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Dla wielu osób spotkania autorskie były 
okazją do zdobycia dedykacji z autografem 
swego ulubionego pisarza bądź poety. Na 
zdjęciu Mikołaj Łoziński  

Za nami doroczne Dni Literatury. Jako, że ich 
program niewiele miał wspólnego z popkulturą, 
większość koncertów, spektakli i spotkań autorskich 
odbyło się w bardzo kameralnym gronie, choć były 
przedstawienia i koncerty, w których brał udział pra-
wie komplet publiczności.

Rozumiemy. Poezja autorstwa rybniczanina Roberta Ry-
bickiego jest znacznie trudniejsza w odbiorze niż średniej 
długości serial, a piosenki Andrzeja Zauchy, które w nowych 
aranżacjach zaśpiewał w Teatrze Ziemi Rybnickiej Kuba 
Badach nie wpadają może tak łatwo w ucho, jak cudze 
przeboje wykonywane przez uczestników programów typu 
talent show. Szkoda tylko, że na imprezach organizowanych 
w ramach RDL tak mało można było spotkać studentów  
i uczniów szkół średnich oraz polonistów. Zgodnie z zamierze-
niem organizatorów, bohaterami kilku spotkań autorskich byli 
twórcy związani z naszym miastem i regionem.                   (WaT)

43. Rybnickie Dni Literatury
Góralska filozofia humorystyczna, czyli 
„Wariacje Tischnerowskie” w wykonaniu 
krakowskiego teatru Scena STU

Osoby, które wybrały 
się w czasie RDL na im-
prezy odbywające się  
w Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej mogły też obcować 
z pięknym malarstwem 
rybniczanina Ryszarda 
Kalamarza

O poezji, prozie i literatu-
rze w ogóle, rozmawia-
no zazwyczaj w kame-
ralnym gronie. Na zdję-
ciu spotkanie z Jackiem 
Dehnelem w rybnickiej 
bibliotece

Udział w muzycznej części 
Rybnickich Dni Literatury 
wzięli również rybniccy fil-
harmonicy, którzy w czte-
roosobowym, smyczkowym 
składzie towarzyszyli Kubie 
Badachowi i jego zespołowi

Muzycznym wstępem do spotkań z literaturą była gala wiedeńsko-neapolitańska, na którą 
rybniczan i nie tylko zaprosił śpiewak światowej sławy Wiesław Ochman

Czytaj więcej na stronach 30-36
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Drodzy Rybniczanie,

nie muszę nikogo z Państwa przekonywać, że jesień, choć bez wątpienia 
piękna i złota, wiąże się też z rozpoczęciem sezonu grzewczego, ten zaś nie-
uchronnie niesie ze sobą zwiększenie zanieczyszczenia powietrza tzw. niską 
emisją. Coraz więcej mieszkańców naszego miasta, rozumiejąc wagę problemu, 
decyduje się zainwestować w modernizację źródeł ciepła – świadczy o tym choć-
by duża liczba składanych w urzędzie miasta wniosków o ich dofinansowanie. 

Wciąż jednak poważnym problemem jest spalanie odpadów „jak leci”,  
w domowych piecach – na tym zaś cierpimy wszyscy, zmuszani do wdychania 

podtruwających nas dymów. Dlatego niezwykle ważne jest upowszechnianie idei segregowania 
odpadów komunalnych, a przez to kształtowanie wśród mieszkańców świadomych postaw pro-
ekologicznych. Nie chodzi przecież o to, żeby straszyć mandatami, ale by przekonać, że warto 
zastanowić się chwilę przed bezmyślnym wrzuceniem do pieca plastikowej butelki, reklamówki 
czy starego ubrania, bo przecież oddychamy tym, co spalamy! Geograficzne położenie naszego 
miasta sprzyja niestety utrzymywaniu się w powietrzu niebezpiecznego stężenia zanieczyszczo-
nych pyłów, nie pogarszajmy zatem tej sytuacji swoimi nieekologicznymi działaniami.

Szanowni Państwo, 

w Rybniku działa Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, gdzie oddać można odpa-
dy, takie jak drobny sprzęt elektroniczny, stare termometry, resztki farb, czy rozpuszczalników. 
Mamy Miejską Kompostownię Odpadów Zielonych – gdzie przyjmowane są skoszona trawa, 
liście, odpady pochodzące z ogrodów. Cyklicznie organizowane są akcje nieodpłatnego zbierania 
odpadów wielkogabarytowych. Możliwe jest też zlecenie odbioru selektywnie gromadzonych 
śmieci w przeznaczonych do tego, oznaczonych odpowiednimi kolorami workach. Korzystajmy 
z tych możliwości pozbycia się odpadów. Nawet jeśli jest to trochę bardziej czasochłonne niż 
szybkie spalenie śmieci w domowym piecu.  

Od lipca przyszłego roku czeka nas ogólnopolska śmieciowa rewolucja, związana z wejściem  
w życie nowej ustawy O gospodarce odpadami, zgodnie z którą, selektywna zbiórka śmieci będzie 
obowiązkiem wszystkich mieszkańców. Wielu rybniczan już dziś rozumie potrzebę segregowania 
odpadów i co ważne, taką selektywną zbiórkę odpadów prowadzi. Mam jednak pełną świado-
mość, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, dlatego już wkrótce w Rybniku ruszy akcja informacyjno-
edukacyjna, w ramach której pojawią się plakaty z dobitnym i działającym na wyobraźnię hasłem 
„Paląc śmieci – trujesz dzieci”. Choć wiem, jak trudne jest zmienienie niektórych przyzwyczajeń, 
wierzę, że uda nam się przekonać mieszkańców dotąd nieprzekonanych.  

Wszystkich zainteresowanych tematem zachęcam już dziś do sięgnięcia po „garść” wiedzy,  
na stronę www.segreguj.rybnik.eu. 

 Z pozdrowieniami

 Adam Fudali

 Prezydent Rybnika
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Kolejny, listopadowy, numer „GR” ukaże się 25 listopada



W jednym z wrześniowych wydań 
„Wspólnoty”, tygodnika samorządu tery-
torialnego, ukazał się ranking najbardziej 
zadłużonych samorządów. 

Podstawowym kryterium była wysokość za-
dłużenia w roku 2011 w stosunku do rocznych 
dochodów gminy, powiatu czy województwa. 
W kategorii miast na prawach powiatu pierwsze 
trzy miejsca zajęły: Włocławek (69,52 proc.), 
Siedlce (64,68 proc.) i sąsiednie Żory (61,31 
proc.), które przed rokiem w takim samym ran-
kingu zajęły miejsce pierwsze. W zestawieniu 37 
najbardziej zadłużonych powiatów grodzkich 
Rybnik się nie znalazł. Na ostatnim 37. miejscu 
sklasyfikowano Łomżę ze wskaźnikiem 27,27 
proc. Wskaźnik Rybnika wyniósł 17,74 proc. 
Taką właśnie część rocznych dochodów stano-
wiło w 2011 roku zadłużenie naszego miasta. 
Z kolei na obsługę, czyli de facto spłatę owego 
zadłużenia przeznaczono przed rokiem 3,74 
proc. rocznych dochodów Rybnika. 

Oprócz Żor w zestawieniu „Wspólnoty” 
znalazło się jeszcze kilka miast z naszego woje-
wództwa m.in.: Częstochowa (m. 16-43 proc.), 
Zabrze (m. 21 – 40,09 proc.), Ruda Śl. (m. 23-
38,23 proc.), Piekary Śląskie (m. 25-37,52 proc.) 
i Świętochłowice (m. 26-33,95 proc.).

W zestawieniu najbardziej zadłużonych  woje-
wództw trzy czołowe lokaty zajęły województwa 
mazowieckie (56,91 proc.), opolskie (55,61 
proc.) i kujawsko-pomorskie (50,54 proc.). Na-
sze, śląskie znalazło się na miejscu 13. (25,46 
proc.).            (WaT)

Zebraliśmy najwięcej
Rybnik okazał się niekwestionowanym liderem w zbieraniu podpisów 

pod projektem nowelizacji ustawy O dochodach samorządów w ramach 
ogólnopolskiej kampanii „Stawka większa niż 8 mld”. 

Jak podaje Paweł Tomczak, zastępca pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, 
w naszym mieście zebrano ponad 8000 podpisów, a w całym kraju ponad 250 tys. 27 
września samorządowcy z prezydentem Poznania, Ryszardem Grobelnym, zanieśli pod-
pisy do Sejmu. W ten sposób zakończył się pierwszy etap kampanii „Stawka większa niż 
8 mld”, która ma zwrócić uwagę na pogarszającą się sytuację finansową polskich gmin. 
Zamiast na kolejne inwestycje, samorządy muszą wydawać pieniądze na zadania zlecone 
im przez rząd. Szacuje się, że Rybnik traci w ten sposób ok. 20 mln zł rocznie. Nic dziwnego, 
że rybniczanie tak licznie poparli kampanię. Przypomnijmy: podpisy w Rybniku zbierano 
m.in. podczas lipcowej 
akcji na rynku i w cza-
sie wrześniowych wy-
wiadówek w szkołach;  
a w sierpniu uchwa-
łę popierającą zmiany  
w ustawie przyjęli radni. 

