Kresach”. Zbiórka trwa 
do 31 grudnia, od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach pracy biblioteki pe-
dagogicznej (poniedziałek-czwartek 
8.00-18.00, piątek 8.00-15.00). Dary 
spożywcze (m.in. olej, cukier, ryż, ma-
karony, konserwy, herbaty, słodycze) 
przyjmowane są w siedzibie bibliote-
ki przy ul. Chrobrego 27 (szczegóły na 
stronie internetowej placówki).

• Jak co roku, samorządowcy z Rady 
Dzielnicy z Zebrzydowic zaprosili pary 
świętujące małżeńskie jubileusze na 
uroczyste spotkanie w Zespole Szkół 
nr 12. 22 listopada do odświętne-
go obiadu i śląskiego kołocza zasia-
dło osiem par, które w 2018 roku ob-
chodziły jubileusze 50-, 55- i 65-lecia 
wspólnego życia, a także państwo Ma-
ria i Roman Bergerowie, którzy szczę-
śliwy związek tworzą już od 70 lat. Ju-
bilatom towarzyszyli członkowie tu-
tejszej rady dzielnicy, a gratulacje i ży-
czenia dalszych wspólnych lat w zdro-
wiu przekazał m.in. ks. Piotr Winkler, 
proboszcz parafii Matki Boskiej Szka-
plerznej i św. Piusa X w Jejkowicach. 
Nie zabrakło upominków, wspomnień 
i pogawędek, a specjalny program ar-
tystyczny dla seniorów z Zebrzydowic 
zaprezentowali uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 12.

• 250 mieszkańców Rybnika powy-
żej 25. roku życia ma szansę rozwi-
nąć swoje umiejętności komputerowe 
podczas warsztatów organizowanych 
przez urząd miasta i Fundację Rozwoju 
i Ochrony Komunikacji Elektronicznej. 
Bezpłatne (!) szkolenia obejmują m.in. 
bankowość internetową, bezpieczeń-
stwo dziecka w sieci, tworzenie wła-
snych stron internetowych i blogów,  
a także świadome i bezpieczne korzy-
stanie z portali społecznościowych. 
Kurs obejmuje 12 godzin warsztatów, 
podzielonych na dwa lub trzy dni szko-
leniowe (uczestnicy mogą liczyć na 
przerwę kawową, obiad oraz darmowe 
gadżety). Zapisy odbywają się poprzez 
stronę internetową www.force.org.pl/
rybnik-it (dodatkowe informacje pod 
numerem telefonu 507 039 710 lub 
mailowo: kontakt@force.org.pl).
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Na balkonie sali sesyjnej znalazła się grupa 
pracowników placówek oświatowych, głów-
nie kobiet zaliczanych do tzw. obsługi (m.in. 
administracja, sprzątaczki, kucharki, pomoce 
nauczyciela). Domagają się podwyżki swoich 
niewielkich pensji, więc ich obecność i za-
chowanie dodatkowo podniosły temperatu-
rę dyskusji, zwłaszcza o wydatkach miasta.

Dochody mają wynieść blisko 900 mln zł, 
wydatki 1 mld i prawie 85 mln zł. Na wydat-
ki inwestycyjne ma zostać przeznaczonych 
336,5 mln zł, czyli 31 proc. wszystkich zapla-
nowanych w budżecie wydatków.

– To budżet nie dla rybniczan, a dla speł-
nienia małostkowych fanaberii – mówił szef 
klubu radnych PiS-u Łukasz Dwornik, zarzu-
cając prezydentowi Piotrowi Kuczerze brak 
odpowiedzialności i przejadanie dobrej ko-
niunktury. Z kolei Michał Chmieliński z BSR-u 
wytknął prezydentowi, że to budżet napisa-
ny na kolanie dla wybranych dzielnic i stwier-
dził, że największym zagrożeniem dla miasta 
jest nieuwzględnienie w budżecie podwyżki 
płac dla pracowników jednostek miejskich. 

Przedstawiciele koalicji Małgorzata Pia-
skowy (WdR) i Franciszek Kurpanik (PO) 
zwrócili z kolei uwagę, że miasto ponosi duże 
koszty związane z decyzjami władz central-
nych, zwłaszcza koszty reformy oświaty. – To 
budżet poważnych wyzwań – mówiła Małgo-
rzata Piaskowy. Wyrażając swoje zdziwienie 
zawziętą krytyką budżetu przez opozycję, za-
uważyła, że wskaźnik zadłużenia miasta wy-
nosi 0,65 proc. przy dopuszczalnym pozio-

mie 7,63 proc.
Do zarzutów opozycji odniósł się również 

sam prezydent, pytając opozycję, czy bu-
dowa drogi regionalnej Racibórz - Pszczyna 
to fanaberia. Stawiając to pytanie, wymie-
nił jeszcze kilka uwzględnionych w budże-
cie inwestycji, by wspomnieć tylko termo-
modernizacje miejskich budynków. Zarzucił 
też radnym PiS-u kłamstwo w sprawie naj-
większego rzekomo w historii miasta deficy-
tu budżetowego, zaplanowanego na pozio-
mie ponad 185 mln zł. 

– Dziś deficyt wynosi 20,57 proc. budże-
towych dochodów. W roku 2008 wyno-
sił 31,18 proc., a w roku 2009 – aż 32 proc. 
Wtedy to nie przeszkadzało niektórym rad-
nym dzisiejszej opozycji głosować za takim 
budżetem. Dziś mamy deficyt na poziomie 
20,57 proc., realizujemy największą inwesty-
cję drogową na Śląsku, która przecież sporo 
nas kosztuje i… jest tragedia! – mówi prezy-
dent Piotr Kuczera. 

Budżet, o którym pozytywną opinię wy-
dała Regionalna Izba Obrachunkowa, przy-
jęto 13 głosami koalicji. Przeciw głosowało 
8 radnych PiS-u, a 3 radnych BSR-u wstrzy-
mało się od głosu. 

20 grudnia, już po zamknięciu tego wyda-
nia „GR”, radni mieli się spotkać w urzędzie, 
by w przedświątecznej atmosferze przeła-
mać się opłatkiem. Kolejna sesja rady mia-
sta odbędzie się 24 stycznia, początek o 
godz. 16.

 (WaT)

Wykroczenie
Prezydent Piotr Kuczera odpowie 

p r z e d  s ą d e m  z a  w y k ro c z e n i e 
polegające na prowadzeniu samochodu 
w stanie wskazującym na spożycie 
alkoholu. 

Badanie próbki jego krwi pobranej 18 li-
stopada w szpitalu w Orzepowicach po 
wcześniejszej kontroli drogowej wykazało 
stężenie alkoholu wynoszące 0,49 promila. 
Wykroczenie to zagrożone jest karą aresz-
tu, grzywną do 5 tys. zł oraz czasowym za-
trzymaniem prawa jazdy i zakazem prowa-

dzenia pojazdów mechanicznych na okres 
od sześciu miesięcy do trzech lat. Komen-
da Miejska Policji w Rybniku skierowała już 
do Sądu Rejonowego w Rybniku wniosek 
o jego ukaranie. Sam Piotr Kuczera zapo-
wiada skorzystanie z możliwości dobrowol-
nego poddania się karze. – Wynik wskazuje 
na to, że popełniłem wykroczenie. Przepra-
szam wszystkich tych, których zawiodłem 
– napisał na Facebooku. Wynik badania po-
znaliśmy 22 listopada, w dniu, w którym 
odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej 
rady miasta, w czasie której Piotr Kucze-
ra złożył prezydenckie ślubowanie.   (WaT)

Budżet na wojennej ścieżce
13 grudnia, w rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego odbyła się 

sesja budżetowa, w czasie której rada miasta uchwaliła budżet na 2019 rok. 
Atmosfera dyskusji nad budżetem przedstawionym przez prezydenta Piotra 
Kuczerę, za sprawą opozycji, która nie przebierała w słowach, też była iście 
wojenna. 
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• 6 grudnia w wieku 72 lat zmarł o. Jó-
zef Bzik, który w latach 1998-2007 
był proboszczem parafii Królowej Apo-
stołów w Śródmieściu, a od 2013 
roku mieszkał w Domu Misyjnym ryb-
nickich werbistów. Jesienią 72-let-
ni kapłan doznał udaru mózgu, w li-
stopadzie został przewieziony na od-
dział opiekuńczy w Domu Misyjnym w 
Górnej Grupie (województwo kujaw-
sko-pomorskie). Zmarł w szpitalu w 
Grudziądzu, a pogrzeb o. Józefa Bzi-
ka odbył się w kościele parafialnym w 
Górnej Grupie.

• W pierwszych dniach grudnia straż-
nicy miejscy interweniowali trzy 
razy wobec osób, które długotrwa-
le przebywały na zewnątrz bez opie-
ki. Pierwszym był bezdomny, którego 
zauważył operator miejskiego moni-
toringu – mężczyzna siedział na ryn-
ku obok ławki. Po interwencji patrolu 
został przewieziony do schroniska w 
Przegędzy. Drugą osobą był znajdują-
cy się pod wpływem alkoholu 86-la-
tek, który siedział na schodach pro-
wadzących do jednego z lokali przy ul. 
Sobieskiego. Opiekę nad nim przeję-
ła rodzina. Trzeci to pijany mężczyzna, 
który opadł z sił na ul. Wodzisławskiej 
i w efekcie trafił do chorzowskiej izby 
wytrzeźwień. Dawid Błatoń, rzecznik 
rybnickiej straży miejskiej, apeluje, by 
każdy, kto zauważy osoby potrzebu-
jące pomocy, natychmiast powiada-
miał odpowiednie służby. Przypomnij-
my, że tegoroczna zima ma już w Ryb-
niku tragiczne skutki – 19 listopada w 
wyniku wychłodzenia zmarł bezdom-
ny na skwerze przy ul. Sławików. Jak 
wskazuje Dawid Błatoń, dobrym roz-
wiązaniem w takich sytuacjach jest 
nowo otwarta ogrzewalnia dla osób 
bezdomnych, która znajduje się na te-
renie szpitala psychiatrycznego przy 
ul. Gliwickiej. Dotychczas straż miej-
ska dowiozła tam trzy osoby. – Kiedy 
bezdomni są pod lekkim wpływem al-
koholu i nie stwarzają zagrożenia dla 
siebie i otoczenia, mogą skorzystać z 
ogrzewalni. W przypadkach znaczne-
go upojenia alkoholem konieczny jest 
pobyt w izbie wytrzeźwień – wyjaśnia 
rzecznik. Niestety, transport osoby 
nietrzeźwej do Chorzowa trwa oko-
ło trzech godzin, co przy brakach ka-
drowych komplikuje pracę strażnikom.
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W trasę z serialem
„Rybnik bohaterem serialu. Przewodnik śladami postaci i wątków Diagnozy” 

– to najnowsza 16-stronicowa miejska publikacja. 
Folder łączy elementy typowego miejskiego przewodnika z historią powstawania  

w naszym mieście serialu „Diagnoza”. Dzięki niemu poznamy miejsca, w których krę-
cony jest serial, ale także kulisy tej filmowej produkcji. Serialowa podróż prowadzi za-

równo przez rynek, deptak, park 
nad rzeką Nacyną, plac przed ba-
zyliką, jak i przez miejsca, które dla 
wielu widzów stanowią portret Ślą-
ska, jak kopalniane szyby, tradycyj-
ne familoki czy kominy elektrow-
ni. Przewodnik wydano w liczbie 
4.000 egzemplarzy i jest dostęp-
ny w punkcie Halo! Rybnik. – Bro-
szura jest bezpłatna i budzi zain-
teresowanie odwiedzających nas 
osób – mówi Andrzej Kieś z punk-
tu informacji miejskiej. Wszyscy 
chętni mogą też pobrać przewod-
nik w wersji elektronicznej ze stro-
ny: miasta (www.rybnik.eu/cza-
s-wolny/sladami-diagnozy).      (S)
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• Chorująca na neuroblastomę cztero-
letnia rybniczanka Martynka Kaczma-
rek jest już w klinice w Greifswaldzie w 
Niemczech, gdzie rozpoczęła leczenie. 
– Wyniki na to pozwalają, a dzięki Wam 
mamy potrzebną na leczenie kwotę! – 
mówią rodzice Emilia i Michał Kaczmar-
kowie, dziękując ludziom dobrego ser-
ca, dzięki którym udało się zebrać astro-
nomiczną, jak się wydawało, kwotę 1,6 
mln zł. Pozwoli ona na przeprowadzenie 
chemioterapii i immunoterapii oraz dal-
sze leczenie Martynki.

• 29 listopada wieczorem w powietrzu 
unosił się smród spalonej gumy. To efekt 
pożaru składowiska opon samochodo-
wych na terenie firmy, zajmującej się ich 
utylizacją, a działającej na terenie Klesz-
czówki, dzielnicy Żor. Wybuchł w nocy z 
27 na 28 listopada, a strażacy gasili go 
siedem dni. Co ciekawe, pomiary pro-
wadzone przez Wojewódzki Inspekto-
rat Ochrony Środowiska miały wykazać, 
że w powietrzu nie stwierdzono niebez-
piecznych dla zdrowia ludzi stężeń sub-
stancji niebezpiecznych. By wykpić „ro-
bienie ludzi za błozna” Zdzisław Kucz-
ma, lider Rybnickiego Alarmu Smogo-
wego, powołując się na komunikat, za-
apelował o dopuszczenie opon jako ma-
teriału opałowego. 

• 5 grudnia w urzędzie miasta odbyło się 
tradycyjne przedświąteczne spotkanie 
prezydenta Rybnika z emerytowanymi 
pracownikami magistratu. Z zaprosze-
nia skorzystało blisko 150 byłych urzęd-
ników. Niektórzy z nich ze sporym prze-
jęciem przekraczali progi swego dawne-
go zakładu pracy.

• Jeśli miastu uda się rozstrzygnąć kon-
kurs dla organizacji pozarządowych, od 
początku roku 2019 w Kampusie będzie 
funkcjonować punkt informacyjno-kon-
sultacyjny dla osób ubiegających się o 
dofinansowanie swoich ekoinwestycji 
z rządowego programu „Czyste powie-
trze”, obsługiwanego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska w Kato-
wicach. Punkt, który zwycięskie stowa-
rzyszenie bądź fundacja będzie prowa-
dzić w budynku przy ul. Rudzkiej 13, ma 
być czynny przez 100 godzin w miesią-
cu i przynajmniej w jedną sobotę w mie-
siącu. Termin przyjmowania ofert minął 
14 grudnia, a rozstrzygnięcie konkursu 
miało nastąpić do 21 grudnia, czyli już po 
zamknięciu tego wydania „GR”.

„Diagnoza”, będąca połączeniem kry-
minalnej historii i wątków medycznych, 
na antenie TVN pojawiła się jesienią 2017 
roku. Serial cieszy się dużym zaintereso-
waniem widzów, a jak podaje portal Wir-
tualne Media, jego trzeci sezon oglądało 
średnio 1,72 mln osób. „Diagnoza” emi-
towana jest także na Ukrainie, a wkrótce 
będzie można ją obejrzeć na Węgrzech. 
Po trzech sezonach serialu władze Rybni-
ka są zadowolone z efektów promocji, jaką 
daje osadzenie jego zasadniczej akcji w na-
szym mieście. – Oprócz policzalnych war-
tości w postaci ekwiwalentu reklamowego 
mamy również te, które trudno zmierzyć  
i zliczyć – podkreśla Robert Cebula, naczel-
nik wydziału promocji w magistracie. Do-
daje, że coraz częściej Rybnik odwiedza-
ją osoby szukające miejsc, które zobaczy-
ły na ekranie. Dlatego jeszcze przed świę-
tami miasto wydało niewielki folder „Śla-
dami Diagnozy”, dostępny w Halo! Ryb-
nik i pokazujący rejony, w których kręco-
ne były plenerowe, rybnickie ujęcia, a z po-

czątkiem 2019 roku planuje rozstrzygnię-
cie kolejnego przetargu na serialową pro-
mocję Rybnika jako produktu turystycz-
nego. – O mocy serialu stanowią aktorzy, 
a tych w „Diagnozie” mamy z pierwszej fil-
mowej ligi. Rybnik spodobał się nie tylko 
aktorom, ale także widzom w całej Polsce, 
stąd decyzja o kontynuacji – mówi produ-
centka Dorota Kośmicka. W kolejnych od-
cinkach zagrają aktorzy znani z poprzed-
nich serii, m.in. Maja Ostaszewska, Adam 
Woronowicz, Danuta Stenka, Maciej Za-
kościelny, Magdalena Popławska, Wero-
nika Rosati, Mateusz Kościukiewicz, Mi-
chał Czernecki oraz Jan Englert i jego cór-
ka Helena. Do obsady dołączą Agniesz-
ka Warchulska, Veronica Voytsethovska 
oraz Maciej Stuhr, który wcieli się w po-
stać pediatry Szymona Brocka. Czwarty 
sezon „Diagnozy” reżyseruje Łukasz Ko-
śmicki, autorem zdjęć jest Jeremi Proko-
powicz, a za filmowe kostiumy odpowia-
da Dorota Williams. 

(D)

„Diagnoza” powróci wiosną
27 listopada stacja TVN wyemitowała ostatni odcinek trzeciego sezonu 

serialu „Diagnoza”, którego akcja rozgrywa się w Rybniku. Wiosną widzowie 
będą mogli obejrzeć czwartą serię perypetii lekarzy ze Specjalistycznego 
Szpitala nr 4 w Rybniku. Zdjęcia do niej od listopada kręcone są w halach studia 
filmowego w Warszawie. W kolejnych odcinkach pojawią się nowe wątki i nowe 
postaci grane m.in. przez Macieja Stuhra i Agnieszkę Warchulską.
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Projekt nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Zamysłów wywołał wśród jej 
mieszkańców spore poruszenie. 29 listopada w szkole na Zamysłowie odbyła się dyskusja publiczna na temat 
opracowanego projektu, będąca elementem całej planistycznej procedury. Przyszło na nią blisko 200 osób

Zamysłów to dzielnica wyjątkowa,  
w żadnej innej na przestrzenni kilku ostat-
nich lat nie pojawiło się tyle budownictwa 
określanego potocznie mianem dewelo-
perki. Jak grzyby po deszczu wyrosły tu 
kolejne kompleksy budynków szerego-
wych, ale i na mniejszą już skalę wieloro-
dzinne apartamentowce. Siłą rzeczy kil-
kupiętrowe budynki powstałe w sąsiedz-
twie tradycyjnych budynków jednoro-
dzinnych musiały wywołać niezadowole-
nie mieszkańców tych ostatnich. Bo gdy 
jedni robią dobry interes, innym pogarsza-
ją się warunki życia, bo oto nagle grillują-
cemu ze znajomymi na swoim podwórku 

Kowalskiemu z wysokości drugiego pię-
tra przyglądają się nowi sąsiedzi. 

Planowanie przestrzenne to praw-
dopodobnie najtrudniejsza materia,  
z jaką może mieć do czynienia mieszka-
niec miasta, jeśli chodzi o jego kontak-
ty z urzędem miasta – długie, dość zawi-
łe procedury, trudna terminologia i bazo-
wanie na często równie trudnych do zro-
zumienia dla przeciętnego zjadacza chle-
ba przepisach i to z różnych dziedzin. Ale 
to właśnie plan zagospodarowania prze-
strzennego decyduje o tym, co na danym 
terenie można wybudować – dom jedno-
rodzinny, bliźniak czy może kilkupiętrowy 

Niezaplanowane emocje
Zaskakująco dużo emocji wśród mieszkańców Zamysłowa wywołuje 

przygotowany przez Miejską Pracownię Urbanistyczną projekt nowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla tej dzielnicy.

– Dobrze, że rozgorzała dyskusja, bo jesteśmy na etapie konsultacji. Jest wie-
le obaw, niektóre może na wyrost. Zadaniem miasta jest z jednej strony przygoto-
wanie pod budownictwo terenów dzisiaj jeszcze niezasiedlonych, a z drugiej strony 
kształtowanie wizerunku i charakteru zabudowy danej dzielnicy. I takie też są zada-
nia stawiane przed nowym planem. Kilka ulic, jeśli chodzi o ich szerokość, nie speł-
nia obowiązujących norm, ale to jeszcze nie znaczy, że od razu będziemy je posze-
rzać, bo miasto nie ma w tym żadnego interesu. Proszę mi wierzyć, mamy na co wy-
dawać pieniądze z budżetu miasta. Mam za sobą kilka już spotkań z mieszkańcami 
Zamysłowa. Na pewno trzeba uspokoić emocje. Ta dzielnica ma szansę na uporząd-
kowanie swojego planu zagospodarowania i może jeszcze stać się dzielnicą o upo-
rządkowanej zabudowie – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera. 
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• Urzędnicy z pomocą stolarzy z Za-
kładu Gospodarki Mieszkaniowej 
urządzili w magistracie, tuż obok 
gabinetu prezydenta filię przed-
świątecznej poczty. Dzieci mogły 
tam napisać i wysłać list do Dzie-
ciątka oraz świąteczne życzenia 
dla Rybnika. Dla autorów najcie-
kawszych życzeń przygotowano 
nagrody.

• Łowczy rybnickiego koła łowieckie-
go Pod Bukiem wygrał kolejny ogło-
szony przez urząd miasta przetarg 
na interwencyjny odstrzał dzików, 
ale także i lisów, które coraz czę-
ściej urządzają sobie nory na tere-
nie domostw i zaglądają do cen-
trum. Ostatnio w środku nocy do-
rodnego lisa można było spotkać 
np. w parku przy bazylice św. An-
toniego. W ciągu ostatniego roku 
myśliwy odstrzelił w ramach umo-
wy z magistratem 30 dzików, te-
raz do końca listopada 2019 roku 
ma trafić do 60 dzików i 40 lisów.

• W Zagrodzie Leśnika Nadleśnictwa 
Rybnik na Paruszowcu, jak co roku 
sprzedawano świąteczne choinki, w 
tym roku jednak wyłącznie na asy-
gnatę – druk, na którym pracownicy 
nadleśnictwa musieli wypisać imię i 
nazwisko kupującego oraz jego ad-
res, co znacznie wydłużył czas ocze-
kiwania na sfinalizowanie przedświą-
tecznej transakcji. Przedstawicie-
le Lasów Państwowych tłumaczyli, 
że takie przepisy obowiązywały za-
wsze, a teraz zaczęto tylko rygory-
stycznie je przestrzegać. Pytanie tyl-
ko, co one mają wspólnego z gospo-
darką rynkową i wychodzeniem na-
przeciw oczekiwaniom klienta.

• Z powodu odbywającego się w Ka-
towicach światowego Szczytu Kli-
matycznego COP 24, również w 
Rybniku w pierwszej połowie grud-
nia obowiązywało wiele ograniczeń. 
Nie można było pływać czymkol-
wiek po Zalewie Rybnickim, a na-
wet biegać po zalewowej grobli, co 
skomplikowało życie organizato-
rom tradycyjnego biegu wokół za-
lewu. Myśliwi nie mogli w tym cza-
sie polować, nie wspominając już o 
zakazie startów jakichkolwiek stat-
ków powietrznych z lotniska w Go-
tartowicach. 



budynek wielorodzinny lub obiekt han-
dlowy. Idąc dalej, to od planu zagospo-
darowania zależy, za ile można sprzedać 
tę czy inną działkę. Trudno więc się dzi-
wić, że emocji przy opracowywaniu no-
wego planu dla dzielnicy nie brakuje, a 
te wywołuje jeszcze kilka innych kwestii. 

Do sporządzenia nowego planu dla Za-
mysłowa przystąpiono jeszcze w 2016 
roku. Jak tłumaczy Tomasz Cioch, peł-
nomocnik prezydenta Rybnika ds. inwe-
stycji i gospodarki przestrzennej, powo-
dem była duża liczba wniosków o doko-
nanie zmian w obowiązującym od 2011 
roku aktualnym planie zagospodarowa-
nia. Choć obecnie wielu mieszkańców 
twierdzi, że o niczym nie wiedziało, to 
trudno nie zauważyć, że jeszcze nigdy na 
tak szeroką skalę magistrat nie informo-
wał o tworzeniu planu zagospodarowania 
przestrzennego dla konkretnej dzielnicy, 
czego najlepszym przykładem są publi-
kacje zamieszczone m.in. na naszych ła-
mach. Ponadto do domostw dostarczo-
no informacyjne ulotki, a w kilku punktach 
dzielnicy, m.in. przy kościele parafialnym, 
odbyły się konsultacje dla mieszkań-
ców. Z przeprowadzonej ankiety wynika,  
że duża ich część domaga się wpro-
wadzenia zakazu mieszania zabudowy 
jedno- i wielorodzinnej oraz poprawie-
nia układu komunikacyjnego, czyli sieci 
dróg. I to te dwie kwestie wywołują wśród 
mieszkańców Zamysłowa największe po-
ruszenie. Można się było o tym przekonać 
w czasie tzw. dyskusji publicznej nad pro-
jektem nowego planu (element proce-
dury planistycznej), która w Szkole Pod-
stawowej nr 6 na Zamysłowie odbyła się 
29 listopada. 

Wcześniej ów projekt został wywie-
szony na parterze urzędu miasta oraz za-
mieszczony na stronach internetowych 
magistratu i każdy mógł się z nim zapo-
znać. To jednak dość trudny do przeana-
lizowania dokument, dlatego też pracow-
nicy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w 
czasie jego wyłożenia udzielali mieszkań-
com informacji i wyjaśnień, a dodatkowo, 
raz w tygodniu, można się było zapoznać 
z projektem w szkole na Zamysłowie. 

Drogi
– Ja już teraz mam granicę mojej dział-

ki pod asfaltem, a wy jeszcze chcecie po-
szerzać drogę…? – grzmiał w czasie spo-
tkania w szkole jeden z mieszkańców. 
Jak wyjaśnia Tomasz Cioch, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, przecina-
jącym dzielnicę ulicom, w zależności od 

roli, jaką pełnią (drogi dojazdowe, zbior-
cze itd.), trzeba przypisać w planie wy-
nikające z ustawy parametry dotyczące 
głównie szerokości pasa drogowego, czy-
li tzw. linie rozgraniczające. Te są oczywi-
ście znacznie szersze niż istniejące asfal-
towe jezdnie, bo obejmują też miejsce na 
ewentualny chodnik czy ścieżkę rowero-
wą. Ale jak zapewniają urzędnicy, to tyl-
ko plany. Część mieszkańców traktuje 
jednak plan jak projekt budowlany i kon-
flikt gotowy. 

– Uwzględniliśmy w planie linie rozgra-
niczające ulic, bo w przypadku dróg pu-
blicznych obligują nas do tego przepi-
sy. Dziś droga publiczna najniższej kla-
sy, czyli droga dojazdowa, musi mieć  
w liniach rozgraniczających szerokość 
10 m. Taką szerokość według poprzed-
niego planu z 2005 roku miała ul. Wito-
sa i przecież nic złego się tam nie dzie-
je. To, że ujmiemy w planie te linie roz-
graniczające, wcale jeszcze nie znaczy,  
że w najbliższych latach ulice te będą po-
szerzane. Zdecyduje o tym zarządca dro-
gi, czyli władze miasta, które na pewno 
wezmą pod uwagę tzw. interes społecz-
ny mieszkańców – mówi Tomasz Cioch 
i wspomina wizytę mieszkańca Zamy-
słowa, który dowiedział się rzekomo, że 
miasto wyburzy jego dom, bo będzie po-
szerzać drogę.

Do 21 grudnia można było składać 
uwagi dotyczące nowego planu dla Za-
mysłowa. Do chwili zamknięcia tego 
wydania „GR” w dniu 18 grudnia, złożo-
no ich 230, ale wiadomo było, że uwagi,  
a właściwie całe pisma oprotestowujące 
zaproponowane w projekcie rozwiązania 
miały złożyć różne grupy mieszkańców, 
m.in. mieszkańcy poszczególnych ulic. 
Uwagi te przeanalizuje następnie pre-
zydent miasta, który albo je uwzględ-
ni, albo odrzuci. Te, które odrzuci, trafią 
jeszcze wraz z projektem nowego planu 
na forum rady miasta i to radni zdecydują 
ostatecznie, czy dana uwaga odrzucona 
przez prezydenta ma być uwzględniona 
w projekcie planu, czy nie. 

– Dziś możliwych scenariuszy jest kilka 
i nie możemy wykluczyć nawet tego za-
kładającego, że konieczne będzie pono-
wienie w znacznym zakresie procedury 
związanej z opracowaniem nowego pla-
nu – mówi Tomasz Cioch, pełnomocnik 
prezydenta Rybnika ds. inwestycji i go-
spodarki przestrzennej.

Drugą kwestią budzącą sporo emocji 
są plany i zakusy deweloperów. – W pro-
jekcie planu znacznie ograniczono moż-

liwość zabudowy wielorodzinnej. Ow-
szem, w kilku przypadkach wyznaczono 
nowe tereny pod tego rodzaju budownic-
two, ale dotyczy to gruntów w sąsiedz-
twie istniejącej zabudowy wielorodzinnej 
bądź tej, która powstanie na podstawie 
wydanych już pozwoleń na budowę – in-
formuje Tomasz Cioch. Projekt rygory-
stycznie traktuje obszar tzw. użytku eko-
logicznego Okrzeszyniec. Według obo-
wiązującego wciąż planu z 2011 roku, te-
ren ten w części jest przeznaczony m.in. 
pod „usługi sportu i wypoczynku” i do-
puszcza zabudowę o takim charakterze. 
W projekcie nowego planu zagospodaro-
wania Okrzeszyniec to teren zielony bez 
możliwości zabudowy.

Do sprawy nowego planu zagospoda-
rowania dla Zamysłowa będziemy wracać 
w kolejnych wydaniach „GR”. 

Wacław Troszka
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Autobusy 
w święta
• 24 grudnia (poniedziałek) – Wigilia: auto-

busy będą kursować do godz. 16 (!) i we-
dług rozkładu jazdy na dzień roboczy, ale 
wolny od nauki

• 25 grudnia (wtorek) – Boże Narodzenie: od 
pierwszych kursów będą obsługiwane wy-
łącznie linie nr: 3, 4, 6, 9, 14, 18, 26, 48, a 
od godz. 9.00 również linie nr: 10, 13, 23, 
29, 32, 40, 45, 52. Autobusy będą kurso-
wać według niedzielnego rozkładu jazdy. 
Nie będą obsługiwane linie nocne

• 26 grudnia (środa) – drugi dzień świąt Bo-
żego Narodzenia: autobusy będą kursować 
według niedzielnego rozkładu jazdy. Będą 
obsługiwane linie nocne

• 27 i 28 grudnia (czwartek i piątek): rozkład 
jazdy na dzień roboczy wolny od nauki

• 31 grudnia (poniedziałek) – sylwester: au-
tobusy będą kursować do godz. 21, we-
dług rozkładu jazdy na dzień roboczy wol-
ny od nauki

• 1 stycznia (wtorek) – Nowy Rok: od pierw-
szych kursów będą obsługiwane wyłącz-
nie linie nr: 3, 4, 6, 9, 14, 18, 26, 48, a od 
godz. 9.00 również linie nr: 10, 13, 23, 29, 
32, 40, 45, 52. Autobusy będą kursować 
według niedzielnego rozkładu jazdy. Nie 
będą obsługiwane linie nocne

• 6 stycznia (niedziela) – Trzech Króli: auto-
busy będą kursować według rozkładu jazdy 
na niedzielę. Będą obsługiwane linie nocne. 



Po bardzo intensywnym sezonie budowlanym wykonawcy drogi regionalnej 
Racibórz – Pszczyna okres świąteczno-noworoczny spędzą na zasłużonym 
odpoczynku; na place budowy wrócą po szóstym stycznia.
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Prowadzone od kwietnia do początków li-
stopada roboty na tej sztandarowej drogowej 
inwestycji w znaczący sposób zmieniły kra-
jobraz Rybnika. Kierowcy jeżdżą już nowym 
wiaduktem w ciągu ul. Boguszowickiej, pod 
którym pobiegnie nowa droga. Na podobnym 
etapie zaawansowania jest wiadukt w ciągu 
ul. Wodzisławskiej; obiekt jest gotowy, a tuż 
za nim (w kierunku Wodzisławia Śl.) na przy-
szłym węźle widać już zarys dużego ronda, 
na którym jest układana tzw. galanteria be-
tonowa, przede wszystkim krawężniki i inne 
betonowe elementy. Poprzez rondo ul. Wo-
dzisławska (Droga Krajowa nr 78) połączona 
zostanie z biegnącą poniżej budowaną dro-
gą regionalną, a także z ul. Hetmańską (jeden 
z wylotów ronda). Węzeł, jeszcze bez budo-
wanej drogi regionalnej, zostanie udostęp-
niony kierowcom po wykonaniu robót bitu-
micznych. Na innych odcinkach, w zależno-
ści od pogody, realizowane będą prace kana-
lizacyjne, przezbrojeniowe i zabezpieczające, 
by wiosną roboty mogły być prowadzone bez 
problemów z istniejącymi sieciami – ener-
getycznymi, teletechnicznymi, wodociągo-
wymi, gazowniczymi oraz ciepłociągowymi.

Na ukończeniu jest wiadukt w ciągu drogi re-
gionalnej nad ulicami Tkoczów i Świerklań-
ską oraz skrzyżowanie nowej drogi z linią ko-
lejową do piaskowni Kotlarnia, gdzie trwa-
ją prace wykończeniowe i porządkowe oraz 
poprawki usterek zgłoszonych w czasie od-
biorów.

Roboty asfaltowe na budowanej drodze regio-
nalnej zostaną wznowione wczesną wio-
sną, kiedy pozwolą na to warunki pogodo-
we, będą natomiast możliwe odbiory warstw 
konstrukcyjnych drogi z kruszywa, co będzie 
warunkiem rozpoczęcia układania warstw 
bitumicznych nowej drogi.

 Nowy układ drogowy związany z wielo-
poziomowym parkingiem został ukończo-
ny i wszczęto odbiory w zakresie pozwole-
nia na użytkowanie nowej drogi łączącej ul. 
Hallera z Pocztową. Na skrzyżowaniu nowej 
drogi z Hallera i Rzeczną powstała sygnali-
zacja świetlna, która do momentu oddania 
do użytku parkingu będzie żółtymi światłami 
pulsacyjnymi przyzwyczajać kierowców do 
nowego skrzyżowania ze światłami. Wzdłuż 
nowej drogi wybudowano chodniki i drogę 
rowerową, zaś pomiędzy nowym parkingiem 

a zabudowaniami ul. Raciborskiej powsta-
ła przestrzeń o nowoczesnym charakterze,  
z nowymi nasadzeniami zieleni i oświetle-
niem, będąca jednocześnie skwerem i duk-
tem pieszym prowadzącym do centrum.

 Kontynuowane są remonty chodników od 
podstaw (nowa podbudowa, krawężniki, na-
wierzchnia) m.in. na ul. Żorskiej i Boguszo-
wickiej; powinny one przetrwać 20-30 lat.

 Na grudniowej sesji budżetowej rady mia-
sta ważyły się losy również inwestycji dro-
gowych – planowana jest kontynuacja bu-
dowy ciągów rowerowych, m.in. wzdłuż  
ul. Żorskiej, a także wyłonienie wykonawcy, 
który wyremontuje, a właściwie zbuduje od 
nowa, wiadukt w ciągu tej ulicy, by w przy-
szłym roku mógł skoordynować sprawy wy-
łączenia biegnącej pod spodem linii kolejo-
wej oraz linii wysokiego napięcia.

 Na etapie opracowywania jest projekt roz-
budowy oświetlenia ulicznego, m.in. ulic Żo-
łędziowej i Rzecznej. Roboty rozpoczną się 
wczesną wiosną.

 Trwa opracowywanie dokumentacji tech-
nicznej kompleksowej przebudowy kilku ulic, 
w tym Morwowej, Brzozy i skrzyżowania uli-
cy Sportowej z Raciborską. Inwestycja jest 
planowana na rok 2020, ale trzeba się do 
niej dobrze przygotować. Dobiega końca 
projektowanie kolejnego odcinka nadnacyń-
skich bulwarów, który połączy ulice Rzeczną  
w centrum miasta z Obwiednią Południową.

(r)

Na ul. Wodzisławskiej na wysokości popularnego „Paryża”, tuż 
za nowym wiaduktem, powstaje kolejne rybnickie rondo, będące 
częścią węzła drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna
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Więcej informacji o budowie drogi Racibórz – Pszczyna na stronie internetowej: www.drogaregionalnaraciborz-pszczyna.pl



Ogrzewalnia to nie noclegownia, miejsca są tu wyłącznie siedzące
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Z  p o c z ą t k i e m  2 0 1 9  r o k u  
w rozkładach jazdy miejsk ich 
autobusów pojawią się dwie nowe 
linie autobusowe: nr 35 i 42. Zarząd 
Transportu Zbiorowego organizujący 
komunikację autobusową w mieście 
zapowiada też zmiany w kursowaniu 
autobusów linii nr: 3, 18 i 19 oraz 
likwidację linii nr 17.

Autobus linii 35, który na razie będzie 
jeździł tylko w dni robocze, będzie rozpo-
czynał kurs na popularnej pętli w dzielni-
cy Boguszowice Osiedle, a potem jadąc 
przez Jankowice, Chwałowice, Radziejów, 
Popielów, Niedobczyce i centrum Niewia-
domia dotrze aż do dawnego gimnazjum 

w Niewiadomiu przy ul. Sportowej i po-
jedzie z powrotem tą samą trasą. W cią-
gu dnia zaplanowano pięć kursów tam  
i z powrotem.

Przystanki obsługiwane przez autobus 
linii nr 35: 

Boguszowice Osiedle – Pętla, Patriotów, 
Kopalnia, Jastrzębska; Jankowice – Urząd 
Gminy, Gwarek, Świerklańska; Chwałowi-
ce – Pętla, Osiedle, Śląska, Las; Radzie-
jów – Świercze, Okulickiego, Radziejów; 
Popielów – Kościół, Staffa, Skrzyżowanie, 
Worcella; Niedobczyce – Kopalnia Rymer, 
Stadion, Orlik, Wrębowa; Radlin – Korfan-
tego Centrum; Niewiadom – Sportowa, 
Dworzec Kolejowy, Gimnazjum.