(S)

Zadłużone 
samorządy

Dalej łupią
Rośnie tzw. „janosikowe”, czyli 

obowiązkowa wpłata do budże-
tu państwa, którą płacą dobrze 
prosperujące samorządy na rzecz 
uboższych gmin i powiatów. Zgodnie  
z planami ministerstwa finansów, w 2013 r.  
Rybnik odda biedniejszym samorządom 
2.900.783 zł, czyli o ponad 1,7 mln zł wię-
cej niż w tym roku (1.106.505 zł). Batalia 
o zmianę zbójeckiego ,,janosikowego” 

i jego zmniejszenie o 20 proc. toczy się 
od dawna. Niestety, w lipcu obywatelski 
projekt ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego został odrzuco-
ny w głosowaniu posłów z komisji samo-
rządu terytorialnego i polityki regionalnej 
oraz finansów publicznych. Warto przy-
pomnieć, że w ramach ubiegłorocznej 
ogólnopolskiej akcji „STOP Janosikowe”, 
projekt wsparło prawie 160 tys. obywateli 
(więcej na www.stopjanosikowe.pl).

(S)

Jeszcze przed rozpoczęciem części meryto-
rycznej radni planowali wysłuchanie dr Marty 
Cuber, kierowniczki rybnickiego ośrodka 
dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego, która 
miała opowiedzieć o jego aktualnej kondycji  
i planach na przyszłość, związanych m.in. z uru-
chamianiem w Rybniku nowych, atrakcyjnych 
dla młodych ludzi kierunków studiów.

Poza tradycyjnymi już korektami budżetu 
radni mieli też przyjąć pierwszą z uchwał 
dotyczących tzw. budżetu obywatelskiego. Od 
2014 roku część budżetu Rybnika ma być reali-
zowana w takiej właśnie formie. To sami miesz-
kańcy będą decydować, na realizację jakich 
przedsięwzięć zostaną wydatkowane określone 
z góry środki. By ta obywatelska idea mogła 
doczekać się sprawnej realizacji, potrzebne jest 
stworzenie precyzyjnych zasad, które uregulują 

proces tworzenia budżetu obywatelskiego  
i określą m.in. sposób zgłaszania i wyboru przez 
mieszkańców zadań do realizacji. Konieczne 
będzie również określenie kryteriów oceny 
zgłaszanych wniosków, a także minimalnej 
wysokości środków przeznaczonych w budże-
cie miasta na realizację inwestycji wskazanych 
przez samych mieszkańców. Opracowaniem 
takich zasad zajmie się w przyszłości zespół 
roboczy, w skład którego, oprócz radnych, 
wejdą również urzędnicy.

— To będzie kolejny element budowania 
społeczeństwa obywatelskiego. Zakładam,  
że co roku na budżet obywatelski przeznaczy-
my około jednego miliona złotych. Wnioski 
w sprawie konkretnych inwestycji będą mogły 
składać m.in. pojedyncze dzielnice, ale również 
kilka dzielnic wspólnie. W naszym mieście nie 

będzie to aż takie novum, bo kilka lat temu 
przeznaczyliśmy 500 tys. zł na tzw. dzielnice 
pogórnicze, które najbardziej odczuły skutki re-
strukturyzacji górnictwa i wymagały szczególnego 
wsparcia. To przedstawiciele tamtych lokalnych 
społeczności decydowali, na co te środki mają 
zostać wydatkowane — mówi Adam Fudali, 
prezydent miasta. 

W planach październikowej sesji było rów-
nież m.in. wysłuchanie raportu o aktualnym 
stanie rybnickiej oświaty, a także uchwalenie 
statutów siedmiu miejskich instytucji, w tym 
Rybnickiego Centrum Kultury, Powiatowej i 
Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz dzielni-
cowych domów kultury. W porządku obrad 
znalazło się też uchwalenie regulaminu miej-
skiej kompostowni odpadów roślinnych, funk-
cjonującej z powodzeniem na terenie Zarządu 
Zieleni Miejskiej w dzielnicy Zamysłów.

Szczegółową relację z sesji zamieścimy w na-
stępnym, listopadowym wydaniu „GR”. (WaT)    

Przymiarki do budżetu obywatelskiego
24 października już po zamknięciu tego wydania „Gazety Rybnickiej”, w sali 

im. Władysława Webera w urzędzie miasta miała się rozpocząć kolejna sesja rady 
miasta.

Podpisy pod nowelizacją usta-
wy zbierano m.in. podczas  
lipcowej akcji na rynku
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Miasto w skrócie

w Od 1 do 14 października w TVN24 i Polsacie 
News emitowany był 30-sekundowy spot 
reklamowy „Rybnik… miasto wysokich 
lotów”, który ma zachęcić potencjalnych 
inwestorów do zainwestowania w Kłoko-
cinie. Reklamowy filmik powstał w ramach 
projektu „Promocja terenów inwestycyjnych 
w Rybniku” dofinansowanego przez UE. 
Na antenach dwóch komercyjnych stacji 
wyemitowano go 123 razy.

w Każdy mieszkaniec Boguszowic (Osiedla 
i Starych), Niedobczyc i Paruszowca-Pia-
sków może skorzystać z darmowych porad 
specjalistów z różnych dziedzin. Na terenie 
tych dzielnic działają tzw. punkty porad-
nictwa obywatelskiego, w których można 
skorzystać z darmowych porad prawnika, 
psychologa i doradcy zawodowego. Akcja 
odbywa się w ramach projektu „Skorzystaj 
z szansy” realizowanego przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej, a współfinansowa-
nego przez Unię Europejską. Zapisy osób 
szukających wsparcia – w biurze projektu 
„Skorzystaj z szansy”, pod numerem tele-
fonu: 32 42 256 72.

w 28 września w rybnickim kampusie odbyły 
się zajęcia w ramach Śląskiej Nocy Naukow-
ców. Dla zainteresowanych eksperymenta-
mi przygotowano warsztaty „Chemia na 
wyciągnięcie ręki”. Do zwiedzania udostęp-
niono pracownie laboratoryjne wchodzące 
w skład Laboratorium Nowoczesnych Tech-
nologii Przemysłowych Centrum Kształcenia 
Inżynierów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 
Chętni mieli też okazję posterować robota-
mi klasy Hexor i sprawdzić, kto najlepiej na-
daje się na stanowisko menedżera podczas 
warsztatów „Gry menedżerskie”. Śląska Noc 
Naukowców odbywa się również w Bielsku 
Białej, Cieszynie, Gliwicach, Katowicach, 
Sosnowcu i Zabrzu. 

w Jest opracowywany projekt techniczny mo-
dernizacji nawierzchni targowiska przy ul. 
Hallera w centrum miasta. Same prace ru-
szyć mają w kwietniu, więc już po świętach 
wielkanocnych. Urządzenie odnowionej po-
wierzchni targowiska będzie już wyłączną 
sprawą samych kupców, aczkolwiek Michał 
Śmigielski, zastępca prezydenta miasta, 
deklaruje, że miasto pomoże kupcom  
w wyborze odpowiedniego modelu straga-
nu lub stoiska, tak by główną część targowi-
ska urządzić na nowo względnie jednolicie. 
W każdym razie wielkiej rewolucji przy 
Hallera nie będzie. Po modernizacji płyta 
targowiska ma stanowić jednolitą, równą 
powierzchnię. Obecnie jest z tym różnie.

Jeśli posiadacz koncesji na sprzedaż alkoholu nie 
wniesie stosownej opłaty w terminie, jego koncesja 
jest automatycznie, z mocy ustawy, wygaszana. 
Traci ją nawet wtedy, gdy spóźni się tylko o jeden 
dzień. Co gorsza, przez następne pół roku nie 
może się starać o jej przyznanie. Pół biedy jeśli ktoś 

prowadzi sklep spożywczy, a w jego ramach stoisko 
monopolowe; gorzej, gdy sprzedaż alkoholu jest 
dla kogoś działalnością podstawową i jedynym źró-
dłem utrzymania. Opłaty za koncesje na sprzedaż 
alkoholu trzeba wnosić trzy razy w roku – do końca 
stycznia, do końca maja i września. Można oczywi-
ście zapłacić za cały rok w pierwszym, styczniowym 
terminie. Praktycznie po każdym terminie płatności 
jest wygaszanych kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt 
koncesji. W tym roku z początkiem lutego wyga-
szono koncesje dla 49 punktów sprzedaży alkoholu,  
a z początkiem czerwca dla 32. Ile punktów straciło 
koncesje po niedotrzymaniu wrześniowego terminu, 
miało się okazać w końcu października. 