Z kolei autobus nowej linii 42 będzie ob-
sługiwał przystanki na trasie obecnej linii 
49A, obsługując dodatkowo trzy przy-
stanki w dzielnicy Kłokocin: Pętla, Osiedle 
i Urząd Celny. Uruchomienie linii nr 42 jest 
jednoznaczne z likwidacją linii 49A. Roz-
kłady jazdy obu nowych linii z godzina-
mi odjazdu autobusów z poszczególnych 
przystanków są już dostępne na stronie 
internetowej Zarządu Transportu Zbioro-
wego (ztz.rybnik.pl). 

I jeszcze dwie autobusowe noworoczne 
nowości – z początkiem roku zostanie zli-
kwidowana linia autobusowa nr 17, ale na 
jej trasie kursować będą autobusy linii nr 
18 i 19, a w rozkładzie jazdy autobusu linii 
nr 3 na dni robocze pojawią się dwa do-
datkowe kursy. 

(WaT)

Nowe linie autobusowe

Od 10 grudnia osoby bezdomne z terenu 
Rybnika mogą korzystać z miejskiej ogrzewal-
ni uruchomionej na terenie Państwowego Szpi-
tala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych przy  
ul. Gliwickiej.

Pierwszą w mieście ogrzewalnię prowadzi Sto-
warzyszenie im. św. Jana Pawła II – Pomoc Po-
trzebującym – Rybnicki Bank Drugiej Ręki, któ-
re zwyciężyło w ogłoszonym jesienią przez mia-
sto konkursie ofert, a od kilku lat przy ul. 3 Maja 
48B prowadzi schronisko dla bezdomnych męż-
czyzn. W specjalnym, ogrzewanym kontenerze 
o powierzchni około 58 m kw. może jednocze-
śnie przebywać maksymalnie 20 osób potrze-
bujących krótkotrwałego schronienia i ochrony 
przed chłodem, a zwłaszcza mrozem. Przez sie-
dem dni w tygodniu, od godz. 18 do 8 rano, bez-
domni mogą tu nie tylko się ogrzać, ale też wy-
kąpać, przebrać w czyste ubrania i napić gorą-
cej herbaty lub kawy. Ogrzewalnia będzie czynna 
do 30 kwietnia 2019 roku, a po wiosenno-let-
niej przerwie uruchomiona zostanie ponownie w 
październiku. Ogrzewalnia jest usytuowana nie-
daleko szpitalnej izby przyjęć.

Uruchomienie ogrzewalni bardzo chwalą sobie 
m.in. funkcjonariusze straży miejskiej i policji, bo 
odwiezienie osoby nietrzeźwej do chorzowskiej 
izby wytrzeźwień, z którą miasto ma podpisaną 
umowę, zajmuje patrolowi przynajmniej trzy go-
dziny. Po pierwszych dniach użytkowania wiado-
mo już, że poprawek wymaga węzeł sanitarny  
w niewielkim tylko stopniu przystosowany do 
potrzeb osób, które trafiają tu, by schronić się 
przed chłodem.                                                                        (D)

Kontenerowy budynek ogrzewalni ustawiono w niedalekim sąsiedztwie izby przyjęć szpitala 
psychiatrycznego.

Już można 
się ogrzać



Na rynku wystąpiły gwiazdy polskiej muzyki i wykonawcy, 
którzy na estradzie dopiero prawie że raczkują. Na 
zdjęciu dziecięcy, reprezentacyjny zespół rybnickiego 
Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Serduchowo”. 8 
grudnia, po solowym występie dzieci miały okazję wystąpić 
z gwiazdą wieczoru Majką Jeżowską, a w planach miały 
jeszcze wspólny występ z grupą Enej w czasie wigilijki dla 
mieszkańców 
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Najbardziej obleganą, choć 
mocno marketingową atrakcją 
Rybnickiego Bożego Narodzenia 
i Kolędowania był świąteczny tir 
Coca-Coli

Od kilku już lat rybniczan w nastrój świątecznego uniesienia wprowadza skutecznie cykl grudniowych koncertów, 
widowisk i parad, czyli Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie, którego nieodłącznym elementem jest też 
przedświąteczny kiermasz. Na rynkowej, ogrzewanej scenie wystąpili tym razem m.in. Majka Jeżowska, rybniczanin 
Piotr Tłustochowicz i Eleni. Kulminacją przedświątecznego programu miała być zaplanowana na 22 grudnia tradycyjna 
już wspólna wigilijka mieszkańców połączona ze wspólnym kolędowaniem, której zwieńczeniem miały być kolejne dwa 
koncerty zespołów Bartnicky i Enej. 

Przedświąteczna rozgrzewka

Jedną z tegorocznych nowości były mikołajkowe domki z ruchomymi figurkami Lampki na rynkowej choince 
j u ż  t r a d y c y j n i e  w ł ą c z y ł ,  
a właściwie podłączył prezydent 
Piotr Kuczera. Trudno oprzeć 
się wrażeniu, że nasza choinka, 
w końcu główny e lement 
świątecznego wystroju, świeci 
nam jednak zbyt blado
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Już w pierwszych dniach grudnia na rybnickich ulicach 
i skwerach rozbłysły świąteczne dekoracje, które cieszą 
oczy rybniczan i odwiedzających nasze miasto gości.

W większości to dekoracje, które Rybnik zdobiły w poprzed-
nich latach, m.in. ledowa girlanda na ul. Kościuszki, świetlne kule 
na deptaku czy przystrojone choinki. Ale pojawiły się też nowe 
ozdoby. Przejeżdżający ulicą Kościuszki mijają 22 urokliwe, roz-
świetlone „tańczące” choinki. Przy Nacynie na skwerze z tuli-
panami zadomowiły się trzy świetlne zwierzątka oraz błyszczą-
ce drzewo, którego konary oplata girlanda. Z kolei wzdłuż ścież-
ki prof. Libury odchodzącej od ul. Powstańców Śl. zainstalowano 
kurtynę świetlną, a choinka, która w zeszłym roku zdobiła skwer 
przed dworcem PKP, w tym sezonie rozświetla rozjazd ulic Miko-
łowskiej i Wyzwolenia. Dodatkowe iluminacje pojawiły się rów-
nież na ulicach Kardynała Kominka na Nowinach i Reymonta na 
Smolnej. Pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej udekorowali w su-
mie 28 choinek: 15 pochodzących z plantacji i 13 choinek rosną-
cych na terenie miasta. Świątecznie przybrane drzewka można 
podziwiać nie tylko w śródmieściu, ale też w kilkunastu rybnickich 
dzielnicach, m.in. w Orzepowicach, Niewiadomiu, Boguszowicach 

i Golejowie. Łączny koszt tegorocznych dekoracji bożonarodze-
niowych (zakup nowych elementów, remont istniejącego oświe-
tlenia, montaż i podłączenie) to kwota nieco ponad 289 tys. zł. (D)

Mała ozdoba- 
a  c i e s z y.  N a 
d e p t a k u ,  n a 
l a t a r n i a c h 
p o j a w i ł y  s i ę 
ś w i ą t e c z n e 
dzwonki

Rybnik przystroił się na święta

8 grudnia ulicami miasta przeszła „świąteczna parada z balonami”, w której 
udział wzięli m.in. szczudlarze i maskotki w rozmiarze XXL

Wbrew temu, co widać na zdjęciu, Teatr Ognia „Azis Light” wcale nie 
wystawił na rynku bajki o rybnickim smogu

Wywołujące uśmiech „tańczące” choinki przy ul. Kościuszki to iluminacja, która 
chyba wszystkim przypadła do gustu

Świąteczne minizoo, na-
wiązujące prawdopodobnie 
do arki Noego, można wie-
czorami oglądać na skwerze  
z tulipanami przy ul. Raci-
borskiej, w pobliżu rynku



8 i 9 grudnia sala gimnastyczna ryb-
nickiego Tygla przypominała magazyn 
św. Mikołaja – wszędzie stały kolorowo 
opakowane paczki i pudła z kokardami. 
Czekały na rozwiezienie do 69 rybnic-
kich rodzin i osób samotnych, zakwali-
fikowanych do tegorocznej akcji. – Spo-
ro rodzin odpadło, kiedy w życie wszedł 
program 500+. Dziś koncentrujemy się 
głównie na pomocy osobom niepełno-
sprawnym, starszym i samotnym. Zgła-
szają je osoby prywatne i różne placówki, 
w tym szkoły i przedszkola, ale też Ośro-
dek Pomocy Społecznej. Potem odwie-
dzamy rodziny, by zweryfikować, czy na-
prawdę potrzebują pomocy, a następ-
nie dokładnie określamy, jakiego wspar-
cia oczekują – mówi wolontariuszka Do-
brosława Mikołajec, która od dziesięciu 
lat angażuje się w rybnicką Szlachetną 
Paczkę (na zdjęciu w stroju choinki). Póź-
niej do akcji wkraczają darczyńcy, którzy z 
internetowej bazy wybierają rybnicką ro-
dzinę lub samotnych rybniczan i starają 
się zaspokoić wskazane przez nich kon-
kretne potrzeby.

Rodzina w potrzebie
Pan Jerzy (71 lat) i pani Bogumiła (67 

lat) zajmują się chorym synem Irene-
uszem (27 lat), który przeszedł już kilka 

poważnych operacji. Po odliczeniu kosz-
tów utrzymania i leczenia pozostaje im 
do życia około 485 zł. Potrzebują żyw-
ności i odzieży, by zaoszczędzić na reha-
bilitację syna, ale też zmywarki, bo stara 
się zepsuła, a na ręczne zmywanie zwy-
czajnie nie mają już siły. Szczególne upo-
minki? Saszetka na dokumenty dla pana 
Jerzego, torebka dla pani Bogumiły i al-
bum z krajobrazami dla pana Irka. 65-let-
nia Danuta od siedemnastu lat mieszka 
samotnie – pierwszy mąż zginął na ko-
palni, drugi pił i bił. Wychowała ośmio-
ro dzieci, ale dziś pomaga jej tylko jedna 
córka – dba o jedzenie i opał na zimę, bo 
chorująca na cukrzycę i nerki pani Danu-
ta utrzymuje się jedynie z zasiłku z OPS
-u i zasiłku okresowego (760 zł). Pani Da-
nuta bardzo lubi szyć i szydełkować, ale 
najbardziej potrzebuje żywności, ręcz-
ników oraz kołdry i poduszki. 36-letnia 
Iwona samotnie wychowuje dziewięcio-
letnią córkę Emilię. Jej sytuacja pogor-
szyła się, gdy zdecydowała się na rozwód  
z mężem alkoholikiem i zmarli mieszkają-
cy z nią w jednym domu dziadkowie. Ko-
bieta znalazła pracę, jednak nie jest jej 
łatwo utrzymać i ogrzać cały dom. Dla-
tego będzie wdzięczna za opał i trwa-
łą żywność, której zapas pozwoliłby jej 
zaoszczędzić pieniądze na inne potrze-

by. Przydałyby się też artykuły plastycz-
ne dla uzdolnionej córeczki oraz karma 
dla ukochanego psa Rokiego. To histo-
rie trzech z 69 rybnickich rodzin czeka-
jących na pomoc osób, takich jak panie 
Karolina, Mirela i Ewelina, które Szlachet-
ną Paczkę przygotowały w gronie 15 zna-
jomych. – To nasz trzeci udział w tej ak-
cji, po pierwszej mieliśmy bardzo dobre 
wrażenia. Wtedy pomogliśmy starszemu, 
bezdzietnemu małżeństwu, a w tym roku 
już dwóm rodzinom – mówi pani Karoli-
na. – To matka z trójką dzieci oraz star-
sza samotna kobieta – dodaje pani Mi-
rela. Zgodnie z listą ich potrzeb do pa-
czek trafiły m.in. artykuły spożywcze, 
środki czystości i pościel. – Zawsze do-
dajemy też coś spoza listy, więc starsza 
pani otrzyma od nas również koc, ręczni-
ki, słodycze oraz kosmetyki. Właśnie się 
do niej wybieramy – opowiada pani Ewe-
lina. – Pewnie polecą łzy… – przewidu-
je Karolina, która po raz pierwszy spotka 
się z obdarowywaną przez siebie osobą. 

Weekend cudów
– Finał akcji to dla rodzin wczesne świę-

ta – mówi Martyna Bojanowska, lider-
ka rybnickiej akcji, która przyniosła kil-
ka rekordów. 80 – to liczba paczek, jaka  
w Rybniku trafiła do jednej rodziny, a rów-
nie rekordowa jest wartość przygotowa-
nych paczek – 18.000 zł. – To nie tyl-
ko artykuły spożywcze i środki czysto-
ści, ale też lodówki, pralki i sporo węgla 
na opał. Udało się nawet zdobyć specja-
listyczny wózek inwalidzki dla niepełno-
sprawnej dziewczynki oraz specjalny le-
żak do wanny, również dla osoby niepeł-
nosprawnej. Obdarowani cieszą się rów-
nież z typowych rzeczy, jak jedna z senio-
rek, która wtulona w wyjęty z paczki swe-
ter i szlafrok ze wzruszenia nie była w sta-
nie nic powiedzieć – podsumowuje Mar-
tyna Bojanowska związana ze Szlachet-
ną Paczką od czterech lat. W tym roku  
w akcję zaangażowało się 40 wolonta-
riuszy, dodatkowo harcerze i jak zwykle 
strażacy-ochotnicy z Kamienia, Golejowa 
i Grabowni. – Nie bez kozery mówi się, że 
to weekend cudów. Widzę, że Szlachetna 
Paczka faktycznie pomaga: jedna z moich 
wcześniejszych rodzin – samotna matka 
z trójką dzieci – dostała tyle żywności,  
że zaoszczędzone pieniądze mogła prze-
znaczyć na spłatę zobowiązań. Znalazła 
też pracę, bo uwierzyła w siebie, gdyż 
wcześniej ktoś uwierzył w nią – mówi Do-
brosława Mikołajec.

(S)

Paczką do paczki

Nie myślą o „wypasionym” smartfonie, kolejnym telewizorze czy nowym 
samochodzie. Pani Ewa chciałaby dużą butelkę Biovitalu, pan Jacek maszynkę 
do golenia, pani Iwona kosmetyki do makijażu lub kolczyki, a Irek z chęcią 
spędziłby czas z rodzicami w kinie. – Czasem trudno uwierzyć, 
że kogoś mogą uszczęśliwić tak zwyczajne przedmioty – mówi 
Martyna Bojanowska, liderka Szlachetnej Paczki w Rybniku.
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Panie Mirela, Karolina i Ewelina (siedzą) 
przygotowały paczkę w gronie 15 zna-
jomych, dzięki czemu udało się im ob-
darować aż dwie rybnickie rodziny
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Na co dzień prowadzą własne fir-
my, są szefowymi stowarzyszeń, pia-
rowcami, nauczycielkami, wolonta-
riuszkami i emerytkami, ale też bab-
ciami czy matkami. 6 grudnia do wie-
lu swoich obowiązków dorzuciły jesz-
cze zasiadanie w Rybnickiej Radzie 
Kobiet, która ma być organem dorad-
czym, inicjatywnym i konsultacyjnym 
dla prezydenta miasta Piotra Kucze-
ry. Radę tworzy 13 pań wytypowa-
nych przez pięcioosobową komisję, 
ale też przez prezydenta i stowarzy-
szenie Śląskie Perły, które zainicjowało 
powstanie takiej rady. Podczas pierw-
szego posiedzenia w urzędzie miasta, 
prowadzonego przez Piotra Kuczerę, 
z pięciu zgłoszonych kandydatek pa-
nie wybrały przewodniczącą i zastęp-
czynię. Przez cztery kolejne lata RRK 
szefować będzie Monika Glosowitz 
(na zdj. czwarta od lewej). – W radzie 
chciałabym się zająć kwestią przemo-
cy wobec kobiet i przemocy w rodzi-
nie. Od prawie roku koordynuję dzia-
łania Ośrodka Pomocy Pokrzywdzo-

nym Przestępstwem, który powstał 
w ramach rybnickiej Fundacji Obro-
ny Praw Człowieka i wiem, że jest to 
spory problem nie tylko w skali kraju, 
ale też województwa i miasta. Druga z 
kwestii, którą warto się zająć, to rów-
nouprawnienie kobiet. Z pewnością 
największym wyzwaniem w radzie bę-
dzie skoordynowanie wszystkich po-
mysłów pań i podjęcie konkretnych 
działań, tak by przyniosły one wymier-
ne rezultaty. Mam nadzieję, że podo-
łam nowemu wyzwaniu – mówi prze-
wodnicząca RRK, która na co dzień 
jest wykładowcą na UŚ w Katowicach, 
zajmuje się literaturą, różnymi forma-
mi kultury i teoriami feministycznymi, 
ale pracuje też w marketingu i PR. Jej 
zastępczynią jest Aleksandra Zając, 
nauczycielka historii i WOS-u, która 
prowadzi również punkt przedszkolny  
w Boguszowiach Osiedlu (na zdj. trze-
cia od lewej). – Dla mnie najważniej-
szą sprawą, jaką chciałabym się za-
jąć w radzie kobiet, jest namówienie 
miasta na wsparcie edukacji seksu-

Rybnicka Rada Kobiet z prezydentem Piotrem Kuczerą

alnej w szkołach, specjalistami z ze-
wnątrz – zapowiada wiceprzewodni-
cząca. Oprócz Moniki Glosowitz i Alek-
sandry Zając w RRK zasiadają też: Mo-
nika Abrahamczyk, Joanna Bulandra, 
Edyta Godziek-Knaissi, Danuta Ha-
nak, Jolanta Jackiewicz, jej córka Klau-
dyna Jackiewicz-Szewczyk, Mario-
la Kujańska, Katarzyna Musioł, Judyta 
Mojżesz-Zimonczyk, Barbara Płaczek  
i Elżbieta Piotrowska. Kadencja Ryb-
nickiej Rady Kobiet potrwa do 5 grud-
nia 2022 roku. Jej członkinie będą peł-
nić swoje funkcje społecznie. 

(S)

Kobiety mają głos
Będą się koncentrować m.in. na równouprawnieniu, edukacji seksualnej 

młodzieży, współpracy międzypokoleniowej, ale też na wspieraniu 
obcokrajowców i osób z niepełnosprawnościami czy walce ze smogiem – 
członkinie Rybnickiej Rady Kobiet rozmawiały o tematach, jakimi chciałyby się 
zająć w trakcie pierwszej w historii miasta kadencji. 6 grudnia w urzędzie miasta 
panie ze swego grona wybrały przewodniczącą i wiceprzewodniczącą rady.
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W Wigilię 
urząd 

nie pracuje
Wszystkich potencjalnych petentów 

przestrzegamy, że w Wigilię, w ponie-
działek 24 grudnia urząd miasta będzie 
nieczynny! Z kolei w kolejny poniedzia-
łek 31 grudnia, czyli w sylwestra, magi-
strat będzie otwarty dla petentów jak  
w każdy piątek, czyli od godz. 7.30 do 13.

Urząd Stanu Cywilnego, mieszczący się 
na parterze rynkowego ratusza, i w Wigi-
lię, i w sylwestra będzie natomiast otwar-
ty od 7.30 do godz. 13.                      (WaT)
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Podarunek dla „siłaczek”
– To są profesjonaliści, którzy dali z siebie wszystko 

– mówi Joanna Bulandra z rybnickiego stowarzyszenia 
Śląskie Perły, które 27 listopada zorganizowało koncert 
„Siłaczki”. W jego trakcie młodzi, utalentowani artyści  
z niepełnosprawnościami zaśpiewali dla wyjątkowych osób. 
Wokalistom towarzyszyła grupa Coincidence, a gościem 
specjalnym był Piotr Kupicha z zespołu Feel.

Dla „siłaczek” zaśpiewała m.in. grupa „Świetnych dzieciaków” powstała w ramach 
prowadzonego przez Śląskie Perły projektu
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– Koncert zadedykowaliśmy opiekunom dzie-
ci z niepełnosprawnościami. Prawdziwym siła-
czom i siłaczkom, głównie tym ostatnim, bo to 
one burzą stereotyp „słabszej płci”, stając każ-
dego dnia do walki o zdrowie i godne życie swo-
ich dzieci. Są zahartowane w boju, niezmordo-
wane, silne, gotowe pazurami drapać ziemię, 
poświęcając cały swój czas, kariery, marzenia, 
życie – mówiła w Teatrze Ziemi Rybnickiej Jo-
lanta Jackiewicz, która wspólnie z Joanną Bu-
landrą ze Śląskich Pereł zaprosiła na koncert. 
Piętnastu wokalistów z całej Polski przedsta-
wiło własne aranżacje przebojów popularnych 
artystów, m.in. Zbigniewa Wodeckiego, Micha-
ela Bublé i grupy Zakopower. Na scenie udeko-

rowanej praca-
mi krakowskiej 
artystki Anny 
Siek wystąpi-
ły też „Świetne 
dzieciaki”, grupa skupiająca dzieci z niepełno-
sprawnościami, a powstała w ramach prowa-
dzonego przez Śląskie Perły projektu mające-
go integrować poprzez sztukę. – To nasz sprze-
ciw wobec „deformy” edukacji oraz wykluczeniu  
i dyskryminacji dzieci z niepełnosprawnościa-
mi. Chcemy pokazać, że jesteśmy tacy sami, 
mamy swoje pasje, talenty, które rozwijać może-
my nie poprzez ograniczenia, ale przez bycie ra-
zem, wzajemne zrozumienie, poznawanie i dzie-

23 listopada, dzień po pierwszym 
posiedzeniu nowo wybranej Rady Miasta 
Rybnika, w sali sesyjnej rybnickiego 
magistratu zebrali się radni seniorzy. 
Kadencja drugiej w historii Rybnickiej Rady 
Seniorów potrwa cztery lata, a przewodzić 
jej będą dwie panie. 

Każdy z 15 radnych seniorów złożył uroczy-
ste ślubowanie, a następnie w tajnym głoso-
waniu z trojga zgłoszonych kandydatów wy-
brano przewodniczącego RRS. Funkcję tę nadal 
sprawować będzie Jolanta Groborz, z wykształ-
cenia inżynier automatyki, była nauczyciel-
ka, związana z sekcją emerytów Związku Na-
uczycielstwa Polskiego, przewodnicząca RRS 
z czteroletnim stażem (na zdj. piąta od lewej).  
– W drugiej kadencji będziemy kontynuować 
program „Rybnik przyjazny seniorom”, ale też 
realizować nowe pomysły. W obecnej radzie za-
siada tylko sześcioro radnych, którzy pracowa-
li w poprzedniej kadencji, dziewięcioro to nowe 
osoby, wywodzące się z różnych senioralnych  

Projekt Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rybniku zajął pierwsze miejsce na 
liście innowacji, jakie były realizowane  
w ramach programu „Generator Innowacji. 
Sieci wsparcia” Towarzystwa Inicjatyw 
Twórczych „ę”. Opracowany i pilotażowo 
przeprowadzony w naszym mieście „Pakiet 
opieki wytchnieniowej” otrzyma środki na 
dopracowanie i upowszechnienie.

O projekcie szerzej pisaliśmy w czerwcowo-
-lipcowym wydaniu „GR”. Przypomnijmy krót-
ko, że jego celem było wsparcie dla opiekunów 
niesamodzielnych seniorów, którzy na co dzień 
troszczą się o swoich najbliższych, przez co sami 
nie mają czasu na odpoczynek, wizytę u leka-
rza czy odreagowanie stresu i wyczerpania, ja-
kie wiążą się ze stałą opieką nad chorym człon-
kiem rodziny. Wychodząc naprzeciw ich potrze-
bom, Zespół Grupowej Metody Pracy Socjalnej 
OPS przygotował dla nich kompleksowe wspar-
cie psychologiczne, edukacyjne i rehabilitacyj-
no-zdrowotne. W tytułowym Pakiecie znalazły 
się m.in. spotkania grupowe, kurs opieki nad cho-
rym w domu, badania diagnostyczne i zabiegi re-
habilitacyjno-lecznicze dla opiekunów. Uczestni-
cy podkreślali, że była to pierwsza tego typu ofer-
ta skierowana bezpośrednio do nich, a do tego 
dobrze odpowiadająca potrzebom. O sukcesie 
projektu świadczy też fakt, że choć od jego za-
kończenia minęło już pół roku, wciąż działa gru-
pa samopomocowa „Srebrny Klub”. Wysoka 
ocena dla „Pakietu opieki wytchnieniowej” oraz 

przyznane dofinansowanie (12 tys. zł) oznaczają,  
że pilotażowy projekt zostanie dopracowany i re-
komendowany jako scenariusz gotowych dzia-
łań dla innych ośrodków, instytucji i stowarzy-
szeń pomocowych. – Największym sukcesem 
jest to, że projekt odpowiedział na rzeczywiste 
potrzeby opiekunów niesamodzielnych senio-
rów. Otrzymali oni nie tylko wiedzę i umiejętno-
ści, choć te są również bardzo ważne, lecz przede 
wszystkim wsparcie i wytchnienie, które w trwa-
jącej przez lata opiece nad bliskimi są bezcenne. 
Pakiet potwierdził też kierunek, w jakim powinna 
iść oferta pomocy społecznej – wspierania tych, 
którzy często bez reszty poświęcając się opiece 
nad najbliższymi. Dopracowanie projektu będzie 
polegało m.in. na wzbogaceniu go o przygotowa-
nie opiekunów na śmierć chorego oraz do przeży-
wania żałoby. Planujemy także przeprowadzenie 
w Rybniku szkolenia dla pracowników z innych 
części kraju, którzy w formie warsztatów będą 
mogli bliżej zapoznać się z realizowanymi przez 
nas działaniami – mówi dr Blanka Długi z Zespołu 
Grupowej Metody Pracy Socjalnej. „Pakiet opie-
ki wytchnieniowej” ma być ponownie dostępny 
dla rybniczan w 2019 r. Zainteresowani udziałem  
w tym projekcie, a także spotkaniami innych grup 
wsparcia (m.in. dla osób przeżywających trudno-
ści w życiu rodzinnym, dla opiekunów osób nie-
pełnosprawnych, dla seniorów) mogą uzyskać 
więcej informacji pod numerem tel. 513 151 943 
oraz w siedzibie Zespołu przy ul. Zebrzydowic-
kiej 30.                                                                            (m)

Wytchnienie dla opiekunów

 Seniorki na czele    seniorów

lenie – wyjaśnia Joanna Bulandra. Pomysł orga-
nizacji koncertu „Siłaczki”, którego głównym re-
alizatorem była Klaudyna Szewczyk, instruktor 
śpiewu pracująca na co dzień z niepełnospraw-
nymi, narodził się w trakcie pracy nad „Świet-
nymi dzieciakami”. Z kolei dochód z prowadzo-
nej w trakcie koncertu sprzedaży cegiełek, nie-
co ponad dwa tysiące złotych, w większości sfi-
nansował koszty dojazdu części jego niepełno-
sprawnych uczestników do Rybnika.              (D)
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Rybnicka Rada Seniorów rozpoczęła 
swoją drugą kadencję
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Oboje zawodu ratownika nie będą mogli 
wykonywać przez 15 lat. Muszą też zapłacić 
grzywnę po 2 tys. zł i po 10 tys. zł zadość-
uczynienia dla rodziców chłopca. Wyrok jest 
prawomocny.

Do tragedii doszło 10 lutego w ostatnią so-
botę ferii, w czasie, gdy z basenu korzystali 
wyłącznie ratownicy Wodnego Ochotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego. Już po zasad-
niczej części treningu 14-letni młodszy ra-
townik ćwiczył indywidualnie, najpierw tzw. 
holowanie manekina, a później długie pływa-
nie pod wodą na jednym oddechu. W którymś 
momencie, będąc na płytkiej części basenu, 
stracił przytomność i opadł na dno. Nie za-
uważył tego żaden z dwóch ratowników peł-
niących wtedy dyżur na basenie. Ciało Wład-
ka przeleżało w wodzie około 45 minut i za-
uważyły je dopiero osoby, które przyszły po-
pływać w czasie ogólnodostępnej sesji roz-
poczynającej się o godz. 17.

Jak informuje zastępca prokuratora rejono-
wego Malwina Pawela-Szendzielorz, śledztwo 

wykazało, że obaj ratownicy zaniedbali swoje 
obowiązki i nie zwracali uwagi na to, co dzieje 
się w wodzie. 28-letnia ratowniczka przeby-
wała w pomieszczeniu dla ratowników (wy-
jaśniła, że źle się czuła), zaś 43-letni ratow-
nik, siedząc przy stole obok basenu, skupio-
ny był na swoim telefonie. Około godz. 16.45 
wstał, zgasił światło na basenie i wyszedł. Wi-
dać to na zapisie z basenowego monitoringu. 
Jego kamera była jednak ustawiona na część 
głęboką basenu i nie zarejestrowała wypad-
ku młodego pływaka. Widać tylko, jak wcze-
śniej pływając od ściany do ściany regularnie 
przepływa przez część głęboką; w którymś 
momencie już się tam nie pojawił. Ten rodzaj 
śmierci pływacy nazywają „zaśnięciem pod 
wodą”; osoba próbująca na jednym oddechu 
przepłynąć jak najdłuższy dystans pod wodą 
w wyniku braku tlenu traci nagle przytomność. 
Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmier-
ci 14-latka było uduszenie przez utonięcie.

Prokuratura oskarżyła dwójkę ratowników o 
umyślne narażenie nastolatka na bezpośred-

nie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdro-
wia poprzez zaniechanie swoich obowiązków 
i nieumyślne spowodowanie jego śmierci, za 
co kodeks karny przewiduje karę od trzech 
miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. 
Obaj ratownicy, którzy bardzo mocno prze-
żywają tę tragedię, przyznali się do winy i do-
browolnie poddali się karze. Wstępna, uzgod-
niona z nimi jej propozycja mówiła o karze po-
zbawienia wolności w zawieszeniu, grzyw-
nie i czasowym zakazie wykonywania zawo-
du ratownika. Taki wymiar kary musiały jed-
nak zaakceptować wszystkie strony postępo-
wania, również pokrzywdzeni. Ci nie zgodzi-
li się na stosunkowo krótki zakaz wykonywa-
nia zawodu ratownika i dlatego w czasie roz-
prawy, która odbyła się bez udziału oskarżo-
nych i pokrzywdzonych, sąd zdecydował, że 
zakaz ten będzie obowiązywać skazanych ra-
towników przez maksymalny, według kodek-
su karnego, okres 15 lat.

W czasie postępowania rybnicka prokura-
tura rejonowa zaangażowała biegłego sądo-
wego zajmującego się przypadkami utonięć  
i ewentualną odpowiedzialnością ratowników. 
Doświadczeni ratownicy są zgodni w ocenie 
sytuacji: gdyby ratownik zauważył, że Władek 
stracił przytomność, chłopca najprawdopo-
dobniej udałoby się uratować.

(WaT)

Niezauważona śmierć
Na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata Sąd Rejonowy  

w Rybniku skazał ratownika i ratowniczkę WOPR-u, którzy w lutym na pływalni 
MOSiR-u przy ul. Powstańców Śl., pełniąc dyżur, nie zauważyli utonięcia 
14-letniego Władka, młodego pływaka i ratownika.

 Seniorki na czele    seniorów
organizacji. Musimy się dotrzeć i wspólnie opra-
cować program działania na przyszły rok. Nowi 
radni mają wiele planów i pomysłów – zauwa-
ża Jolanta Groborz, która w wyborach zdoby-
ła 8 głosów. Trzy mniej zyskała debiutująca  
w RRS Stefania Forreiter i to ona została nową 
wiceprzewodniczącą (na zdj. obok przewod-
niczącej). – Osób starszych w Rybniku przy-
bywa. Potrzebują wsparcia i poczucia bezpie-
czeństwa. Sporo osób nie wychodzi z domu ze 
względu na to, że ma trudności z poruszaniem 
się, np. chodzi o kulach, a chętnie uczestniczy-
łoby w życiu tego miasta. Warto im to umożli-
wić i zadbać również choćby o stan chodników. 
Mam wiele pomysłów – przyznaje pani Stefania, 

którą najlepiej znają mieszkańcy Śródmieścia. 
Nowa wiceprzewodnicząca rady senioralnej 
jest też bowiem wieloletnią radną dzielnicową 
i obecną przewodniczącą Rady Dzielnicy Śród-
mieście, działa też w Radzie Osiedla Rybnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, jest członkiem Rady 
Nadzorczej RSM i przez wiele lat pracowała  
w nieistniejącej już Hucie Silesia. Obok Stefanii 
Forreiter w RRS zadebiutowali też: Janina Soj-
ka, Krystyna Wysocka, Jadwiga Jemielita, Edy-
ta Korepta i Janina Freund oraz Józef Skrzypiec, 
Bronisław Degenhardt i Eugeniusz Zimończyk. 
W radzie pracować będą też radni poprzedniej 
kadencji: Alfred Frelich, Henryk Kaletka, Józef 
Piontek, Henryk Ryszka i Andrzej Oświecim-
ski, który jako najstarszy w tym gronie popro-
wadził pierwsze posiedzenie nowej rady senio-
rów i przekazał pałeczkę nowo wybranej prze-

wodniczącej Jolancie Groborz. Przypomnijmy: 
radni seniorzy mogą zgłaszać inicjatywy, wspie-
rać aktywność seniorów, ułatwiać im dostęp 
do edukacji i kultury, zapobiegać ich marginali-
zacji i przełamywać stereotypy na temat ludzi  
w podeszłym wieku. Za swoją pracę nie pobie-
rają diet. Najstarszy rybnicki radny senior ma 79 
lat, najmłodszy 66.                                                     (S)
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ula DOŚWIADCZAĆ ZMYSŁAMI. – Dzieci nie chcą stąd wychodzić – mówi Anna Kubera, dy-
rektor Przedszkola nr 39 w Boguszowicach Osiedlu, o nowo otwartej sali doświadczeń świata, wy-
posażonej w najróżniejsze elementy stymulujące lub wyciszające zmysły. – Największe wrażenie na 
dzieciach robią światłowody i bańki mydlane, a chłopców fascynuje rozgwieżdżone niebo. W placów-
ce mamy dzieci z afazją ruchową, niedosłuchem, autyzmem i zespołem Aspergera – w sumie 18 dzie-
ci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – wyjaśnia Zuzanna Lewandowska, która prowadzi zaję-
cia w sali doświadczeń sfinansowanej ze środków unijnych (33 tys. zł) w ramach projektu „Eduka-
cja – Rozwój – Wsparcie”. Niespodzianki unoszą się też w powietrzu. – To zapach świerku, kojarzący 
się z zimą, ale aromaterapia pozwala nam dostosowywać zapachy do kolejnych pór roku. Na dywanie 
wyświetlana jest płynąca woda, a na suficie rozgwieżdżone niebo, któremu towarzyszy relaksująca 
muzyka, pozwalająca na wyciszenie. Jest też zmieniająca kolory kolumna wodna, rozwijający moto-
rykę panel grający i materac do masażu – opowiada Zuzanna Lewandowska. – Plan jest taki, by mo-
gły tutaj odpoczywać dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych – mówi dyrektorka, która 13 grud-
nia wspólnie z Lenką i prezydentem Piotrem Kuczerą przecięła wstęgę do sali doświadczeń świata.

GOSPEL NA STOJĄCO. – Z chęcią wróciłam do tego wulkanu energii – mówi Dar-
nita Rogers o Międzynarodowym Silesia Gospel Festivalu, którego finałowy koncert rokrocz-
nie przyciąga do Teatru Ziemi Rybnickiej tłumy. Pochodząca z Atlanty charyzmatyczna woka-
listka wraz z mężem Kirkiem wystąpiła na rybnickiej scenie po raz drugi i choć tym razem nie 
tańczyła boso, jak podczas pamiętnego koncertu z 2016 roku, to ponownie poderwała pu-
bliczność z miejsc. Oprócz amerykańskiego duetu The Real Rogers, tria wokalnego The Chan-
ce, zespołów BBC i Holy Noiz oraz Gabrieli Gąsior i Adama Kosewskiego 16 grudnia na scenie 
TZR wystąpiło też prawie 130 uczestników dwudniowych warsztatów gospel. Są one oka-
zją do podszkolenia warsztatu wokalnego lub tylko do pośpiewania. – Po raz pierwszy wziął  
w nich udział pan, najstarszy w gronie uczestników, który na co dzień śpiewa w chórze ko-
ścielnym. Przed rokiem widział koncert finałowy i tak mu się spodobało, że postanowił spró-
bować – mówi Ilona Kargul, która wspólnie z nieżyjącym już muzykiem Norbertem Blachą wy-
myśliła festiwal, organizowany dziś przez Teatr Ziemi Rybnickiej. W warsztatach wzięła też 
udział ponad setka dzieci w wieku od sześciu do 13 lat. – Jak zwykle dały z siebie 200 pro-
cent – oceniła prowadząca warsztaty Gabriela Gąsior.
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W fotograficznym skrócie
25 KONFERENCJI DLA ŚRODOWISKA. W Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu ponad 
120 osób uczestniczyło w konferencji „Ochrona środowiska na terenach górniczych i pogórniczych kopalń  
w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”. Była to już 25. tego typu konferencja zorganizowana 
przez rybnicki oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Pierwsza miała miejsce w 1984 
roku w Jastrzębiu-Zdroju, ale konferencje odbywały się też w Raciborzu, Rudach oraz oczywiście w Rybni-
ku. – Tematyka naszych konferencji dotyczyła zagadnień ochrony środowiska oraz ochrony powierzchni,  
np. w 1996 roku rozmawialiśmy na temat gospodarki odpadami i rekultywacji, dwa lata później – gospodar-
ki wodnej i gospodarczego wykorzystania odpadów i metanu, a w 2013 roku w Rybniku poruszaliśmy zagad-
nienia zagospodarowania terenów górniczych i pogórniczych kopalń. Na każdą konferencję opracowywane są 
biuletyny, w których dotychczas opublikowano 793 artykuły – podsumowuje Ryszard Fuchs z SITG, organi-
zator wszystkich konferencji. Dziś żałuje tylko, że nie udało się wprowadzić w życie pomysłu prof. Joachima 
Kozioła z Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej, by na podstawie konferencyjnych biuletynów 
opracować doktorat. A w ostatnim biuletynie przeczytamy m.in. o pracach badawczych w związku z plano-
waną nie tak dawno eksploatacją górniczą na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski.

DROGA DO WOLNOŚCI. – Polska istniała zawsze w naszych sercach. Nie było jej 
na mapach Europy, ale istniał naród polski – mówił pułkownik Tadeusz Dłużyński ze Związ-
ku Piłsudczyków, otwierając w bibliotece wystawę własnego pomysłu pt. „Droga do wolno-
ści”. Przygotowały ją wspólnie rybnicka biblioteka i muzeum, a okazją było 100-lecie odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Na wystawie (czynna do 28 grudnia) znajduje się kilkanaście 
plansz przedstawiających polską drogę ku wolności. Dowiemy się z nich m.in. o konflikcie pol-
sko-ukraińskim o Lwów z 1918 roku, o Związku Strzeleckim i Polskiej Organizacji Wojskowej, 
legionach Józefa Piłsudskiego, ale też o przyłączeniu Rybnika do Polski w 1922 roku. Zdjęcia 
pochodzą ze zbiorów muzeum oraz ze zbiorów prywatnych pułkownika Dłużyńskiego, który 
29 listopada, podczas otwarcia wystawy oprowadzał po niej zaproszonych gości i opowiadał 
m.in. o tzw. Polskich Termopilach, wspominając bitwę pod Zadwórzem z sierpnia 1920 roku. 
Odebrał też honorowy Medal 100-lecia Niepodległości Polski przyznany przez Miejski Zwią-
zek Kombatantów RP i Środowiska „Synów Pułku”, zrzeszającego uczestników II wojny świa-
towej i powojennych sympatyków niepodległości. 



MŁODE DZIENNIKARSTWO.  Listopada w Halo! Rybnik ogłoszono wyniki adresowa-
nego do uczniów szkół podstawowych i średnich 17. Regionalnego Konkursu Dziennikarskiego 
„Świat według ciebie”. Nadesłano 37 prac. W kategorii szkół podstawowych pierwszą nagro-
dę zdobyła Kinga Porwoł za „Kulinarną podróż po Rybniku”, a w kategorii ponadgimnazjalnych 
Iwona Smyrak (na zdjęciu), autorka „Zapomnianych głów” frapującego tekstu o współczesnych 
Polakach. Jednym z jurorów był Przemek Corso, autor wydanej właśnie książki o Grubsonie.

MEDYCZNE DIAMENTY. 30 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej, jak zawsze w iście 
oskarowej scenerii, wręczono Czarne Diamenty, doroczne wyróżnienia przyznawane przez Izbę 
Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Nagrodę dla Wojewódzkiego Szpi-
tala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku-Orzepowicach odebrał kardiolog Wojciech Kreis (z lewej), 
zastępca dyrektora lecznicy ds. medycznych. Z okazji inauguracji 70. roku akademickiego nagro-
dę specjalną Czarny Diament przyznano Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach.   

CENTRA DLA PRZESIADKOWICZÓW. Przy ul. Budowlanych w sąsiedztwie dworca 
autobusowego i przy ul. Kościuszki obok dworca PKP rozpoczęła się budowa centrów przesiadko-
wych, które mają być ważnym elementem systemu zrównoważonej mobilności miejskiej. Osoby 
dojeżdżające do pracy np. pociągiem do Katowic, będą mogły dojechać do dworca na rowerze, zo-
stawić go w wiacie z odpowiednimi zabezpieczeniami i po powrocie z Katowic ponownie przesiąść 
się na rower. Przesiadkownia przy PKP ma być gotowa w lutym, a przy ul. Budowlanych w maju.

ORZEŁ BIAŁY W MAGISTRACIE. 1 grudnia w sali posiedzeń rady w urzędzie mia-
sta odbyła się konferencja naukowa pod frapującym tytułem „Orzeł Biały, ale jaki?”, poświę-
cona zmieniającej się na przestrzeni wieków stylistyce i funkcji godła Polski. Wspólnym wysił-
kiem zorganizowało ją Muzeum w Rybniku, głównie w osobie Elżbiety Bimler-Mackiewicz i za-
rząd Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Wzięli w niej udział wybitni specjaliści wchodzą-
cy w skład komisji heraldycznej działającej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

RYNEK BEZ MCDONALDA. Przykra niespodzianka spotkała w grudniu miłośni-
ków hamburgerów i big maców. Na rynku zamknięto często obleganą restaurację znanej sie-
ci McDonald’s. Jej otwarcie (31 maja 1997 roku godz. 6.00) było nie lada wydarzeniem, zna-
kiem czasu i zaczątkiem żywieniowej rewolucji w naszym mieście. Był to w końcu pierwszy  
w mieście lokal znanej dotąd tylko z filmów światowej sieci specjalizującej się w „szybkiej żyw-
ności”. Pierwsi klienci ustawili się wtedy przed drzwiami restauracji już o 3.45.
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PODZIĘKUJ ZA SPOKÓJ. 5 grudnia w urzędzie miasta zainaugurowano akcję „sPokój 
na święta”, w ramach której możemy podziękować wszystkim tym, którzy spędzając święta w 
pracy, dbają o nasze bezpieczeństwo i odpowiadają za funkcjonowanie miasta. Swoją wdzięcz-
ność możemy wyrazić za pośrednictwem strony internetowej pokojnaswieta.pl, gdzie podzię-
kowania złożyli już m.in. prezydent Piotr Kuczera i arcymistrzyni szachowa Karina Szczep-
kowska. Inicjatorem przedsięwzięcia, do którego przyłączyło się miasto, jest firma ArtGroup.
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Tak zdecydowała jeszcze poprzednia Rada 
Miasta na sesji 11 października. Tym samym 
od stycznia wewnętrzna droga dojazdowa 
do parkingu miejskiego przy ul. Brudnio-
ka (od ul. Rybnickiego) nosić będzie nazwę 
Józefa Poloka, którego rybniczanie pamię-
tają głównie ze śląskich koncertów życzeń, 
roli szwagra Ernesta w serialu „Święta woj-
na” i założonej wspólnie z synem Pawłem 
– Kapeli ze Śląska. – Nie spodziewałem się, 
że mój kolega z klasy w Technikum Górni-
czym będzie kiedyś patronem rybnickiej uli-
cy. Dobrze się stało, że ten niewielki zaułek,  
w pobliżu którego mieszkał, przyjmie jego 
imię – powiedział Benedykt Kołodziejczyk, 
komentując jednogłośnie przyjętą uchwałę 

rady miasta. W czasie październikowej se-
sji radni przychylili się też do wniosku Za-
rządu Dzielnicy Ochojec o nazwanie placu 
przed tamtejszym tzw. domem kultury, jak 
potocznie określają ten budynek mieszkań-
cy Ochojca. Od stycznia plac przy ul. Ryb-
nickiej 23 nosić będzie nazwę rodziny Ma-
choczków, przedwojennych właścicieli du-
żego tartaku. Najbogatsza rodzina we wsi 
znana była ze swoich społecznikowskich 
działań – podarowała grunt pod budowę 
kapliczki w Ochojcu, przyczyniła się też do 
powstania tamtejszej straży pożarnej i bu-
dowy kościoła w pobliskim Golejowie. – Te-
ren, na którym dziś znajduje się plac przed 
domem kultury, dawniej należał właśnie do 

rodziny Machoczków. Chcieliśmy ją w ja-
kiś sposób upamiętnić, doceniając jej za-
sługi dla rozwoju Ochojca, ale też pamię-
tając o tragicznych zdarzeniach, jakie roze-
grały się tutaj w 1945 roku, gdy żołnierze 
radzieccy spalili dom rodzinny Machocz-
ków i zabili trzy kobiety i dwójkę dzieci z tej 
rodziny – wyjaśnia radny Krzysztof Szafra-
niec, pełniący też funkcję przewodniczące-
go Rady Dzielnicy Ochojec. Budynek domu 
kultury, w którym siedzibę ma filia bibliote-
ki miejskiej i rada dzielnicy, ale też spotyka-
ją się w nim działające w Ochojcu organiza-
cje, wybudowali sami mieszkańcy, a cegły 
na budowę pochodziły również z majątku 
pozostałego po Machoczkach.                    (S)

„Dzieje Ochojca dzielnicy Rybnika” to 
najnowsza monografia autorstwa dr Ewy 
Kulik, która opisała dotąd pięć rybnickich 
dzielnic w trzech książkach wydanych 
przez rybnickie muzeum. Ta jest czwarta

– To był urodzony artysta – mówi o zmarłym  
w 2008 roku Józefie Poloku były już radny Benedykt 
Kołodziejczyk. Aktor, kabareciarz, przedsiębiorca 
i pasjonat zabytkowych samochodów będzie miał 
w Rybniku swoją ulicę, a znana w Ochojcu rodzina 
Machoczków – plac w centrum tej dzielnicy. – Ta rodzina 
miała spory wpływ na rozwój Ochojca – mówi mieszkaniec 
tej dzielnicy i radny Krzysztof Szafraniec. 

– To dowód na to, że taka książka była po-
trzebna – mówi Krzysztof Szafraniec, prze-
wodniczący rady dzielnicy, która od lata zabie-
gała o powstanie takiej monografii. – To rów-
nież dowód na to, że książka jednak nie od-
chodzi do lamusa – dodaje dyrektor Kloch. Do 
tej pory rybnickie muzeum wydało trzy książki 
opisujące w sumie pięć rybnickich dzielnic: Za-
mysłów, Popielów, Radziejów, Maroko-Nowiny  

i Smolną. Pierwsza z nich ukazała się w 2011 roku,  
a autorką wszystkich dzielnicowych monografii 
jest dr Ewa Kulik. – Przy okazji wcześniejszych 
monografii zwracaliśmy się również do miesz-
kańców dzielnic z prośbą o dostarczanie ma-
teriałów, ale to właśnie odzew mieszkańców 
Ochojca był największy – mówi autorka. Pomoc 
w pozyskaniu materiałów archiwalnych zaofe-
rowali m.in. Antoni Piecha i Stefan Bernacki, ale 

też organizacje społeczne i stowa-
rzyszenia, tutejsza szkoła oraz pa-
rafie w Ochojcu i Golejowie. Dr Ewa 
Kulik mówi, że największe trudno-
ści, jakie towarzyszyły poszukiwa-
niom materiałów, wynikały z ich 
rozproszenia. Ponadto o Ochojcu 
nie powstała dotąd żadna odrębna 

publikacja. – Pracując nad tą monografią, natra-
fiałam również na informacje wymagające de-
likatnego podejścia i łagodzenia emocji – mówi 
dr Ewa Kulik o tragedii z 27 stycznia 1945 roku, 
kiedy to po wkroczeniu do Ochojca wyzwoleń-
czej Armii Czerwonej żołnierze radzieccy zabi-
li Gertrudę i Marię Machoczek, ich siostrę Elż-
bietę oraz dwóch jej synów: 7-letniego Zygfry-
da i 6-letniego Klaudiusza. Dr Ewa Kulik dotar-
ła do aktów zgonów dwóch z trzech zastrzelo-
nych wtedy kobiet. Autorka zwraca też uwagę 
na wiele ciekawostek, na jakie się natknęła, do-
tyczących choćby trwałości nazewnictwa. – Uli-
ca Pryszczyny pochodzi od XVII-wiecznej nazwy 
topograficznej, która przetrwała aż do dziś. Fa-
scynująca jest też zmienność przynależności 
Ochojca – mówi autorka o powiązaniach Ochoj-
ca m.in. z Golejowem, Pilchowicami i Rybnikiem. 
Od stycznia 2001 roku Ochojec jest 27. dzielni-
cą naszego miasta, o czym w referendum zde-
cydowali sami mieszkańcy. Teraz doczekali się 
monografii, która – jak mówią Bogdan Kloch  
i Ewa Kulik – może być początkiem do dalszych 
historycznych poszukiwań, do czego zachęcali 
również mieszkańców Ochojca. – Jeszcze dziś 
wieczorem zabiorę się do czytania – mówi pani 
Hildegarda, która kupiła książkę „Dzieje Ochoj-
ca dzielnicy Rybnika”, a dr Ewa Kulik już zabiera 
się za pisanie dziejów kolejnej dzielnicy. Tym ra-
zem będą to Zebrzydowice.                                   (S)

Ochojec opisany

Ulica Poloka 
i plac Machoczków
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O rodzinie Machoczków, która od stycznia będzie miała w Ochojcu swój plac, można 
przeczytać w dzielnicowej monografii. Książka już stała się czytelniczym hitem 
Ochojca  

– Spodziewałem się, że sprzedamy dziesięć, góra 15 książek – mówi dr Bogdan 
Kloch, dyrektor rybnickiego muzeum, które wydało monografię Ochojca. 
Tymczasem 13 listopada w domu kultury w Ochojcu sprzedały się wszystkie 
przygotowane na to spotkanie książki autorstwa dr Ewy Kulik pt. „Dzieje Ochojca 
dzielnicy Rybnika”. W sumie ponad sto sztuk.
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O odsłonięcie pięknych aniołów zdobiących portal wejściowy gmachu przy ul. Kościuszki, 
które kiedyś podpadły partii, zadbał Stefan Makosz, zastępca dyrektora Centrum Kształcenia 
Inżynierów Politechniki Śląskiej

Posiadacze kalendarza spędzą 
październik w miłym towarzystwie 
młodych ludzi, którzy stworzyli 
przeprowadzkowo-transportową 
firmę Przekludzki
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Budynek zbudowano przed wojną na potrze-
by niższego seminarium duchownego zgroma-
dzenia ojców werbistów. Budowę zakończo-
no w roku 1933, a rok później działalność roz-
poczęło w nim niższe seminarium duchowne. 
Oczywiście po zakończeniu wojny i nastaniu 
rządów władzy ludowej okazały budynek zo-
stał upaństwowiony. W latach 60. i 70. XX w. 
był siedzibą Rybnickiego Zjednoczenia Prze-
mysłu Węglowego. Z kolei vis-à-vis, po drugiej 
stronie ul. Kościuszki, swoją siedzibę miał wte-
dy komitet miejski Polskiej Zjednoczonej Par-
tii Robotniczej. Któregoś dnia stojący na jego 
czele pierwszy sekretarz Jan Poloczek zadzwo-
nił do kierownictwa górniczego zjednoczenia z 
ideologiczną sugestią, by to pozbyło się wid-
niejących przy wejściu do swojej siedziby anio-
łów, tak nieprzystających do socjalistycznego 
światopoglądu. W zjednoczeniu zapadła więc 
decyzja, że anioły muszą zniknąć. Sprawą miał 
się zająć dział nadzorujący kopalniane budow-
nictwo powierzchniowe na terenie Rybnickie-
go Okręgu Węglowego. Na szczęście znalazł 
się ktoś, kto zdecydował, że płaskorzeźby z 
piaskowca nie zostaną skute, a jedynie zakryte  
i to w sposób, który w przyszłości pozwoli je 
odsłonić i ponownie wyeksponować. Niepo-
prawne politycznie anioły najpierw więc za-
gipsowano, a dopiero później pokryto warstwą 

zaprawy, na 
której osa-
dzono mo-
zaikę cera-
miczną. Je-
den z pra-
c o w n i k ó w 
zjednoczenia zaprojektował też efektowną 
metaloplastykę, przedstawiającą polskiego 
orła z godła państwowego. Wszystko tak zapla-
nowano, by wykonane w działających na rzecz 
górnictwa Rybnickich Zakładach Naprawczych 
w Niedobczycach metalowe ornamenty moż-
na było zamontować, nie uszkadzając warto-
ściowych płaskorzeźb.

Blisko osiem lat temu rybniczanin Jerzy Ku-
waczka, który w latach 60. pracował w Ryb-
nickim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego, 
wybrał się na rozmowę do Stefana Makosza, 
obecnego zastępcy dyrektora Centrum Kształ-
cenia Inżynierów Politechniki Śląskiej i opowie-
dział mu historię aniołów ukrytych pod mozaiką. 
Okazja do ich odkrycia nadarzyła się latem tego 
roku, gdy politechnika rozpoczęła gruntowną 
termomodernizację gmachu przy ul. Kościusz-
ki. Konserwatorzy z politechniki zdemontowali 
najpierw metalowe orły, a potem delikatnie od-
kuli płytki mozaiki oraz warstwę zaprawy i gipsu, 
odsłaniając efektowne płaskorzeźby aniołów.

18 grudnia w ratuszu zaprezento-
wano trzecią edycję wydanego przez 
magistrat miejskiego kalendarza „Je-
stem z Rybnika”. 

W 2019 roku jego posiadacze spędzą 
dwanaście miesięcy w towarzystwie mło-
dych przedsiębiorczych rybniczan, którym 
udaje się łączyć zainteresowania i pasje  
z pracą zawodową, co z kolei pozwala od-
nosić im sukcesy nie tylko na rynku lokal-

nym. Są wśród nich i tacy, którzy z pasją 
i biznesowym zacięciem kontynuują ro-
dzinne tradycje. Autorem kalendarzowych 
zdjęć jest jak zawsze Marcin Giba, od lat 
odpowiedzialny za organizację Rybnickie-
go Festiwalu Fotografii. Opisy zdjęć w 
języku śląskim to dzieło Julii i Mateusza 

Sebastianów prowadzą-
cych podróżniczo-gwaro-
wy portal belekaj.eu. Ka-
lendarz ukazał się w na-
kładzie 300 egzemplarzy; 

będzie dostępny w Halo! Rybnik i w księ-
garni Orbita.

Warto przypomnieć, że tegoroczna edycja ka-
lendarza, czyli na rok 2018, otrzymała pierwszą 
nagrodę w kategorii kalendarzy administracyj-
nych w czasie zorganizowanego po raz czwar-
ty Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Ka-
lendarzy „ZoomArt”, który w kwietniu odbył się 
w Katowicach.                                                (WaT)

Na portal  wejściowy gmachu Centrum 
Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej przy 
ul. Kościuszki powróciły postaci aniołów. Właściwie 
były tam zawsze, ale przez długie lata ukryte pod 
grubą warstwą tynku.

Kalendarz pełen rybniczan

W kalendarzu „Jestem z Rybnika” na rok 
2019 wystąpili: Małgorzata Dobisz, Dominik 
Niewelt, Paulina Blazel, Sonia Tattam, Celestyna  
Kieś-Mandrela, Paweł Gardziński, Izabela i Szy-
mon Serejowie, Magdalena Sierny, Stefania La-
zar, Juriku Architekci, Firma Przekludzki oraz Fa-
bryka Włosa i Koloru.
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Odrestaurowano solidnie cały portal wej-
ściowy wraz z kamienną balustradą okalają-
cą schody wejściowe. Postaci aniołów zosta-
ły też oświetlone, przez co o zmroku są jesz-
cze bardziej wyraziste. – Pamiętam, jak jeden  
z doświadczonych inspektorów budowlanych  
z mojego działu powiedział wtedy tak: – Pocze-
kajcie, przyjdzie jeszcze czas, że te anioły od-
kryjemy.  Bardzo się cieszę, że tego doczeka-
łem i że spełniając wolę chyba wszystkich mo-
ich współpracowników, z których wielu już nie 
żyje, mogłem się do tego przyczynić – powie-
dział nam Jerzy Kuwaczka.

– Dzięki tym pięknym płaskorzeźbom por-
tal wejściowy do budynku CKI ma dziś swoją 
głęboką wymowę. Bardzo mnie cieszy, że na-
szych przyszłych studentów będą witali dziś 
aniołowie, bo przecież jako wykładowcy za-
wsze chcieliśmy naszej młodzieży przychylić 
nieba – mówi Stefan Makosz, zastępca dyrek-
tora CKI Politechniki Śląskiej.                      (WaT)

Politechnika 
z aniołami
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Wystawa przygotowana przez rybnickich nauczycieli przy finansowej pomocy 
magistratu przypomina niezwykłe losy dwóch patriotów, którzy w Rybniku spędzili 
ostatnie lata swego życia, ucząc rybnicką młodzież
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Przedwojenny generał brygady Wojska 
Polskiego Stefan Witkowski i przedwojen-
ny inspektor policji państwowej Tadeusz 
Tomanowski po zakończeniu II wojny świa-
towej nie wiedzieć czemu trafili do Rybni-
ka i pracowali w szkole przemysłowo-gór-
niczej, którą z czasem przekształcono  
w znane w całym regionie Technikum Gór-
nicze. W Rybniku spędzili ostatnie lata swe-

go życia i są pochowani na rybnickim cmen-
tarzu. Ich interesujące życiorysy, o których 
ówczesne grono pedagogiczne szkoły wie-
działo niewiele, przedstawiło dwoje nauczy-
cieli: Krystyna Pierchała i Waldemar Wollny.

Stefan Witkowski urodził się w 1873 roku 
w Krakowie. Jako młodzian kształcił się  
w kolejnych szkołach wojskowych. W 1898 
roku w stopniu porucznika ukończył Wyż-
szą Szkołę Wojenną Sztabu Generalnego  
w Wiedniu. Później służył w armii austriac-
kiej. Na początku I wojny światowej został 
ranny, a w 1918 roku dostał się do włoskiej 
niewoli. Po ucieczce zaciągnął się do polskiej 
armii we Włoszech i od sierpnia 1919 roku  
służył w tzw. Błękitnej Armii gen. Józefa 
Hallera, z którą w tym samym roku wrócił do 
Polski, by we wrześniu zostać zastępcą do-
wódcy Wojskowej Szkoły Sztabu General-
nego w Warszawie. Później, będąc dowódcą 
grupy operacyjnej, brał udział w wojnie pol-
sko-bolszewickiej. Po tej wojnie pracował 
w Ministerstwie Wojny, a Józef Piłsudski,  

naczelnik państwa i naczelny wódz, awan-
sował go na generała brygady. W grudniu 
1923 roku przeszedł w stan spoczynku  
i z czasem rozpoczął pracę w Warszawskiej 
Spółce Budowy Parowozów, działając spo-
łecznie w Polskim Związku Łyżwiarskim. 
We wrześniu 1939 roku wraz z rządem RP 
trafia z rodziną do Rumunii, gdzie organizuje 
konspiracyjne gimnazjum dla polskiej mło-

dzieży. W czerw-
cu 1946 roku 
wraca do rodzin-
nego Krakowa, 
ale od początku 
września przeby-
wa już w Rybniku 
i jako nauczyciel 
matematyki i hi-
storii rozpoczyna 
pracę w Gimna-
zjum Przemysło-
wo-Górniczym, 
m i e s z c z ą cy m 
się w budynku 
przy dzisiejszej 
ul. Piłsudskiego 
(naprzeciw Woj-
skowej Komen-
dy Uzupełnień).  
Z żoną zamiesz-

kał w małym pokoju na poddaszu szkoły. 
Obserwowany i inwigilowany przez peere-
lowskie władze, w 1949 roku został zwol-
niony ze szkoły. Zatrudniono go w Spółdziel-
ni Spożywców, gdzie pracował aż do śmier-
ci. Zmarł w styczniu 1954 roku i został po-
chowany na rybnickim cmentarzu. Większa 
część faktów z życia Stefana Witkowskie-
go jest dziś znana za sprawą wspomnienia 
o nim, które napisał Konrad Solich, absol-
went Technikum Górniczego z 1952 roku.

Drugim bohaterem wystawy jest uro-
dzony w 1883 roku we Włodzimierzu Wo-
łyńskim (obecnie Ukraina) Tadeusz Toma-
nowski. Po ukończeniu studiów uniwersy-
teckich został adwokatem. Podczas I wojny 
światowej wstąpił do Straży Obywatelskiej 
w Warszawie, później do Milicji Miejskiej,  
a po odzyskaniu przez Polskę niepodległo-
ści do Policji Państwowej. Od sierpnia roku 
1919 do kwietnia 1922 był komendan-
tem okręgu lubelskiego, a później do paź-
dziernika roku 1934 komendantem okręgu  

warszawskiego Policji Państwowej. Po 
odejściu ze służby pracował w Minister-
stwie Komunikacji. W czasie ostatniej woj-
ny wraz z żoną śpiewaczką, występującą 
wcześniej m.in. w Polskim Radiu, mieszkał  
w Warszawie przy ul. Żurawiej. W 1945 roku 
państwo Tomanowscy opuszczają stoli-
cę i przez Częstochowę trafiają do Rybni-
ka, gdzie mieszkają przy ul. Kościuszki. Ona 
rozpoczyna pracę w reaktywowanej szko-
le muzycznej Szafranków, a on zostaje na-
uczycielem rosyjskiego w Gimnazjum Prze-
mysłowo-Górniczym, które w roku 1950 
przekształcono w Technikum Górnicze. 
W szkole pracował do połowy lat 60. Po 
śmierci żony przeprowadził się do kawalerki 
przy dzisiejszej ul. Jadwigi i Feliksa Białych. 
Ostatnie pięć lat życia spędził w ośrodkach 
dla seniorów. Zmarł w lutym 1970 roku  
w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach 
Śląskich, mając 86 lat. Za sprawą dyrekcji 
Technikum Górniczego jego pogrzeb odbył 
się w Rybniku. Całkiem niedawno, 3 grudnia 
imię Inspektora Tadeusza Tomanowskiego 
nadano Komendzie Wojewódzkiej Policji  
w Lublinie. W czasie uroczystości zaprezen-
towano tam wystawę stworzoną przez ryb-
nickich nauczycieli.

„Czujemy się zaszczyceni, że możemy po 
latach przywrócić obu postaciom należną 
im cześć, odkryć ich biografie i upamięt-
nić fakt, że byli wychowawcami rybnickiej 
młodzieży. Czas pokazał, że los wybitnych 
jednostek bywa trudny i często niesprawie-
dliwy, lecz prawdziwa wielkość człowieka 
oparta na wartościach jest niezniszczalna. 
Cieszymy się, że ci dwaj skromni i szlachet-
ni ludzie znaleźli miejsce w rybnickim Pan-
teonie” – napisali Krystyna Pierchała i Wal-
demar Wollny w wydanej przy okazji wy-
stawy broszurce. Decyzją Społecznej Rady 
ds. Dziedzictwa Kulturowego Miasta Rybni-
ka wystawa została sfinansowana ze środ-
ków budżetowych miasta.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Wycho-
wanków i Przyjaciół Technikum Górnicze-
go i Zespołu Szkół Technicznych od począt-
ku 2018 roku skwer pomiędzy popularnym 
Tyglem a bazyliką św. Antoniego nosi imię 
generała Stefana Witkowskiego. Stosowną 
uchwałę rada miasta na wniosek prezyden-
ta Rybnika podjęła w listopadzie 2017 roku. 

Wacław Troszka

W służbie niepodległej, czyli nauczyciele z przeszłością
Nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w służbie Niepodległej – to tytuł wystawy przygotowanej w popularnym 

Tyglu, a poświęconej dwóm byłym nauczycielom tej szkoły. Zanim los rzucił ich do powojennego Rybnika, dobrze 
przysłużyli się odradzającej się po latach zaborów Rzeczpospolitej. Niestety, w powojennych realiach PRL-u zasługi dla 
II Rzeczpospolitej mogły im tylko przysporzyć kłopotów. 
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Od tego czasu towarzyszymy tej wy-
jątkowej rodzinie, by przy okazji kolejnych 
urodzin rybnickich czworaczków opowie-
dzieć naszym Czytelnikom, jak rodzeń-
stwo się rozwija, rośnie, zdobywa nowe 
umiejętności i poszerza zainteresowania. 
Ten rok ich rodzice zapamiętają choćby  
z dwóch powodów: po pierwsze dzieci 
we wrześniu „poszły do szkoły”, po dru-
gie dokonali zakupu, który całej szóstce 
dał poczucie nieskrępowanej wolności  
i niezależności.

Kamperem przez Polskę
Pani Ola i pan Wojtek zawsze lubili po-

dróżować, ale przez pierwsze lata po na-
rodzinach dzieci musieli mocno tę aktyw-
ność ograniczyć. Codzienne obowiązki 
związane z wychowaniem i dbaniem o pra-
widłowy rozwój czworaczków, a także ko-
nieczność drobiazgowego przygotowania 
każdej dalszej wyprawy z czwórką malut-
kich dzieci nie pozwalały na dłuższe eska-
pady. Pierwsze stały się możliwe, gdy ma-
luchy trochę podrosły. Ten rok okazał się 
przełomowy. – Gdy policzyliśmy, ile kosz-
tują nas wakacje całej szóstki, doszliśmy 
do wniosku, że taniej będzie podróżować 
kamperem. Kupiliśmy więc używany, ale 
będący w dobrym stanie, ponadtrzydzie-
stoletni samochód kempingowy i szybko 
przekonaliśmy się, że podróżowanie pojaz-
dem, który nie tylko zawiezie nas do celu, 

ale będzie też naszą kwaterą, to wspania-
ły sposób na spędzanie wakacji i weeken-
dów. Nie mamy wielkich wygód ani luk-
susów, mamy za to wolność i niezależ-
ność – mówi pan Wojtek. Przyznaje, że z 
radością odkryli turystykę, jakiej dotąd nie 
znali: wcześniej urlop spędzali w jednym 
miejscu, teraz pozwalają sobie na sponta-
niczność, nie rezerwują noclegów, w każ-
dej chwili mogą zmienić plany i odwiedzić 
kilka ciekawych zakątków. – Dla dzieci to 
wspaniała przygoda, nie mogły doczekać 
się pierwszej nocy w kamperze. Na polu 
kempingowym mnóstwo czasu spędzają 
na wolnym powietrzu, zdarza się, że wie-
czorem, z latarkami szukamy ich w namio-
tach albo kamperach sąsiadów. Tam nikt 
się nie odgradza, więc dzieci uczą się by-
cia z innymi – dodaje pani Ola. 

Szkoła, czyli trochę mniej zabawy
Grześ, tak jak tata, będzie naprawiał 

wózki widłowe, Bartek chce być policjan-
tem, Michaś skoczkiem spadochrono-
wym, a Zuzia jeszcze zastanawia się nad 
swoją przyszłością. – Te plany oczywiście 
co chwilę się zmieniają – śmieje się pani 
Ola. Póki co, czworaczki rozpoczęły naukę 
w Szkole Podstawowej nr 3 na Piaskach. 
Już od połowy wakacji dzieci liczyły dni  
i godziny do inauguracji ich pierwszego 
roku szkolnego. – Same wybrały torni-
stry i nie mogły doczekać się dnia, w któ-

rym zostaną obdarowane tytami ze słody-
czami. Do szkoły poszły chętnie, jednym 
spodobała się ona bardziej, drugim trochę 
mniej. Mają więcej nauki, mniej zabawy, 
muszą sprostać nowym wymaganiom, ale 
radzą sobie całkiem dobrze. Staramy się 
zaszczepić im systematyczność w pod-
chodzeniu do obowiązków, motywujemy 
do pracy. Wszyscy są dobrzy w matema-
tyce, z polskim też nieźle sobie radzą, ale 
najbardziej lubią zajęcia komputerowe i 
WF – opowiada mam Ola. Popołudniami 
chłopcy z zapałem trenują w szkółce pił-
karskiej ROW-u Rybnik, a Zuzia tańczy w 
Młodzieżowym Domu Kultury. Mają też 
swoje małe, domowe obowiązki: starają 
się utrzymywać porządek we wspólnym 
pokoju, opróżniają zmywarkę albo nakry-
wają do stołu. Chętnie też asystują panu 
Wojtkowi w jego małym warsztacie: – Po-
magamy tacie naprawiać zepsute przed-
mioty. Podajemy mu miernik, lutownicę, 
kombinerki albo śrubokręty. Wszyscy wie-
my, jak je rozróżnić. Tylko mama czasa-
mi nie wie! – mówi z dumą Grześ. Jest też 
czas na wspólną zabawę samochodami, 
misiami, układanie ulubionych klocków, 
bieganie i jazdę na rowerach. – Czasem się 
kłócimy, ale fajnie mieć tak dużo rodzeń-
stwa – przyznają Zuzia, Bartek, Grześ i Mi-
chał, którzy 29 listopada świętowali siód-
me urodziny. 

(D)

30 grudnia o godz. 19 w bazylice odbędzie się koncert 
świąteczny z udziałem rybnickich artystów, których 
kompozycje znalazły się na wydanej w październiku płycie 
„Każdy dzień jest początkiem”. 

Podczas koncertu wystąpią zespoły Carrantuohill i Chwila Nie-
uwagi, chór kameralny Autograph oraz Jacek Glenc, kompozytor  
i pianista. To m.in. ich utwory pojawiły się na charytatywnej płycie, 
powstałej dzięki współpracy fundacji Puls-Med „Blisko Ciebie”  
z zespołem Carrantuohill i jego agencją artystyczną Celt. Dochód 

ze sprzedaży krążka zostanie przeznaczony na budowę i wypo-
sażenie pierwszego w mieście stacjonarnego hospicjum dla nie-
uleczalnie chorych, które ma powstać na miejskiej działce w Nie-
dobczycach. Na płycie znalazły się też krótkie, inspirujące prze-
słania księdza Marka Bernackiego. – To będzie muzyczny upomi-
nek od wyjątkowych rybnickich artystów i okazja do spotkania się  
z przyjaciółmi i sympatykami budowy hospicjum w Rybniku. W ten 
sposób chcemy im podziękować za dobre serce – mówi Sylwia 
Figura-Kluszczyńska, prezes fundacji Puls-Med „Blisko Ciebie”. 

„Hospicyjna” płyta-cegiełka kosztuje 45 zł i jest dostępna  
w internecie (www.muzycznyrybnik.pl), w księgarni Orbita oraz 
w Halo! Rybnik. Będzie można ją również kupić podczas koncertu 
w bazylice, na który wstęp jest bezpłatny.                                      (D)

Czworaczki 
poszły do szkoły

W bazylice 
zagrają dla hospicjum

Siedem lat temu miasto obiegła wiadomość o narodzinach 
pierwszych w historii Rybnika czworaczków. Aleksandra i Wojciech 
Szułowie, którzy w listopadzie 2011 roku zostali rodzicami Zuzi, 
Michasia, Bartka i Grzesia, musieli wtedy stawić czoła nowym, 
trudnym obowiązkom, ale i dużemu zainteresowaniu ze strony 
mediów. Poczwórne szczęście zdarza się bowiem niezwykle 
rzadko, według statystyk raz na 600 tysięcy ciąż. 

Rybnickie czworaczki przed swoją pierwszą szkołą, od lewej: Bartek, Grzesiu, 
Zuzia i Michał

23Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070
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Lecą do Panamy
Dwie grupy młodych rybniczan i mieszkań-

ców sąsiednich miejscowości, w sumie 72 oso-
by wezmą udział w przyszłorocznych Świato-
wych Dniach Młodzieży, które od 22 do 27 stycz-
nia odbędą się w środkowoamerykańskiej Pana-
mie. Główna 53-osobowa grupa (w tym trzech 
księży) reprezentująca Duszpasterstwo Akade-
mickie Rybnik wylatuje już 18 stycznia. Pierwsze 
trzy dni spędzi w diecezji Penonome, a po ŚDM 
w stolicy kraju Panamie będzie wracać do Pol-
ski przez Meksyk, gdzie odwiedzi jeszcze maryj-
ne sanktuarium w Guadalupe. Druga 19-osobo-
wa grupa odwiedzi tylko stolicę Panamy, gdzie 
weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży 
z udziałem papieża Franciszka.                           (WaT)  
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Patrząc na naszą codzienność, mówimy 
czasem, że świat oszalał. A Ojciec wygłosił 
rekolekcje zatytułowane „Bóg oszalał”. Czy 
w tym szaleństwie jest metoda?

Bóg naprawdę nie jest normalny. Skoro jest Oj-
cem, to oczekiwalibyśmy, że jak każdy rodzic bę-
dzie chronił swoje Dziecko. On jednak z miłości do 
nas pozwolił zabić swojego Syna po to, żebyśmy 
byli wolni. Ta nasza wolność też jest szaleństwem. 
Szefowie chcą, by ich pracownicy byli lojalni i za-
programowani jak roboty do realizowania wyzna-
czonych zadań. Bóg nas traktuje inaczej: daje wy-
bór, więc każdy człowiek może powiedzieć „nie 
chcę cię”. Szaleństwem jest także komunia, kie-
dy Wszechmogący daje nam się zjeść. W naszej 
kulturze to dziwnie brzmi, ale – jak opowiadał mi 
jeden ze współbraci, który był na misjach w Pa-
pui-Nowej Gwinei – jedno z tamtejszych plemion 
ma w zwyczaju zjadanie ludzi. Są jednak wybredni, 
nie sięgną po byle kogo… Kiedy zginie lub umrze 
największy wojownik w wiosce, pozostali zjada-
ją jego ciało, wierząc, że w ten sposób jego duch  
i moc przejdą na nich. Różnice kulturowe czasem 
ułatwiają pracę misjonarzom. Nie ma problemu  
z wyjaśnieniem, Kim (a nie czym) jest Eucharystia. 
Ci ludzie sami wyciągają ręce po Boga.

Święty Franciszek, założyciel Ojca zgro-
madzenia, zapoczątkował bożonarodzenio-
we szopki. Jakie elementy wizualnej oprawy 
zbliżających się Świąt są dla Ojca ważne?

Św. Franciszek miał wielkie przywiązanie do 
ludzkiej natury Jezusa. Mocno czcił zarówno Jego 
narodzenie, jak i śmierć. Fresk w grocie Greccio, 
gdzie w 1223 roku Franciszek zapragnął przeżyć 
Boże Narodzenie, przedstawia Dziecię Jezus owi-
nięte żałobnym całunem. Warto zauważyć, że za-
równo u początku, jak i przy końcu ziemskiego ży-
cia Chrystusa ma ręce wyciągnięte w stronę czło-
wieka. Bardzo mnie to wzrusza. Wróćmy jeszcze 
do Franciszkowego Bożego Narodzenia w Grec-
cio. Ludzie bezmyślnie powtarzają stereotyp, że 
św. Franciszek wymyślił szopkę. Nie! Nowością św. 
Franciszka było to, że chciał przeżyć Boże Naro-
dzenie w grocie – ale w ramach liturgii. Kamień słu-
żył za ołtarz, na którym odprawiano mszę św. Tam 
nie było figurki Dzieciątka. Nie było takiej potrzeby, 
bo Dzieciątkiem był Jezus przychodzący na ołtarz.