Mateusz Motyka, naczelnik magistrackiego wy-
działu rozwoju, promocji gospodarczej i integracji 
europejskiej, przyznaje że ustawa jest skrajnie 
rygorystyczna. — Można by zastosować karne 
odsetki albo jakieś inne sankcje, a tak nie ma tu 
najmniejszego pola manewru. Ktoś, kto nie zapłaci 
w terminie traci koncesję i koniec. My, urzędnicy ma-
gistratu działając zgodnie z prawem, nie mamy na to 
żadnego wpływu. Niektóre osoby czy podmioty, które 
straciły w ten sposób koncesję odwoływały się od tej 
decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 
ale nic nie wskórały. Ze swojej strony staramy się 
przypominać posiadaczom koncesji o zbliżających 

się terminach płatności. Robimy to m.in. na stronie 
internetowej urzędu miasta (www.rybnik.eu) — mówi 
naczelnik Mateusz Motyka.

Jak się okazuje, właścicielom sklepów o termi-
nach płatności opłat koncesyjnych przypominają 
również hurtownie alkoholi, dbające o to, by 

przez spóźnienie nie stracić 
klienta.

Koncesja na sprzedaż 
alkoholu może zostać 
cofnięta po popełnieniu 
przestępstwa, jeśli ktoś np. 
sprzeda alkohol osobie 
nieletniej bądź zostanie 
przyłapany na sprzedaży 
procentowych trunków 
pochodzących z nielegal-
nych źródeł. Argumentem 
rozstrzygającym jest wyrok 
sądu w konkretnej sprawie. 
Jeśli koncesja zostanie cof-
nięta, karencja wynosi aż 
trzy lata. Takie przypadki 
są jednak bardzo rzadkie. 

Ostatni zdarzył się w Rybniku kilka lat temu.  
W jednej z dyskotek sprzedano alkohol nieletniemu, 
w efekcie czego lokal stracił koncesję. Wkrótce al-
kohol w dyskotece sprzedawał inny podmiot, który 
podnajął część lokalu.

Są trzy rodzaje koncesji na sprzedaż alkoholu: 
A – napoje do 4,5 proc. oraz piwo; B – napoje, 
głównie wina od 4,5 do 18 proc. bez piwa; C – napoje 
powyżej 18 proc., czyli głównie wódki. W przypadku 
wina i wódki maksymalną ilość koncesji w mieście 
limituje stosowna uchwała rady miasta. Punktów 
ich sprzedaży dla obu rodzajów alkoholi może być 
po 300 w tzw. detalu i drugie 300 w gastronomii.

Generalnie, gdyby porównać stan dzisiejszy z tym, 
co było dziesięć lat temu, punktów sprzedaży alko-
holu w mieście ubyło. W ostatnim dniu 2002 roku w 
Rybniku alkohol można było kupić w 671 punktach 
(377 detal, 294 gastronomia). Obecnie sprzedaje 
się go w 572 miejscach. Koncesję na sprzedaż wina  
i wódki (B i C) miały przed dziesięciu laty 226 punk-
ty detaliczne i 196 punktów gastronomicznych, a w 
obu przypadkach obowiązywał limit 270 punktów.

10 października tego roku koncesję na sprzedaż 
alkoholu miało 313 punktów detalicznych (w tym 
272 na wino i wódkę) oraz 259 punktów gastrono-
micznych (w tym 197 na wino i wódkę).       (WaT)

Roczne opłaty za koncesje wnoszone na rachunek miasta bądź gminy wynoszą:
koncesja A - 525 zł; koncesja B - 525 zł; koncesja C - 2.100 zł
Opłaty te dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność oraz podmioty, 

których obroty ze sprzedaży alkoholu nie przekraczają limitów ustawowych. Później 
opłaty są uzależnione od wartości rocznej sprzedaży alkoholu i po przekroczeniu 
określonego pułapu (37,5 tys. zł dla piwa i wina oraz 77 tys. zł dla wódki) stanowią 
precyzyjnie określoną procentową część wartości sprzedaży stosownego asortymentu 
w roku poprzednim (1,4 proc. dla piwa i wina oraz 2,7 proc. dla wódki)

Mniej koncesji

Jeśli chodzi o przestrzeganie terminów płatności, ustawa O wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jest bodaj najbardziej rygorystyczną 
ustawą w całym polskim prawodawstwie.

Niestety, koncesję na sprzedaż alkoholu łatwiej stracić spóźniając się z opłatą, niż sprzedając alkohol nieletnim
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Miasto w skrócie

Prace nad mapą trwały od kwietnia 2011 
roku. Koszt jej opracowania oraz umieszczenia 
w Rybnickim Systemie Informacji Przestrzen-
nej (www.rsip.rybnik.pl) wyniósł 473.750,67 zł, 
ale aż 85 proc. tej kwoty pokryła unijna dotacja 
(402.688,07 zł) pozyskana w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego. Wkład własny miasta zamknął się 
kwotą nieco ponad 71 tys. zł.

Przez blisko rok dokonywano w różnych 
punktach miasta pomiaru natężenia hałasu  
i ewidencjonowano źródła hałasu drogowego, 
kolejowego i przemysłowego. Całodobowych 
pomiarów dokonano m.in. w sąsiedztwie 58 
skrzyżowań dróg krajowych i wojewódzkich. 
Zmierzono też emisję hałasu przy pięciu 
głównych liniach kolejowych (pasażerskich  
i towarowych), a także przy 44 zakładach prze-
mysłowych. — Opracowaniami składającymi 
się na mapę akustyczną są m.in. mapy zagrożeń 

hałasowych (drogowych, kolejowych i przemysło-
wych). Pozwalają nam one względnie precyzyjnie 
określić stopień zagrożenia hałasem na terenie 
miasta. Nie tylko wiemy, jaki jest stopień i przy-
czyny istniejących zagrożeń, ale też wiemy, jakich 
zmian możemy się spodziewać w najbliższym 
czasie — mówi Jarosław Kuźnik, naczelnik 
wydziału ekologii i zapowiada, że zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa, do końca 
czerwca 2013 roku na podstawie opracowanej 
mapy akustycznej zostanie stworzony program 
ochrony przed hałasem. W praktyce mapa uła-
twi opracowywanie planów zagospodarowania 
przestrzennego i planowanie nowych obszarów 
pod zabudowę mieszkaniową. Umożliwi też 
przygotowanie oceny oddziaływania na śro-
dowisko planowanych przez miasto inwestycji 
drogowych. 

(WaT)  

Mapa hałasów 

Gotowa jest już mapa akustyczna Rybnika obrazująca, jak to określają fachowcy, 
akustyczny klimat naszego miasta, czyli emisje hałasu samochodowego, kolejowego 
czy przemysłowego. Jak wynika z opracowania, Rybnik jest miastem stosunkowo 
cichym.

w 20 października na modernizowanym wia-
dukcie kolejowym biegnącym nad ul. Miko-
łowską ułożono tzw. wannę, czyli łączące 
dwa przyczółki główne dźwigary, na których 
zostanie ułożone torowisko. Na czas kilku-
godzinnej operacji przejazd pod wiaduktem 
całkowicie zamknięto. Dźwigary te to jeden  
z elementów mostu, którego konstruk-
cję nazywa się łukiem Langera. Kilka lat 
wcześniej taki łuk zbudowano na torze 
wschodnim, teraz to samo dzieje się na  
zachodnim. Montaż elementów samego 
łuku zaplanowano na pierwszy weekend  
po Wszystkich Świętych, czyli 3i 4 listopada. 
Wtedy również ul. Mikołowska zostanie na 
kilka godzin zamknięta.

w Od początku września pasażerom niebie-
skich, miejskich autobusów kursujących 
na liniach nr 10 (Rybnik-Rydułtowy-Pszów) 
i nr 43 (Rybnik-Rudy) podróż ułatwiają 
elektroniczne panele wyświetlające trasę 
przejazdu. Pokazują one aktualny bądź 
najbliższy przystanek, nazwę ulicy, dziel-
nicę bądź miejscowość oraz strefę (od niej 
są uzależnione ceny biletów). Panele są 
zainstalowane w pięciu niskopodłogowych 
autobusach rybnickiego Transgóru, obsłu-
gującego obie linie. W dwóch z nich jest 
również klimatyzacja dla pasażerów.

w Rybnik otrzymał wyróżnienie marszałka 
województwa śląskiego za działania podej-
mowane na rzecz osób niepełnosprawnych  
w ramach projektu „Dodajcie nam skrzy-
deł”. Wyróżnienie przyznano w ramach 
pierwszej edycji konkursu Śląski Samorząd 
Równych Szans, którego celem jest promo-
wanie działań na rzecz osób niepełnospraw-
nych i poprawy jakości ich życia. 