Czy któraś z dotychczasowych Wigilii była 
dla Ojca szczególna?

Boże Narodzenie zawsze będzie mi się kojarzyć 

z rodziną, a mam dwie – naturalną i zakonną. Klery-
cy podczas pobytu w seminarium wspólnie prze-
żywają Wigilię, a dopiero następnego dnia jadą do 
swoich domów. Rok przed ślubami wieczystymi 
wyjeżdżają do rodzinnych domów, by ostatni raz 
przeżyć Wigilię ze swoimi rodzinami – i tę właśnie 
szczególnie zapamiętałem. 

Wróćmy jeszcze do św. Franciszka, któ-
ry jest patronem ekologów. Czy świadome 
ograniczanie konsumpcji i walka ze smo-
giem to również kwestia chrześcijańskie-
go sumienia?

Absolutnie tak! Kiedyś – pamiętam te czasy – 
ludzie stali w koszmarnie długich kolejkach, by co-
kolwiek przed świętami kupić. I kupowali, co tylko 
się dało. A dziś? Dziś w sklepach mamy wszyst-
ko, a nadal kupujemy bez opamiętania – jakby nam 
miało zabraknąć. A potem żywność wędruje do 
kosza. To grzech! Mam prośbę: jeśli podczas Świąt 
orientujemy się, że sporo żywności nam zosta-
nie – dzielmy się nią z ubogimi. O walce ze smo-
giem nic nie powiem – pochodzę z Kędzierzyna…

Napisał Ojciec książkę pod tytułem „Prak-
tykujący, ale czy… wierzący?” O jakim zjawi-
sku w niej mowa?

Zawsze mówiło się o dwóch grupach ludzi  
w Kościele: wierzący praktykujący i wierzący 
niepraktykujący. Ale od pewnego czasu mamy 
w Kościele również trzecią grupę: praktyku-
jących, ale niewierzących. Praktyki religijne są 
ważne, lecz największy sens mają wtedy, gdy 
ich fundamentem jest osobista relacja z Bo-
giem. Jako ksiądz zadaję proste pytanie: czy 
wierzysz w Jezusa? Jeśli tak, to uwierz Jezuso-
wi. Z drugiej strony należy również uważać, by 
nie odrzucić praktykowania religii na rzecz two-
rzenia swojej własnej, indywidualnej wiary. Je-
śli nie masz z Nim relacji, jeśli nie czytasz Jego 
Słowa – istnieje niebezpieczeństwo, że zaczy-
nasz budować swoją własną wiarę. A jeśli budu-
jesz wiarę na bazie swojego widzimisię, to kto 
jest twoim bogiem…?

Jest Ojciec także założycielem Przemy-
skiego Chóru Gospel i Konin Gospel Choir. 
Jak ten rodzaj muzyki jest odbierany w pol-
skich kościołach?

Śpiew, jak każdy przejaw sztuki, ma ogromne 
znaczenie. Nasze kościoły są nacechowane sku-
pieniem, co samo w sobie jest piękne i ważne, lecz 

Bóg oszalał
O szaleństwie Boga, szopce stworzonej przez św. Franciszka oraz coraz 

częstszych rytmach gospel w polskich kościołach mówi w świątecznej 
rozmowie franciszkanin o. Lech Dorobczyński OFM, który na początku grudnia 
wygłosił rekolekcje adwentowe w Kościółku Akademickim.

niektórzy ludzie potrzebują alternatywy. Gospel 
to „święty hałas”, który łączy pokolenia. Wspól-
nie mogą śpiewać wnuk, matka i babcia, świetnie 
się przy tym rozumiejąc. Mimo że to głośna mu-
zyka – tak naprawdę rodzi się w ciszy – powin-
na prowadzić do ciszy, do bardzo intymnej roz-
mowy z Bogiem. 

Boże Narodzenie to także czas kolędo-
wania.

Kocham śpiewać kolędy. Z okazji obchodów 
stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości 
zachęcano nas, by się nauczyć wszystkich zwro-
tek hymnu. Warto podobnie podejść do kolęd. Za-
zwyczaj znamy dwie pierwsze strofy, a potem… no 
właśnie. Czas to zmienić! Kolędy to wielkie bo-
gactwo wiary i tradycji. Znam ludzi niewierzących, 
którzy bardzo lubią śpiewać kolędy. Moje ulubio-
ne to: ukraińska „Radość dziś nastała”, łacińska 
„Adeste fideles”, a z rodzimego repertuaru „Anioł 
pasterzom mówił”. To utwory z pięknymi melodia-
mi i głębokim tekstem. Dodam, że nikt tak pięk-
nie nie śpiewa kolęd jak duszpasterz akademic-
ki ksiądz Krzysztof Nowrot – polecam więc kolę-
dowanie w Kościółku Akademickim.

Rozmawiała Małgorzata Tytko

– Zarówno u początku jak i przy końcu ziemskie-
go życia Chrystus ma ręce wyciągnięte w stronę 
człowieka. Bardzo mnie to wzrusza – mówi fran-
ciszkanin o. Lech Dorobczyński
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100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości można świętować na wiele sposobów. Na wyjątkowo oryginalny 
wpadli himalaista Leszek Cichy i dziennikarz PAP-u Janusz Kalinowski, którzy wymyślili projekt „Polskie Himalaje 2018” 
i zachęcili ponad 300 Polaków do udziału w trekkingu pod Everestem. Wśród nich było też siedmioro uczniów Szkół 
Społecznych im. Jerzego Kukuczki w Rybniku wraz z rodzicami. 

– Mogliśmy w zupełnie innym świecie dzie-
lić wspólnie czas i budować zupełnie inne rela-
cje niż te, które łączą nas na co dzień. To ogrom-
na wartość – ocenia Grzegorz Goik, który w Hi-
malaje poleciał z synem Mateuszem. – Córka 
mocno mnie motywowała, dzięki niej miałam 
więcej wiary we własne siły – mówi Agnieszka 
Kozielec, mama 12-letniej Wiktorii. Pomysło-
dawcą październikowej wyprawy był Wojciech  

Rycman, który o projekcie „Polskie Himala-
je 2018” przeczytał w internecie i do wspólne-
go wyjazdu przekonał innych. Obaw nie brako-
wało, ale chęć przeżycia przygody zwycięży-
ła. – Polecieliśmy z Wiednia przez Dehli do Kat-
mandu. Stamtąd małym samolotem do Lukli  
w Nepalu, lądując na wymagającym i bardzo nie-
bezpiecznym lotnisku, m.in. ze względu na krót-
ki 460-metrowy pas startowy. Byliśmy pierw-
szą z 28 grup, która wyruszyła na trasę trekkin-
gu – mówi Wojciech Rycman. Licząca 137 km  
trasa prowadziła z Lukli (przez Phakding, Na-
mche Bazaar, Khumjung, Thame, Tengbo-
che, Pangboche i Dingboche) do tzw. Memo-
riału Bohaterów Południowej Ściany Lhotse  
(i z powrotem), czyli do miejsca z tablicą pa-
miątkową poświęconą trzem himalaistom. Jed-
nym z nich jest Jerzy Kukuczka, patron rybnic-
kiej społecznej szkoły. – Nasza grupa jako jedy-
na w całym projekcie złożona była z dorosłych  
i dzieci. Zgodnie ustaliliśmy, że naszym „Evere-
stem” będzie dotarcie właśnie do Memoriału Bo-
haterów Południowej Ściany Lhotse, położone-
go na wysokości 4630 m n.p.m. Trasa trekkin-
gu nie była łatwa, ale nasz patron Jerzy Kukuczka 
mawiał: „Nagroda, którą otrzymuję za trudy, jest 

niebotycznie wielka – jest nią radość życia” – opo-
wiada uczeń Mateusz Goik. Trekking trwał 11 dni. 
– Codziennie szliśmy od 6 do 8 godzin i pokony-
waliśmy przewyższenia w granicach 400 me-
trów. Każdy z dorosłych miał swój dzień zmęcze-
nia i słabości, ale dzieciaki w grupie były niepoko-
nane – wspomina Wojciech Rycman, który z mę-
ską częścią ekipy wszedł wyżej – na Nagartsang 
(5014 m n.p.m.). – Roztaczał się stamtąd niesa-

mowity widok na Mo-
unt Everest, Lhotse  
i Makalu. Doświadczy-
liśmy wielkiego piękna 
natury, dla mnie jed-
nak ta wyprawa była 
okazją do spojrzenia 
na ludzi – nie tylko 
na nas i pozostałych 
turystów, ale też na 
mieszkańców. Nepal-
czycy to ludzie bar-
dzo cisi. Żyją prosto  
i  ciężko pracują – 
mówi pomysłodawca 
wyprawy.

Mierzą wyżej
– Tym dzieciakom 

należą się owacje na 
stojąco za wysiłek, jaki włożyli w pokonanie 
prawie 140 km w górach. My byliśmy tylko ich 
tłem i staraliśmy się nie być od nich gorsi. To 
one okazały się niezniszczalne – ocenia Kata-
rzyna Holona-Musioł, która w Himalaje polecia-
ła z mężem i dwójką dzieci, w tym z najmłod-
szym uczestnikiem całego projektu „Polskie Hi-
malaje 2018” – ośmioletnim Jakubem. – Było 
bardzo fajnie – stwierdza Kuba, który zapamię-
ta wyprawę jeszcze z jednego powodu – w Kat-
mandu wspólnie z ambasador Unii Europejskiej 
w Nepalu otworzył wystawę największych osią-
gnięć polskich alpinistów w Himalajach i Ka-
rakorum. Dostał też medal „Polskie Himalaje 
2018”, z którego jest bardzo dumny. Oprócz Ja-
kuba i jego siostry Emilii uczniowską ekipę uzu-
pełniali: Wiktoria Kozielec, Michalina Pytel, Ma-
teusz Goik oraz rodzeństwo Martyna i Mateusz 
Rycman. – Dzieci były bardzo zmobilizowane  
i mimo różnicy wieku – od ośmiu do czternastu 
lat – dobrze ze sobą współpracowały, ale też 
spędzały wspólnie wieczory. Najmłodszy Kuba 
bez zająknięcia robił wszystko, zawsze z uśmie-
chem i pełen sił. Organizując ten wyjazd, oba-
wiałem się sytuacji, w której ktoś się rozchoru-
je albo jakieś dziecko stwierdzi, że nie chce iść 

dalej, bo jest zmęczone, a reszta to podchwyci. 
Nic takiego nie miało miejsca – mówi Wojciech 
Rycman. W Himalaje rybnicka ekipa wyruszyła  
z hasłem „Mierzymy wyżej”. – Aby nie być uza-
leżnionym od nepalskich służb medycznych, 
każdy z rodziców niósł półtora kilograma sprzę-
tu medycznego. Na szczęście nie musieliśmy z 
niego korzystać i ostatniego dnia wyprawy od-
daliśmy wszystko do szpitala w Lukli – wspo-
mina lekarka Katarzyna Holona-Musioł. Uczest-
nicy trekkingu o swoich doświadczeniach opo-
wiedzieli podczas spotkania zorganizowanego 
16 listopada w szkole. Wciąż są pod wrażeniem 
tego, co przeżyli. Dla dzieci była to też wyjątko-
wa szkoła życia. – Kiedy po 11 dniach trekkingu 
wróciliśmy do Lukli, najbardziej zaskoczyły nas 
dwa kurki: z ciepłą i zimną wodą. Przywykamy 
do pewnych luksusów i nie zauważamy, że na-
sza codzienność jest taka komfortowa. Dopie-
ro taka wyprawa uzmysławia nam, że niewiele 
potrzeba, żeby być szczęśliwym, że posiada-
my zbyt dużo i nie doceniamy tego, co mamy. 
Uczmy nasze dzieci wartości, które są bezcen-
ne – zachęca Katarzyna Holona-Musioł.

Patrzą dalej
– Cieszę się, że nasze dzieci mogły zoba-

czyć świat, w którym Europejczyków wiele jest  
w stanie zadziwić – mówi Wojciech Rycman, 
przywołując m.in. temat ogrzewania pomiesz-
czeń… odchodami jaków, które mieszkańcy pie-
czołowicie zbierają, suszą, a następnie używają 
jako opału. – Warto było pokazać dzieciom to 
zderzenie naszego zachodniego świata z tym, 
w którym ludzie żyją prosto, choć ten ich świat 
też powoli się zmienia – już dziś nie ma tam pro-
blemów z łącznością komórkową czy interne-
tem, a mnisi latają śmigłowcem – zauważa Woj-
ciech Rycman. Na uwagę i szacunek zasługuje 
wyczerpująca i nie najlepiej płatna praca Szer-
pów. – Nasza grupa wzięła też udział w biegu 
otwierającym supermaraton, który odbył się w 
Katmandu, stolicy Nepalu, na wysokości 1350 
m n.p.m. Nie miał on być formą rywalizacji, ale 
upamiętnić największe osiągnięcia polskich al-
pinistów oraz tych, którzy na zawsze pozostali 
w Himalajach – opowiada uczennica Emilia Mu-
sioł. Wyjazd przyniósł rybniczanom wiele wspo-
mnień, do których z chęcią dorzucą nowe, więc 
myślą o kolejnej górskiej wyprawie. – Może do 
Afryki lub Ameryki Południowej? – zastanawia 
się Agnieszka Kozielec. – Z taką grupą można 
podróżować choćby na koniec świata – zapew-
nia Katarzyna Holona-Musioł.

Sabina Horzela-Piskula
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Zdobyli swój Everest
Ich Everestem było dotarcie 
na wysokość 4630 m n.p.m. 
do Memoriału Bohaterów 
Południowej Ściany Lhotse, 
upamiętniającego również 
Jerzego Kukuczkę, patrona 
rybnickiej społecznej szkoły
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Dofinansowana z UE placówka działa 
przy ul. Kraszewskiego 9, ale to tymcza-
sowa lokalizacja, bo RAR będzie mieć 
swoją siedzibę w Strefie Juliusza, w bu-
dynku dermatologii, do którego prze-
niesie się po zakończeniu trwającego 
tam remontu. Pomysł na RAR był pro-
sty. – Zapewnić większy dostęp i wyż-
szą jakość usług społecznych w za-
kresie wsparcia rodziny. Usługi te kie-
rujemy zarówno do rodzin biologicz-
nych w kryzysie, jak i do rodzin zastęp-
czych – wyjaśnia Grzegorz Głupczyk, 
prezes Stowarzyszenia „17-tka”, któ-
remu partnerują rybnickie stowarzysze-
nia: Razem i Serduchowo oraz Ośrodek 
Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Partnerzy 
podkreślają, że chcą pracować syste-
mowo z całą rodziną. – Jeżeli ktoś zwró-
ci się do nas o pomoc, otrzyma kom-
pleksowe wsparcie – zapewnia Grze-
gorz Głupczyk. Oferta jest bogata, to 
m.in. poradnictwo psychologiczne i pe-
dagogiczne, wsparcie prawne, terapie 
indywidualne i grupowe, warsztaty dla 
rodzin i dzieci, integracja rodzin zastęp-
czych czy pomoc w opiece i wycho-
waniu dziecka rodzinom biologicznym. 
Stowarzyszenie Razem planuje tera-
pie dla par, dzieci i młodzieży, tworzenie 
grup wspierających osoby, którym ma 
się urodzić niepełnosprawne dziecko, 
organizację warsztatów dla pacjentów 
z diagnozą onkologiczną, ale też szko-
lenia rozwojowe dla matek czy nasto-
latek. A to tylko część oferty. W Ryb-
nickiej Akademii Rodziny pomoc znaj-
dą też rozwodzące się rodziny. – Jeste-
śmy w stanie zaoferować im wsparcie 
prawne i mediacyjne, pomoc terapeuty  
i psychologa, a dziecko może skorzystać 
z placówki wsparcia dziennego – tłuma-
czy Grzegorz Głupczyk. – Patrząc na 
skalę tego zjawiska, temat rozwodzą-
cych się par i całych rodzin i zapewnie-
nie im przestrzeni do spotkań z dzieć-
mi to bardzo ważna propozycja przygo-
towana przez Rybnicką Akademię Ro-
dziny – ocenia wiceprezydent Piotr Ma-
słowski. – Jedyna taka w Polsce – do-
daje Arkadiusz Andrzejewski, dyrek-
tor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastęp-
czej w Rybniku, mówiąc o innowacyjnej  

formie spotkań dzieci z rodzicami, któ-
rzy są w trakcie rozwodu. Często stro-
ny są ze sobą skonfliktowane, co sytu-
acji nie ułatwia. – Zapewnimy też obec-
ność osoby, która będzie nadzorować  
i czuwać nad przebiegiem takiego spo-
tkania, by w jego trakcie nie było bun-
towania dziecka przeciwko drugiemu 
rodzicowi. Na terenie Polski tylko pry-
watne gabinety psychologiczne oferu-
ją taką możliwość – tłumaczy Arkadiusz 
Andrzejewski. Kolejnym z celów, jakie 
stawia sobie Rybnicka Akademia Ro-
dziny jest też poszukiwanie rodzin za-
stępczych. Obecnie w naszym mieście 
jest ich tylko 170. – Chcemy pozyski-
wać nowych kandydatów i zmienić nie-
co negatywny obraz stworzony w me-
diach, w których temat rodzin zastęp-
czych pojawia się najczęściej przy oka-
zji różnych dramatycznych zdarzeń, do 
jakich czasem w nich dochodzi. Wspól-
nie ze stowarzyszeniem Serduchowo 
chcemy pokazywać działania pozy-
tywne, integrować środowisko rodzin 
zastępczych, tworzyć grupy wsparcia, 
ale też podnosić kompetencje rodzin 
zastępczych, organizując dodatkowe 
szkolenia – wyjaśnia dyrektor Andrze-
jewski. Jest też pomysł, by do idei ro-
dzicielstwa zastępczego zachęcać oso-
by, których dzieci wyjechały na studia.  
W ramach projektu RAR zatrudniono 
też trzy nowe streetworkerki (psycho-
lożki ulicy), które pracują w Śródmieściu 
(ul. Wyzwolenia), Paruszowcu-Piaskach 
(ul. Przemysłowa) i w dzielnicy Maro-
ko-Nowiny (ul. Cierpioła). RAR zakłada 
też m.in. opiekę animatora nad dziećmi, 
których rodzice będą korzystać z pro-
gramu wsparcia i refundację kosztów 
dojazdów na zajęcia. Projekt Rybnicka 
Akademia Rodziny realizowany będzie 
do 2020 roku, ale jak przyznają Grze-
gorz Głupczyk i Mariusz Wiśniewski ze 
stowarzyszenia „17-tka”, dotąd nie za-
kończono żadnej z rozpoczętych przez 
tę organizację inicjatyw, więc jest na-
dzieja, że tak będzie i tym razem. Za-
pisy do Rybnickiej Akademii Rodziny 
pod numerem telefonu 570 666 183 
(e-mail: efs.orpz@gmail.com). 

(S)

Gdy przed czterema laty pisaliśmy o filmowych 
poczynaniach Adriany Kulig, rybniczanki, która od 
2013 roku mieszka w Londynie, nie przypuszczaliśmy, 
że w ciągu kilku lat jej pasja do filmu zawiedzie ją 
wprost do Los Angeles. To tutaj w lipcu wzięła udział 
w ceremonii wręczenia nagród Young Artist Academy, 
w trakcie której statuetkę „dziecięcego Oscara” za rolę 
w filmie, który wyprodukowała, odebrał ośmioletni 
Brytyjczyk Jonah Paull.

Czym jest nagroda Young Artist Awards?
To odpowiednik filmowego Oscara dla najmłodszych ak-

torów. Przyznawana jest od blisko czterdziestu lat, w prze-
szłości zdobyli ją m.in. Leonardo DiCaprio, Natalie Portman 
czy Winona Ryder. Informacja, że nominację do niej otrzy-
mał aktor, który zagrał w naszym filmie, była dla nas ogrom-
nym zaskoczeniem i radością. Przyjęłam ją z niedowierza-
niem, bo choć działam w branży filmowej w Wielkiej Bryta-
nii, wydawało mi się, że wciąż daleko nam jest do przemy-
słu filmowego zza oceanu. „Last day of summer” („Ostatni 
dzień lata”) to film krótkometrażowy, z niewielkim budże-
tem, a jednak ktoś w Los Angeles docenił jednego z grają-
cych w nim aktorów.

Czy ceremonia wręczenia „dziecięcych Oscarów” 
jest równie dużym przedsięwzięciem, jak doroczne 
rozdanie „dorosłych” statuetek?

Jest bardziej kameralna, ale dla dzieci i nastolatków oraz 
ich bliskich jest dużym przeżyciem. To realna przepustka do 
dalszej kariery. W branży filmowej, szczególnie w Ameryce, 
ważna jest promocja: to, kto o tobie usłyszał albo jaką na-
grodę dostałeś, jest nieodzownym elementem tego prze-
mysłu. Byłam pod wrażeniem profesjonalizmu dzieci, które 
podczas ceremonii odbierały nagrody. Mając do dyspozycji 
trzydzieści sekund, z powagą i bez zająknięcia dziękowały 
agentom, rodzicom, menedżerom. Widać, że ci młodzi ludzie 
już weszli w tryby biznesu filmowego. Gdy na scenie poja-
wił się nasz Jonah, który wciąż ma w sobie mnóstwo dzie-
cięcego uroku i delikatnym, zachwyconym głosem wymó-
wił kilka zdań, publiczność przyjęła go z ciepłym pomrukiem 
i ulgą, że ktoś tak naturalny znalazł się w tym niemal profe-
sjonalnym gronie. Wielu z tegorocznych laureatów wystę-
powało już w różnych produkcjach filmowo-telewizyjnych, 
pewnie stąd ich pewność siebie i brak tremy. Jonah też nie 
jest debiutantem. Pojawiał się wcześniej w brytyjskich fil-
mach, reklamach i teledyskach. W listopadzie miała miejsce 
premiera filmu fabularnego o Robin Hoodzie z jego udziałem.  
To utalentowany chłopiec, dla którego gra w filmie jest cią-
gle jeszcze zabawą, choć podchodzi do niej poważnie i z za-
pałem uczy się swoich kwestii. Być może jurorów ujął wła-
śnie tym połączeniem profesjonalizmu z dziecięcą naiwno-
ścią i radością z tego, co robi.

O czym opowiada film „Last day of summer”?
To historia osiemdziesięcioletniej, cierpiącej na demen-

cję Grace, która ucieka z domu opieki. Spacerując, próbuje 
nawiązać kontakt z przechodniami, którzy ją ignorują. Gra-
ny przez Jonah Joe jako jedyny zauważa Grace i nawiązu-
je z nią nić porozumienia. W ich relacji brak jest uprzedzeń. 
Dla sześciolatka nie ma znaczenia, że Grace jest starszą,  

Akademia z pomysłami

Czterech partnerów, jeden projekt, wiele korzyści – w mieście 
ruszyła Rybnicka Akademia Rodziny oferująca bezpłatne wsparcie 
terapeutyczne, porady prawne, dostęp do mediacji rodzinnych czy pomocy 
psychoonkologicznej.



Adriana Kulig (trzecia od lewej) wraz z Aleksandrą Czen-
czek, Caroline Tod-Richardson i zdobywcą „dziecięce-
go Oskara” Jonah Paull’em podczas gali w Los Angeles
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schorowaną panią, po prostu dobrze spędzają 
razem dany im czas.

Akcja filmu rozgrywa się na plaży. Czy 
kręcenie kolejnych ujęć w plenerze było 
dla ekipy trudnym wyzwaniem?

Zdecydowanie tak, głównie ze względu na 
zmienną pogodę. Film powstał we wrześniu 
2017 roku na pięknej plaży w West Kirby nie-
daleko Liverpoolu. Pierwszy z trzech dni zdję-
ciowych poszedł znakomicie. Potem zaczęły 
się problemy: dramatycznie zmieniła się pogo-
da, pojawił się porywisty wiatr, burza, deszcz, 
spadła temperatura. Mieliśmy problem z kon-
tynuowaniem zdjęć, bo cała historia rozgrywa 
się w ciągu jednego dnia. Jako producent mar-
twiłam się też o aktorów, robiłam wszystko, by 
się nie przeziębili i byśmy szczęśliwie dotarli do 
końca produkcji.

Pracujesz w ekipie, której trzon stano-
wią trzy Polki. Macie już na swoim koncie 
kilka wspólnych projektów. 

To czwarta krótkometrażowa fabuła, któ-
rą zrealizowałyśmy jako polskie, pracujące  
w Wielkiej Brytanii trio: pochodząca z Jastrzę-
bia-Zdroju reżyserka i scenarzystka Aleksan-
dra Czenczek, operator kamery Magdalena Ko-
walczyk i ja w roli producenta. Poznałyśmy się 
przed kilku laty w Londynie i wkrótce powstał 
nasz pierwszy wspólny film „Brothers” („Bra-
cia”) . Dobrze nam się pracuje, mamy podobną 
wrażliwość estetyczną, ufamy sobie i przyjaź-
nimy. Podobają mi się historie, które Ola pisze 
i chce sfilmować. Cieszę się, że pracując z re-
żyserką uczestniczę też w procesie kreowania 
naszej opowieści. Właśnie tak widzę rolę pro-
ducenta, który nie tylko wszystko organizu-
je i załatwia formalności, ale ma też wpływ na 
ostateczny kształt filmu. Z kolei Magda jest nie-
zwykle utalentowanym operatorem. Ma świet-
ne oko, zawsze wnosi do filmu coś swojego. 
Myślę, że w 2019 roku będzie o niej głośno, bo 
niedawno zrobiła zdjęcia do dokumentu brytyj-
skiej reżyserki i laureatki Oscara Andrei Arnold. 

Wasze dotychczasowe filmy podejmo-
wały problemy społeczne. Właśnie takie 
kino, zabierające głos w ważnych spra-
wach, chcesz tworzyć? 

W filmie liczy się ciekawa historia, która za-
trzyma widza przed ekranem. Niemniej chcia-
łabym, by w moich nie chodziło wyłącznie  
o rozrywkę, ale by wskazywały na jakiś pro-
blem, dawały do myślenia, stawiały przed wi-
dzem pytania. Zawsze chciałam robić filmy ze 
społecznym przesłaniem. W „Brothers” opo-

wiedzieliśmy historię dwóch braci, z któ-
rych jeden jest niepełnosprawny intelektu-
alnie. To impresja na temat uprzedzeń i re-
akcji ludzi na nietypowe zachowania innych. 
W „My friend Ivor” („Mój przyjaciel Ivor”) do-
tykamy problemu współczesnego niewol-
nictwa. W Wielkiej Brytanii nadal żyją ludzie 
zmuszani do pracy, a następnie pozbawia-
ni zarobków. Opis takiej historii otrzymali-
śmy od brytyjskiej instytucji, która walczy  
z tym procederem. W „Ripples” („Zmarszcz-
ki”) skupiamy się na schematach kobiece-
go piękna, a „Last day of summer” to głos 
w sprawie problemu wykluczenia, ignorowa-
nia osób starszych i uprzedzeń wobec nich.

Jak pracuje się kobietom, w dodat-
ku emigrantkom, w brytyjskiej branży fil-
mowej?

To, że jesteśmy kobietami, które w dodat-
ku przyjechały tu z innego kraju, pracy nam 
nie ułatwia. W Londynie jest olbrzymia konku-
rencja, trzeba ciężko pracować, by się przebić 
i udowodnić, że coś potrafisz. My ciągle jesz-
cze udowadniamy, więc nagroda dla Jonah czy 
prezentacje naszych filmów na międzynarodo-
wych festiwalach pokazują, że potrafimy robić 
dobre kino. W Wielkiej Brytanii jest wiele kre-
atywnych osób chętnych do realizacji filmo-
wych projektów. Takich ludzi spotkałam i po-
wstał nasz pierwszy film, który na wielu festi-
walach na świecie zdobywał nagrody. Na Wy-
spach jest coraz większa świadomość faktu, 
że wciąż mało kobiet działa w branży filmowej, 
pojawiają się więc programy i fundusze wspie-
rające kobiece projekty. Nasz przykład pokazu-
je, że emigranci też mogą zdobyć pieniądze na 
film. Dwa wcześniejsze obrazy pokazaliśmy na 
londyńskim Earl’s Court Film Festival. Spodo-
bały się jednej z jego organizatorek Caroline 
Tod-Richardson, która zaoferowała nam sfi-
nansowanie kolejnego, czyli „Last day of sum-
mer”. Trzeba więc ciężko pracować, budować 
sieć kontaktów w branży i opowiadać cieka-
we historie. 

Na czym polega Twoja rola jako produ-
centa?

Zaczynam pracę na etapie pisania przez Olę 
scenariusza, dyskutujemy nad jego wersjami. 
Najtrudniejsze jest pozyskiwanie pieniędzy na 
kolejne filmy. Zanim rozpoczną się zdjęcia, mam 
na głowie mnóstwo spraw: wyszukuję plene-
ry, załatwiam sprzęt, ubezpieczenia i pozwole-
nia na filmowanie, zatrudniam ekipę, wspólnie  
z reżyserką dobieramy aktorów. Aby Jonah 
mógł wziąć udział w filmie, musieliśmy uzyskać 

Z plaży w West Kirby za ocean

specjalne licencje, które wymagały m.in. obec-
ności opiekuna czy precyzowały liczbę godzin, 
jakie chłopiec mógł spędzić na planie. Czasem, 
gdy zdradzam, że chcemy nakręcić film, pierwot-
na opłata za wykorzystanie plenerów rośnie do 
niebagatelnej sumki. Konieczne są wtedy mo-
zolne negocjacje. Wyszukuję też miejsca, w któ-
rych ekipa odpocznie, przygotuje charakteryza-
cję, założy kostiumy. Jestem w ciągłym kontak-
cie z reżyserką i operatorką kamery, które pracują 
nad listą ujęć i koncepcją wizualną filmu. Gdy ru-
szają zdjęcia, pracujemy od świtu do nocy, a po 
zejściu z planu zaczynamy okres postprodukcji: 
film jest montowany, udźwiękawiany, koloryzo-
wany... Gdy jest gotowy, obmyślamy strategię 
festiwalową i formy promocji. „Last day of sum-
mer” można było zobaczyć również w Polsce:  
w październiku został wyświetlony na Festiwa-
lu Filmów Emigracyjnych EMIGRA w Warszawie.

W Rybniku kręcony jest popularny  
w Polsce serial „Diagnoza”. Twoje pro-
dukcje powstają w Wielkiej Brytanii. Czy 
nie myślałaś, by w jednym z kolejnych fil-
mów wykorzystać rybnickie plenery i za-
budowania?

W Londynie śledzę losy bohaterów „Diagno-
zy” i cieszę się, że mogę zobaczyć moje miasto 
z serialowej perspektywy. Rybnik jest mi bardzo 
bliski, tu mieszka moja mama, tu skończyłam li-
ceum „Powstańców”, a podczas studiów mia-
łam praktyki w Teatrze Ziemi Rybnickiej. W Lon-
dynie pracuję dla brytyjskiej grupy medialnej,  
a filmowe pasje realizuję po pracy i w weekendy. 
Natłok obowiązków nie pozwala mi odwiedzać 
rodzinnych stron tak często, jak bym chciała. 
Robię to głównie przy okazji świąt, ale byłoby 
wspaniale przyjechać do Rybnika i tu nakręcić 
film, który później podróżowałby po świecie i był 
pokazywany na festiwalach filmowych. 

Rozmawiała 
Dominika Ingram-Nowaczyk
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KASIA
CEREKWICKA
koNcERTy NowoRocZNE

5, 6, 13, 20/01/2019

KULTURALNY sTYczeń
29.12. PONIEDZIAŁEK 
14.00 i 18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Drach” – spektakl na 

podstawie powieści Szczepana Twardocha. 

31.12 PONIEDZIAŁEK
20.30  Teatr Ziemi Rybnickiej: Sylwester w Teatrze  

– w programie: duet fortepianowy Czesław Majew-
ski i Janusz Tylman, Malina Kowalewski Band oraz so-
liści operetki.

5.01 SOBOTA
od 9.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: I Professional Dance 

Organization Art&Street Challenge (prze-
gląd tańca współczesnego).

11.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: Od deski 
do deski – rodzinne warsztaty literacko-plastyczne 
dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat. 

11.00 Halo! Rybnik: Social Language Meeting – spo-
tkanie dla osób zainteresowanych niezobowiązującymi 
rozmowami w obcych językach.

15.00 Halo! Rybnik: Finisaż wystawy malarstwa „Nasze 
Anioły” i koncert zespołu Cordia.

18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Gala taneczna Profes-
sional Dance Organization (w programie: 
spektakl „reACTION” oraz pokazy finałowe).

19.00 Kościół św. Jadwigi na Nowinach: Koncert nowo-
roczny w wykonaniu solistów i wokalistów z towa-
rzyszeniem Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik” – go-
ściem specjalnym będzie Kasia Stankiewicz.

6.01 NIEDZIELA 
od 10.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: I Professional Dance 

Organization Art&Street Challenge (prze-
gląd tańca współczesnego). 

18.00 Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedo-
bczycach: Koncert noworoczny w wykonaniu 
solistów i wokalistów z towarzyszeniem Miejskiej Or-
kiestry Dętej „Rybnik” – gościem specjalnym będzie 
Kasia Stankiewicz.

7.01 PONIEDZIAŁEK
17.00 Halo! Rybnik: „Fragmenty wyobraźni” – wer-

nisaż wystawy obrazów rybniczanina Tomasza Papały.

8.01 WTOREK
19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże w nie-

znane w Żółtym Młynku – Bożena Woźniczka opo-
wie o Madagaskarze.

10.01 CZWARTEK
10.30 Biblioteka, filia nr 4 w Paruszowcu-Piaskach: Spo-

tkania z książeczką (zajęcia dla maluszków). 
12.00 Klub Energetyka: „Pojedynek na słowa” – pół-

finał szkolnej rywalizacji i występ Jacka Wójcickiego.

11.01 PIĄTEK
12.00 Klub Energetyka: „Pojedynek na słowa” – pół-

finał szkolnej rywalizacji i występ zespołu Chwila Nie-
uwagi.

18.00 Dom Kultury w Chwałowicach: „Wieczór sztuk” 
– w programie m.in. spektakl teatralny Mariana Bed-
narka, wernisaże wystaw: malarstwa Dominiki Stach 

i fotografii Macieja Mierzejewskiego.
19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Jazz w Teatrze – Maciek 

Pysz i Daniele di Bonaventura.

12.01 SOBOTA
od 8.00 Deptak (ul. Sobieskiego i Powstańców Śląskich): 

Jarmark staroci i rękodzieła. 
10.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Między nami fo-

tografami (warsztaty fotograficzne poprowadzą 
Kamil Myszkowski i Krzysztof Szlapa).

10.00 Halo! Rybnik: Spotkanie numizmatyków.
17.00 Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” w Niewiadomiu: „Jó-

zef Franke – historia jednej podróży”  
(w programie: wernisaż wystawy poświęconej rybnic-
kiemu malarzowi i rzeźbiarzowi, pogadanka o Józefie 
Franke i wiersze grupy poetyckiej Wytrych).

18.55 Teatr Ziemi Rybnickiej: Opera „Adriana Leco-
uvreur” – transmisja z Metropolitan Opera w No-
wym Jorku.

13.01 NIEDZIELA
od 9.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: 44. Vinyl Swap – giełda 

płyt winylowych, kompaktowych, książek o tematyce 
muzycznej, nut i sprzętu muzycznego.

12.00 Przystań kajakowo-rowerowa „Aktywni” (ul. ks. Szram-
ka 11 w Stodołach): Aktywnie dla Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy (spływ kajako-
wy, nordic walking, biegi, wyścigi rowerowe, koncert ze-
społu MuzyKajaka, licytacje i poczęstunek). 

Od 12.00 Halo! Rybnik: Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy (w programie m.in. koncert Ja-
kuba „Morte” Madzi, Karoliny Hozer, licytacja oraz or-
kiestrowy Jam Session).

Od 13.00 Kampus (ul. Rudzka 13) – 27. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy  (w progra-
mie m.in. koncerty, pokazy OSP i ratownictwa medycz-
nego oraz światełko do nieba). 

15.30 Kościół w Kamieniu: Koncert noworoczny  
w wykonaniu solistów i wokalistów z towarzyszeniem 
Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik” – gościem specjal-
nym będzie Kasia Cerekwicka.

16.00 Dom Kultury w Boguszowicach: „Wojny domo-
we” – spektakl dziecięcego Teatru Szydełko w ra-
mach cyklu Bajkowa Niedziela. 

18.00 Kościół w Chwałowicach: Koncert noworocz-
ny w wykonaniu solistów i wokalistów z towarzysze-
niem Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik” – gościem spe-
cjalnym będzie Kasia Cerekwicka.

18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: II Śląski Festiwal Ope-
retki (wystąpią: Filharmonia Rybnicka, chór Harmo-
nia, soliści: Renata Dobosz, Aleksandra Stokłosa i Syl-
wester Targosz-Szalonek, gospodarzem będzie Wie-
sław Ochman). 

15.01 WTOREK
19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże w niezna-

ne w Żółtym Młynku – Piotr Kilijan opowie o Jamajce.

16.01 ŚRODA 
17.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: „Zapach. 

Dotyk. Smak. Kulturowa obecność chle-
ba” – wykład dra Jacka Kurka.



17.00 Dom Kultury w Niedobczycach: Koło Gospodyń 
Miejskich – warsztaty malowania na jedwabiu 
poprowadzi Mirosława Rodacka.

17.01 CZWARTEK
18.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: Gala noworocz-

na dla Paulinki (koncert charytatywny  
z udziałem zespołu Feel, Mateusza Łopaciuka, 
laureata programu All Together Now oraz ze-
społu akrobatycznego Active). 

18.01 PIĄTEK
18.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Ultramaratoń-

czycy – pokaz filmów „Runcamino” i „Chasing 
the Breath” oraz spotkanie z ich bohatera-
mi – biegaczem Robertem Celińskim i reżyse-
rem Adrianem Dmochem.