w 17 października, w siedzibie Izby Przemy-
słowo-Handlowej zebrała się Kapituła Czar-
nych Diamentów (14. edycja), wyróżnienia 
przyznawanego najlepszym przedsiębior-
stwom oraz osobom i instytucjom szczegól-
nie zasłużonym dla regionu. Tegoroczni lau-
reaci to m.in.: Wojewódzki Sztab Wojskowy 
w Katowicach oraz jego szef – płk Krzysztof 
Radwan, Fundacja Rodzin Górniczych, Cen-
trum Kształcenia Inżynierów Politechniki 
Śląskiej w Rybniku, Zespół Tańca Ludowego 
„Przygoda”, „Artech Rybnik” Sp. z o.o.  
i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.  
z Jastrzębia-Zdroju. Nagrody specjalne trafią 
m.in. do rąk: Joanny Strzelec-Łobodzińskiej 
– prezesa Kompanii Węglowej S.A. i prof. 
Andrzeja Karbownika – rektora Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach. Czarne Diamenty 2012 
zostaną wręczone 16 listopada, podczas 
gali w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

Fragment jednej z map składających się na tzw. akustyczną mapę Rybnika
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Miasto w skrócie

 Umożliwia ona rodzinom wielodzietnym i za-
stępczym zakup z 50 proc. zniżką biletów wstępu 
na obiekty sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji i na imprezy kulturalne organizowane 
przez rybnickie instytucje kultury. Zniżki zapewniają 
też firmy prywatne. W październiku do programu 
Duża Rodzina dołączyła cukiernia Król, która ofe-
ruje dziesięć procent rabatu na wszystkie wyroby, 
Szkoła Matematyki Horyzonty z „Okrąglaka”, która 
przygotowała dziesięcioprocentowe zniżki na kurs 
gimnazjalny i maturalny z matematyki i fizyki oraz 
firma remontowa Gryf-Rybnik, oferująca 15 proc. 

zniżki na wykańczanie wnętrz mieszkań i budynków. 
Darczyńcami są też księgarnia Orbita, w której rodzi-
ny objęte programem mogą kupić książki z 15 proc. 
zniżką, Galeria Kola, oferująca kreatywne warsztaty 
edukacyjne, plastyczne i muzyczne z 20 proc. raba-
tem oraz Niepubliczny Zakład  Opieki Zdrowotnej 
„Puls-Med”, gdzie rodziny „trzy plus” mogą wykonać 
badania laboratoryjne, zabiegi rehabilitacyjne i fizjo-
terapeutyczne z dziesięcioprocentową zniżką oraz 
bezpłatne badania ciśnienia i wydolności mięśnia 
sercowego. Podstawą do korzystania z ulg jest imien-
na e-karta z charakterystycznym drzewkiem. Wnioski  
o jej wydanie należy składać w kasie Zarządu Trans-
portu Zbiorowego na Placu Wolności. — Wyrobienie 
tej karty jest bardzo proste i nie trwa zbyt długo, więc 
już w czasie minionych wakacji mogliśmy korzystać  
z rabatów na kąpielisko Ruda — mówi Filip Urbanek, 
który prowadzi na facebooku profil poświęcony 
rodzinom „trzy plus”. Jego rodzice stworzyli rodzinę 
zastępczą i wspólnie z Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych, zachęcali do wprowadzenia w mieście 
programu zniżek. Duża Rodzina ruszyła w lipcu.  
— W imieniu dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych 
i wielodzietnych dziękuję za tak szybki odzew na nasz 
apel. Liczymy, że do akcji włączy się coraz więcej firm 
— mówi z nadzieją Filip. Dotychczas odpowiedziało 

sześć, choć informacje rozesłano do stu firm! — 
Oddzwonił przedstawiciel jednej z nich z pytaniem, 
co zyska w zamian za przystąpienie do programu — 
opowiadała Anna Wojaczek z rybnickiego OPS-u, 
podczas spotkania, jakie 27 września zorganizował 
CRIS, by podyskutować o zaletach programu i moż-
liwościach jego rozwoju. Dużą Rodzinę nagłaśniano 
w mediach (również w GR) oraz w kościołach, ale nie 
przyniosło to spodziewanego efektu. Władze miasta 
zwróciły się więc do redakcji portalu Rybnik.com.pl, 
by informację o programie rozesłać do firm zareje-
strowanych w jego bazie. Piotr Masłowski z CRIS-u 

mówił też o pomyśle, by wolontariusze 
osobiście odwiedzali poszczególne 
firmy, co może przynieść lepszy sku-
tek. Deklaracje o przystąpieniu 
do programu podmioty prywatne 
mogą składać w rybnickim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej przy ul. 
Żużlowej 25 (Dział Usług, pok. Nr 
9, tel. 32/ 42 21 111 wew. 354, link: 
www.pomocspoleczna.rybnik.pl/
program-duza-rodzina,ne,83,23). 

Niewielkie zainteresowanie firm 
prywatnych to tylko jeden z proble-
mów. Są też inne – e-karta umożliwia-
jąca rodzinom „cztery plus” przejazd 
ze zniżką autobusami komunikacji 

miejskiej bywa mylona z e-kartą „trzy plus”. Ma-
słowski przypomniał też, że program adresowany 
jest tylko do mieszkańców miasta, tymczasem dzieci 
przebywające w rodzinach zastępczych nie zawsze 
są zameldowane w Rybniku; i odwrotnie – rodziny 
spoza miasta, na przykład z powiatu rybnickiego, 
często wychowują u siebie dzieci z Rybnika. Okazuje 
się jednak, że miasto nie może przeznaczać pienię-
dzy dla mieszkańców innych gmin. CRIS namówił 
za to jedną z warszawskich firm prawniczych, by 
przekazała nieużywany już sprzęt komputerowy 
rodzinom zastępczym z Rybnika. Jeden z czterech 
laptopów trafił do rodziny Medalionów, a najwięcej 
powodów do radości miał sześcioletni Dawid. Mówi, 
że chce zostać strażakiem, ale laptop na pewno 
mu się przyda. Półtora roku temu Ewa i Zbigniew 
Medalionowie, rodzice dorosłych dziś synów, 
stworzyli dom dla Dawida i jego sióstr – 11-letniej 
Marysi i 17-letniej Bogusi. — Byłam wychowawcą  
w Domu Dziecka, a mąż przychodził do placówki jako 
wolontariusz. Pomiędzy nami, a dwuletnim wówczas 
Dawidkiem oraz jego siostrami zawiązały się bardzo 
silne więzi — opowiada pani Ewa. — Cieszymy się  
z naszej rodziny. Dziś już nie wyobrażamy sobie życia 
bez nich… — dodaje Zbigniew Medalion. 

 (S)

Duża rodzina cieszy
— Dla naszej pięcioosobowej rodziny był to spory wydatek, ale odkąd mamy kar-

tę, prawie codziennie korzystamy z basenu. Wcześniej Dawidek bał się wody, teraz 
pływa i nurkuje, a czas spędzony tutaj korzystnie wpływa na jego psychoruchową nadpobudliwość. 
Efekty już widać. Basen działa relaksująco również na nas — chwalą rodzice zastępczy Ewa  
i Zbigniew Medalionowie. Ich familia korzysta z karty zniżek w ramach programu 
Duża Rodzina.

w Rozstrzygnięto drugą edycję konkursu 
Wolontariat – lubię to! zorganizowa-
nego przez stowarzyszenie Razem przy 
wsparciu finansowym miasta. Najak-
tywniejszych wolontariuszy działających 
w rybnickich organizacjach wyłonio-
no na podstawie prac konkursowych,  
w których przedstawiali oni swoją działal-
ność na rzecz innych. Dwa pierwsze miejsca 
zajęły Magda Garbaciak i Kamila Kluczniok, 
a wyróżnienie zdobyła była nauczycielka – 
Małgorzata Gruczelak. 

w 15 października, w ciągu ledwie 30 minut 
za pośrednictwem portalu internetowe-
go www.biletynakabarety.pl rozeszły się 
bilety na tegoroczną edycję „Ryjka”, czyli 
Rybnicką Jesień Kabaretową. Na czwartek 
(Mały Ryjek) sprzedano 280 biletów, na dni 
konkursowe - piątek i sobotę po 190, na 
finałowy koncert w Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej 138, a na poniedziałkowy, urodzinowy 
program Piotra Bałtroczyka w TZR –167. 
„Ryjek” rozpoczął się 25 października, już 
po zamknięciu tego wydania „GR”, w Klu-
bie Energetyka Fundacji Elektrowni Rybnik. 
Zwieńczeniem kabaretowego festiwalu już 
tradycyjnie będzie rejestrowana przez Polsat 
niedzielna gala kabaretowa w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej (28 października). Dodatkiem 
będzie rejestrowany przez Polsat urodzino-
wy program Piotra Bałtroczyka z udziałem 
zaproszonych gości (TZR, 29 października). 
Tegoroczny Ryjek przejdzie do historii bo 
po raz pierwszy w jednym konkursie mieli 
wystąpić giganci sceny kabaretowej – Ani 
Mru Mru i Kabaret Moralnego Niepokoju.

w Na ogłoszony przez magistrat przetarg na 
zbudowanie i prowadzenie sezonowego 
lodowiska w sąsiedztwie „Ekonomika” 
wpłynęła tylko jedna oferta. Złożyła ją wo-
dzisławska firma Hefal Serwis, która była 
gospodarzem lodowiska i w czasie ostatniej 
zimy i jeszcze rok wcześniej. Lodowisko ma 
zostać otwarte dla łyżwiarzy w poniedziałek 
26 listopada.

w Miasto pozyskało ponad 2,8 mln zł ze środ-
ków unijnych na projekt „Przedszkolak to 
brzmi dumnie”, który realizowany będzie 
przez 24 miesiące i zakłada sfinansowanie 
kosztów ośmiu całodniowych oddziałów 
przedszkolnych oraz siedmiu oddziałów 
popołudniowych. 15 rybnickich przed-
szkoli zostanie dodatkowo wyposażonych  
w sprzęt multimedialny, meble oraz nie-
zbędne do zajęć materiały. Finansowane  
z projektu oddziały funkcjonują od września 
w przedszkolach nr 5, 18, 25, 32, 33, 35, 
36 i 17. Oddziały popołudniowe powstały  
w przedszkolach nr 12, 14, 22, 23, 26, 29 i nr 3.