20.30 Teatr Ziemi Rybnickiej: 15-lecie Kabaretu Ske-
czów Męczących.

19.01 SOBOTA
od 9.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Warsztaty arty-

styczne przy kawie – druciarstwo ar-
tystyczne (zapisy do 11.01 pod numerem tel.: 
32 42 23 246 lub: reklama.rck@gmail.com).

11.00 Halo! Rybnik: Social Language Me-
eting – spotkanie dla osób zainteresowanych 
niezobowiązującymi rozmowami w obcych ję-
zykach.

16.00 Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: 
„My pasterze – kolędnicy” – koncert 
kolęd w wykonaniu rybnickich chórów zorgani-
zowany przez Okręg Rybnicki Śląskiego Związ-
ku Chórów i Orkiestr w Katowicach.

16.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Mali tropi-
ciele wielkich przygód – cykl adreso-
wanego do małych odkrywców.

16.00 Halo! Rybnik: „Kochana babciu, kochany dziad-
ku” – spotkanie autorskie z Kamilą Mytyk.

16.00 i 19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Chcesz się 
dobrze bawić? – zadzwoń” – spek-
takl komediowy w reżyserii Radosława Duna-
szewskiego. 

20.01 NIEDZIELA
10.00 Dom Kultury w Chwałowicach: „Bałwanek 

o gorącym sercu” – spektakl dla dzieci w 
wykonaniu Teatru Przystanek.

16.00 Halo! Rybnik: wieczór z muzyką elek-
troniczną (koncert i spotkanie na temat 
sztuki improwizacji z Mateuszem Klubą, stu-
dentem instrumentalistyki na Akademii Mu-
zycznej w Katowicach).

16.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Gwara śląska na 
wesoło” – 14. Powiatowy turniej kabareto-
wy kół gospodyń wiejskich powiatu rybnickie-
go (w programie również: występ zespołu ludo-
wego Katarzynki ze Ścinawy Górnej). 

17.00 Kościół w Boguszowicach Starych: Koncert 
kolęd i pastorałek z zespołem Uni-
verse.

18.00 Kościół w Popielowie: Koncert nowo-
roczny w wykonaniu solistów i wokalistów  
z towarzyszeniem Miejskiej Orkiestry Dętej 
„Rybnik” – gościem specjalnym będzie Kuba 
Badach.

21.01 PONIEDZIAŁEK
19.00 Bazylika św. Antoniego: Rybnicki Wie-

czór Chwały (spotkanie modlitewne po-
łączone ze wspólnym kolędowaniem). 

22.01 WTOREK
19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże  

w nieznane w Żółtym Młynku – „Argenty-
na ze szczyptą Chile – zapiski na kolanie” – spo-
tkanie z Marią Dubyną.

23.01 ŚRODA
12.00 Klub Energetyka: „Pojedynek na sło-

wa” – finał z udziałem Artura Barcisia. 

24.01 CZWARTEK
16.30 Halo! Rybnik: Ślōnski sztwortek – człon-

kowie Demokratycznej Unii Regionalistów Ślą-
skich opowiedzą o śląskich zwyczajach – od 
świąt Bożego Narodzenia po ostatki.

17.00 Dom Kultury w Niedobczycach: Lekcje o… – cykl 
bezpłatnych warsztatów dla dzieci.

18.30 Dom Kultury w Boguszowiach: Scena Doro-
słego Widza – spektakl „Stacja Niepodległość”  
w wykonaniu Teatru Kwestia Gustu z I LO im. 
Powstańców Śl.

25.01 PIĄTEK
18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Benefis Maria-

na Makuli – koncert z okazji 45-lecia pra-
cy twórczej Mariana Makuli (wystąpią: kabaret 
Rak, Mirosław Jędrowski i Ferajna Makuli).

19.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada Faj-
nych Filmów – projekcje filmów familij-
nych, przygodowych lub animowanych.

26.01 SOBOTA
11.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: 

Czytanie na dywanie – rodzinne warsz-
taty literacko-plastyczne dla maluszków.

16.00 Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: 
Koralikowa biżuteria – warsztaty ręko-
dzielnicze dla młodzieży i dorosłych, w trakcie 
których uczestnicy przygotują koralikowe węże 
i bransoletki na krośnie.

18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej :  Don Wasyl  
i gwiazdy cygańskiej pieśni.

19.00 Papaja Club (ul. Zebrzydowicka 202): Kon-
cert rapera Palucha.

19.00 Kościół w Boguszowicach-Osiedlu: Koncert 
noworoczny w wykonaniu solistów i wo-
kalistów z towarzyszeniem Miejskiej Orkiestry 
Dętej „Rybnik” – gośćmi specjalnymi będą: 
Kuba Badach i rybniczanin Da-
mian Maliszewski.

27.01 NIEDZIELA
15.00 i 18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Queen sym-

fonicznie – koncert, łączący muzykę zespo-
łu Queen z symfonicznymi aranżacjami w wy-
konaniu chóru i orkiestry Alla Vienna.

18.00 Klub Kultury Harcówka: „A z nami kolę-
da…” – wieczór poetycko-kolędowy połączo-
ny ze wspólnym śpiewaniem (wystąpią: Sabina 
Olbrich-Szafraniec, Mieczysław Błaszczyk, trio 

instrumentalne, chór dziecięcy Con Colore). 
18.00 Kościół w Niewiadomiu: Koncert nowo-

roczny w wykonaniu solistów i wokalistów  
z towarzyszeniem Miejskiej Orkiestry Dętej 
„Rybnik” – gościem specjalnym będzie Kuba 
Badach.

29.01 WTOREK
17.00 Dom Kultury w Niedobczycach: Kawiaren-

ka seniora – comiesięczne spotkanie skie-
rowane do seniorów, którzy chcą aktywnie 
uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecz-
nym dzielnicy.

17.30 i 20.30 Teatr Ziemi Rybnickiej: To jest cho-
re! – najnowszy program Kabaretu Młodych 
Panów.

19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże  
w nieznane w Żółtym Młynku – Dagma-
ra Babiarz opowie o wyprawie do Papui Za-
chodniej.

30.01 ŚRODA
17.30 i 20.30 Teatr Ziemi Rybnickiej: To jest cho-

re! – najnowszy program Kabaretu Młodych 
Panów.

CYKLICZNIE:
Poniedziałki
13.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Kino Seniora – se-

anse filmowe dla osób starszych: „Mam przy-
jaciół w niebie” (7.01), „Kamerdyner” (14.01), 
„Boso po ściernisku” (21.01), „Kler” (28.01).

16.30 Biblioteka w Niedobczycach: Warsztaty twór-
cze – zajęcia rękodzielnicze prowadzone w ra-
mach projektu Rybnik reWITA.

19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Dyskusyjny Klub 
Filmowy „Ekran” – seanse: „Bohemian 
Rhapsody” (7.01), „Oni” (14.01), „Suspiria” 
(21.01), „Zabawa zabawa” (28.01).

Czwartki:
20.00 Celtic Pub (ul. Rynek 8): Jam Session – noc  

z muzyką na żywo. 

WYSTAWY:
v Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria Sztuki i Galeria „Ob-

licza”: „Żywy album przyrody” – wystawa fotografii 
przyrodniczej (do 27 stycznia).

v Muzeum: „Przywrócone życiu” – wystawa odnowio-
nych sztandarów i chorągwi cechowych ze zbiorów 
Działu Historii Rzemiosła (do końca lutego).

v Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: „Kocham 
psa, bo…” – wystawa fotografii nagrodzonych w kon-
kursach organizowanych przez ICK w Niewiadomiu 
(od 3 stycznia do 15 lutego).

v Biblioteka, filia nr 8 na Smolnej: „Niewidzialne mia-
sta” – wystawa ilustracji Anny Kiszko inspirowanych 
książką Italo Calvino (od 7 stycznia do końca lutego).

v Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu: „Rak 
to nie wyrok, to diagnoza” – wystawa fotografii Jo-
anny Pyrk (od 7 stycznia do końca lutego). 

v Dom Kultury w Chwałowicach: wystawy malarstwa 
Dominiki Stach i fotografii Macieja Mierzejewskie-
go (od 11 stycznia).

v Galeria w Galerii (centrum Focus): „Maroko” – wy-
stawa fotografii Szymona Frosa (od 10 stycznia 
do 3 lutego).

29Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070



– Dziś wiemy już wiele o różnych postaciach 
naszego miasta, a jednocześnie wciąż tak nie-
wiele o rybnickiej społeczności i życiorysach 
poszczególnych osób – mówił dyrektor mu-
zeum dr Bogdan Kloch w trakcie wiosennej 
konferencji przygotowanej przez tamtejszy 
Dział Historii i Kultury Regionu, a zatytułowanej 
„Rybniczanie”. Jej bo-
haterami były osoby 
związane w przeszło-
ści z Rybnikiem; na 
krótko lub przez całe 
życie, tutaj urodzone, 
ale też takie, których 
rodziny wpływały na 
losy naszego miasta 
przez kilka pokoleń, 
jak browarnicza dyna-
stia Müllerów. – Jej za-
łożycielem był Jacob 
Müller, a po nim two-
rzyli ją jego synowie: 
Louis, Hermann i Isi-
dor, a następnie wnu-
kowie: Teodor Mül-
ler, Siegfried Müller  
i Ferdynand Mandow-
ski. Na ich czasy przy-
padł okres świetno-
ści rybnickiego piwo-
warstwa, gdy w mie-
ście działały trzy bro-
wary należące do róż-
nych linii tej rodziny. 
Müllerowie byli wpły-
wowymi mieszkań-
cami Rybnika i człon-
kami wspólnoty re-
ligijnej oraz poważ-
nymi przedsiębiorcami zatrudniającymi wie-
lu pracowników – wyjaśnia dr Ewa Kulik z ryb-
nickiego muzeum. To właśnie tutaj znajduje 
się duży zbiór pamiątek po inżynierze Roma-
nie Androlettim, który wprawdzie nie był ryb-
niczaninem z urodzenia, ale pracował w kopal-
ni Emma w Radlinie, należącej do Rybnickiego 
Gwarectwa Węglowego, jednego z większych 
zakładów przemysłowych w ówczesnym po-
wiecie rybnickim. – W naszych zbiorach znaj-
dują się dokumenty pozwalające szczegółowo 
prześledzić jego zawodową karierę. Wiemy, że 
we wrześniu 1939 roku Androletii wziął udział 
w kampanii wrześniowej i dostał się do niewoli 
radzieckiej. Do kwietnia 1940 roku przebywał 
w obozie w Starobielsku. Został rozstrzelany 
najprawdopodobniej w Charkowie w kwietniu 
1940 roku – opowiadała Anna Grabowska-Ro-
gus z muzeum. Rybnicka placówka ma też  
w zbiorach wiele pamiątek po rodzinie Tatar-
czyków – fachową prasę medyczną i krawiec-

ką, przedwojenne portrety, romanse, zdjęcia  
i nuty czy sprzęt fotograficzny, a nawet pa-
pier ścierny i tapety z domu położnej i krawca, 
którzy przy ul. Sobieskiego 12 prowadzili przed 
wojną sklep monopolowo-tytoniowy.

„Rolnik kościoła” – tak ks. proboszcza Fran-
ciszka Brudnioka, który był inicjatorem budowy  

„Antoniczka”, nazwał ks. dr hab. Henryk Ol-
szar z Uniwersytetu Śląskiego. – Miał dwuję-
zyczne kazania, założył Kongregację Mariań-
ską Panien oraz 16 stowarzyszeń i bractw ko-
ścielnych. Przez 23 lata pracy duszpasterskiej 
w Rybniku wspierało go 14 księży. Ks. Brudniok 
przeżył 69 lat, z czego 47 w kapłaństwie. Zmarł 
na zawał serca, a podczas pogrzebu żegnało go 
149 księży – opowiadał ks. Olszar.

„(…) Spodziewam się, że do Was powrócę (…). 
Wasz, za Wami stęskniony Franek” – napisał  
w maju 1945 roku rybniczanin Franciszek Ogon 
do swojej żony Marii w ostatnim liście, jedynym 
napisanym po polsku. Było ich w sumie 34 (od 
1943 do 1945). W Auschwitz Franciszek pra-
cował w obozowej paczkarni, w Rybniku przy 
ul. Sobieskiego 20 prowadził z żoną sklep pa-
pierniczo-księgarski. – Jego listy z Oświęcimia 
to studium miłości tacierzyńskiej i męża do 
żony – mówi dr Lucyna Sadzikowska z Uniwer-
sytetu Śląskiego. Najmłodszego z trzech swo-

ich synów Franciszek nigdy nie zobaczył, zmarł 
z wycieńczenia w obozie Melk w Austrii, krótko 
po przejściu Marszu Śmierci.

– Porządkując szuflady po śmierci mojego 
taty, znalazłam dokumentację, o jakiej nie mia-
łam pojęcia – mówi Aleksandra Grabiec z ryb-
nickiego muzeum o nieznanych dokumentach 

należących do ryb-
nickiego farmaceuty 
Mieczysława Grabca, 
który pracę nauko-
wą rozpoczął w Po-
znaniu, gdzie w 1951 
roku obronił pracę 
doktorską poświęco-
ną wydajności olejku 
z liści mięty pieprzo-
wej. Po powrocie do 
Rybnika był inżynie-
rem produkcji farma-
ceutycznej w Rybnic-
kich Zakładach Prze-
mysłu Terenowego, 
prowadząc laborato-
rium chemiczno-far-
maceutyczne. Jesz-
cze w latach 50. roz-
począł przygotowa-
nia do uruchomienia 
w Rybniku prywat-
nego laboratorium 
chemiczno-farma-
ceutycznego, w któ-
rym chciał produko-
wać kilka leków, m.in. 
przeciwpadaczkowy 

Antymal i Trombo-
cur na embole płuc-
ne, sercowe i zakrze-

py pooperacyjne. Choć otrzymał wszystkie wy-
magane zezwolenia, a piwnice w rodzinnej ka-
mienicy przy ówczesnej ul. Zawadzkiego (dziś ul. 
Miejskiej) odpowiednio wyposażył i przystoso-
wał na laboratorium, do jego uruchomienia nigdy 
nie doszło. – Nie wiem dlaczego. Nigdy nie roz-
mawiałam z ojcem na ten temat, bo o tym nie 
wiedziałam. Może, jak twierdzi profesor Dioni-
zy Moska ze Śląskiej Akademii Medycznej, po-
wodem mogły być trudne czasy społeczno-go-
spodarcze, a przede wszystkim polityczne? – za-
stanawia się Aleksandra Grabiec. Jej ojciec pra-
cował później w Aptece 210 przy ul. Sobieskie-
go, a od 1961 roku aż do przejścia na emeryturę 
w 1987 roku prowadził aptekę przy przychod-
ni kolejowej na Kozich Górkach. Na emeryturze 
był koordynatorem ds. farmacji na terenie całe-
go województwa. Zmarł w 2012 roku. Po jego 
nigdy nie otwartym laboratorium zostało niemal 
całe wyposażenie.

Sabina Horzela-Piskula

Inżynier o włosko brzmiącym nazwisku, zastrzelony w Charkowie. Kapłan, 
bez którego nie byłoby bazyliki, ale też sklepikarz, piszący przejmujące listy  
z Auschwitz do swojej żony Marii, oraz farmaceuta, który zamierzał produkować 
leki w prywatnym laboratorium przy ul. Miejskiej. Wszyscy oni żyli przed laty 
w Rybniku.

Do uruchomienia prywatnego laboratorium przy ul. Miejskiej nigdy nie doszło. – Nie wiem dlaczego – przyznaje 
Aleksandra Grabiec, która przechowuje na strychu laboratoryjne akcesoria należące do jej ojca, rybnickiego 
farmaceuty Mieczysława Grabca
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Tajemnice dawnych rybniczan
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W Teatrze Ziemi Rybnickiej Małgorzata Lehmann nie 
tylko prezentowała swoje świąteczne patchworki, 
ale też pokazywała techniki ich szycia. Chętnych do 
nauki nie brakowało
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ADWENT Z RĘKODZIEŁEM. Tym razem trzeba było zorganizować aż dwa 
spotkania, by prawie 30 chętnych mogło wziąć w nich udział. – Przedświąteczne za-
jęcia z reguły cieszą się sporym zainteresowaniem – wyjaśnia Ewa Wojaczek z Teatru 
Ziemi Rybnickiej, gdzie 24 listopada zorganizowano kolejne warsztaty artystyczne przy 
kawie. Tym razem tematem były adwentowe wieńce na bazie szarego papieru i natu-
ralnych materiałów. – Użyłam orzechów, szyszek, owoców dzikiej róży i pestek. Jesz-
cze tylko parę dodatków, by wieniec cieszył oko i dawał ogromną satysfakcję z tego, 
że zrobiło się go własnoręcznie – tłumaczy Karina Marchwińska z Niedobczyc, któ-
ra cyklicznie uczestniczy w warsztatach organizowanych w TZR, bo – jak mówi – jest 
twórczo „zakręcona”. Uczy się również tkania i chętnie dzieli swoimi umiejętnościa-
mi i pomysłami podczas spotkań z innymi miłośnikami rękodzieła w bibliotece w Nie-
dobczycach, ale też w nowo otwartej w tej dzielnicy klubokawiarni Gliniok. Z pew-
nością pokaże tam, jak pomysłowo zrobić adwentowe wieńce. – Sobotnie warsztaty  
w TZR organizujemy już dziewiąty rok i cieszymy się, że wciąż jest tylu chętnych – 

mówi Barbara Budka, która przed świętami poprowadziła jeszcze warsztaty tworzenia 
kartek bożonarodzeniowych w technice linorytu. – To szlachetna technika graficzna,  
a prace w niej wykonane są unikatowe i nie spotkamy ich w sprzedaży masowej – mówi 
pomysłodawczyni warsztatów.

Stanowią sporą część jej kolekcji – duże i małe, wielobarwne i dwukoloro-
we, z nieodzownymi świątecznymi motywami, jak bombki, choinki, gwiazd-
ki czy dzwonki. – Wykorzystuję też motyw pierniczków, które kojarzą mi się  
z pachnącymi przyprawami korzennymi, zwiastującymi święta, ale często się-
gam też po zimowe elementy, jak śnieżynki i bałwanki. Bardzo lubię zimę, nie 
tylko dlatego, że urodziłam się w Wigilię, ale również ze względu na jej inspiru-
jący charakter. Zdarza się, że pomysłów dostarcza mi wzór na tkaninie, jak ten 
z zabawnymi ptaszkami w czapeczkach i ciepłych nausznikach, który zachę-
cił mnie do zrobienia aplikacji ptaszka na makatce pt. „Hello Winter” – opowia-
da pszczyńska artystka. Zaczynała od malarstwa, batików i właśnie patchwor-
ków, jednak brakowało jej publikacji na ten temat i na-
uczycieli, więc odłożyła szycie na kilka lat. Kiedy wró-
ciła do patchworku, okazało się, że na świecie prze-
żywa on istny boom. – Mnie również szycie całko-
wicie pochłonęło – przyznaje Małgorzata Lehmann, 

Święta uszyte na miarę
Kiedy Małgorzata Lehmann była jeszcze małą Małgosią, przezornie 

nie dopuszczano jej do maszyny do szycia. Jej dziadek, mistrz 
krawiecki, twierdził, że szycie to zbyt ciężki kawałek chleba dla 
kobiety. Wybrała więc krakowską ASP i malarstwo, jednak dziś 
częściej niż przy sztalugach spędza czas właśnie przy maszynie, 
a dziadek pewnie byłby dumny z jej patchworków, które budzą 
zachwyt w kraju i za granicą. Przez miesiąc uwagę gości Teatru Ziemi 
Rybnickiej przykuwały świąteczne patchworki Małgorzaty Lehmann.

która od pięciu lat patchworkiem zajmuje się zawodowo: projektuje i sprzedaje 
wzory, uczy technik pachtworkowych, prowadzi warsztaty w kraju i za granicą, 
wystawia swoje prace w USA, jest laureatką cenionych w branży konkursów, 
a od kilku lat na YouTubie (Silesian Quilt) pokazuje, jak prosto i szybko uszyć 
patchwork. Dziś patchworkowe są nie tylko narzuty, kołdry, poduszki, ale też 
obrusy, podkładki pod talerze i kubki, a nawet obrazy, torby czy ubrania. – Pat-
chwork ociepla klimat domu – mówi Małgorzata Lehmann, która nieskompli-
kowane patchworki tworzy w jeden weekend, prace wystawiennicze wyma-
gają od niej tygodni pracy przy maszynie, nawet po kilkanaście godzin dzien-
nie. Proces jest żmudny – od pomysłu, przez kompletowanie tkanin i rozryso-
wanie projektu, po szycie, naszywanie, wreszcie pikowanie. – To czasochłon-
na, ale dająca wiele satysfakcji praca – mówi artystka, która specjalizuje się  
w dużych pracach (2,5 m x 2,5 m), choć ostatnio przyjemność sprawiają jej też 
mniejsze makatki, które można zawiesić na ścianie. – Patchwork porównuje się 
do obrazów – jego elementy można różnie zinterpretować, jednak to właśnie 
tkanina jest bardziej wymagająca. Kiedy w obrazie nie odpowiada mi kolory-
styka, wystarczy mały laserunek, by go uładzić, z tkaniną już tak nie postąpi-
my – tłumaczy. ASP nauczyło ją artystycznej odwagi, również w łączeniu kolo-
rów. – Kiedy zaczęłam zgłębiać temat i analizować prace różnych projektantów, 
okazało się na przykład, że cudownie wyglądają świąteczne patchworki w nie-
bieskościach, szarościach, różu czy brązach, a nie tylko w bieli, czerwieni i ziele-
ni, czyli w kolorach pozornie tylko zarezerwowanych dla świąt – mówi artystka. 

Dawniej patchworki były konsekwencją biedy – podar-
te ubrania czy pościel zszywano, wykorzystując ścinki i 
resztki różnych materiałów. Dziś to ogromny przemysł 
oferujący całą gamę akcesoriów i tkanin, które mogą 
przetrwać wiele lat, nie zmieniając struktury i kolorów.  
W Polsce patchwork stopniowo zyskuje popularność, 
a ich szyciem z powodzeniem zajmują się nawet pano-
wie, jednak prawdziwy patchworkowy zawrót głowy 
dotyczy przede wszystkim USA. – To nie tylko kwe-
stia edukacji i zamożności Amerykanów. Okazuje się, 
że wielu z nich traktuje patchwork jako formę terapii 
po przejściach: kryzysie w związku, chorobie, załama-
niach czy depresjach. Do mojej znajomej Jenny Doan, 
właścicielki prężnie działającej firmy patchworkowej, 
pisze wiele osób, którym patchwork pomógł wyjść na 

prostą – opowiada Małgorzata Lehmann, która zafascynowana jest 
tradycyjnym amerykańskim patchworkiem. Szycie wciąż przynosi 
jej wiele satysfakcji, a wyobraźnia podpowiada kolejne patchworko-
we projekty. Na razie jednak myśli o świętach – belkach tkanin, któ-
re trzeba uprzątnąć, czekających na rozłożenie świątecznych pat-
chworkach, nieodzownych skarpetach na prezenty i zimie – uko-
chanej porze roku naszej bohaterki.

Sabina Horzela-Piskula
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Na „srebrnym” jubileuszu zespołu 6na6 świetnie bawili się zarówno jubilaci, ich goście, ale i publiczność

M u zycz ny  me e t i ng  ( 2 2 - 2 4  l i s t op ad a ) 
zainaugurował rodzimy zespół wokalny 6na6 
wykonujący głównie muzykę wokalną a cappella 
o różnej stylistyce, od muzyki klasycznej po aran-
żacje najnowszych przebojów. I choć trudno w to 
uwierzyć, zespół wszedł na wspólną muzyczną 
drogę 25 lat temu, dokładnie w okresie świątecz-
nym, bo dwanaścioro ówczesnych uczniów szko-
ły muzycznej Szafranków skrzyknęło się, by razem 
śpiewać kolędy. I śpiewają do dziś, choć w częścio-
wo zmienionym składzie i nie tylko kolędy. Po dro-
dze kilkoro członków zespołu związało się zawodo-
wo z muzyką, w tym inicjatorka kolędowego kon-
certu sprzed lat Katarzyna Oleś-Blacha, dziś so-
listka Opery Krakowskiej. „Bo my po prostu lubimy 
śpiewać”, piszą na swojej stronie, a potwierdza to 
Michał Myszor, „guru, mózg i ciało” zespołu. – Przed 
25 laty nie przyszło mi do głowy, że nasza przygoda 
będzie trwała tak długo i to chyba nasz największy 
sukces. Śpiewanie jest naszym hobby, które daje 
nam radość i nie chcemy z tego rezygnować. Jeste-
śmy grupą przyjaciół, spotykamy się regularnie raz 
w tygodniu i przygotowujemy program. Na srebr-
ny jubileusz chcieliśmy przywołać klimat „srebrnej 
kuli” z lat 70. i 80. – mówi Michał Myszor. I chyba 
się udało, bo „srebrny” jubileusz na scenie zakoń-
czył się skutecznym rozbujaniem publiczności ta-
necznymi rytmami jubilatów i radosnym swingiem 

gości – znakomitego wokalisty Wojciecha Myrcz-
ka i zespołu Pawła Tomaszewskiego. Bo tradycją 
zespołu 6na6 jest zapraszanie do swoich muzycz-
nych projektów największych gwiazd estrady; jak 
dotąd rybniczanie zaśpiewali m.in. z Maciejem Ma-
leńczukiem, Małgorzatą Ostrowską, Pawłem Ku-
kizem, Ewą Bem, Kubą Badachem i Stanisławem 

Soyką. Z okazji jubileuszu życzymy dalszych, fascy-
nujących artystycznych spotkań. 

Drugi dzień mityngu przyniósł koncert formacji 
Krzysztof Kobyliński Pearls (KK Pearls), którą two-
rzą muzycy o różnych korzeniach: polskich (Koby-
liński – fortepian, Waldemar Lindner – perkusja), ko-
lumbijskich (Edi Sanchez – bass) i izraelskich (Reuy 
Rivka Shabi – wokal i urodzony na Ukrainie, miesz-
kający w Izraelu Dima Gorelik – gitara) oraz legendy 
polskiego jazz-rocka lat 70., powracającego po la-
tach na scenę zespołu Laboratorium (Janusz Grzy-
wacz – instr. klawiszowe, lider, Marek Stryszow-
ski – saksofony, wokal, Krzysztof Ścierański – gita-
ra basowa, Marek Raduli – gitara, Paweł Dobrowol-
ski – perkusja). Do późnych godzin nocnych trwa-
ło tradycyjne Jam Session z udziałem zespołu Jan 
Cichy Session w sali kameralnej TZR.   

Wieczór trzeci był ucztą dla prawdziwych kone-
serów. Trio Traveller wybitnego polskiego pianisty 
Artura Dutkiewicza (plus Andrzej Święs – bass oraz 
Adam Zagórski – perkusja) ma opinię jednego z naj-
lepszych polskich zespołów jazzowych, występują-
cych i cenionych na świecie. Wielu miłośników jaz-
zu z Rybnika i regionu ucieszył więc fakt, że mogli 
tych znakomitych muzyków usłyszeć w Rybniku na 
żywo. Gwiazdą wieczoru był Steve Coleman, z któ-
rym zagrali Jonathan Finlayson – trąbka, Anthony 
Tidd – gitara basowa i Sean Rickman – perkusja. Ten 
amerykański saksofonista, kompozytor i wizjoner 
współczesnej muzyki improwizowanej jest uważa-
ny za jednego z najbardziej wpływowych muzyków 
swojego pokolenia i jednego z najważniejszych sak-
sofonistów w amerykańskim jazzie ostatnich trzy-
dziestu lat. To już nie był lekki „jazzik” do posłucha-
nia w samochodzie dla lepszego humoru, ale nie-
łatwa w odbiorze transowa muzyka nie dająca się 
opatrzyć żadnym etykietom. Współorganizatorem 
koncertu Steve’a Colemana był Jazz i Okolice. – 
Usłyszałem ze strony publiczności stwierdzenie, 
że w Rybniku czuli się jak na Jazz Jamboree. To dla 
nas, organizatorów, prawdziwy komplement – mówi 
dyrektor TZR Michał Wojaczek. – Każdy koncert był 
inny i każdy dobrze przyjęty – ocenia Piotr Bukar-
tyk. Obaj zgodnie podkreślają wysoki poziom ar-
tystyczny tegorocznej edycji SJM i jego wyjątko-
wą różnorodność.  

Wiesława Różańska

Partnerem 33. SJM była 
Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna

Wszystkie barwy jazzu
Różnorodność – to słowo najlepiej charakteryzuje 

tegoroczną, 33. edycję Silesian Jazz Meeting. Dzięki wsparciu 
Katowickiej Strefy Ekonomicznej Teatr Ziemi Rybnickiej mógł 
zaprosić muzyków z górnej, jazzowej półki. 
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OFPA tuż-tuż
Do 18 stycznia przyjmowane są 

zgłoszenia do 23. Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Artystycznej OFPA, 
organizowanego przez Fundację PGE 
Energia Ciepła i miasto Rybnik. 

W festiwalu mogą wziąć udział wokaliści, 
którzy ukończyli 16 lat i przygotują dwie pio-

senki artystyczne (z gatunku piosenki po-
etyckiej, autorskiej lub aktorskiej, z akompa-
niamentem własnym lub jednym akompa-
niatorem). Kartę zgłoszenia i regulamin zna-
leźć można na stronie internetowej www.ofpa.
pl. Przesłuchania eliminacyjne odbędą się 21  
i 22 lutego w Klubie Energetyka Fundacji PGE 
Energia Ciepła (ul. Podmiejska), jury wybierze 
dziesięcioro najlepszych wokalistów, którzy 

wystąpią w zaplanowanym na 23 lutego fi-
nale festiwalowego konkursu. Dzień później  
w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbędzie się kon-
cert laureatów; zwycięzca OFP-y otrzyma  
6 tys. zł nagrody. Wśród zwycięzców rybnic-
kiego festiwalu są m.in. Joanna Liszowska, 
Katarzyna Dąbrowska, Dorota Osińska, Iwona 
Loranc, Wojciech Brzeziński i Jakub Blokesz. 
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Steve Coleman uważany jest za jednego  
z najlepszych saksofonistów swojego pokolenia 
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Dyrektor Romana Kuczera jest przekonana, że 
szkoła muzyczna Szafranków, którą kieruje, nie 
wykorzystuje jeszcze całego swojego potencjału
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Był koncert z udziałem wybitnego absol-
wenta szkoły Piotra Palecznego, odsłonię-
to pomnik jej twórców, a obecnie już patro-
nów Karola i Antoniego Szafranków. Cze-
go jeszcze na koniec jubileuszowego roku 
szkole życzyć? 

Rozwoju, czyli zwiększenia liczby klas, a tym 
samym uczniów, bo możemy przyjąć tylko po-
łowę wszystkich chętnych. Budynek ma poten-
cjał, mamy świetnych nauczycieli, brakuje tylko 
etatów, ale to kwestia leżąca po stronie organu 
prowadzącego naszą szkołę, czyli ministerstwa 
kultury. W ostatnich latach otwarto jedynie klasę 
perkusji, a czekamy na klasę harfy; mamy też kla-
wesyn i moglibyśmy iść w stronę muzyki dawnej. 
Naszym marzeniem jest wydział wokalny, ale o to 
pewnie będzie najtrudniej. Zabiegamy też o prze-
kształcenie szkoły w placówkę ogólnokształcą-
cą. I oczywiście chcielibyśmy sfinalizować budo-
wę sali koncertowej przy szkole. Jest potrzebna 
nie tylko szkole; mamy w mieście dwie orkiestry 
symfoniczne: szkolną i Filharmonię Rybnicką,  
a także orkiestrę dętą, zespoły kameralne i chóry, 
nie mamy natomiast obiektu przystosowanego 
do wykonywania muzyki bez nagłośnienia z wy-
korzystaniem naturalnej akustyki. Mieliśmy na-
dzieję, że obchody tegorocznego jubileuszu od-
będą się już w nowej sali, ale niestety, podroża-
ły materiały budowlane i by zmieścić się w bu-
dżecie, trzeba było zmienić projekt. Zmiany nie 
są duże i dotyczą tylko podpiwniczenia; były ko-
nieczne również ze względu na niestabilny grunt. 
Gabaryty samej sali i zaplecza się nie zmieniły. 
Potem pojawił się problem z wykonawcami, bo 
obiekt ze względów technicznych jest bardzo 
wymagający. Zakończył się tzw. dialog technicz-
ny z kilku zainteresowanymi realizacją inwestycji 
firmami, które miały zdeklarować czy po zmia-
nach projektowych wybudują salę koncertową 
za kwotę, którą już przeznaczyło na tę inwesty-
cję ministerstwo. Projekt zamienny został zło-
żony do urzędu miasta i po otrzymaniu pozwo-
lenia na budowę będzie można ogłosić przetarg.

Co zrobić, by ze szkoły w świat wycho-
dzili tak wspaniali muzycy jak Henryk M. 
Górecki, Piotr Paleczny, Bogdan Gola czy 
cała grupa świetnych jazzmanów i twór-
ców muzyki rozrywkowej od Adama Ma-
kowicza, poprzez braci Niedzielów, Beno-
na Hardego, Wiesława Pieregorólkę, Grze-
gorza Mielimakę aż do najmłodszego z nich, 
Kubę Więcka?

Ten ostatni jest najlepszym przykładem,  
że i teraz naszej szkole talentów nie brakuje. 

Trzeba uczniom stworzyć dobre warunki i roz-
wijać ich kreatywność. Ważne też, by utrzymać 
bardzo dobry system szkolnictwa artystycznego 
(sześć lat szkoły I stopnia i sześć stopnia II), któ-
ry jak dotąd omijały rewolucje. Nie ma u nas sła-
bej grupy instrumentalnej, a uzdolnieni ucznio-
wie zdarzają się w każdej sekcji. Na stu stypen-
dystów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego wszystkich szkół muzycznych, pla-
stycznych i baletowych w Polsce, dwóch mamy 
w naszej szkole. To Mariusz Wycisk (drugi raz 
z rzędu) z klasy organów Elżbiety Włosek-Żu-
rawieckiej oraz Kamil Rybarczyk z klasy pu-
zonu Sebastiana Wieczorka. Ten ostatni zajął  
I miejsce (zaraz po o pięć lat starszym zdobyw-
cy Grand Prix) w najważniejszym dla uczniów 
średnich szkół muzycznych konkursie Centrum 
Edukacji Artystycznej. To konkurs bez podzia-
łu na grupy wiekowe, więc dla pierwszoklasisty 
to szczególny sukces. Dominik Marszałek z kla-
sy Jana Ludwika wygrał rywalizację oboistów 
na Międzynarodowym Konkursie „Instrumenty 
dęte” w Jastrzębiu-Zdroju. Sami też jesteśmy 
organizatorem Ogólnopolskiego Forum Młodych 
Instrumentalistów, współorganizatorem bardzo 
popularnego dziecięcego Ogólnopolskiego Fes-
tiwalu „Zakręcone Fleciki” (wspólnie ze Stowa-
rzyszeniem Flecistów Polskich we Wrocławiu), 
Mikołajkowego Konkursu Gitarowego (wspól-
nie ze Śląskim Stowarzyszeniem Miłośników 
Gitary Klasycznej Silesiana w Orzeszu), a tak-
że Rybnickiego Festiwalu Młodych Talentów 
im. Ireneusza Jeszki (ze Śląskim Centrum Mu-
zycznym „Muzyka i Ruch”). Konkursy te dają na-
szej młodzieży możliwość rywalizacji z rówie-
śnikami z różnych stron Polski, a nam sposob-
ność do pokazania naszej szkoły i miasta. Nasi 
uczniowie są naturalnym zapleczem dla Filhar-
monii Rybnickiej (niedawno pierwszym skrzyp-
kiem FR został Michał Marcol, absolwent szko-
ły i  uczestnik konkursu im. Wieniawskiego), nie 
ma też chyba orkiestry symfonicznej w Polsce, 
w której by nie grali. Studia muzyczne kontynu-
uje około 50 proc. naszych absolwentów, a war-
to dodać, że wśród pozostałych najwięcej jest le-
karzy i architektów, ale przede wszystkim ludzi 
krzewiących kulturę muzyczną.

Szkoła wychodzi też na zewnątrz i jest 
ambasadorem miasta i jego kulturalnego 
potencjału…

Choćby poprzez żywe kontakty z miastami 
partnerskimi Rybnika w Niemczech i Francji, w 
których wielokrotnie występowała szkolna or-
kiestra symfoniczna. Mamy zaproszenie również 

do Baru i Kamieńca Podolskiego na Ukrainie, ale 
ze względu na wydarzenia w tym kraju, na razie 
nic nie planujemy. Swoje odrębne kontakty, np. 
w Czechach mają również szkolne chóry. Oczy-
wiście te działania są możliwe dzięki finansowe-
mu wsparciu miasta za pośrednictwem Towa-
rzystwa Przyjaciół PSM w Rybniku, które stara 
się o granty. Miasto zawsze było blisko proble-
mów szkoły, o czym świadczy m.in. nasza nowa 
siedziba czy teraz wsparcie dla idei budowy sali 
koncertowej. Dlatego też chętnie uczestniczy-
my w miejskich wydarzeniach i współpracuje-
my z miejskimi instytucjami kultury, a zwłasz-
cza z Teatrem Ziemi Rybnickiej. 