Jeden z czterech laptopów pozyskanych przez CRIS trafił do rodziny Medalionów
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Miasto w skrócie

Jego konkursowa, gwarowa propozycja: 
„Rybnik dycko je na czasie – mo guliki, prze-
biyro hasie…” jak wskazują komentarze inter-
nautów, okazała się mocno kontrowersyjna. 
— Kto wie, może właśnie dzięki temu dotrze to 
hasło do większej liczby mieszkańców…? — za-
stanawiał się jego autor. — Mamy sporą rzeszę 
mieszkańców, którzy muszą się jeszcze nauczyć 
segregowania śmieci. Zmieniły się przepisy  
i wkrótce to miasto będzie właścicielem naszych 
odpadów, ale tych posegregowanych — mówiła 
do uczniów, nauczycieli i autorów nagrodzo-
nych haseł Joanna Kryszczyszyn, zastępca pre-
zydenta miasta. W czasie spotkania z uczniami 
IV LO nie tylko wręczono nagrody laureatom 
konkursu, ale też poświęcono sporo czasu 
problemom ochrony środowiska. Dr Marek 
Kaczmarzyk z Uniwersytetu Śląskiego, który 
kiedyś uczył w IV LO biologii, w interesujący 
sposób mówił o samej filozofii ochrony środo-
wiska i o praktycznym podejściu do ekologii.

— Gdybyśmy pamiętali o tym, że tylko wypo-
życzyliśmy Ziemię od naszych wnuków i następ-
nych pokoleń, które jeszcze nie mają głosu, nie 
byłyby potrzebne żadne akcje — mówił. Zwrócił 
uwagę, że jedną z głównych składowych sku-
tecznego działania musi być wiedza, bo bez niej 
mogą się mnożyć głupie pomysły i zupełnie chy-
bione przedsięwzięcia. — Współczesny człowiek 
chce widzieć od razu efekty swego działania, więc 
ekologia to coś, co mu nie pasuje, bo jej efekty 
są mocno odroczone w czasie; będą widoczne za 
wiele lat — zauważył dr Kaczmarzyk.

Uczniowie chwałowickiego ogólniaka przed-
stawili prezentację zachęcającą do segregowa-
nia odpadów i ilustrującą jego zasady. Pokusili 
się też o małe badania socjologiczne, których 
tematem było gospodarowanie śmieciami przez 
samych mieszkańców. 73 proc. ankietowanych 
stwierdziło, że segreguje śmieci, ale też 60 proc. 
z nich przyznało się, że przynajmniej raz w życiu 
spaliło śmieci.

Z zupełnie innej perspektywy na sprawy 
ekologii spojrzał związany z IV LO Marek 
Szołtysek, nauczyciel historii oraz autor po-
pularnych publikacji, książek i programów  
o Śląsku i Ślązakach. W zabawny i przewrot-
ny sposób przypomniał historię i faktyczne 
przeznaczenie: hasioków, gulików i gnojoków,  
a przedstawiając historię praktykowanych na 
Śląsku technik wodociągowych dowiódł, że 
to współczesna cywilizacja nauczyła i pozwala 
człowiekowi zużywać wodę w nadmiarze. Za-
chęcał do przestrzegania śląskiej zasady po-
wściągliwości, czyli nie bycia „przepadzitym”. 
Zaproponował też, by osoby niesegregujące 
śmieci nazywać „podciepami” bo, jak tłuma-
czył, pewnie niejedno tu i ówdzie podciepują. 

Przypomnijmy, że laureatką drugiej nagrody 
w konkursie za hasło: „Segregujmy odpady  
z impetem, niech ekologia w Rybniku będzie 
priorytetem” została Alicja Szatkowska,  
a trzeciej Ewelina Asiesiukiewicz, autorka 
hasła: „Czy dla zasady, czy dla parady – rybni-
czaninie – segreguj odpady! 

(WaT)

Eko-powściągliwi i „podciepy”

Zwycięzcy konkursu na hasło zachęcające do segregacji śmieci, od lewej Alicja Szatkowska, Stanisław Neblik i Ewelina Asiesiukiewicz

— Całe życie byłem strażakiem i niejeden taki „hasiok” czy dzikie wysypisko śmieci 
w życiu ugasiłem — mówił w IV LO w Chwałowicach Stanisław Neblik, zwycięzca 
ogłoszonego przez prezydenta miasta konkursu na hasło zachęcające do segre-
gowania śmieci. 

w 15 października magistrat ogłosił drugi 
przetarg na dostarczenie i montaż „kultu-
ralnych” gablot, a także na wywieszanie 
w nich miesięcznych repertuarów kultu-
ralnych. Z firmą, która wygrała pierwszy  
i porozstawiała po mieście nie spełniające 
wymogów gabloty, miasto odstąpiło od 
umowy z winy wykonawcy i teraz w są-
dzie domaga się zapłacenia stosownych 
kar. Ustawienie gablot z repertuarami to 
element projektu „Kultura.rybnik.eu”, 
współfinansowany przez Unię Europejską. 
Obecnie warszawska firma, jedna z 14, któ-
re przystąpiły do drugiego już przetargu na 
stronę internetową przygotowuje interneto-
wą witrynę „kultura.rybnik.eu”. W sieci ma 
się ona pojawić na początku 2013 roku, ale 
już w grudniu magistracki wydział promocji 
i informacji ma otrzymać jej wersję testową.

w 4 października skarga Kongresu Nowej Pra-
wicy na uchwałę rady miasta o odrzuceniu 
wniosku KNP o przeprowadzenie referen-
dum w sprawie likwidacji w Rybniku straży 
miejskiej, trafiła z urzędu miasta do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Gli-
wicach. Do skargi dołączono przygotowaną 
przez urzędników dokumentację dotyczącą 
całej sprawy. Formalnie na ustosunkowanie 
się do takiej skargi WSA ma dwa tygodnie, 
ale jak powiedziano nam w gliwickim sądzie 
termin rozprawy w tej sprawie wyznaczono 
na 30 października.

w Po wcześniejszym dokonaniu poprawek  
i uzupełnieniu braków, straż pożarna 
wyraziła pozytywną opinię w sprawie 
użytkowania południowej wieży neogo-
tyckiej bazyliki św. Antoniego jako wieży 
widokowej. Teraz ostatnie słowo należy do 
powiatowego inspektora nadzoru budow-
lanego, do którego trafił już wniosek parafii 
św. Antoniego o zezwolenie na użytkowanie 
punktu widokowego urządzonego w wieży 
południowej. Jeśli okaże się, że wniosek 
parafii jest kompletny inspektor w asyście 
inwestora skontroluje wieżę i wyda decyzję. 

w 15 października Sejmik Województwa Ślą-
skiego częściowo przychylił się do wniosku 
starosty rybnickiego o rozszerzenie moż-
liwości zagospodarowania najstarszych 
budynków szpitala Juliusza, otrzymanego 
przez powiat w formie darowizny. Starosta 
nie mogąc znaleźć inwestor strategicznego, 
zwrócił się o rozszerzenie zakresu darowizny 
o cele medyczne, kulturalne, promocyjne 
oraz komercyjne. Sejmik zgodził się na za-
gospodarowanie Juliusza na cele medyczne, 
kulturalne, promocyjne oraz usługowe z wy-
łączeniem handlu. Nie zgodził się natomiast 
na realizowanie tam celów komercyjnych. 
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Miasto w skrócie

Więcej informacji o przestrzeni w przestrzeni

Internauci korzystający z Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej, czyli 
dostępnego w internecie (www.rsip.rybnik.eu) bardzo rozbudowanego planu miasta, 
zyskali kolejne możliwości. Dzięki nowym warstwom tematycznym, dysponując 
komputerem bądź komórką z dostępem do internetu, można sprawdzić uzbrojenie 
terenu, zajrzeć do planu zagospodarowania przestrzennego czy sprawdzić, jak 
przebiegają w Rybniku granice okręgów wyborczych.