Rozmawiała Wiesława Różańska 

Szkoła muzyczna w Rybniku została założona w 1933 roku 
przez braci Karola i Antoniego Szafranków – wybitnych peda-
gogów i muzyków, absolwentów europejskich uczelni muzycz-
nych. Po wojnie szkołę reaktywowano w październiku 1945 
roku. Od roku 1950 na ponad pół wieku jej siedzibą był nieist-
niejący budynek przy dzisiejszej ulicy Piłsudskiego, położony 
między dworcem kolejowym PKP, a dworcem autobusowym 
PKS-u. W 1952 roku kierownictwo placówki powierzono po-
nownie braciom Szafrankom. W 1960 r., na bazie szkolnej or-
kiestry prowadzonej przez Antoniego Szafranka, powstała Fil-
harmonia ROW, której kontynuatorką od 1998 roku jest Filhar-
monia Rybnicka, prowadzona przez Towarzystwo Muzyczne 
im. Braci Szafranków. Dyrekcję szkoły po wybitnych poprzed-
nikach przejął Juliusz Malik, po nim Jan Zorychta, Leon Mieli-
mąka i Tadeusz Hanik. W 1991 roku dyrekcję objął Eugeniusz 
Stawarski. Jego starania oraz zaangażowanie władz samorzą-
dowych Rybnika sprawiły, że w 2003 roku szkoła otrzymała 
nową siedzibę przy ul. Powstańców Śląskich (budynek byłego 
szpitala, własność Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek). Od-
danie jej do użytku nastąpiło blisko rok po nagłej śmierci Eu-
geniusza Stawarskiego. Dyrekcję powierzono wtedy dotych-
czasowej jego zastępczyni Romanie Kuczerze, która funkcję 
tę pełni do dziś i podobnie jak dyrektor Stawarski prowadzi z 
sukcesami szkolną orkiestrę. Od 2003 roku przy szkole istnie-
je Towarzystwo Przyjaciół PSM I i II st. wspomagające działal-
ność placówki. Każdy okres życia szkoły obfitował w znako-
mitych absolwentów. Szkołę jubilatkę opuściło dotąd ponad 
tysiąc absolwentów, aktualnie ponad 300 uczniów kształci 
tu prawie 50 związanych ze szkołą pedagogów.

Mamy potencjał

Rozmowa z Romaną Kuczerą, od 2002 roku dyrektorką Państwowej Szkoły 
Muzycznej im. Karola i Antoniego Szafranków, obchodzącej jubileusz 85-lecia.
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W symbolicznym odsłonięciu pomnika Karola i Antoniego Szafranków wzięli udział inicjatorzy jego powstania, 
przedstawiciele miasta i szkoły muzycznej ich imienia oraz wychowankowie: na zdj. za rzeźbą (od lewej) 
dyrektor szkoły Romana Kuczera, Piotr Paleczny, Lidia Grychtołówna, Norbert Prudel, prezydent Piotr 
Kuczera oraz Bogdan Gola
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Działalność braci procentuje w naszym mie-
ście do dnia dzisiejszego. I to nie dlatego, że ich 
imię nosi stworzona przez nich szkoła oraz towa-
rzystwo muzyczne, które reaktywowało stworzo-
ną przez Antoniego filharmonię, ale dlatego, że 
współczesne środowisko muzyczne wciąż od-
wołuje się do ich idei, by „…rozmuzykować ziemię 
rybnicką przez działalność dobrze zorganizowanej, 
z pedagogami o wysokich kwalifikacjach szkoły 
oraz przez organizowanie działalności koncerto-
wej również z udziałem grającej młodzieży”. Ini-
cjatorem upamiętnienia braci Szafranków było to-

warzystwo muzyczne ich imienia. – Jako kontynu-
atorzy stworzonej przez Szafranków tradycji mu-
zycznej byliśmy im to winni. Wystąpiliśmy do rady 
miasta z wnioskiem o uhonorowanie braci Sza-
franków w miejskiej przestrzeni, co spotkało się 
z przychylnością i w maju rada podjęła stosowną 
uchwalę, za co samorządowi rybnickiemu bardzo 
dziękujemy – mówi współzałożyciel towarzystwa  
i jego prezes Norbert Prudel. – Bracia Szafranko-
wie to muzyczny symbol Rybnika. Mówi się na-
wet, że byli dla naszego miasta tym, czym rodzina 
Straussów dla Wiednia. Podjęte przez nich przed 
laty inicjatywy są w mieście żywe do dziś i zaj-
mują ważne miejsce w kulturalnym pejzażu Ryb-
nika – podkreśla z kolei prezydent Piotr Kuczera.

W odsłonięciu pięknej rzeźby, jaka stanęła na 
skwerze przed dworcem PKP, obok inicjatorów, 
prezydenta Rybnika oraz przedstawicieli szkoły 
muzycznej wzięli udział znakomici wychowan-
kowie Szafranków. – Jestem szczęśliwy, że do-
żyłem tego momentu. To wielki dzień dla nas 
wszystkich, dla mnie osobiście również – mówił 
podczas uroczystość wybitny pianista Piotr Pa-
leczny, który zawsze podkreślał wyjątkowe umie-

Szafrankowie znów grają 
Karol i Antoni Szafrankowie byli muzykami, pedagogami, i co najważniejsze, 

organizatorami życia muzycznego, które dzięki nim kwitnie do dzisiaj. Nic więc 
dziwnego, że jako pierwsi spośród tych, którzy dobrze przysłużyli się Rybnikowi, 
zostali uhonorowani pomnikiem. 

Twórcą pomnika jest Maciej Jago-
dziński z toruńskiej pracowni Jagen-
meer. Stworzona na podstawie doku-
mentacji fotograficznej rzeźba z brą-
zu reprezentuje klasyczny realizm, jak 
mówi artysta – najbardziej adekwat-
ny do postaci muzyków. Praca nad po-
mnikiem trwała około pół roku i rzeź-
biarz osobiście nadzorował jej montaż. 
Zgodne ze współczesnymi trendami 
naturalne osadzenie pomnika w miej-
skiej przestrzeni, czyli na ziemi, już wy-
korzystali wandale, zginając Antonie-
mu smyczek. By onieśmielić kolejnych, 
Rybnickie Służby Komunale zainstalo-
wały dodatkowe oświetlenie skweru  
z Szafrankami.
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nej Honorowej Złotej Lampki Górniczej: – Każdy 
z nich był wielką, niepowtarzalną osobowością. 
Wspólnie stworzyli w Rybniku szczególną aurę 
sprzyjającą rozwojowi życia muzycznego. Byli ar-

tystami, ale wiedzieli też, że ostra krytyka peda-
goga może młodego człowieka zniechęcić, dlate-
go wzmacniali w uczniach poczucie własnej war-
tości. Podziwialiśmy nie tylko ich wiedzę muzycz-
ną, ale też kulturę i sposób bycia oraz umiejętno-
ści organizacyjne.

Odsłonięcie pomnika zbiegło się w czasie z ob-
chodzonym właśnie jubileuszem 85-lecia zało-
żonej przez Szafranków szkoły, noszącej od roku 
1999 ich imię. Pomimo tego, że przeniosła się ona 
w nowe mury, jest wiele dowodów na to, że pa-
mięć o nich wciąż jest żywa. – Staraliśmy się, by 
gość specjalny naszego jubileuszowego koncer-
tu Piotr Paleczny wziął również udział w odsłonię-
ciu pomnika i to się udało. Swój przyjazd deklaro-
wał też m.in. znakomity, dziś amerykański skrzy-
pek Adam Han-Górski, uczeń Antoniego, który 
przez wiele lat był koncertmistrzem filharmoni-
ków wiedeńskich. I choć w końcu nie udało mu się 
przybyć, jest dowodem na to, że wybitni ucznio-
wie Szafranków dają świadectwo ich wielkiego 
pedagogicznego talentu w wielu miejscach na 
świecie – mówi dyrektor szkoły Romana Kuczera.

Dziś „pomnikowi” Szafrankowie spoglądają  
w stronę, gdzie stała ich stara szkoła (obecnie 
stoi tu gmach rybnickiego ośrodka zamiejscowe-
go Sądu Okręgowego w Gliwicach).

Wiesława Różańska

jętności pedagogiczne Karola i jak wiele mu za-
wdzięcza. – Wspomnienia są wspomnieniami, 
przywołujemy je przy okazji rocznic, jubileuszy, 
a potem zapominamy. Natomiast pomniki prze-

mawiają codziennie. Pomnik jest drogowska-
zem ku przyszłości – powiedział Bogdan Gola, 
absolwent szkoły, dyrygent i chórmistrz, pro-
fesor Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina  
w Warszawie. Obchodząca w tym roku 90. uro-
dziny Lidia Grychtołówna nie jest wprawdzie ab-
solwentką rybnickiej szkoły, ale Szafrankowie 
mieli wielki udział w jej dziecięcym debiucie w 
Rybniku i w dalszej edukacji. Karol umożliwił jej na 
początku lat 30. krótki recital w trakcie skrzyp-
cowego koncertu brata Antoniego w sali hote-
lu istniejącego do dziś przy ul. Korfantego, a po 
latach, w czasie okupacji i krótko po niej, był jej 
nauczycielem, któremu wiele zawdzięcza: – Bar-
dzo ceniłam jego wiedzę muzyczną i pedagogicz-
ne umiejętności, to był ważny moment dla mo-
jej artystycznej edukacji – mówiła artystka. Zna-
komity muzyk jazzowy Adam Makowicz w wielu 
rozmowach podkreślał, że choć nie poszedł dro-
gą muzyki klasycznej, dobrej techniki gry nauczył 
się w rybnickiej szkole pod okiem Karola Szafran-
ka. Bliski kontakt z braćmi Szafrankami, najpierw 
jako uczennica szkoły, a potem jej pedagog, mia-
ła Maria Warchoł-Sobiesiak, laureatka tegorocz-
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Zwieńczeniem jubi leuszowych 
uroczystości  z  okaz j i  85-lecia 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II 
st. im. Karola i Antoniego Szafranków  
w Rybniku był koncert w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej z udziałem szkolnej orkiestry 
symfonicznej pod batutą Massimiliano 
Caldiego, towarzyszącej jednemu  
z najwybitniejszych absolwentów 
szkoły, pianiście Piotrowi Palecznemu.

Wśród zaproszonych gości byli parlamen-
tarzyści i samorządowcy z miasta i regionu 
z prezydentem Piotrem Kuczerą oraz staro-
stą powiatu rybnickiego Damianem Mrow-
cem, przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
szkół muzycznych w regionie oraz instytucji 
kulturalnych, a także goście specjalni: wy-
bitni wychowankowie rybnickiej szkoły i jej 
patronów, w tym Lidia Grychtołówna, Piotr 
Paleczny, Bogdan Gola, Jacek Glenc i inni. 
Obecna była również wnuczka Antoniego 
Szafranka Magdalena Arczewska, prof. An-
drzej Jasiński z Akademii Muzycznej w Ka-
towicach oraz delegacja z Accademii Mu-

sicale di Tollo we Włoszech prowadzącej 
letnią młodzieżową orkiestrę symfoniczną,  
w której grają również uczniowie z Rybnika.

Z okazji jubileuszu najbardziej zasłuże-
ni pedagodzy zostali uhonorowani wysoki-
mi odznaczeniami. Przyznawane przez pre-
zydenta RP złote medale „Za długoletnią 
służbę” odebrali: Gizela Fritz, Grażyna Hej-
no, Joanna Korytowska, Katarzyna Koster-
ka, Bożena Niedziela i Elżbieta Włosek-Żu-
rawiecka; a srebrny Adriana Brola. Wręczo-
no również przyznane przez Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego Odznaki 
Honorowe „Zasłużony dla kultury polskiej”  
i nagrody dyrektora Centrum Edukacji Ar-
tystycznej Regionu za szczególny wkład  
w rozwój edukacji artystycznej w Polsce. Za-
równo prezydent Kuczera, jak i goście z mi-
nisterstwa oraz CEA, a także przedstawicie-
le zaprzyjaźnionych instytucji kultury i szkół 
podkreślali w przekazanych na ręce dyrektor 
Romany Kuczery gratulacjach rolę rybnickiej 
szkoły w pielęgnowaniu tradycji muzycznej  
i w rozwoju środowiska artystycznego. 

Pierwszym muzycznym akcentem ju-
bileuszowego koncertu był wykonany 
przez szkolną orkiestrę i chór Dominan-
ta „Hymn”, autorstwa rybnickiego kom-
pozytora i prorektora katowickiej Akade-
mii Muzycznej Jacka Glenca. Piotr Pa-
leczny, laureat konkursu chopinowskie-
go, światowej sławy pianista i znakomi-
ty pedagog, w roku 100-lecia odzyska-
nia niepodległości grał dwa utwory Igna-
cego Paderewskiego, wirtuoza-pianisty  
i kompozytora, a przede wszystkim męża 
stanu i pierwszego premiera niepodległej 
Rzeczypospolitej. Piotr Paleczny zagrał  
z wielkim skupieniem, wydobywając  
z Melodii, utworu opracowanego na orkie-
strę symfoniczną przez Grzegorza Fitel-
berga oraz z jednego z najpopularniejszych 
utworów w polskiej literaturze fortepiano-
wej, Koncertu fortepianowego a-moll op. 
17, piękną melodykę i śpiewność. Jubile-
uszowe uroczystości zakończyło spotka-
nie absolwentów Szkoły Szafranków, a ich 
zwieńczeniem było odsłonięcie pomnika 
założycieli szkoły, która dziś nosi ich imię.

(r)

Kulturalnym skrótem
• – Proponuję czytelnikom takie książki, po 

lekturze których powiedzą swoim bli-
skim, że czegoś takiego jeszcze nie czyta-
li. Chciałbym, aby księgarze mieli problem  
z tym, na której półce ustawić moją po-
wieść – żeby pasowała do wielu dziedzin 
albo do żadnej z nich – mówił Jakub Ma-
łecki, autor bestsellerowych „Dygotu”  
i „Rdzy” i nominowanych do Nike „Śladów”, 
29 listopada w rybnickiej bibliotece. Okazją 
do spotkania z czytelnikami była jego naj-
nowsza powieść pt. „Nikt nie idzie”. – Tym 
razem akcja nie jest osadzona w prowin-
cjonalnej miejscowości, tylko w Warsza-
wie, a fabuła nie jest rozciągnięta na wie-
le lat, ale zamyka się w kilku dniach. Wciąż 
jednak poruszam się wokół tematów, któ-
re mnie fascynują i niepokoją, jak przemija-
nie, wielka przyjaźń czy miłość – mówił au-
tor. Zdradził też kilka szczegółów na temat 
swojej niedawnej pracy w banku, warsztatu 
pisarskiego i zdrowych ciast, w których się 
wyspecjalizował. Opowiedział też o swo-
ich inspiracjach, młodzieńczej fascynacji 
Pudzianowskim i o fortelu, dzięki któremu 
czyta kryminały Brytyjki J.K. Rowling jesz-
cze przed ich oficjalnym wydaniem. 

• Mateusz Deskiewicz recitalem „Być jak 
Charlie Chaplin” zainaugurował 16. edy-

cję Pojedynku na Słowa. 23 listopada  
w Klubie Energetyka do rywalizacji na słowa 
mówione i śpiewane jako pierwsze stanę-
ły dwie drużyny z Rybnika: z Zespołu Szkół  
nr 1 im. Powstańców Śląskich i Zespo-
łu Szkół Ekonomiczno-Usługowych oraz 
ekipa z Zespołu Szkół Technicznych  
w Wodzisławiu Śląskim. I to właśnie wystę-
py uczniów tej placówki najwyżej oceniło 
jury w składzie: Maria Meyer, Grażyna Ta-
bor i Martyna Czech. Tym samym ucznio-
wie z Wodzisławia awansowali do półfina-
łu. Po raz pierwszy pojedynek prowadziła 
Jadwiga Demczuk-Bronowska, żona po-
mysłodawcy imprezy Wojciecha Bronow-
skiego. Jej organizatorem jest Fundacja 
PGE Energia Ciepła, a honorowy patronat 
nad pojedynkiem objął prezydent miasta.

• Biblioteka główna zakończyła projekt „Fa-
bryka wyobraźni”, który był realizowany od 
września w Oddziale dla Dzieci i Młodzie-
ży. Był on skierowany do podopiecznych 
Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wy-
chowawczej w Czerwionce-Leszczynach, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Rybniku i tutejszej Placów-
ki Wsparcia Dziennego „Centrum”. Dzie-
ci wzięły udział w kreatywnych warszta-
tach artystycznych (m.in. malarstwa wod-
nego ebru, kirigami – odmiana origami), 

wspólnym tworzeniu lapbooków (wła-
snoręcznie wykonanej książki) oraz w fi-
nałowej imprezie podsumowującej pracę 
uczestników, połączonej z sesją zdjęcio-
wą i rozdaniem upominków. Projekt skie-
rowany był do osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną i zagrożonych wyklucze-
niem, którym zajęcia miały pozwolić uwie-
rzyć w siebie. Były one również podstawą 
do integracji uczestników, nauki toleran-
cji oraz „odczarowania” biblioteki, często 
postrzeganej jako miejsce, w którym jedy-
nie wypożycza się książki. Projekt dofinan-
sowano w ramach programu „Bank Dzie-
cięcych Uśmiechów” Banku Zachodniego 
WBK-Grupa Santander.

• 19 grudnia (już po zamknięciu tego wydania 
„GR”) w szkole muzycznej, w ramach cyklu 
„Salony artystyczne w Szkole Szafranków” 
odbyło się spotkanie z Marią Wilczek-Kru-
pą, autorką książki „Górecki – geniusz  
i upór”, pierwszej biografii Henryka Mikoła-
ja Góreckiego, jednego z najwybitniejszych 
kompozytorów epoki, wychowanka rybnic-
kiej szkoły. Po spotkaniu odbył się koncert 
muzyki polskiej w wykonaniu młodych pia-
nistów – uczniów szkoły oraz szkolnej or-
kiestry kameralnej pod dyrekcją dyrektor-
ki placówki Romany Kuczery.

(S)

Paleczny i Paderewski na jubileusz



W końcu listopada działający w I LO im. 
Powstańców Śl.  teatr Kwestia Gustu, 
prowadzony przez Izę Karwot, zadebiutował 
na scenie.  Stało się to w Piotrkowie 
Trybunalskim na zorganizowanym tam po raz 
ósmy Ogólnopolskim Festiwalu Amatorskich 
Teatrów Młodzieży i Dorosłych „Trybuna 
Teatru”. Nasi licealiści pokazali tam „Stację 
niepodległość”, swój autorski spektakl,  
w powstaniu którego duży udział ma również 
reżyser Izabela Karwot. Jurorzy, m.in. Krzysztof 
Majchrzak i Marek Kościółek, przyznali im 
Grand Prix, uznając ich sztukę za najbardziej 
poruszające przedstawienie całego festiwalu. 
Na zdjęciu chyba najpiękniejsza scena ze 
„Stacji niepodległość”
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Dom Kultury w Boguszowicach od 9 lat 
bierze udział w programie Teatr Polska, 
w ramach którego w boguszowickiej 
placówce dobre teatry z całego kraju 
wystawiają wysoko oceniane i ważne 
przedstawienia.

Kolejnym miała być adresowana do mło-
dzieży i dorosłych sztuka „Słowo na g”, trak-
tująca o problemie przemocy seksualnej w 
szkołach średnich i o reakcjach, jakie tego ro-
dzaju wybryki wywołują, a raczej ich braku i 
dość powszechnej zmowie milczenia.

Jako że przedstawienie składające się 
ze spektaklu i późniejszej dyskusji na jego 
kanwie zostało przygotowane tak, by moż-
na je było wystawić w warunkach szkol-
nych, dyrektorka Domu Kultury w Bo-
guszowicach Iza Karwot zaproponowa-
ła jego wystawienie w I LO im. Powstań-
ców Śl., z którym jako reżyser teatralny 
współpracuje. Po proteście rodzica jednego  
z uczniów dyrekcja szkoły odwołała przed-
stawienie i ostatecznie „Słowo na g” wysta-
wiono w Domu Kultury w Boguszowicach.

– To bardzo ważny spektakl, który z wyczu-
ciem i smakiem mówi o bardzo poważnym pro-
blemie, dotyczącym szkół, zapewne nie tyl-
ko w Polsce. Jest tak zrobiony, że zmusza wi-
dza do zastanowienia, zwłaszcza że w części 
warsztatowej usłyszy on kilka kluczowych dla 
całej sprawy pytań, z którymi będzie musiał się 
zmierzyć – powiedziała nam Iza Karwot, dyrek-
tor Domu Kultury w Boguszowicach.

Poniżej recenzja spektaklu autorstwa Ma-
riana Bednarka, tworzącego własny teatr ar-
tystyczny.                                                            (WaT)

20 listopada w Domu Kultury w Bogu-
szowicach zebrał się cały świat uczennic 
pokrzywdzonych przez chłopców z ław-
ki szkolnej. Na rękawach żadnych tarcz, 
jak kiedyś. Spektakl „Słowo na g” – teatr 
Układ Formalny z Wrocławia. 

Pierwsze wrażenie w czasie spektaklu to 
potężne zderzenie frywolnego boga Erosa  
z obowiązującym kodeksem prawa, które 
ludzie sobie wymyślają, by jakoś funkcjono-
wać. Na tej chyboczącej się cały czas płasz-
czyźnie walki jak na scenie dokonuje się opis 
zdarzenia, które od dawna ma miejsce w pol-
skich szkołach, a może i na całym świecie? 
Szczególnie w gimnazjach i szkołach śred-
nich. Problem ten przygarnął do rozważenia 
reżyser Grzegorz Grecas. Gwałt na 15-letniej 
uczennicy w szkole daje do myślenia w sen-
sie antropologicznym i socjologicznym, gdyż 
ludzie to też zwierzęta (animal) i mają swo-
je stadne zachowania. Stadny instynkt żywi 
się mechanizmem kozła ofiarnego, egzeku-
cją publiczną, walką gladiatorów na śmierć  
i życie, pożeraniem ludzi (pierwsi chrześcija-
nie) przez lwy na arenie przed tronem rzym-
skiego cesarza (np. Nerona). Dołożyć moż-

na walkę z bykami i walkę kogutów. Ogól-
nie: musi cieknąć krew. Wtedy jest „dobrze”.  
A cały ten cyrk dla zaspokojenia głodnego ta-
niej sensacji ludu. Socjologicznie zaś scena 
ta wyraża piorunujący potencjał aktorski ze-
społu, a zarazem wagę problemu: mieszan-
kę wybuchową męskich hormonów w okre-
sie 15. roku życia, kulturę środowiska, status 
społeczny ofiary i sprawców oraz klasyfikację 
ucznia w hierarchii szkoły: zdolny, przecięt-
ny, słaby. Trójka aktorów (uczniowie) po do-
konaniu gwałtu na 15-letniej Kai na oczach 
25-osobowej, rozbawionej klasy, zmaga się 
przez całą godzinę z poczuciem winy, wyrzu-
tami sumienia. Aktorsko rzecz bardzo dobra. 
Młodzi aktorzy setkami pomysłów na zatar-
cie swej winy cały czas utrzymywali napię-
cie spektaklu i drążyli problem oceny swojego 
występku. Tradycyjnie pojmowany gwałt to 
stosunek seksualny. W tym zdarzeniu dziew-
czyna zostaje rozebrana do połowy (z bluzki), 
jest obmacywana i obrzucona papierkami na 
oczach śmiejącej się z niej klasy. W świetle 
prawa to gwałt, gdyż naruszone zostało pra-
wo prywatnej intymności. Dokonano wspól-
nego klasowego gwałtu, gdyż nikt nie stanął 
w jej obronie, nie było słychać krzyków pro-
testu. Klasa się po prostu śmiała. Po swoje-
mu nazywano to żartem. Ale w świetle pra-

wa to przestępstwo. Od trzech dni Kaja nie 
pojawia się w domu. Nikt nie wie, gdzie jest. 
Może odebrała sobie życie? Spektakl w dru-
giej części, na innej sali, w rozmowie między 
dyrektorką szkoły a nauczycielką, w obec-
ności rady pedagogicznej (publika) wyraź-
nie wydobywa fakt odpowiedzi, może zbyt 
prostej? Otóż klasa była pozostawiona bez 
opieki. Nieformalne zastępstwo nauczyciel-
ki, która w tym samym czasie miała zajęcia ze 
swoją klasą, nie sprawdziło się, gdyż człowiek 
się nie rozdwoi. Pojawia się więc konkretna 
tradycyjna odpowiedź hydraulika: lepiej było 
odwołać zajęcia i zwolnić uczniów do domu. 
Wtedy problem odpowiedzialności szkoły by 
nie zaistniał. A tak doszło do gwałtu, bo wol-
ność, bo pani nie ma, bo wiosna za oknem, 
itp. Problem, jak widać, wyniknął ze złej orga-
nizacji pracy w szkole. Tak brzmiałaby odpo-
wiedź à la hydraulik. Na koniec w trzeciej czę-
ści – warsztatowej – pytania do publiczności: 
Jak to odczuli? Kto jest winny? Nauczyciel-
ka, Kaja, cała klasa, rodzice, trójka chłopców? 
Kogo wywalić ze szkoły? „Puszczalską” Kaję 
czy trójkę chłopców z „porządnych” rodzin? 
Kto jest winny? Jak to kto? Diabełki, utopce 
i takie tam podobne stwory.

Marian Lech Bednarek

Dobra sztuka o poważnym problemie

 Słowo na g



DKK w styczniu Uniwersytet III Wieku
ul. Sobieskiego 15, tel. 32 755 79 90

Zapraszamy na wykłady wszystkie osoby zainteresowane danym tematem, pozostałe 
zajęcia wg planu wywieszonego na tablicy ogłoszeń, tylko dla członków UTW Rybnik

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl; Seanse odbywają się w poniedziałki w Teatrze Ziemi Rybnickiej, pl. Teatralny 1. Miesięczne 
karnety oraz jednorazowe bilety na pojedyncze seanse do nabycia w kasie TZR przed projekcją. Cennik wejściówek: karnet 

– 39 zł; bilet – 13 zł; bilet ulgowy (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej) – 8 zł. 

7 stycznia, godz. 19.00
BOHEMIAN RHAPSODY

Prod. USA, Wielka Brytania, 2018, biograficz-
ny, dramat, muzyczny, 134 min, reż.: Bryan Sin-
ger, obsada Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym 
Lee, Ben Hardy.
Porywająca opowieść o zespole Queen, jego mu-
zyce i niezwykłym wokaliście, który przełamując 
stereotypy i konwencje, zdobył uwielbienie nie-
zliczonych fanów. Film ukazuje błyskotliwą ka-
rierę zespołu, który dzięki ikonicznym utworom 
i rewolucyjnemu brzmieniu wspiął się na szczy-
ty sławy, dopóki skandalizujący styl życia Fred-
diego Mercury’ego nie postawił wszystkiego pod 
znakiem zapytania.

14 stycznia, godz. 19.00
ONI

Prod.: Włochy, Francja 2018, komediodramat, 
151 min, reż.: Paolo Sorrentino, obsada: Toni 
Servillo, Riccardo Scamarcio, Elena Sofia Ricci, 
Kasia Smutniak.
Oni są u władzy. Oni są cyniczni, niemoralni i za-
chłanni. Oni chcą uwielbienia. Oni to Silvio Ber-
lusconi, jego świta i orbitujący wokół nich ka-
rierowicze, gotowi zrobić wszystko dla pienię-
dzy i politycznej chwały. Oni chcą uwieść tłumy.  
W świecie, gdzie najcenniejszą walutą jest mło-
dość i seks, oni nie mają sobie równych.

21 stycznia, godz. 19.00
SuSPIRIA

Prod.: USA, Włochy 2018, horror, 152 min, reż.: 
Luca Guadagnino, obsada: Tilda Swinton, Da-
kota Johnson, Mia Goth, Małgorzata Bela, Jes-
sica Harper.
Amerykańska tancerka Susie Bannion udaje się 
do Berlina, aby rozpocząć naukę w tamtejszej 
prestiżowej szkole baletu. Jej przyjazd zbiega 
się w czasie z tajemniczym zniknięciem jednej  
z wychowanek akademii. Susan szybko zaprzy-
jaźnia się z inną tancerką Sarą. Obie dziewczyny 
zaczynają nabierać podejrzeń co do prawdziwej 
natury akademii. Wkrótce Susan pozna jej naj-
większy, mroczny sekret.

28 stycznia, godz. 19.00
ZABAWA ZABAWA

Prod. Polska 2018, dramat, komedia, 88 min, 
scen. i reż.: Kinga Dębska, obsada: Dorota Kolak, 
Agata Kulesza, Maria Dębska, Marcin Dorociński.
40-letnia prokurator Dorota pije, by „nie zwa-
riować”. Studentka Magda lubi ostro imprezo-
wać, ale świetnie się uczy i ma świetną pracę. 
Dla szanowanej chirurg – Teresy – każdy pre-
tekst jest dobry, żeby się napić. Wkrótce w ży-
ciu każdej z kobiet nastąpią wydarzenia, po któ-
rych ich problem przybierze na sile. Czy wspie-
rane przez rodziny i przyjaciół bohaterki zdążą go 
w porę pokonać?

Program działalności na styczeń
Dyskusyjny Klub Książki działający przy 

rybnickiej bibliotece w styczniu zaprasza 
na trzy spotkania poświęcone rozmowom  
o literaturze.

Pierwszą lekturą po Nowym Roku będzie 
„Pachinko” Min Lin Lee – spotkanie (nie od-
było się w pierwotnym terminie) zaplanowa-
no na 3 stycznia o godz. 16 w filii nr 2 (ul. Ze-
brzydowicka 30). Książka przedstawia dzie-

jącą się na przestrzeni lat opowieść o losach koreań-
skiej rodziny, której fabuła rozpoczyna się na począt-
ku XX wieku. Sunja w wyniku nieszczęśliwej miło-
ści i licznych perypetii trafia wraz z mężem do Japo-
nii. To również uniwersalna historia o tym, jak wiele 
muszą poświęcić imigranci, by odnaleźć swoje miej-
sce w świecie. 

Kolejną propozycją dla klubowiczów będzie naj-
nowsza książka Olgi Tokarczuk „Opowiadania bizar-
ne” – jako że autorki i jej twórczości miłośnikom lite-
ratury bliżej rekomendować nie trzeba, zachęcamy 
do udziału w dyskusji, która obędzie się 23 stycznia 
o godz. 17 w bibliotece głównej (ul. Szafranka 7). Pod 
koniec miesiąca, 31 stycznia o godz. 16, ponownie za-
prasza filia nr 2 – tym razem do rozmowy o książce 
Martyny Bundy „Nieczułość”. To rodzinna saga opi-
sana z perspektywy kobiet, których los nieodmiennie 
łączy się z historią Polski minionego stulecia.

Zapraszamy do lektury i dyskusji!                          (m)

• 7.01 poniedziałek, godz. 
10.00: dyżur prawniczy mec. 
Gerard Kuźnik

• 9.01 środa, godz. 13.00: wy-
kład „Problemy ginekolo-
giczne wieku podeszłego” 
– dr Katarzyna Bednarczyk

• 10.01 czwartek, godz. 11.00: 
wykład „Pierwsze lata Rze-
czypospolitej” – Bogdan 
Kloch

• 11.01 piątek: występ Te-
atrzyku na Pięterku 60+  
w Czerwionce- Leszczynach

• 12.01 sobota: koncert chóru 
Moderato w Częstochowie

• 15.01 wtorek, godz. 11.30: 
warsztaty regionalne „Nie-
znany kraj” Zofii Kossak-
Szczuckiej

• 17.01 czwartek, godz. 11.00: 
wykład „Światło i cień – 
twórczość Rembrandta van 
Rijn” – Helena Kisielewska

• 19.01 sobo-
ta, godz. 10.00: 
Turniej Bry-
dża Sportowe-
go Par o Puchar Prezydenta 
Miasta Rybnika

• 21.01 poniedziałek, godz. 
10.00: dyżur prawniczy mec. 
Gerard Kuźnik

• 23.01 środa, godz. 9.00: wy-
cieczka do Katowic, szcze-
góły na tablicy ogłoszeń

• 24.01 czwartek, godz. 11.00: 
wykład „Polskie akcenty  
w Paryżu” – Edmund Korzuch

• 30.01 środa, godz. 11.00: 
Muzeum „Kolekcja sztan-
darów w zbiorach Muzeum 
i sposoby ich konserwacji” – 
Elżbieta Bimler-Mackiewicz

• 31.01 czwartek, godz. 11.00: 
wykład „Organizmy gene-
tycznie modyfikowane” – 
Roman Senczyna

Zapraszamy na wykłady wszystkie osoby zainteresowane danym 
tematem. Pozostałe zajęcia wg planu wywieszonego na tablicy 
ogłoszeń, tylko dla członków UTW Rybnik.
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tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235, www.teatrziemirybnickiej.pl
TeaTr Ziemi rybnickiej

Taneczne wyzwanie
Pierwszy Professional Dance Organization Art & Street Chal-

lenge z udziałem amatorskich dziecięcych, młodzieżowych i do-
rosłych zespołów oraz solistów i duetów tanecznych. W progra-
mie pokazy różnych stylów tanecznych, m.in.: jazzowego, współ-
czesnego, klasycznego, hip-hopu, elektro boogie i disco, a pod-
czas uroczystej gali pokazy finałowe oraz spektakl taneczny „re-
ACTION” w reżyserii Aleksandry Tuckiej i w wykonaniu młodych 
tancerzy z rybnickiego studia tańca.

5 i 6 stycznia (sobota-niedziela), od godz. 9 (sobota) i 10 
(niedziela) do godz. 16 – pokazy uczestników 

5 stycznia sobota, godz. 18 – festiwalowa gala

Transmisja z Nowego Jorku
Transmisja opery Francesco Cilèa „Adriana Lecouvreur”, która 

w styczniu, po raz pierwszy w tym sezonie, zostanie wystawio-
na w Metropolitan Operze. Opowieść o francuskiej, XVIII-wiecz-
nej paryskiej aktorce, gwieździe sceny teatralnej stała się pre-
tekstem do pokazania kulisów teatru i kryjących się za nimi in-
tryg. Adriana Lecouvreur była nie tylko cenioną za naturalność 
i wdzięk aktorką, ale także kochanką syna Augusta Mocnego, 
która miała zostać otruta przez swą rywalkę, księżnę de Bouil-
lon. Na podstawie tej legendy Francesco Cilèa skomponował 
melodyjną operę. W tytułowej roli wystąpi Rosjanka Anna Ne-
trebko (sopran).

12 stycznia sobota, godz. 18.55

Festiwal Operetki
II Śląski Festiwal Operetki, który poprowadzi polski śpiewak operowy 

Wiesław Ochman. W programie fragmenty operetek Franciszka Leha-
ra, Johanna Straussa i Freda Raymonda, pieśni neapolitańskie, utwo-
ry musicalowe i estradowe. Na scenie Filharmonia Rybnicka pod dy-
rekcją Sławomira Chrzanowskiego, chór kameralny oraz soliści: Renata 
Dobosz (mezzosopran), Aleksandra Stokłosa (sopran) i Sylwester Tar-
gosz-Szalonek (tenor). 

13 stycznia, godz. 18

Noworoczna gala dla Paulinki
Charytatywny koncert, z którego dochód zostanie przekazany na le-

czenie chorującej na białaczkę Paulinki Chocian, podopiecznej jastrzęb-
skiego stowarzyszenia „Pomagajmy – razem raźniej”. Podczas koncertu 
wystąpi zespół akrobatyczny „Active” oraz gwiazda wieczoru, zespół Feel. 

17 stycznia czwartek, godz. 18 

Kabaretowy jubileusz
Kielecki Kabaret Skeczów Męczących świętuje w tym roku jubileusz 

15-lecia istnienia. Z tej okazji kabareciarze, znani z charakterystycz-
nych postaci oraz powiedzeń i anegdot, które znalazły swe drugie ży-
cie już poza sceną, przygotowali premierowy program. Jego motywem 
przewodnim będą bohaterowie znani widzom z popularnych skeczów. 
Ich nowe perypetie w połączeniu ze scenicznym doświadczeniem i nie-
powtarzalnym stylem Kabaretu Skeczów Męczących dają gwarancję 
udanego wieczoru. 

18 stycznia piątek, godz. 20.30

38 Nr 12/570; grudzień 2018



Poniedziałkowe seanse dla starszych  
i młodszych wielbicieli dobrego kina. Pro-
jekcje rozpoczynają się o godz. 13, bilety 
w cenie 8 zł.

Chcesz się bawić? Zadzwoń!
Kolejna propozycja twórców popularnych i oklaskiwanych, również 

przez rybniczan, komediowych spektakli teatralnych. Tym razem TZR 
zaprasza na światowy hit „Chcesz się bawić? Zadzwoń!”. To, jak zapo-
wiadają autorzy przedstawienia, pełna zwrotów akcji, humoru i barw-
nych postaci komedia w wykonaniu aktorów znanych z telewizyjnego 
ekranu. Spektakl, który wyreżyserował Radosław Dunaszewski, mający 
w swym dorobku m.in. pracę przy popularnych serialach, będzie moż-
na zobaczyć dwukrotnie.

19 stycznia sobota, godz. 16 i 19

Benefis na jubileusz
Benefis Mariana Makuli, śląskiego satyryka i artysty estradowego, 

który w tym roku świętuje jubileusz 45-lecia pracy artystycznej. Autor 
musicali „Pomsta” i „Zolyty” ma na swym koncie kilkadziesiąt scena-
riuszy i kilkaset tekstów piosenek, a także występy w grupach kabare-
towych. Na scenie inscenizowanej na szkolną klasę z lat 60. XX stulecia 
wystąpią śląscy artyści, m.in. kabaret Rak, Mirosław Jędrowski, Feraj-
na Makuli, a o oprawę muzyczną zadba Makula Band. W programie po-
pularne monologi, skecze i piosenki z kabaretów i spektakli artysty-ju-
bilata. Koncert, który zarejestruje telewizja TVS, poprowadzą Ewa Le-
śniak i Mirosław Riedel. 

25 stycznia piątek, godz. 18 

Na cygańską nutę
Koncert Don Wasyla, romskiego piosenkarza i kompozytora oraz 

jego zespołu Gwiazdy Cygańskich Pieśni. Cygańską biesiadę wypełnią 
energetyczna muzyka, śpiew i taniec, a także temperament i barwne 
stroje romskich artystów. Nie zabraknie oczywiście największych hi-
tów Don Wasyla.

26 stycznia sobota, godz. 18

Queen symfonicznie
Rok po niezwykle udanym, pierwszym w TZR występie muzyczny 

projekt „Queen symfonicznie” powraca do Rybnika. W tym sezonie ze-
spół, który został powiększony o pięciu muzyków, przedstawi nowe, 
rozbudowane aranżacje i nowe utwory. Dwa niezwykłe, dwugodzinne 
koncerty połączą muzykę grupy Queen z symfonicznymi aranżacjami 
w wykonaniu chóru i orkiestry Alla Vienna. Zagra też gitarzysta solowy 
Piotr Wieczorek, a na finał zaplanowano występ solisty, który wcieli się 
w rolę Freddiego Mercury’ego.