Informacje o uzbrojeniu terenu pochodzące 
z zasobu geodezyjnego są przydatne zwłaszcza 
przy planowaniu różnego rodzaju inwestycji np. 
budowy domu. W RSIP-ie znajdziemy informacje 
o ewentualnym uzbrojeniu konkretnego terenu  
w wodociąg, kanalizację, gazociąg, sieć energetyczną 
czy telekomunikacyjną. Z planu dowiemy się, gdzie 
są usytuowane hydranty, latarnie, a nawet kratki 
ściekowe. W innej zakładce „Uzbrojenie z opisami” 
dostępne są, aktualizowane co miesiąc, bardziej 
szczegółowe informacje umieszczane zwyczajowo 
na mapach geodezyjnych, a obejmujące opisy np. 
rodzaje sieci wraz z wielkościami przekrojów rur itp.

Od niedawna w miejskim systemie informacji 
przestrzennej znajdziemy też aktualne plany 
zagospodarowania poszczególnych części miasta  
w skali 1:500 (do tej pory były prezentowane w 
skali 1:3000) i w takiej skali można je sobie wydru-
kować. W tej materii pojawiło się również bardzo 
przydatne narzędzie pozwalające wygenerować 
do konkretnego planu zarówno legendę, jak rów-
nież pełną treść stosownej uchwały rady miasta,  
co może być pomocne np. profesjonalnym pro-
jektantom. Wkrótce w RSIP-ie pojawi się również 
pomocniczy plan miasta, podpowiadający, który  
z aktualnych planów zagospodarowania obejmuje 
interesującą nas działkę czy cały kwartał miasta. 
Taka podpowiedź z pewnością się przyda, bo 
obecnie magistrat ma 21 cząstkowych, aktualnych 
planów zagospodarowania, które w sumie obejmują 
obszar całego Rybnika.

Wśród nowych warstw tematycznych jest 
również mapa akustyczna miasta. Składa się ona  
z kilkunastu różnych warstw. Jedna z nich obrazuje 
występujące w Rybniku zagrożenie hałasem samo-
chodowym, inna hałasem przemysłowym, a jeszcze 
inna kolejowym.  

Ostatnią nowością jest dostępny w „Informa-
torze miejskim” plan miasta obrazujący jego po-

dział na okręgi wyborcze (obowiązujące w czasie 
wyborów samorządowych). Wkrótce pojawi się tu 
również plan z podziałem na obwody głosowania 
(obowiązujące w czasie wyborów parlamentarnych, 
prezydenckich, ale też samorządowych i ewentual-
nych referendów). 

Wszystkich  informacji dostępnych w Rybnickim 
Systemie Informacji Przestrzennej wymienić nie 
sposób. W „informatorze miejskim” znajdzie-
my m.in. plan usytuowania szkół, przystanków 
autobusowych, placówek służby zdrowia, lokali 
gastronomicznych, kościołów i przebieg ścieżek 
rowerowych. Początkującym polecamy dostępny 
na stronie RSIP-u portal edukacyjny, który z jednej 
strony nauczy korzystania z systemu informacji 
przestrzennej, a z drugiej zaprezentuje jego moż-
liwości.     (WaT) 

Czekają na podpowiedzi
Magistraccy informatycy obsługujący Rybnicki System Informacji Przestrzennej zwracają 

uwagę, że wciąż znikoma liczba internautów korzysta z możliwości szybkiego, doraźnego 
informowania służb miejskich o różnego rodzaju nieprawidłowościach i usterkach np. zapad-
niętej nawierzchni, awarii sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu czy przejściu dla pieszych, 
zniszczonym rozkładzie jazdy na przystanku czy dzikim wysypisku śmieci.

Stosowne narzędzie można znaleźć na „mapie miasta” w menu „narzędzia”. Dokonując zgłoszenia 
mamy tu do wyboru kilka kategorii m.in.: awarie sieci, drogi, ład i porządek, komunikacja. Zgło-
szenia trafiają do stosownych wydziałów urzędu miasta bądź do jednostek i służb miejskich, a jeśli  
 zgłoszeniu podamy swój adres mailowy, zostaniemy poinformowani o efektach naszej interwencji  
i podjętych w konkretnej sprawie działaniach. Do korzystania z tego internetowego narzędzia zachęca 
m.in. prezydent Adam Fudali. — Dzięki takim zgłoszeniom sami mieszkańcy mogą mieć swój udział 
w sprawnym zarządzaniu naszym miastem i być za nie odpowiedzialni — zachęca prezydent.  (WaT)

Jak znaleźć w RSIP-ie 
(www.rsip.rybnik.eu)

• uzbrojenie terenu: strona startowa → mapa → legenda 
(lewy górny róg ekranu) →Topografia → Uzbrojenie lub 
Uzbrojenie z opisami

• nowy plan zagospodarowania przestrzennego: strona 
startowa →mapa →mapa (na górnym pasku) → MPZP 
→legenda (lewy górny róg ekranu) →Plan Zagospodaro-
wania Przestrzennego →MPZP1

• legendy i treści uchwał miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego: strona startowa →mapa 
→mapa (na górnym pasku) →MPZP →legenda (lewy górny 
róg ekranu) →Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
→MPZP1 →narzędzia (na górnym pasku) →legendy, 
uchwały MPZP

• mapa akustyczna: strona startowa →mapa→legenda 
(lewy górny róg ekranu) →Mapy tematyczne →Mapa 
akustyczna 2012

• okręgi wyborcze: strona startowa →mapa →legenda 
(lewy górny róg ekranu) →Informator miejski →Wybory 
→Okręgi wyborcze 2012.

w Zakończyła się już przeprowadzka miej-
skiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
ze starej siedziby przy ul. 3 Maja do nowej 
przy ul. Kościuszki 17, przystosowanej do 
potrzeb petentów niepełnosprawnych, 
którzy mogą skorzystać m.in. ze specjalnej 
windy. Obecnie w jednym biurowcu mieści 
się ZGM i Administracja nr 1 obejmująca 
m.in. Śródmieście i Paruszowiec.

w ZGM chce wydzierżawić budynek byłego 
Gimnazjum nr 11 (2073 m2), usytuowany 
przy ul. Górnośląskiej w dzielnicy Niedo-
bczyce. Jak zapisano w ogłoszeniu, jeden 
z segmentów budynku po niewielkiej 
modernizacji można przeznaczyć na część 
mieszkalną.

w 22 października zburzono budynek 
dawnego salonu seata położony przy 
rondzie u zbiegu ulic Gliwickiej i Kotucza. 
Wiele lat temu mieścił się tu Polmozbyt. 
Na tyłach gruzowiska powoli dobiega 
końca budowa marketu sieci Aldi. Z kolei 
w miejscu wyburzonego pawilonu inwe-
stor chciałby postawić stację benzynową. 
Na razie magistrat wydał w tej sprawie 
negatywną decyzję środowiskową, od 
której firma odwołała się do Samo-
rządowego Kolegium Odwoławczego  
w Katowicach. 

w 20 października przed 9 na remontowanym 
odcinku ul. Wodzisławskiej w Niedobczy-
cach 41-letni chorzowianin kierowca cię-
żarowej scanii, jadąc w stronę Wodzisławia 
śmiertelnie potrącił 58-letniego mężczyznę, 
pchającego wózek ze złomem. Mężczyzna, 
którego próbował ominąć kierowca zginął 
na miejscu.

w Strona www.trafrybnik.pl projektu „T:RAF 
– Twój: Rozwój, Aktywność, Forma” ryb-
nickiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
otrzymała tytuł Strony Bez Barier w ogól-
nopolskim konkursie fundacji Widzialni, 
w którym wyróżnia się co roku serwisy 
przyjazne osobom niepełnosprawnym 
i zagrożonym tzw. wykluczeniem cy-
frowym. W finale znalazła się też inna 
strona rybnickiego OPS-u (ubiegłoroczny 
zwycięzca) – www.przekroczycprog.com.
pl. Awans dwóch stron jednej instytucji to 
sytuacja bez precedensu. Okolicznościową 
statuetkę odebrała Halina Szymańska, 
zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rybniku. Konkurs podsumo-
wano 15 października w nowo otwartym 
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki 
Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego  
w Katowicach, podczas konferencji „Cyfro-
wo Wykluczeni”.
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Każdy, kto wejdzie do biurowca celników 
szybko zorientuje się, że jego standard znacznie 
odbiega od urzędowego minimum socjalnego. 
Widać od razu, że firma, od której Izba Celna 
w Katowicach odkupiła ten gmach, dbała o swój 
wizerunek. Efektowną aranżację holu uzupełnia 
obracana siłą wody marmurowa kula. Transakcję 

kupna-sprzedaży budynku z 1994 roku sfinalizo-
wano w końcu ubiegłego roku. Spółka DB Schen-
ker Rail Polska sprzedała Izbie Celnej w Katowi-
cach budynek łącznie z wyposażeniem i meblami, 
a nawet wystrojem ścian. Zanim wprowadzili się 

tu mundurowi wszystkie pomieszczenia wymalo-
wano. Mimo to obecny na uroczystości zastępca 
szefa służby celnej Grzegorz Smogorzewski, który 
zdecydował o przeznaczeniu środków na zakup 
nowej siedziby dla rybnickiego urzędu, swe wy-
stąpienie rozpoczął od przeprosin pod adresem 
celników: — Urzędy celne w obecnym kształcie 

razem z izbami celny-
mi zostały powołane 
do życia już dziesięć 
lat temu. Państwo na 
odpowiednią siedzibę 
urzędu w Rybniku 
czekaliście zatem aż 
dziesięć lat, ale to, 
co dziesięć lat temu 
było do zrobienia 
zostało wreszcie zro-
bione. W Rybniku zostały zainwestowane pieniądze  
z oszczędności na naszych wydatkach bieżących. 
W jakimś urzędzie nie wymieniono komputerów 
na nowe, zorganizowaliśmy przetarg na papier  
i w ten sposób poczyniliśmy oszczędności. To 
kierunek, który obieramy na najbliższe lata bo te 
nie będą obfitować w tak duże środki inwestycyjne. 
W programie modernizacji służby celnej w latach 
2009-2011 na inwestycje budowlane przeznaczo-
no ok. 170 mln zł. W przyszłorocznym budżecie 
państwa na nasze inwestycje budowlane będzie-
my mieli tylko około ośmiu milionów złotych. 
By zyskać kolejne oszczędności zorganizujemy 
prawdopodobnie centralny przetarg na dostawę 

energii elektrycznej — mówił w Rybniku Grzegorz 
Smogorzewski, dyrektor Departamentu Służby 
Celnej w Ministerstwie Finansów. — Takie 
siedziby na miarę XXI wieku, jakie wcześniej 
otworzyliśmy też w Częstochowie i Bielsku-Białej, 
umożliwiają stosowanie w coraz szerszym zakresie 
przy obsłudze środowiska gospodarczego komuni-
kacji elektronicznej, pozwalają świadczyć usługi na 
coraz wyższym poziomie, a także sprostać nowym 
wyzwaniom, które przynosi rzeczywistość — mówił 
z kolei Włodzimierze Wołczew, dyrektor Izby 
Celnej w Katowicach.

Podziękowania za pomoc w urządzaniu no-
wego urzędu celnego usłyszał m.in. prezydent 
Rybnika Adam Fudali, który życzył celnikom 
zadowolenia z pracy i godziwych zarobków.  
— To budynek przyjazny dla petentów, również tych 
niepełnosprawnych, którzy mogą bez przeszkód 
dostać się na każde piętro budynku. Mamy tu pięk-
ną salę narad, która służy nie nam celnikom, ale 
przedsiębiorcom. Od 3 września, w ciągu miesiąca 
zorganizowaliśmy w niej dla nich trzy spotkania 
poświęcone m.in. handlowi węglem, akcyzie od 
kopalin i podpisowi elektronicznemu — mówi  
mł. insp. celny Leszek Skura, który pracą rybnic-
kiego urzędu kieruje od 2008 roku. Wcześniej 
przez prawie 28 lat był naczelnikiem oddziału 
celnego w Chałupkach.

W rybnickim urzędzie celnym pracuje w sumie 
201 funkcjonariuszy (wakatów brak), ale część  
w oddziałach celnych w Gliwicach i w Raciborzu, 
a także w oddziale pocztowym w Zabrzu; perso-

nel rybnickiej placówki to 120 funkcjonariuszy  
i pięciu pracowników cywilnych. — To region, 
który rozwija się bardzo dynamicznie, więc za-
łatwianych spraw z roku na rok nam przybywa. 
Kryzysu nie odczuwamy, bo wzrasta i liczba odpraw 
celnych, i liczba spraw związanych z opłacaniem 
podatku akcyzowego — mówi naczelnik Skura.

Obecnie celnicy zajmują się podatkiem ak-
cyzowym od paliw, kopalin, w tym węgla oraz 
alkoholu i gier hazardowych. W 2011 roku celnicy 
z rybnickiego urzędu zatrzymali 241 nielegalnych 
automatów do gry, co stanowi aż siedem pro-
cent wszystkich takich urządzeń zatrzymanych  
w ubiegłym roku w całym kraju.                    (WaT)

Celnicy w biznesowym biurowcu

W Rybniku urząd celny funkcjonuje od września 2007 roku, 
gdy przeniesiono go tu z Gliwic. Wcześniej był tu tylko posterunek 
celny (od lipca 1991 roku).

Urząd Celny przy ul. Kłokocińskiej jest czynny od poniedziałku 
do piątku od 7.15 do 15.15. Swym zasięgiem obejmuje powiaty: 
tarnogórski, wodzisławski, raciborski i rybnicki, a także miasta na 
prawach powiatu: Rybnik, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Żory, Zabrze 
i Gliwice oraz gminę Pawłowice.

Urząd Celny podatek od nieruchomości za swą nową siedzibę 
płaci już od początku 2012 roku. Co ciekawe, z tego tytułu do 
miejskiej kasy trafiają mniejsze kwoty, niż wtedy, gdy właścicie-
lem biurowca była spółka DB Schenker. Tej ostatniej podatek 
naliczano bowiem według stawek dla pomieszczeń zajętych 
pod działalność gospodarczą (21,92 zł za 1 m2 w roku 2012). 
Stawka podatkowa dla państwowego urzędu to 7,35 zł za 1 m2.

Budżet miasta zasilają też opłaty skarbowe dokonywane 
zarówno w rybnickim urzędzie celnym, jak i w jego oddziałach 
w Raciborzu, Gliwicach i Zabrzu. Z tego tytułu do miejskiej kasy 
trafia rocznie ok. 150  tys. zł.      

Od początku września rybnicki urząd celny funkcjonuje w solidnym, 
eleganckim biurowcu przy ul. Kłokocińskiej, na pograniczu Boguszowic Starych 
i Kłokocina, blisko węzła autostrady A1 w Żorach Rowniu. Oficjalnego otwarcia 
nowego urzędu dokonano 3 października. 

Jak przekonywał naczelnik Urzędu Celnego w Rybniku, przestrzenny budynek przyczyni się do lepszej 
obsługi przedsiębiorców

Zapewne dla wielu petentów efektowne wnętrze rybnickiego urzędu celnego będzie sporym zaskoczeniem
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Restauracja murów zewnętrznych kościoła 
nadal trwa. — To perła rybnickich zabytków. 
Sami rybniczanie nie wiedzieli, że mają tu coś 
tak cennego i pięknego. To najstarszy kościół 
w całej archidiecezji katowickiej — mówił  
w czasie mszy ks. Rafał. Dzisiejszy kościółek 
to gotyckie prezbiterium dawnego kościoła 
farnego pod wezwaniem NMP wybudowa-
nego tu w połowie XV wieku, a zburzonego  
w większej części w końcu XVIII wieku.

Żmudne, precyzyjne prace we wnętrzu ko-
ścioła trwały blisko trzy miesiące. Odrestauro-
wano stare mury z czerwonej cegły i posadzkę. 
Ta sprzed remontu była budowlanym śmietni-
kiem, a że była bardzo nierówna była dla osób 
uczestniczących w nabożeństwach sporym 
utrapieniem. — Osoby, które tu pracowały 
poświęcały każdemu elementowi wiele uwagi, 
bo wszystko ma tu wielką wartość. Gotyckie 
cegły są jak bochenki chleba. W XV wieku  
wykonywano je ręcznie, więc gdy się im przyj-
rzeć, widać nie tylko spieczoną glinę, ale rów-
nież różnego rodzaju kruszywa — mówił po 
niedzielnym nabożeństwie ks. Rafał. 

Przed piaskowaniem wszystkie cegły wzmoc-
niono specjalnymi preparatami. Po piaskowa-
niu wykuto cementowe fugi zastępując je 
wapiennymi, nawiązującymi do XV-wiecznego  
sposobu budowania. Na koniec mury zaim-
pregnowano, by nie wchłaniały zabójczej dla 
nich wilgoci.  

Jako że restauracja kościółka była połą-
czona z montażem ogrzewania podłogowego, 
konieczne okazało się skucie betonowego 
podwyższenia, na którym stał ołtarz. Jak się 
okazało, przed laty w betonie tym, zapew-
ne dla oszczędności materiału, utopiono 

oryginalne, barokowe stopnie ołtarzowe  
z piaskowca, które kiedyś zapewne zdobiły 
podwyższenie dawnego prezbiterium. Teraz 
po ich wydobyciu z betonu i oczyszczeniu sta-
nowią front wykonanego na nowo podwyższe-
nia, na którym stoi ołtarz; w niektórych widać 
jeszcze pozostałości ołowianych mocowań, 
prawdopodobnie dawnych balasek.