27 stycznia niedziela, godz. 15 i 18 

Kolędowanie w Harcówce
Wieczór poetycko-kolędowy połączony ze wspólnym śpiewaniem. 

Najpiękniejsze kolędy świata wykonają Sabina Olbrich-Szafraniec i Mi-
rosław Błaszczyk, którym towarzyszyć będą trio instrumentalne oraz 
chór dziecięcy Con Colore.

27 stycznia niedziela, godz. 18

Młodzi panowie na bis
„To jest chore!”, czyli kolejna okazja do zobaczenia najnowszego pro-

gramu Kabaretu Młodych Panów, który w styczniu na scenie TZR wy-
stąpi czterokrotnie. Nowy program to, jak zapewniają rybniccy kabare-
ciarze, zupełnie nowe pomysły, nowe skecze, nowi bohaterowie i nowe 
żarty. Nie zabraknie też dalszych perypetii znanych postaci, a także za-
wsze lubianych przez publiczność śląskich akcentów.

29 stycznia wtorek, godz. 17.30 i 20.30 
30 stycznia środa, godz. 17.30 i 20.30

Dokud se zpívá
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• 7 stycznia – MAM PRZYJACIÓŁ W NIEBIE (ko-
media, reż. Fabrizio Maria Cortese, 2016)

• 14 stycznia – KAMERDYNER (dramat historyczny, reż. Filip Bajon, 2018)
• 21 stycznia – BOSO PO ŚCIERNISKU (dramat, komedia, reż. Jan Sverak, 2017)
• 28 stycznia – KLER (obyczajowy, reż. Wojciech Smarzowski, 2018)

„Dokąd się śpiewa – jeszcze się żyje i trwa” – to polska wersja 
fragmentu jednej z najsłynniejszych i najbardziej lubianych 
piosenek czeskiego barda Jaromíra Nohavicy. Artysta od lat ma 
w naszym kraju liczną i wierną publiczność. Sympatia wobec jego 
twórczości nie maleje, co potwierdziły dwa grudniowe koncerty 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

O wszelkich doniosłych sprawach, jakie zawiera każdy ludzki żywot 
(miłość, przemijanie, tęsknota, smutek czy nadzieja), Nohavica od lat 
śpiewa ciepło, refleksyjnie, spokojnie, z akceptacją piękna i trudu istnie-
nia (oraz, oczywiście, z towarzyszeniem gitary). W poetycko-filozoficz-
nej części jego repertuaru znajdują się m.in. dobrze znane słuchaczom 
Listy Przebojów Trójki „Minulost”, „Empire State” czy nieco starsze „Ko-
meta”, „Sarajevo” i „Těšínská”. Refleksyjność ta swoją szczerością i bez-
pretensjonalnością trafia do słuchaczy, a jej koniecznym dopełnieniem 
pozostaje folkowo-kabaretowe oblicze Nohavicy: przewrotne, zabaw-
ne, z humorem i celną ironią wobec ułomności naszej natury. Stąd cie-
sząca się popularnością antydepresyjna „Czarna dziura”, ballada drogo-
wa „Szlag mnie trafi” oraz czesko-polski śpiewany dialog miłosny. Jaro-
mír Nohavica swobodnie i lekko opowiadał o kolejnych utworach, korzy-
stając przy tym z faktu, że zestawienie języków polskiego i czeskiego 
zawsze jest zabawne i twórcze (lecz, co trzeba podkreślić, w momen-
tach bardziej lirycznych czeski dla Polaka potrafi brzmieć szczerze i po-
ruszająco). Nie byłoby jednak tak dobrego koncertu bez świetnych mu-
zyków towarzyszących Nohavicy: z licznych instrumentów perkusyjnych 
z werwą wydobywał dźwięki Pavel Planka (kilka razy donośnie ujawnia-
jąc też swój potencjał wokalny), na pianinie i akordeonie grał Robert Ku-
śmierski – który, jak przekonywał Nohavica, jako Polak zawsze gra tro-
chę Chopina… Były też inne muzyczne wycieczki, w zupełnie wydawa-
łoby się odległe krańce: raz jazzowe, raz jarmarczne. Przez tę różnorod-
ność stylów, tematów, rymów i rytmów udało się Nohavicy pokazać, że 
jako twórca ma szerokie horyzonty, które wciąż są ciekawe, inspirują-
ce i autentyczne, a dla słuchaczy po prostu atrakcyjne.                            (m)

Podczas koncertu Jaromira Nohavicy kilka razy na pierwszy plan muzycznie  
i wizualnie wybijał się grający na instrumentach perkusyjnych Pavel Planka
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– To pierwszy taki jubileusz w Zebrzydowicach. 
Bardzo wysoko podnieśliście poprzeczkę – mówi-
ła Kazimiera Musiolik z rady dzielnicy, a prezydent 
gratulował osiągnięcia, którym może pochwalić się 
bardzo niewiele par. Na dodatek pan Roman ma 
nie tylko imponujący staż małżeński, ale również 
samorządowy, bo w samorządzie lokalnym działał 
ponad trzydzieści lat. Pełnił funkcję zastępcy wój-
ta Jejkowic i sołtysa Zebrzydowic, a gdy w 1973 
roku Zebrzydowice zostały przyłączone do Ryb-
nika, został miejskim radnym. – Byłem nim przez 
32 lata. Na początku pracowaliśmy społecznie, 
nie otrzymywaliśmy żadnych diet – mówi z dumą.

Oboje małżonkowie pochodzą z Zebrzydowic. 
Poznali się podczas dożynek, a po ślubie w skrom-
nym baraku-kaplicy, znajdującym się wtedy na 
placu budowy kościoła w Jejkowicach, zamiesz-
kali w rodzinnym domu pani Marii, która była naj-
młodszą z pięciu sióstr. – Do ślubu szłam w dłu-
giej, białej sukni, z bukietem białych chryzantem. 
Miałam wtedy 18 lat, mąż 23. Niektórzy odradzali 
mi te chryzantemy, twierdząc, że to kwiaty płaczu, 
ale się tym nie przejmowałam – wspomina jubilat-

ka, która wraz z mężem doczekała się 
sześciorga dzieci, siedmiorga wnuków 
i dziewięciorga prawnuków. Gdy pani 
Maria koncentrowała się na wychowa-
niu dzieci i dbaniu o domowe ognisko, 
jej mąż nie tylko działał w samorządzie, 
ale pracował też na kolei, co związa-
ne było z częstymi podróżami po kra-
ju. – To były złote czasy kolei. Nie dość, 
że kursowało bardzo dużo pociągów, 
to większość z nich zawsze była peł-
na pasażerów – opowiada. 

Dziś pani Maria i pan Roman z no-
stalgią wspominają minione cza-
sy, mając nadzieję na jeszcze wiele 
wspólnych rocznic. – Trzymam kciu-
ki, abyśmy mogli spotkać się za pięć 
lat, przy okazji 75. rocznicy państwa 
ślubu. Prezydent odwiedza też stulatków, dlate-
go życzę Wam kolejnych lat w zdrowiu i uśmiechu 
oraz wsparcia najbliższych – mówił Piotr Kuczera. 

Państwo Maria i Roman Bergerowie są małżeń-
stwem z największym stażem w swojej dzielni-

Darmowe, profilaktyczne ba-
dania mammograficzne wyko-
nywane są w ramach Popula-
cyjnego Programu Wczesne-
go Wykrywania Raka Piersi, 
który nadzoruje Ministerstwo 
Zdrowia, a refunduje Narodo-
wy Fundusz Zdrowia. Skiero-
wane są do pięćdziesięcio-  
i sześćdziesięciolatek, które 
są ubezpieczone, nie były le-
czone z powodu raka piersi, nie 
miały wykonanej mammogra-
fii w ciągu ostatnich dwóch lat 
lub są w grupie ryzyka, a w po-
przednim roku otrzymały wy-
nik ze wskazaniem do wyko-
nania kolejnego badania po 12 
miesiącach. – Szczególnie za-
leży nam na dotarciu do pań  
z roczników 1966-1969, które 
niestety nie otrzymują indywi-
dualnych zaproszeń na bada-

nia mammograficzne – mówi 
Anna Niemirska z firmy LUX 
MED Diagnostyka. Badanie 
jest szybkie, bezpieczne i wy-
konywane przez doświadczo-
ny personel medyczny, a cyfro-
we zdjęcia są oceniane przez 
dwóch, a w przypadkach wąt-
pliwych, nawet przez trzech 
niezależnych radiologów. Wy-
nik porównywany jest z po-
przednimi, dlatego panie, któ-
re zdecydują się na badanie, 
proszone są o zabranie ze sobą 
zdjęć z poprzednich mammo-
grafii, jeśli takie mają. Bezpłat-
na mammografia nie wymaga 
skierowania lekarskiego, a za-
rejestrować się na nią można 
pod numerem telefonu: 586 
662 444 lub na stronie www.
mammo.pl/formularz.

(D)

Zrób badanie i zyskaj spokój
W piątek 4 stycznia na parkingu przy sklepie Kaufland 

(ul. Zebrzydowicka 1) zaparkuje mammobus, w którym 
panie w wieku 50-69 lat będą mogły wykonać bezpłatne 
badanie piersi.

Kamienne gody państwa Bergerów
22 listopada Maria i Roman Bergerowie z Zebrzydowic świętowali 

Kamienne Gody, czyli 70. rocznicę ślubu. Z życzeniami i upominkami 
jubilatów odwiedził prezydent Piotr Kuczera oraz przedstawiciele rady 
dzielnicy.

– Do ślubu szłam w długiej białej sukni, z bukietem białych 
chryzantem – mówi pani Maria Berger, która wraz z mężem 
Romanem świętowała jubileusz 70-lecia wspólnego życia

cy, ale jak wynika z danych zawartych w ewiden-
cji ludności urzędu miasta, w Rybniku żyje 12 par, 
które mają nieco dłuższy od państwa Bergerów 
staż małżeński.

(D)
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Złote Gody
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Na zdjęciu od lewej: Regina i Maksymilian Kulowie, Irena i Józef Fojcikowie, Urszula i Zbigniew Jeżewscy, Franciszka i Jan Dudzikowie.
Na zdjęciach również prezydent Piotr Kuczera i kierownik USC Angelika Naczyńska-Lyp

Na zdjęciu od lewej: Stefania i Jan Leksowie, Irena i Bolesław Ryszkowie, Krystyna i Henryk Nosiadkowie, Magdalena i Paweł Kwaśny, Aniela i Bernard Zientkowie

– Jesteście przykładem na to, że o miłość można i warto walczyć 
– mówił prezydent Piotr Kuczera podczas spotkania z parami 
świętującymi jubileusz 50-lecia wspólnego małżeńskiego życia. 

Na uroczystość zorganizowaną 20 listo-
pada w siedzibie Przygody zaproszono 12 
par jubilatów, ale nie wszyscy mogli wziąć 
udział w spotkaniu, podczas którego Piotr 
Kuczera wręczył „złotym” małżonkom me-
dale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” 
przyznane im przez prezydenta RP Andrze-
ja Dudę. Wśród wyróżnionych byli m.in. pań-
stwo Stefania i Jan Leksowie, którzy, jak 
wspominają, poznali się w dość ekstremal-
nych okolicznościach. – Jechaliśmy na wy-
cieczkę ciężarówką, popularnym w tam-
tych latach starem. Siedzieliśmy pod plan-
deką, na twardych, poukładanych na pace 
ławkach. Samochód niemiłosiernie kop-
cił, a spaliny wymieszane z kurzem spod 
kół sprawiły, że zasłabłam. Byłam uczulo-
na na wszelkiego rodzaju pyły, a Jan okazał 

się jedynym mężczyzną, który pośpieszył 
mi z pomocą. Zaopiekował się mną wte-
dy i robi to do dzisiaj – opowiada z uśmie-
chem pani Stefania. Państwo Leksowie za-
mieszkali w Orzepowicach, gdzie wybudo-
wali dom i doczekali się dwójki dzieci i troj-
ga wnucząt. Pan Jan pracował w Hucie Si-
lesia i w rybnickiej elektrowni, ale od zawsze 
jego największą pasją była i jest fotografia. 
Przez lata był członkiem klubu fotograficz-
no-filmowego w Domu Kultury w Chwało-
wicach. – Robiliśmy zdjęcia, kręciliśmy fil-
my, braliśmy udział w konkursach. Pierw-
szy aparat miałem już w szkole podstawo-
wej. Przez lata używałem optycznego apara-
tu, dopiero z czasem dorobiłem się sprzętu 
cyfrowego. Fotografuję do dzisiaj, to pasja 
na całe życie. Najbardziej lubię portretować 

dzieci, choć to bardzo wymagający mode-
le – opowiada pan Jan, którego zdjęcia do-
kumentujące ważne wydarzenia w koście-
le św. Floriana w Orzepowicach można zo-
baczyć na internetowej stronie parafii. Pań-
stwo Leksowie zgodnie przyznają jednak, że 
to nie pasja i praca, ale rodzina była dla nich 
zawsze najważniejsza. Zdradzają też wła-
sną, sprawdzoną receptę na udany zwią-
zek: – Miłość, kompromis i rozmowa – wyli-
czają z przekonaniem. 

Oprócz Stefani i  i  Jana Leksów 
w spotkaniu wzięli  również udział: 
Franciszka i Jan Dudzikowie, Irena  
i Józef Fojcikowie, urszula i Zbigniew 
Jeżewscy, Regina i Maksymilian 
Kulowie, Magdalena i Paweł Kwaśny, 
Krystyna i Henryk Nosiadkowie, Irena 
i Bolesław Ryszkowie oraz Aniela 
i Bernard Zientkowie.  Wszystkim 
zaproszonym małżonkom, również 
nieobecnym na uroczystości, składamy 
najlepsze życzenia. 

(D)



NIY MA LARMA
(Na melodię: Cicha noc)

Niy ma larma, cicho nocka,
A Maryja u żłobka,
W kerym Ponboczka piastuje,
Co ku nom na świat wandruje
Świynty pokoj dać!
Świynty pokoj dać!

Niy ma larma, cicho nocka,
W narodzynie Ponboczka, 
Kery skuli swyj zocności
I skiż przonio u nos gości.
Trza te przonie brać!
Trza te przonie brać!

Niy ma larma, cicho nocka,
Pastyrze chrapiom jak trza,
Yno ich anioły budzom
I drap do betlyjki kludzom
Ponboczka witać!
Ponboczka witać!

ŚLONZOKI SuCHEJCIE
(na melodię: Wesołą nowinę bracia słuchajcie)

Ślonzoki suchejcie wesoło godka,
Za gwiazdkom deptejcie Ponboczka spotkać.
 Jako my tam zońdymy?
 Czy betlyjka znojdymy?
 A w nij nasze słoneczko,
 Dziecionteczko.

Ślonzoki suchejcie wesoło godka,
Do Betlejym sie biercie Maryja spotkać!
 Jako my tam...

Ślonzoki suchejcie wesoło godka,
Do Betlejym sie biercie, Jozefa spotkać!
 Jako my tam...

Ślonzoki suchejcie wesoło godka,
Do Betlejym sie biercie Trzech Kroli spotkać!
 Jako my tam...

Ślonzoki suchejcie wesoło godka,
Do Betlejym się biercie pastyrzy spotkać!
 Jako my tam...

LuLEJŻE JEZuSKu
(na melodię: Lulajże Jezuniu)

Lulejże Jezusku na sianku w żłobie,
Boś przeca Ponboczek i tyż blank człowiek. 
 Lulejże Jezusku i słodko nynej,
 We ciepłyj pieluszce z chustki maminej.

Zawrzij se zmachane już fest ślypeczka
I swoja kwiynczonco piykno gymbeczka. 
 Lulejże Jezusku…

Lulejże fort z nieba nasz aniołeczku,
Szykowny a piykny wonny kwioteczku. 
 Lulejże Jezusku…
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GAZETY RYBNICKIEJ Zachęcamy do śpiewania popularnych kolęd 
ze śląskimi tekstami autorstwa Marka Szołtyska 



LYG BOG W ŻŁOBIE
(na melodię: W żłobie leży)

Lyg Bog w żłobie, rusz sie chopie, 
Kolyndować ku Niymu,
Jezusowi, Krystusowi, 
dzisioj narodzonymu.
Pastyrze już tam trefiyli,
Chopom gańby narobiyli.
Wy sie jeszcze grzebiecie?

W żłobie Dziycie, baby idźcie,
Kolyndować ku Niymu,
Jezusowi, Krystusowi, 
dzisioj narodzonymu.
Bo pastyrze ze chopami,
Trefiyli tam przed babami.
Wy sie durś sztiglujecie?

Do betlyjki drap! Ślonzoki!
Kolyndować Dzieciontku!
Jezusowi, Krystusowi 
przi piontku i przi świontku!
Jak Ponboczka niy poznocie,
To fest przesmolone mocie.
Do nieba niy treficie!CO NIEBO ZROBIYŁO

(na melodię: A wczora z wieczora)

Co niebo zrobiyło? 2x
Na ziymia sfurgnyło! 2x

Mesjosz na świat prziszoł, 2x
Kożdy o tym słyszoł. 2x 

Zrodzon przi wiliji 2x
Z Maryji liliji. 2x

Jezus mo na miano 2x
We żłobie mo siano. 2x 

A prziszoł skiż czego? 2x
By zbawić kożdego! 2x

Zaś terozki w niebie, 2x
Czeko tam na ciebie! 2x

PASTYRZE DO BETLYJKI
(na melodię: Do szopy hej pasterze)

Pastyrze do betlyjki!
Cud sie wynokwioł tam!
Ponboczek w żłobku nyno,
Zbawić nos prziszoł sam.
 Aniołeczki śpiywejcie,
 Pastyrze zagrejcie!
 Trzi Krole poklynkejcie,
 Gyszynki Mu dejcie!

Miyjcie Go w wielgij zocy,
Bo to Ponboczek je.
Przikludzioł sie tu z nieba
Zbawić ciebie i mie.
 Aniołeczki…

Tyś wiyncyj wert jak złoto,
Choć w sianie lyże mosz.
Wierzymy, że choć konsek
Nom tego skarbu dosz.
 Aniołeczki…
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Już po raz 14. sportowy Rybnik włączył 
się w obchody bardzo ważnego dla całego 
regionu święta, czyli popularnej Barbórki. 
2 grudnia w samo południe 858 biegaczy 
wystartowało na 10-kilometrową pętlę. Bieg 
ukończyło 855 zawodników, co jest rekordem 
rybnickiego Biegu Barbórkowego. 

Przerwana dominacja
Faworytem tegorocznego biegu był rybniczanin 

Dawid Malina (27 lat), który wygrywał trzy ostatnie 
edycje biegu. Dość niespodziewanie rybniczanin  

w tym roku musiał zadowolić się 2. miejscem. 
Przed nim na mecie zameldował się Mateusz 
Mrówka (24 lata) z Radlina, który na pokonanie 
10-kilometrowej trasy potrzebował 31 minut i 33 
sekundy. – Malina wygrywał tu trzy razy z rzędu, 
dlatego nie czułem się faworytem. Ostatnio dużo 
jednak trenuję i to przełożyło się na wynik. Wal-
czyłem do samego końca, ale życiówki nie popra-
wiłem; nie pozwoliły na to warunki atmosferyczne. 
Trasa, w porównaniu do ubiegłorocznej, była trosz-
kę zmieniona i w mojej opinii była trudniejsza – po-
wiedział Mrówka, który oczywiście zwyciężył rów-
nież w kategorii górników. 

– Trudno mi się biegło, bo jestem po okresie roz-
trenowania. Był to mój pierwszy występ nowe-
go sezonu i – jak widać po miejscu – udany. Gdy-
by nie wiatr, pogoda do biegania byłaby idealna. 

RyBoTuDi 2018, czyli 
integracja jest możliwa

Po raz pierwszy rybnicki  MOSiR włączył się  
w organizację Rybnickiego Bowlingowego Turnieju Drużyn 
Integracyjnych, czyli popularnego RyBoTuDi. 

Głównym organizatorem piątej już edycji tych zawodów był 
Klub Olimpiad Specjalnych „Promyk”, działający przy Specjal-
nym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rybniku, czyli przy 
Szkole Życia. – Co roku zapraszamy do udziału w turnieju popu-
larnych rybniczan. Byli już kabareciarze, sportowcy. W tym roku 
pojawili się żużlowcy ze swoim mechanikiem, bejsboliści z tre-
nerem i piłkarka TS ROW – mówi Anetta Gawrysiak, inicjatorka 
powstania klubu, która dodaje, że goście zapraszani przez klub 
bardzo chętnie przychodzą na turniej. – Dla naszych podopiecz-
nych to jedna z ważniejszych imprez. Mogą zademonstrować 
swoje umiejętności przed zdrowymi osobami. Co więcej, rów-
nież dzięki takim imprezom Michał Jasiurkowski, czyli zawod-
nik Promyka, od dwóch lat reprezentuje sekcję bowlingową przy 
Fundacji PGE. To pokazuje, że w sporcie możliwa jest pełna in-
tegracja – dodaje Gawrysiak. W zawodach wystartowało osiem 
pięcioosobowych ekip.                      (mp)

Morsy wróciły i pobiły rekord
W niedzielę 25 listopada rozpoczął się kolejny sezon morsowania na 

Rudzie. Organizują je wspólnie Rybnicka Grupa Biegowa „Pędzimy Razem” 
i MOSiR Rybnik. Na inauguracyjnym spotkaniu pojawiło się aż 180 osób. 

– Frekwencja pozytywnie nas zaskoczyła. W gronie 180 morsów było 23 dzieci. To rekor-
dowa liczba w całej historii rybnickiego morsowania. Jak tak dalej pójdzie, to będziemy har-
tować się w dwóch basenach – mówi organizator Marek Podeszwa, który twierdzi, że zim-
nych kąpieli może zażywać każdy: zarówno dwulatek, jak i stulatek. Trzeba tylko być zdro-
wym i chcieć spróbować. Jego słowa potwierdza Agnieszka Klimasara. – Pierwszy raz uczest-
niczyłam w morsowaniu i na pewno nie ostatni. Niesamowite przeżycie. Takiej dawki endor-
fin już dawno nie dostałam. Już nie mogę się doczekać kolejnego zanurzenia. Co bardzo za-
skakujące, w ogóle nie odczuwałam zimna – opowiada rybniczanka. Morsowania, niezależ-
nie od temperatury, odbywają się na kąpielisku Ruda w każdą niedzielę o godz. 15.        (mp)

Górnik wygrał 
Bieg Barbórkowy

Tuż po starcie; w pierwszej linii m.in. zwycięzca 
tegorocznego biegu Mateusz Mrówka z Radlina  
(w niebieskiej czapce z nr. 503) i tryumfator trzech 
wcześniejszych jego edycji rybniczanin Dawid Malina 
(pierwszy z prawej, nr 434)

Najstarszym uczestnikiem biegu był 77-letni rybniczanin 
Norbert Sielski (z prawej, nr 671), który z czasem 54:01 
zajął 567. miejsce

Pierwsze prawdziwie 
zimowe morsowanie 
odbyło się 16 grud-
nia. Kąpieli zażywało 
135 morsów, a jed-
nym z najmłodszych 
był 6-letni Maksy-
milian z Rybnika (na 
pierwszym planie)

Nie było jednak jakoś tragicznie. Oczywiście, jak to  
w Rybniku, trasa była bardzo wymagająca: góra 
– dół, góra – dół (śmiech) – stwierdziła na mecie 
najszybsza biegaczka Ewa Kucharska z Pszczy-
ny, która wzięła udział we wszystkich 14 edy-
cjach imprezy. 

Organizatorzy na trasie
W biegu uczestniczyli również przedstawiciele 

organizatorów imprez biegowych. Na starcie moż-
na było zobaczyć Rafała Tymusza, dyrektora MOSi-
R-u, oraz Pawła Kaszycę, dyrektora ZS nr 3. – Trasa 
była bardzo fajna, trochę wiało, ale tak to już jest, cza-
sem z wiatrem, czasem pod wiatr. Uważam, że im-
preza udała się w 100 proc., każdemu polecam start 
w tym biegu, tym bardziej że od trzech lat pomagamy 
przy jego organizacji. Bardzo się cieszę ze współpracy  
z MOSiR-em, cały czas się docieramy, myślę jednak, 
że z roku na rok jest lepiej, co widać chociażby po fre-
kwencji i opiniach, jakie można usłyszeć na temat tej 
imprezy. Jestem przekonany, że za rok ponownie tu-
taj się spotkamy i już dziś wszystkich zapraszam na 
jubileuszowy Bieg Barbórkowy – oznajmił Kaszyca.

 
Grand Prix
Bieg Barbórkowy był także ostatnim akcentem 

II Biegowego Grand Prix Rybnika. Ostatecznie cykl 
wygrał Marcin Ciepłak wśród mężczyzn i Joanna 
Griman wśród kobiet, a sklasyfikowanych zosta-
ło 103 biegaczy. 

Tegorocznej edycji biegu towarzyszył dość moc-
ny wiatr, co z jednej strony przeszkadzało biega-
czom, z drugiej jednak spowodowało, że wskaź-
niki zanieczyszczenia powietrza były praktycznie  
w normie, co w walczącym ze smogiem Rybniku 
nie było bez znaczenia.                          Marek Pietras
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Zwyciężać i być dzielnym
„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwy-

ciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku” – te 
słowa przysięgi towarzyszyły pływakom podczas 
26. Śląskiego Mityngu Pływackiego Olimpiad Spe-
cjalnych, który 30 listopada odbył się na pływalni 
Akwarium w Boguszowicach. 

Organizatorem zawodów był Klub Olimpiad Specjalnych 
„Promyk” Rybnik, wspierany przez Szkołę Życia, Oddział 
Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskie oraz MO-
SiR Rybnik. Tradycyjnie już zawodnicy startowali w róż-
nych konkurencjach na kilku dystansach, a kibicowała im 
fantastyczna publiczność. Większość uczestników zaraz 
po zakończeniu imprezy zapowiedziała, że na pewno wy-
startuje w 27. edycji tych wyjątkowych zawodów.   (mp)

Yntka ruszy w styczniu 
Od kilku miesięcy trwa modernizacja obiektów MOSiR-u przy ul. Powstańców Śl. 
Główne zadania związane z termomodernizacją sali gimnastycznej, pawilonu judo i szer-

mierki oraz pływalni zostały zakończone. Dobiegają też powoli końca prace na pływalni, zwią-
zane z uszczelnieniem niecki basenu oraz wymianą folii, którą jest ona wyłożona. Z powodu 
złego stanu technicznego niecki zakres prac remontowych przewidziany na wstępie inwesty-
cji został zwiększony.  Oddanie do użytku odnowionej pływalni zaplanowano na poniedziałek 
7 stycznia. Ma to związek z procesem technologicznym uzdatniania wody. Po napuszczeniu jej 
do basenu potrzeba około dwóch tygodni, aby wykonać wszystkie niezbędne badania labora-
toryjne i uzyskać ich pozytywne wyniki.                                                                                                      (mp)

Kółka dla Paczki
Po raz czwarty na stadionie lekkoatletycznym 

odbył się bieg „5 kółek dla Paczki”. 
Impreza powstała z inicjatywy wolontariuszy 

Szlachetnej Paczki z Rybnika, a także Rybnic-
kiej Grupy Biegowej „Pędzimy Razem”. Nowo-
ścią był dodatkowy bieg dla dzieci na dystan-
sie jednego okrążenia. – W obydwóch biegach 
łącznie udział wzięło 250 osób, choć były też 

takie dzieci, które po swoim biegu pobiegły 
drugi raz, razem z dorosłymi. Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z frekwencji. Celem biegu nie jest 
bicie rekordu liczby uczestników, ale szerzenie 
idei mądrej pomocy, jaka przyświeca Szlachet-
nej Paczce, a także promowanie zdrowego try-
bu życia. Bieg jest też okazją, by pomóc ryb-
nickim rodzinom w ramach Szlachetnej Pacz-
ki – mówi Andrzej Gorzawski, organizator biegu 
dla Paczki.                                                             (mp)

Mojito liderem RALK
Trwają rozgrywki Rybnickiej Amatorskiej Ligi 

Koszykówki, w której rywalizuje 6 drużyn z Rybnika, 
Wodzisławia Śl. i Żor. 

Rok 2019 na pozycji lidera rozpocznie ekipa Mojito Ryb-
nik, która po 9 meczach ma na swoim koncie 15 pkt. Po 
piętach depcze jej zespół Na Rondzie Team Żory, który 
ma o 1 pkt mniej, ale też rozegrał o jeden mecz mniej. 14 
pkt ma też po 9 meczach Szarża Wodzisław Śl.

Koszykarze, którzy swoje mecze rozgrywają w sali 
MOSiR-u przy ul. Powstańców Śl., wrócą na parkiet 13 
stycznia (zagrają: Szarża Wodzisław – ARX Rybnik oraz 
Na Rondzie Team Żory – Pociski Żory). Początek zmagań  
o godz. 9.30.                                                          (mp)

Lodowisko czeka
Z pierwszym śniegiem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji uruchomił lodowisko. 
Obiekt jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 21 oraz w weekendy od 9.30  

do 21. Uwaga! W czwartki o godz. 20 rezerwacja lodowiska dla miłośników hokeja. W sąsiedz-
twie lodowiska funkcjonuje ogrzewana szatnia, w której można wypożyczyć łyżwy lub naostrzyć 
własne. Bilet normalny kosztuje 5 zł, ulgowy 3 zł. Szczegółowy harmonogram sesji na stronie 
internetowej rybnickiego MOSiR-u.                (mp)

Miasto podzieli pieniądze na sport
Miasto w roku 2019 planuje wydać na sport 5,7 mln zł (6,3 mln zł w roku 2018). 

W grudniu zostały ogłoszone dwa konkursy grantowe dla klubów i stowarzyszeń. 
W pierwszym, w oparciu o Ustawę o sporcie, łączna wysokość dotacji ma wynieść 5,3 mln zł, 

w tym: kwota 2,1 mln zł zostanie przeznaczona na żużel i miniżużel (kluby ROW Rybnik i Rybki 
Rybnik), a 3,2 mln zł na pozostałe dyscypliny i kluby. W drugim (na prawach Ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie) do podziału jest 370 tys. zł, zaś 30 tys. zł pozostaje na 
tzw. małe granty. Rozstrzygnięcia konkursów ogłoszone zostaną do 22 stycznia 2019 r.       (mp)

Jeden z uczestników rybnickiego 26. Śląskiego Mityngu Pływac-
kiego Olimpiad Specjalnych, pływający z tzw. wspomaganiem 
(sprzęt pneumatyczny) i w asyście wolontariuszki

Pierwsza porażka koszykarek
Koszykarki RMKS-u Rybnik bardzo dobrze radzą sobie na 

II-ligowych parkietach. 
5 grudnia podopieczne Grzegorza Korzenia pokonały na wyjeździe przeży-

wającą kłopoty kadrowe drużynę z Piekar Śląskich, wicelidera tabeli 84:43. 
Tak dobrze nie było już w kolejnym spotkaniu, w którym RMKS zmierzył się 
w Katowicach z tamtejszymi Akademiczkami. Miejscowe, wygrywając in-
auguracyjną kwartę aż 26:7, ustawiły całe spotkanie. Mimo ambitnej pogoni  
i odrobienia w dwóch kolejnych kwartach przez rybniczanki 12 oczek gospo-
dynie wygrały 77:53. 

Zespół z Rybnika pomimo pierwszej porażki w sezonie nadal jest liderem. 
Ostatni mecz w roku 2018 RMKS ma rozegrać w sobotę, 22 grudnia o godz. 17.  
W Boguszowicach zmierzy się z ekipą z Piekar Śląskich.                                       (mp)
Za nimi: KU AZS UŚ Katowice – RMKS Rybnik 77:53; UKS La-Basket Piekary Śląskie — RMKS Ryb-
nik 43:84; RMKS Rybnik – KS Pogoń Ruda Śląska 88:54; RKK AZS Racibórz – RMKS Rybnik 27:49
Przed nimi: 5 stycznia: RMKS Rybnik – AZS Częstochowa; 21 stycznia: RMKS Rybnik – ISWJ Wisła. 

Wciąż 
niepokonani

Podopieczni Łukasza Szymika 
wygrywają w III lidze mecz za me-
czem i po 9 kolejkach mają komplet 
punktów i liderują w tabeli. 

– Naszym największym atutem jest to,  
iż mimo kolejnych zwycięstw, nie tracimy 
zapału do pracy i podchodzimy do każdego 
meczu mocno skoncentrowani. To pozwala 
nam się rozwijać, a to jest naszą główną mo-
tywacją – twierdzi Łukasz Szymik, trener ryb-
nickich koszykarzy. Pytany, nad czym obec-
nie, w sposób szczególny, pracuje jego dru-
żyna, odpowiada: – Koszykówka jest na tyle 

wyspecjalizowaną dyscypliną, że trudno mó-
wić o jakimś jednym konkretnym elemencie, 
na który musimy zwrócić uwagę. Ważna jest 
obrona zespołowa i indywidualna, przygoto-
wanie szybkościowe i siłowe, atak pozycyj-
ny oraz umiejętności rzutowe. Na tej podsta-
wie można budować i opierać taktykę ogólną 
oraz szczegółową dostosowaną do konkret-
nego przeciwnika. Najlepszą formę musimy 
w tym sezonie przygotować na końcówkę 
rozgrywek – kończy Łukasz Szymik.     (mp)
Za nimi: MKKS Rybnik –  Miejski Czeladzki Klub 
Sportowy 70:49; KŚ AZS SMS Katowice – MKKS 
Rybnik 71:86; GTK Gliwice – MKKS Rybnik 64:75
Przed nimi: 12 stycznia: Żorska Akademia Koszy-
kówki – MKKS Rybnik; 19 stycznia: KS AZS Gliwi-
ce – MKKS Rybnik                                   
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Trochę historii
Pierwszy siatkarki klub w Rybniku – KS Budowlani 

powstał w 1949 roku. Rok później KS OM TUR Silesia 
został zgłoszony do rozgrywek Okręgowego Związku 
Piłki Ręcznej, Koszykowej i Siatkowej. Od 1951 roku 
do 1957 w klasie wojewódzkiej rywalizowała Spój-
nia Rybnika, a w latach 1960-65 TKKF Jankowice. 
W latach 70. i 80. na siatkarskich parkietach poja-
wiały się KS Silesia Rybnik, KS ROW Rybnik, MZKS 
Niedobczyce, KS Górnik Boguszowice, AZS Rybnik, 
KS Kolejarz Rybnik czy KS Energetyk Rybnik. 

W 1992 roku powołano do życia Rybnicki Młodzie-
żowy Klub Sportowy, mający być spadkobiercą spor-

tu młodzieżowego funkcjonującego przed przemia-
nami ustrojowymi roku 1989. W 1993 roku na kąpie-
lisku Ruda odbyły się pierwsze zawody w siatków-
ce plażowej. Rybniccy siatkarze barwy RMKS-u re-
prezentowali do 2003 roku, kiedy to powstał Volley.

Chcą pierwszej ligi
Obecnie Volley Rybnik to: II liga mężczyzn, siat-

kówka młodzieżowa, Siatkarski Ośrodek Szkolny, 
Rybnicka Akademia Siatkówki Młodzieżowej, siat-
kówka plażowa, a także współpraca z Rybnicką 
Amatorską Ligą Siatkówki. – Volley powstał z pa-
sji wielu ludzi, którzy wcześniej działali w RMKS-ie. 

Volley Rybnik ma 15 lat
21 października 2003 roku powstał siatkarski klub TS Volley Rybnik. W ciągu 15 lat 

jego wychowankowie wielokrotnie pokazywali się ze znakomitej strony, zdobywając m.in. 
srebrny medal juniorskich mistrzostw Polski. Prawdziwą gwiazdą Volleya jest Mariusz 
Prudel, siatkarz plażowy, dwukrotny olimpijczyk, reprezentujący Rybnik i Volleya na 
całym świecie.

Trudno dziś wskazać jeden najważniejszy, spekta-
kularny sukces naszego klubu. Dla nas ważny jest 
każdy wychowanek. Śledzimy ich kariery i cieszy-
my się, gdy stają się ważnymi zawodnikami w swo-
ich klubach. Jako Volley odnosimy na razie sukcesy 
w grupach młodzieżowych, a na te ligowe, mam na-
dzieję, przyjdzie jeszcze czas. Nie można też zapo-
minać, że byliśmy prekursorami siatkówki plażowej 
na Śląsku – mówi Roman Pinoczek, prezes Volleya,  
i zaznacza, że w najbliższych latach klub skupi się na 
szkoleniu młodzieży i walce pierwszej drużyny o I ligę.

Olimpijczyk z Volleya
Najbardziej znanym rybnickim siatkarzem jest 

Mariusz Prudel, brązowy medalista mistrzostw Eu-
ropy w siatkówce plażowej z 2013 oraz 5. zawodnik 
(w parze z Grzegorzem Fijałkiem) Igrzysk Olimpij-
skich w Londynie w 2012 roku. – Gram w tym klu-
bie od samego początku. Nawet nie wiedziałem, że 
to już tyle lat. Fajnie, że była okazja w szerokim gro-
nie powspominać te wszystkie lata. Mam nadzieję, 
że kolejne będą dla klubu jeszcze lepsze niż te mi-
nione – powiedział rybniczanin podczas spotkania, 
w czasie którego świętowano jubileusz klubu. – Gdy 
grałem jeszcze w hali, to udało mi się z Volleyem 
awansować do II ligi. Szkoda, że w minionym sezonie 
drużyna nie wywalczyła awansu do I ligi, a była tego 
bardzo bliska. Jestem przekonany, że w końcu I liga 
siatkarska zawita do Rybnika, bo całe środowisko na 
to zasługuje – dodaje Mariusz Prudel, zdradzając jed-
nocześnie, że miał kilka propozycji zmiany barw klu-
bowych. – Po co zmieniać klub, skoro jest mi dobrze 
w Volleyu. Być może po zakończeniu kariery będzie 
mi dane pomagać tutaj np. jako trener – kończy ryb-
nicki olimpijczyk z Londynu i Rio. 

Marek Pietras
Przez 15 lat Volley wychował wielu znakomitych siatkarzy. Na zdjęciu od lewej: Kamil Szymura, Błażej Podleśny, 
Rafał Szymura, Arkadiusz Terlecki, Mariusz Prudel, prezes klubu Roman Pinoczek i jego dyrektor Lech Kowalski

Krótko i szybko
• Juniorki (U-18) TS ROW Rybnik wzięły udział w finałowym turnieju mi-

strzostw Polski w futsalu. Rybniczanki po wyjściu z grupy w ćwierć-
finale pokonały Sokół Kolbuszową. Niestety, w półfinale przegrały  
z Rekordem Bielsko-Biała, a w meczu o trzecie miejsce, po serii rzu-
tów karnych również ze Stomilanką Olsztyn. Ostatecznie TS ROW zo-
stał sklasyfikowany na miejscu 4. 

• W Luksemburgu z udziałem 144 zawodniczek z całego świata odbył 
się pierwszy w tym sezonie turniej Puchar Świata Juniorek w szpa-
dzie (do 20 lat) w szermierce. Wystąpiły w nim dwie nie będące jesz-
cze juniorkami kadetki RMKS-u Rybnik: Alicja Klasik (14 lat) oraz Kin-
ga Zgryźniak (15 lat). W pierwszych walkach Klasik wygrała z Fran-
cuzką Legros 15:7, natomiast Zgryźniak przegrała 9:15 z Kanadyjką Zi 
Schan i odpadła z turnieju (79. miejsce). Klasik w kolejnych rundach 
wygrała ze Szwajcarką Favre i turniejową jedynką Karoliną Loit z Estonii.  
O pierwszą ósemkę rybniczanka biła się z drugą z sióstr Favre, Ange-
liną, i przegrała 13:15, zajmując ostatecznie dobre 12. miejsce. Był to 
trzeci i najbardziej udany start Alicji Klasik w pucharowym turnieju ju-
niorek. 12 i 13 stycznia kilku reprezentantów RMKS-u wystąpi w tur-
nieju Pucharu Europy Kadetów w Bratysławie, a 19 i 20 stycznia licz-
na reprezentacja rybnickiego klubu weźmie udział w mistrzostwach 
Polski juniorów, które odbędą się po sąsiedzku w Radlinie. 

• W Wodnym Parku Tychy odbyły się mistrzostwa Górnego Śląska  
w pływaniu w kategorii wiekowej masters. W zawodach wystarto-

wała pływaczka RMKS-u Rybnik Anna Duda. Rybniczanka startowała  
w czterech konkurencjach: 50 metrów stylem dowolnym i motylko-
wym oraz 100 i 200 metrów stylem zmiennym, we wszystkich zdo-
bywając tytuł mistrzowski.

• Zawodniczka RMKS-u zwyciężyła również klasyfikację generalną ca-
łych zawodów, zdobywając tytuł najlepszej pływaczki Górnego Ślą-
ska w gronie mastersów.

• Dżudoczka Polonii Rybnik Zuzanna Łogożna (do 57 kg) wywalczyła 
brązowy medal Międzynarodowego Pucharu Polski w Oleśnicy. Ryb-
niczanka wygrała trzy walki i uległa jedynie utytułowanej Holender-
ce Plueni Cornelisse, która wygrała cały turniej. W Oleśnicy walczy-
ła jeszcze jedna zawodniczka Polonii Natalia Kuczek-Feć (do 52 kg), 
która została sklasyfikowana na 7. miejscu.

• Anna Borowska (do 57 kg), dżudoczka Kejza Team Rybnik, zajęła piąte 
miejsce w zawodach Grand Prix w Hadze. Rybniczanka zawody za-
częła od zwycięstw nad Włoszką Martiną Lo Giudice i Belgijką Miną 
Libeer. Kolejne dwie walki rybniczanka jednak przegrała, w półfinale  
z Chinką Fongjuan Lu, a w walce o trzecie miejsce z ubiegłoroczną mi-
strzynią Europy Francuzką Priscillą Gneto.

• Doroczny siatkarsko-kabaretowo-estradowy Legendarny Kosmicz-
ny Mecz na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie 
się 12 stycznia. Jednak tym razem areną zmagań pół żartem, pół 
serio będzie hala w Jastrzębiu-Zdroju, w której swoje mecze roz-
grywają siatkarze Jastrzębskiego Węgla. Jak tłumaczy Piotr Sobik  

z rybnickiego Kabaretu Młodych Panów, który jest organizatorem tej 
wyjątkowej zabawy, o zmianie lokalizacji zdecydowała większa widow-
nia jastrzębskiej hali mogącej pomieścić 3 tys. widzów. Hala w Bogu-
szowicach liczy tylko 900 miejsc siedzących. – Od kilku lat zapotrze-
bowanie na bilety było zawsze większe niż możliwości boguszowic-
kiej hali, a przecież przy znacznie liczniejszej publiczności zbierzemy 
dużo więcej pieniędzy, które zasilą konto WOŚP – mówi Piotr Sobik.

• 13 stycznia na stoku Złoty Groń w Istebnej odbędą się II Rybnickie Za-
wody w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie o Puchar Prezydenta 
Rybnika. Ich organizator, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, przyjmu-
je zgłoszenia do 9 stycznia i wyłącznie poprzez internetowy formu-
larz zgłoszeniowy (dostępny poprzez stronę MOSiR-u). Limit – 200 
zawodników; decyduje kolejność zgłoszeń.

• Wychowanek i zawodnik ROW-u Rybnik Kacper Woryna został po-
wołany do żużlowej kadry narodowej. 22-letni rybniczanin jest naj-
młodszym członkiem ośmioosobowej reprezentacji. Dotąd ostat-
nim kadrowiczem z Rybnika był Mariusz Węgrzyk, który reprezen-
tował barwy rybnickiego klubu jeszcze w roku 2010. Powodów do 
zadowolenia prezes ROW-u Krzysztof Mrozek ma więcej: jego klub 
jako jeden z czterech klubów I-ligowych otrzymał już licencję zwy-
kłą Polskiego Związku Motorowego na sezon 2019. Cztery inne klu-
by z Nice I Ligi Żużlowej albo w ogóle nie dostały licencji (Łódź, Rze-
szów), albo otrzymały licencję nadzorowaną (Tarnów) bądź warun-
kową (Ostrów Wlkp.).
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Grudzień w Polsce to czas św. Mikołaja i świąt Bo-
żego Narodzenia. Jak Ty spędzasz ten czas?

Planuję to, co zwykle – ćwiczenia na siłowni, może Miko-
łaj obdarzy mnie mocnymi mięśniami? Myślę, że tradycje są 
wszędzie dosyć podobne. Mikołaj przychodzi z prezentami 
tylko pod warunkiem, że było się grzecznym.

Gdyby ktoś zapytał, dlaczego warto uprawiać bejs-
bol, to co byś mu powiedział?

Każdy sport, zwłaszcza drużynowy, zapewnia kibicom 
niesamowity show – daje możliwość uszczęśliwiania fanów 
i dostarczania im emocji. Dlatego dla mnie każdy mecz i wy-
grana jest ważna – chcę dawać ludziom rozrywkę.

W Rybniku bardzo popularne jest dżudo – narodowy 
sport Japończyków. Próbowałeś sił w tej dyscyplinie?

Oczywiście. W szkole średniej każdy musi wybrać sport, 
który będzie uprawiać – dżudo albo kendo. Kiedy trenowałem 
dżudo moją ulubioną techniką było Seoi nage (jeden z tzw. 
rzutów ręcznych; szarpiąc rywala lewą ręką w przód, wkłada-
my zgięcie łokciowe naszej prawej ręki pod jego prawą pachę 
i lekko się schylając przerzucamy przez plecy – przyp. red.).

Czy bejsbol jest w Japonii popularny? Jakie były 
twoje początki?

To obecnie jeden z najpopularniejszych sportów w Ja-
ponii. Codziennie oglądamy go w telewizji, a prawie każda 
szkoła ma własne boisko do bejsbola. Nie miałem konkret-

nego powodu, dla którego zacząłem go trenować. Na po-
czątku grałem w piłkę nożną, ale mój najlepszy przyjaciel 
grał w bejsbola i też mnie do niego przekonał.

Jak trafiłeś do Rybnika?
Mój agent poznał mnie z ludźmi w Rybniku i bardzo za-

interesowało mnie to miasto. W sezonie każdy mój dzień w 
tym mieście wygląda tak samo. Około 8 jem śniadanie, go-
dzinę później zaczynam indywidualny trening. O 12 przycho-
dzi czas na lunch, po nim drzemka, następnie trening z dru-
żyną do 19.30. Potem do 23 ćwiczę na siłowni, wracam, jem 
kolację i około 1 kładę się spać. Również poza sezonem dni 
wyglądają bardzo podobnie. Prawie codziennie kilka godzin 
spędzam na boisku, nawet gdy nie mam tam nic do roboty. 
Myślę, że to może już być choroba...

Rybnicka drużyna się nie zmieniła, zaczęła jednak 
odnosić sukcesy. Czym jest to spowodowane?

Myślę, że to kwestia pewności siebie i poczucia odpo-
wiedzialności oraz zasługa naszych fanów. Kiedy przyjecha-
łem do Rybnika, mentalnie drużyna była naprawdę w okrop-
nej formie. Problemem było zachowanie na boisku, egoizm i 
brak motywacji. Zawodnicy traktowali mecze hobbystycznie. 
Dlatego wprowadziłem do drużyny pewne zasady i starałem 
się wzbudzić w nich odpowiedzialność. Oprócz tego wpro-
wadziłem nowy styl gry, którego nikt się nie spodziewał. Na 
szczęście moje metody zadziałały i zauważyłem wyraźne 
zmiany w zachowaniu zawodników. W połowie sezonu 2017 
zaczęliśmy wygrywać i to dało nam dużo motywacji. W koń-
cu zdobyliśmy dla Silesii pierwsze po 30 latach mistrzostwo. 
Wzrosło też zainteresowanie kibiców. Dwa lata temu na sta-
dionie pojawiało się tylko ok. 10-15 osób, teraz przychodzi 

ich nawet 400. Nasz sukces to też zasługa ich wsparcia.

Staracie się przyciągać kibiców nie tylko dobrą grą...
To prawda. Zorganizowaliśmy turniej bingo, pokazy ta-

neczne, a nawet pokaz z udziałem paralotniarza. W przy-
szłym sezonie też nie zabraknie nam pomysłów. Bejsbol 
wciąż jest w Polsce sportem mało znanym, dlatego stara-
my się zainteresować kibiców w różny sposób.

Jak oceniasz poziom bejsbola w Polsce?
W porównaniu do świata, niestety nie jest kolorowo. 

Mamy tu natomiast zdecydowanie lepszy potencjał niż w 
Japonii. Polski bejsbol potrzebuje większego rozgłosu, tak 
by budził większe zainteresowanie i by uprawiało go coraz 
więcej osób. Pozwoli to wprowadzić go na wyższy poziom.

Jesteś bardziej trenerem czy zawodnikiem?
Czuję się w połowie zawodnikiem, w połowie trene-

rem. Nie chcę tworzyć granicy między tymi rolami. Czasa-
mi chcę bawić się z zawodnikami, a czasem muszę być li-
derem, podejmującym decyzje. Mam wiele sportowych ma-
rzeń, ale największym są igrzyska olimpijskie – chciałbym 
wziąć w nich udział jako trener, bo jako zawodnik jestem 
już niestety za stary.

Czy w kolejnym sezonie zobaczymy Cię ponownie 
w barwach Silesii?

Tak, w przyszłym sezonie na 100 proc. pojawię się w Ryb-
niku. Przeprowadzi się ze mną również moja żoną, z którą 3 
grudnia wzięliśmy ślub. Czekam z niecierpliwością, jak po-
toczy się nasze wspólne życie w Rybniku.

Rozmawiał Marek Pietras

Trudny sezon Volleya
Kibice siatkarzy z Rybnika muszą w bieżącym sezonie zmierzyć się  

z nową rzeczywistością. Przez ostatnie lata Volley regularnie walczył o czo-
łowe miejsca w sezonie zasadniczym II ligi, a teraz okupuje środek tabeli. 

– Ten sezon jest dla nas trudny. Poprzedni był bardzo ambitny, ale trudny spor-
towo i finansowo. Teraz musimy ochłonąć i przygotować grunt pod nowe wyzwa-
nia. Mamy młody zespół totalnie zmieniony, ale będziemy się starać bić o pierwszą 
czwórkę – deklaruje Lech Kowalski, dyrektor sportowy Volleya. W ostatnich me-
czach podopieczni Wojciecha Kasperskiego ponieśli trzy porażki i okazali się lepsi 
od drugiej drużyny Będzina, co daje im 6. miejsce w tabeli. 

Volley oprócz zmagań w II lidze inwestuje również w grupy młodzieżowe. – Za-
równo rozgrywki ligowe, jak i szkolenie młodzieży są dla nas bardzo istotne. Jeże-
li zespół ligowy dobrze gra, to i młodzież chętniej trenuje. W grupach młodzieżo-
wych jest kilku chłopców, którzy mają szanse załapać się nawet do reprezentacji 
Polski i szkolenia centralnego w Spale. W tej chwili gramy w rozgrywkach młodzi-
ków i kadetów, a nasi juniorzy pomagają Górnikowi Radlin w osiągnięciu jak najlep-
szego wyniku – dodaje Kowalski.

22 grudnia, po zamknięciu tego wydania „GR”, Volley miał się zmierzyć na wy-
jeździe z ZAKSĄ Strzelce Opolskie.           (mp)
Za nimi: MKS II Będzin – Volley Rybnik 1:3; Volley Rybnik – SMS PZPS I Spała 1:3; AT Jastrzębski Węgiel 
II – Volley Rybnik 3:2; AZS Politechnika Opolska – Volley Rybnik 3:1
Przed nimi (5 stycznia): Volley Rybnik – TKS Tychy; 12 stycznia: MKS Andrychów – Volley Rybnik; 19 stycz-
nia: Volley Rybnik – Kęczanin Kęty

Mistrzynie walczą o utrzymanie 
Patrząc na skład, w jakim do rozgrywek ekstraligi futsalu przystąpiły piłkarki TS 

ROW Rybnik, trudno było przypuszczać, że będą w stanie obronić tytuł mistrzowski 
wywalczony w poprzednim sezonie. 

Mało kto się jednak spodziewał, że celem stanie się walka o utrzymanie w ekstralidze,  
a na to się zanosi, patrząc na wyniki TS ROW. – Przed sezonem zespół opuściły Sobkowicz, Wój-
cik i Konkol, które grały z nami w zeszłym roku. Dodatkowo z pracy zrezygnował trener futsalo-
wy. Trudno o tym opowiadać. Gramy bez pomysłu w ataku, źle w obronie. Mam nadzieję, że na-
sza ciężka praca w czasie treningów przyniesie efekty. Jako drużyna musimy wziąć się w garść, 
bo inaczej będziemy murowanym kandydatem do spadku. Po tym jak w ubiegłym roku zdobyły-
śmy mistrzostwo Polski, ledwo przechodzi mi to przez gardło – mówi zdenerwowana Andżelika 
Dąbek, bramkarka rybnickiej drużyny. W 4 meczach rybniczanki uzbierały ledwie 3 pkt. – Wie-
dzieliśmy przed startem sezonu, że jesteśmy inną drużyną niż w ubiegłym roku. Odeszły klu-
czowe zawodniczki i to musiało się odbić na potencjale i jakości zespołu. Trzeba ciężko praco-
wać, z każdego meczu wyciągać wnioski i zbierać doświadczenie. Mamy sporo młodych zawod-
niczek, więc jest szansa, że będą się rozwijać, grać coraz lepiej i wtedy przyjdą lepsze wyniki.  
W tym sezonie naszym celem jest utrzymanie – oznajmia Łukasz Wojtala, trener TS ROW Rybnik. 

22 grudnia, już po zamknięciu tego wydania „GR”, rybniczanki miały się zmierzyć na swo-
im parkiecie z Rekordem Bielsko-Biała.                                                                                                    (mp) 
Za nimi: AZS Uniwersytet Jagielloński – TS ROW Rybnik 3:0; TS ROW Rybnik – Słomniczanka Słomniki 1:8; Rolnik Gło-
gówek – TS ROW Rybnik 4:1; ISD-AJD Częstochowa – TS ROW Rybnik 1:3
Przed nimi: 5 stycznia: TS ROW Rybnik – ISD-AJD Częstochowa; 12 stycznia: TS ROW Rybnik – Rolnik Głogówek; 19 
stycznia: Słomniczanka Słomnik – TS ROW Rybnik

Jesteśmy mistrzami dzięki pewności siebie
Z Japończykiem Ryoma Watanabe, trenerem i zawodnikiem Silesii Rybnik, mistrza Polski w bejsbolu, rozmawiamy o tym, 

jak wygląda jego dzień, dlaczego rybnicka drużyna zaczęła wygrywać oraz o … dżudo.
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Książka

CH Focus, ul. Chrobrego 1, 
tel. 32 75 55 980

empik

19-litrowa butla wody 
z pompką 

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

ul. Powstańców 6, Rybnik

Ręcznie malowany, porcelanowy po-
jemnik na przyprawy z połowy XX w.

Galeria
„Pod Manekinem”

Komplet srebrnej biżuterii

Rybnik:
ul. Sobieskiego 5
ul. Rynkowa 1
ul. Rynek 11 - Salon Porcela-
ny Rosenthal

Wydawnictwo 
ŚLĄSKIE ABC 
Marek Szołtysek

Dwa zestawy „Ewangelie śląskie” + 
płyta MP3 ze śląskimi opowiadaniami

44-210 Rybnik, ul. Zawiszy Czarnego 18
www.slaskie-abc.com.pl; tel. 603 277 323

Rybnik, Rynek 6, tel. 32 422 64 62
www.damiani.pl

2 zestawy kosmetyków

2-osobowy karnet na rok 2018

ufundowany 
przez jedną 

z rybnickich aptek

Upominek dla zdrowia

Rybnik, Rynek 12 
tel./fax 032/42 22 604
www.orbita.osdw.pl

„Księga smaków świata”

Wejściówki dla dwóch osób 
na lodowisko oraz 

pływalnie Yntka i Akwarium

„Dla lepszej wiary 
ręką naszą podpisawszy” 

Autografy znanych postaci 
z zasobu Archiwum 

Państwowego w Katowicach
Muzeum w Rybniku

Wejściówka dla dwóch osób
na koncert Natalii Kukulskiej

3 książki „Wplątany w historię”

plac Teatralny 1
tel. 32 42 22 132
www.teatrziemirybnickiej.pl

2 płyty „Morawska brama”
1 płyta „Anieli śpiewają”

www.facebook.com/chwilanieuwagi.
chwilanieuwagi

Karmnik dla ptaków

Rybnik Pruszowiec
Wielopolska 6

tel. 32 42 22 372

3 karnety
3 kalendarze

www.facebook.com/KS.ROW.Rybnik/

3 zestawy upominków

ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl

tel. 32 43 28 000
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Zgodnie z redakcyjną świąteczną tradycją zapraszamy Państwa do udziału 
w naszym świątecznym konkursie autorstwa Kazimiery Drewniok. 

Tym razem zadanie, które autorka stawia przed naszymi Czytelnikami, jest 
stosunkowo proste. Trzeba odgadnąć gatunki narysowanych przez panią Ka-
zię zwierząt i wpisać je do kratek diagramu. I tu mała przestroga, bo obok nazw 
popularnych zwierząt, w kilku przypadkach trzeba wpisać nieco mniej popu-
larne nazwy gatunkowe (ptaków i gryzoni). Następnie litery z pól oznaczonych 
kolejnymi liczbami trzeba wpisać w oznaczone tymi samymi liczbami pola dia-
gramu, skrywającego hasło, a znajdującego się u dołu strony. Skompletowanie 
tego hasła kończy konkursowe zadanie. 

Na kartkach z rozwiązaniem musi się znaleźć konkursowe hasło z diagramu 
głównego oraz wszystkie hasła pomocnicze, czyli nazwy zwierząt wypisane  
w kolejności odpowiadającej kierunkowi, w jakim poruszają się wskazówki ze-
gara, począwszy od zwierzęcia na godzinie 12.

Kartki z rozwiązaniem należy dostarczyć do naszej redakcji (Rynek 12A, 44-
200, Rybnik), osobiście bądź za pośrednictwem poczty. Odpowiedzi można 
też wysłać drogą mailową (nasz adres: gazeta@um.rybnik.pl). Konieczne jest 
oczywiście podanie swojego imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu 
kontaktowego. Prosimy także o wskazanie kilku preferowanych przez Państwa 
nagród, co ułatwi nam ich odpowiedni dobór. 

Autorom poprawnych odpowiedzi, do których w losowaniu uśmiechnie się 
szczęście, przekażemy prezentowane na sąsiedniej stronie nagrody. Ich Fun-
datorom, naszym niezawodnym Partnerom, redakcja składa serdeczne podzię-
kowania. Rozwiązania przyjmujemy do 18 stycznia.

Świąteczny konkurs Pani Kazi



Psy i koty z rybnickiego schroniska dla zwierząt  
w Wielopolu (ul. Majątkowa 42, tel. 32 42 46 299) 
czekają na nowy dom i kochających właścicieli. Wy-
starczy dowód osobisty, 40 zł, obroża i smycz lub transpor-
ter dla kota oraz dobre chęci, by zyskać oddanego przyja-
ciela na wiele lat. Zdjęcia psów i kotów, które można przy-
garnąć i szczegóły dotyczące adopcji na www.schroni-
sko.rybnik.pl oraz na facebookowym profilu placówki.

Nie kupuj! Przygarnij!

KSIĄŻKA: Katarzyna Michalak, „Trzy 
życzenia”, Wydawnictwo Znak, Kraków 
2018

Ona – samot-
na i pełna kom-
pleksów dziew-
czyna, trafia do 
starego dworu, 
z a g u b i o n e g o 
gdzieś na Ma-
zurach. On – cy-
niczny, oschły  
i mroczny – rów-
nież pojawia się 
w okolicy. Czy ich pełne perypetii spo-
tkania okażą się szansą na prawdziwą 
miłość? Książka Katarzyny Michalak to 
propozycja w sam raz na długie, zimo-
we wieczory.

•   •   •
CD: Wojciech Młynarski & Artyści, 

„Kolęda na cały rok!”, Agora SA, 2018
Teksty kolęd 

autorstwa mi-
strza odnalazł 
kilka miesięcy 
po śmierci Woj-
ciecha Młynar-
skiego jego syn 
– Jan. Na tej nie-

zwykłej płycie śpiewają je m.in. Alicja 
Majewska, Artur Andrus, Gaba Kulka czy 
Grzegorz Turnau. Mądre i piękne utwo-
ry o wybaczaniu, nadziei i samotności. 
W okresie Bożego Narodzenia na pew-
no warto ich posłuchać.

•   •   •
DVD „Mission: Impossible – Fallout”, 

reż. Ch. McQuarrie, Imperial CinePix 
2018

Bezpieczeń-
s t w o  ś w i a t a 
znów jest za-
grożone – na 
szczęście jed-
nak walką prze-
ciw złu dowo-
dzi nie kto inny, 
jak niezawodny  
=w tej roli Tom 
Cruise. Zdaniem wielu recenzentów jest 
to „najlepsza misja z dotychczasowych”. 
Wartka akcja, niesamowite wyczyny ka-
skaderskie i efekty specjalne. Brawuro-
we kino akcji i dobra rozrywka.

50 Nr 12/570; grudzień 2018

CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 22 451 02 97
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W niedzielę 27 stycznia rybnicki Klub Inteligencji 
Katolickiej zaprasza na Modlitewny Marsz Pamięci i Zadumy 
organizowany w 74. rocznicę Marszu Śmierci, czyli tragicznej 
ewakuacji więźniów obozu zagłady Auschwitz-Birkenau na 
początku 1945 roku. 

Wycieńczeni i wymęczeni przez hitlerowców więźniowie w charakterystycznych 
biało-niebieskich pasiakach przechodzili również przez Rybnik. Wielu z nich pozo-
stało tu na zawsze; część z nich zamarzła w czasie mroźnej nocy, którą więźnio-
wie spędzili w nieogrzewanej szopie, a część nie była już w stanie iść dalej i zosta-
ła przez żołnierzy zamordowana.

Modlitwa w formie drogi krzyżowej rozpocznie się o godz. 15 przy pomniku ofiar 
obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu przy ul. Gliwickiej (między Stadionem Miej-
skim a kąpieliskiem Ruda). Celem modlitewnej wędrówki będzie kościół św. Ka-
tarzyny w Wielopolu, gdzie w intencji ofiar ostatniej wojny zostanie odprawiona 
uroczysta msza święta (początek o godz. 16.30).                                                      (WaT)

Boże Narodzenie 
w Kościółku Akademickim
23 grudnia, godz. 20 – ostatnie roraty dla dorosłych (msza św. przy świecach)
24 grudnia, godz. 24 – tradycyjna pasterka i wspólne kolędowanie
25 i 26 grudnia – msze św. o godz. 11.

Duszpasterstwo akademickie zaprasza również 6 stycznia w święto Trzech Króli na 
„odwiedziny kolędowe”, których gościem będzie pracujący w Rzymie ks. dr Damian 
Bednarski. O godz. 19.30 odbędą się nieszpory kolędowe, a o 20 – msza św. i wspól-
ne kolędowanie.

Zapraszają do modlitwy i zadumy



W ścisłym centrum apteka Pod Lwem (ul. Sobieskiego 4)  
od poniedziałku do piątku jest czynna od godz. 7.00 do 24.00, 
zaś w soboty od godz. 7.00 do 18.00. Z kolei apteka Damian  
(ul. Raciborska 3) jest czynna codziennie od godz. 8.00 do 20.00,  
zaś w soboty, niedziele i święta od godz. 8.00 do 22.00.

Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według poniż-
szego harmonogramu. Dyżury nocne rozpoczynające się  
od poniedziałku do piątku i w niedziele trwają od godz. 22.00 
do 7.00, a w soboty od godz. 22.00 do 8.00. Informacja  
o dyżurach aptek oraz o zmianach w harmonogramie dostęp-
na jest na stronie internetowej urzędu miasta (www.rybnik.eu).

Nocne 
DYŻuRY APTEK

24/25.12 Apteka „Zdrowit+”, Rynek 8, tel. 32 42 37 083 Śródmieście

25/26.12 Apteka „Pod Lwem”, Plac wolności 17, 32 43 31 031 Śródmieście 

26/27.12 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218 Meksyk

27/28.12 Apteka „Pod Lwem”, ul. wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042  Maroko-Nowiny

28/29.12 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144 Niedobczyce/Biedronka 

29/30.12 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311 Śródmieście/Plaza 

30/31.12 Apteka „Passiflora, ul. Z. Nałkowskiej 3, tel. 32 42 58 036 kamień

31.12/1.01 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537 Śródmieście 

1/2.01 Apteka „Pod Lwem”, ul. wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042  Maroko-Nowiny

2/3.01 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144 Niedobczyce/Biedronka 

3/4.01 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311 Śródmieście/Plaza 

4/5.01 Apteka „Passiflora, ul. Z. Nałkowskiej 3, tel. 32 42 58 036 kamień

5/6.01 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537 Śródmieście 

6/7.01 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922 orzepowice

7/8.01 Apteka „Słoneczna”, ul. B.w. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049 Śródmieście 

8/9.01 Apteka, ul. kupiecka 8, tel. 606 834 347 chwałowice

9/10.01 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317 Smolna

10/11.01 Apteka „Topfarm”, ul. Patriotów 11, tel. 32 42 20 364 Boguszowice osiedle

11/12/01 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789 Śródmieście 

12/13.01 Apteka „chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364 chwałowice

13/14.01 Apteka „Paruszowiec”, ul. Mikołowska 65/67, tel. 32 72 28 626 Paruszowiec

14/15.01 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Zebrzydowicka 1, tel. 736 697 832 Smolna/kaufland

15/16.01 Apteka „cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095 Północ/Galeria Śląska

16/17.01 Apteka „Pod Lwem”, ul. korfantego 6, tel. 32 42 38 255 Śródmieście

17/18.01 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1, tel. 32 43 30 058 Śródmieście 

18/19.01 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806 Śródmieście 

19/20.01 Apteka „Św. Anny”, ul. kard. kominka 13, tel. 32 21 93 893 Nowiny

20/21.01 Apteka „w Golejowie”, ul. kEN 20, tel. 32 42 24 396 Golejów 

21/22.01 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. kotucza 100, tel. 736 697 831 Maroko-Nowiny/Auchan

22/23.01 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140b, tel. 32 42 28 986 Niedobczyce

23/24.01 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038 Niewiadom 

24/25.01 Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003 Boguszowice osiedle

25/26.01 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670 Boguszowice Stare

26/27.01 Apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080 Boguszowice osiedle

27/28.01 Apteka „wyzwolenia”, ul. wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309 Północ 

28/29.01 Apteka „w Golejowie”, ul. kEN 20, tel. 32 42 24 396 Golejów 

29/30.01 Apteka „Hebe”, ul. wodzisławska 76, tel. 32 42 39 028 Smolna 

30/31.01 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 73 38 049 Ligota-Ligocka kuźnia

31.01/1.02 Apteka „Ziko”, ul. B. chrobrego 1, tel. 32 75 55 608 Śródmieście/Focus
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GABINETY LEKARSKIE
Rybnik, ul. Reymonta 50 
(obok salonu HONDA)  
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Rejestracja od 14.00, tel. 32 432 77 94

lek. med. Katarzyna 
Piasecka-Lejtman
Dermatolog-Wenerolog

tel. 692 427 312

lek. med. 
Urszula Zimoń

Specjalista Chirurg

tel. 602 759 931

lek. med. 
Tomasz Pawlikowski

Specjalista Urolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

lek. med. 
Jan Pawlikowski

Specjalista Urolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

lek. med. 
Lidia Kucza

Specjalista Laryngolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00
www.gabinety-reymonta50.pl

dr n. med. 
Krzysztof Paruzel

Specjalista Chirurgii Naczyniowej
Specjalista Chirurgii Ogólnej

tel. 504 154 566 od 15.00

dr hab. n. med. 
Maciej Świat

Specjalista Neurolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. 
Szymon Chlubek

Specjalista Położnictwa i Ginekologii

USG, cytologia
tel. 603 192 925

lek. med. 
Zbigniew Mężyk

Specjalista Endokrynolog, Kardiolog

USG tarczycy, UKG
tel. 32 432 77 94 od 14.00

dr n. med. 
Katarzyna Musioł

Specjalista Pediatra
Onkolog, Hematolog Dziecięcy

tel. 32 432 77 94 od 14.00
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Policja 997 112, 32/42 95 200
Straż Pożarna 998 32/43 95 801
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Miejska 986 32/42 27 254
Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kry zy so we go 32/42 21 000, 32/43 95 801
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
- Pogotowie Ratunkowe 999, 112
Pogotowie zimowe 32/43 29 560, 32/43 29 565
Pogotowie energetyczne 991 32/30 30 991
Pogotowie gazowe 992 32/42 23 419, 32/42 25 565
Pogotowie ciepłownicze 993 32/42 24 645
Pogotowie wodno–kanalizacyjne 32/42 23 681, 32/42 49 599
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 500 543 300
Pomoc Drogowa 9631 32/42 24 400, 32/42 24 407
Pogotowie weterynaryjne 32/42 22 461
Pogotowie dźwigowe 42 24 085

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:

rybnik, rynek 12a
BIURO OGłO SZEń: 

tel. 32 42 60 070

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

Telefony alarmowe:

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

• Całodobowy Telefon Zaufania – 32 42 33 555

• Punkt doradczo-informacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, ul. Jankowicka 23/25, 
pok. B1/1, (tel. 729 284 727 lub 509 895 797) – poniedziałki 11-16 i środy 9-14

• Grupa wsparcia „Rodzice Rodzicom” dzieci chorych na cukrzycę. Spotkania raz w miesiącu w filii nr 
2 rybnickiej biblioteki (ul. Zebrzydowicka 30), tel. 32 422 53 17, 661 666 068. 

• Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 32/42 26 245 (ul. chrobrego 16, 
od poniedziałku do czwartku 15.30-17)

• Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 32 42 21 111, 118 (pon.-pt. 7-15)

• OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych – 32 42 375 72 (ul Raciborska 20, pon.-czw. 7.30-14.30, wt. 11-16, 
pt. 7.30-13.30)

• OPS –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe – 32 42 37 195; 32 42 37 188 (ul. kościuszki 61/5, poniedziałki, śro-
dy, czwartki, piątki 7.30-14.00; wtorki 9.00-16.00)

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. chrobrego 16, tel. 32 42 25 639 (pon.-pt. 8-20)

• PCK Oddział Rejonowy w Rybniku, ul. chrobrego 16, tel./fax 32 422 25 63

• Polski Związek Głuchych, Terenowy ośrodek Rehabilitacji i wsparcia Społecznego dla osób Niesłyszących, ul. 
orzepowicka 15a, tel. 32 42 36 766, 506 756 161, dyżury – piątki 15-20

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30-15.30)

• Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 32 42 28 300 (pon.- śr. 8-15, czw. 15-17.30 po umówieniu telefo-
nicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)

• 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

• Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda”, ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32 42 21 087 – wtor-
ki, czwartki, piątki, niedziele 16-20

• Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków – ul. J.F. Białych 7 p. 109, tel. 694 978 123 – spotkania wtorki 10-12. 

• Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom, ul. wawelska 39, 44-217 Rybnik, tel. 32 42 25 774, www.
nwsd.pl; Dyżury: każdy wtorek i czwartek 17-19; w każdą środę 10-12.

• Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. J.F. Białych, p. 109, tel. 32 42 35 511, poniedziałek 10-12. Spo-
tkania „Amazonek” w każdy 2. poniedziałek miesiąca o 15.

• Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku Dyżur: 1 środa m-ca, g. 16, 
Zespół Szkół nr 3, Rybnik, orzepowicka 15a, tel. 32 42 270 81, 660 054 159

• Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 32 725 74 04 (pon.-pt. 17-20)

DRUK:

ul. kaliny 7, 41-506 chorzów

www.drukarniakolumb.pl
inFOLinia 0 801 641 691

największy lokalny nakład Twojego ogłoszenia!
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Związek Gór no ślą ski – koło Ryb nik 
Spo tka nia w ostat ni piątek mie sią ca, Dom ka te che tycz ny bazyliki św. Antoniego godz. 18

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Bolesława Piechy, ul. wiejska 10 (II piętro), 

tel./fax 32/42 28 453, www.boleslawpiecha.eu 
Biuro czynne: poniedziałek/wtorek/środa/piątek, godz. 8-16, czwartek, godz. 8-18

PoMoc PRAwNA I EMERyTALNo-RENTowA: czwartek, godz. 16-18 (zapisy telefoniczne lub osobiste)
Biuro senatorskie Senatora RP wojciecha Piechy, ul. wiejska 10 (II piętro), tel. 32/4300079
Biuro czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, godz. 8-16, środa, godz. 9.30-17.30
BEZPłATNE PoRADy PRAwNE: środa, godz. 15.30-17.30 (zapisy telefoniczne lub osobiste)

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Grzegorza Janika, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel./fax 32/424 50 72 
Biuro czynne: poniedziałek-piątek, godz. 9-17

BEZPłATNE PoRADy PRAwNE: poniedziałek, godz. 14.30-17 (zapisy telefoniczne lub osobiste)
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP czesława Sobierajskiego, ul. Sobieskiego 1 (I piętro), tel. 32/42 47 004

Biuro czynne: poniedziałek-piątek, godz. 9-16
BEZPłATNE PoRADy PRAwNE: zapisy telefoniczne lub osobiste

Sojusz Lewicy De mo kra tycz nej
Dyżury: czwar tki, godz. 16-18 w miejsko-powiatowym biurze SLD, ul. Saint Vallier 6, tel. 503 756 281

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

OFERUJE NASTęPUJąCE USŁUGI CMENTARNE: 
• przygotowanie grobu i wykonanie pochówku • pochowanie urn w grobach urnowych i ziemnych • umiesz-

czanie urn w kolumbarium • czynności ekshumacyjne • oferujemy wynajęcie kaplicy do pogrzebu oraz prze-
chowanie 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

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Marka krząkały, ul. wysoka 15/17 (okrąglak – II piętro)

czynne: pon.-pt., godz. 10-17 tel./fax 32 423 69 16; www.krzakala.pl
BEZPłATNE PoRADy PRAwNE: środa, godz. 16-18 (zapisy – telefonicznie lub osobiście)

Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan olbrycht
Radny Sejmiku województwa Śląskiego Grzegorz wolnik

Dyżury Radnych PO w Radzie Miasta: czw., godz. 17-18 w UM, p. 112; www.twojradny.rybnik.pl

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
oddział Rejonowy w Rybniku, ul. Białych 7, 44-200 Rybnik, tel. 32 42 22 382; dyżury od wt. do czw., godz. 9-13

Ruch Autonomii Śląska – koło Rybnik
Spotkania w trzeci czwartek miesiąca o godz. 18, Lodziarnia Bravita, ul. H.Sienkiewicza 40,44-203 Rybnik, tel. 508 714 235

Samorządowy Ruch Demokratyczny
Dyżury radnych: czwartki godz. 16-17 w Biurze Rady (s. 112), UM, ul. chrobrego 2. www.srd.rybnik.pl

Stowarzyszenie Sprawiedliwość i Prawda
kontakt: i.sprawiedliwosc@op.pl, tel. 505 691 080, 603 121 769. kRS 0000528951

Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury w każdy czwartek (godz. 16-17) w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Szafranka 7;  

sala nr 26. w czasie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dzielnicowym i strażnikiem miejskim.  
Telefon kontaktowy: 660 566 751

Wspólnie dla Rybnika – dyżury radnych
środy godz. 14-15.30, piątki godz. 11-13 w Biurze Rady Urzędu Miasta Rybnika





Archie Shevsky / Artur Boo Boo Twarowski / Michał Dąbrówka

15.02 / godz. 1900

Bilety: 50 zł (przedsprzedaż do 31.01) oraz 60 zł (od 01.02) / dostępne: w kasie Teatru i na www.biletyna.pl

Rybnik
Teatr Ziemi Rybnickiejakustycznie