Starą posadzkę skuto. Tworzyły ją płyty 
dawnej, oryginalnej posadzki, ale też zalany 
betonem gruz oraz całkiem już współczesne 
płyty chodnikowe. Nową posadzkę ułożono  
z współczesnych płytek piaskowca imitujących 
jednak wiekową posadzkę. Płytki z oryginalnej 
posadzki dawnego kościoła ułożono wokół 
płyty zamykającej wejście do krypty znajdujące 
się w tylnej części kościółka. Obecna również 
w Rybniku fińska firma Purmo podarowała 
sprowadzone z Finlandii specjalne maty, 
których użyto do wykonania ogrzewania pod-
łogowego, dzięki któremu z wnętrza świątyni 
mogły zniknąć tradycyjne grzejniki.

Ze stropu zdjęto płyty gipsowo-kartonowe 
odsłaniając belki więźby dachowej wykonanej 
w czasie ostatniego remontu, który przepro-
wadzono na początku lat 90. — Robotnicy, 
którzy wykonali tu wiele żmudnej roboty po-
wiedzieli, że czują wielką satysfakcję i radość 
z wykonanej pracy. Byli wśród nich absolwent 
historii i polonistyki, którzy mieli możliwość 

dotknięcia, własnymi rękoma żywej historii  
— wspomina ks. dr Rafał Śpiewak, duszpa-
sterz akademicki.   

Co ważne, wszystkie prace przebiegały pod 
nadzorem miejskiego i wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków, z którym konsultowano 
m.in. kolory farb czy tynków renowacyjnych 
mających imitować piaskowiec. Tych ostatnich 

użyto np. do odnowienia wsporników, będą-
cych pozostałością dawnego sklepienia. Pod 
tym względem Rybnik i rybniczanie spogląda-
jąc na ks. Rafała, gospodarza tej wyjątkowej 
świątyni, mogą mówić o dużym szczęściu, bo 
odnawianie czy modernizowanie zabytkowych 
kościołów w mieście fachowo, ze smakiem, 
a co najważniejsze wespół z konserwatorem 
zabytków, wcale nie było dotąd regułą.

Teraz trwa równie fachowa renowacja 
murów zewnętrznych. 200 tys. zł na remont 
kościółka parafii Matki Boskiej Bolesnej,  
do której formalnie należy, przekazało miasto. 

21 października wieczorem, w najstarszym, 
ale i w najmniejszym rybnickim kościele, mszę 
inaugurującą nowy rok studencki w rybnic-
kim duszpasterstwie akademickim odprawił 
metropolita katowicki ks. abp Wiktor Skworc. 

Msze św. w Kościółku Akademickim odpra-
wiane są w niedzielę o 11 i 20 (od października 
do czerwca).

(WaT)
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Cegły jak bochenki chleba
W niedzielę 21 października przed południem ks. dr Rafał Śpiewak odprawił 

pierwszą po remoncie mszę świętą w gruntownie odrestaurowanym wnętrzu 
Kościółka Akademickiego. 

Odrestaurowane wnętrze  
Kościółka Akademickiego  
robi duże wrażenie
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 Na ul. Wodzisławskiej naj-
większa kumulacja robót widoczna 
jest na odcinku od ul. Hetmańskiej 
do ul. Plebiscytowej –  kładziona jest 
siatka i warstwa wiążąca nawierzchni, 
wykonywane są chodniki i wjazdy do 
posesji. Położenie ostatniej warstwy 
asfaltu na tym odcinku planowane jest 
na drugi tydzień listopada. Powinno 
się kończyć układanie warstwy sta-
bilizacyjnej i podbudowy z kamienia 
w rejonie granicy z Radlinem oraz 
korytowanie i wykonanie kanalizacji 
deszczowej w rejonie skrzyżowań  
z ulicami Kadłubka i Konarskiego, 
a następnie układanie tam warstwy 
stabilizacyjnej i podbudowy. Na prze-
łomie miesiąca planowane jest ukła-
danie tam krawężników, chodników 
i wjazdów do posesji. W tym samym 
czasie położona zostanie ostatnia 
warstwa asfaltu między ulicami Ko-
narskiego i Śląską. Do 10 listopada 
powinno trwać korytowanie, wyko-
nanie kanalizacji deszczowej, prace 
stabilizacyjne nawierzchni i położenie 
pierwszej warstwy podbudowy prawej 
strony odcinka od ul. Plebiscytowej 
do ronda Północnoirlandzkiego. Ten 
odcinek wymagał dodatkowych prac 
związanych z remontem przecisków 
pod drogą, którymi płynie Potok 
Okrzeszyniecki. Życie pokaże czy 
harmonogram podany przez wyko-
nawców zostanie dotrzymany. 

 Na Wszystkich Świętych po-
winny być przejezdne zarówno ul. 
Gliwicka od ul. Janiego do ronda 
Europejskiego, jak i ul. Przemysłowa. 
Równolegle z  remontem tej ostatniej 
realizowana jest druga inwestycja 
– budowa sieci szerokopasmowej 
od. ul. Mikołowskiej w kierunku  
ul. Miarki, dlatego nieco opóźnione 
może być zakończenie budowy jed-
nego chodnika ul. Przemysłowej. Na 
obu wyremontowanych odcinkach 
znaki poziome na jezdniach malo-
wane będą trochę później a to ze 
względów technologicznych – zbyt 
wcześnie położona na świeżym as-
falcie farba żółknie.  

 W rejonie ul. Mikołowskiej 
pojawiło się kolejne utrudnienie  
– w związku z montażem konstrukcji 
na wiadukcie kolejowym do 22 listo-
pada mogą tam występować utrud-
nienia w ruchu. Ponadto w dniach 
3,4 oraz 10,11 listopada planowane 
jest zamknięcie ul. Mikołowskiej 
(między skrzyżowaniem z ul. Prze-
mysłową, a rondem Mikołowskim). 
Na ten czas zostaną wprowadzone 
objazdy, szczegóły na stronie www.
rybnik.eu. 

 Po 1 listopada uruchomio-
nych zostanie kilka kolejnych zadań 
drogowych. Utwardzona zostanie 
gruntowa nawierzchnia parkin-
gu przy cmentarzu od ul. Jaskół-
czej (Rybnik-Północ), rozpocznie 
się planowany na miesiąc remont  
ul. Braci Nalazków w Boguszo-
wicach, przebudowany zostanie 
najbardziej zniszczony fragment 
ul. Karłowicza oraz boczna od  
ul. Moniuszki w Śródmieściu. Do 
końca roku powinny zostać za-
kończone roboty remontowe frag-
mentów chodników przy ulicach 
Okulickiego, Sygnały, Kupieckiej, 
Szewczyka Poloczka i Hallera.

 Nieco przed terminem zosta-
nie zakończona budowa wiaduktu  
w ciągu ul. Gotartowickiej. Gotowy 
jest już nasyp od strony Żor i barierki 
bezpieczeństwa, kładziona jest war-
stwa stabilizacyjna jezdni.

Trwają prace remontowe na  
ul. Budowlanych od ronda Solidarno-
ści do ronda Zebrzydowickiego.

Kończą się procedury przetargowe 
na modernizację drugiego fragmentu 
ul. Podmiejskiej, od ośrodka WORD 
do ul. Rudzkiej wraz z budową nowe-
go mostu. W kosztach tej inwestycji 
będzie partycypowała elektrownia, 
czyli EDF Rybnik.

Na wielu skrzyżowaniach moder-
nizowana jest sygnalizacja świetlna, 
w związku z koniecznością ich uno-
wocześnienia.

(r)

Niedawna zmiana lidera konsorcjum 
remontującego ul. Wodzisławską z firmy 
HAK Construction (która ogłosiła upa-
dłość) na firmę Dromet (drugi członek 
konsorcjum), sprawiła, że na moder-
nizowanej ulicy pojawiło się więcej 
sprzętu i ludzi. Praca trwała tam nawet 
w drugą sobotę października. Tomasz 
Derska, dyrektor kontraktu zatrudniony 
przez firmę Dromet, zaprzeczył, jakoby 
ożywienie to miało zatrzeć złe wrażenie 
przed planowanym zebraniem, co 
sugerowała część obecnych na spotka-
niu mieszkańców. Jak mówił Tomasz 
Derska, kwestia ta została uzgodniona 
z Zakładem Transportu Zbiorowego, 
bo organizowana w związku z objaz-
dami komunikacja zastępcza właśnie  
w weekendy sprzyja intensyfikacji robót. 
Zresztą kursowanie autobusów osoby 
z nich korzystające poddały ostrej kry-
tyce – skarżono się, że kursy rozmijają 
się z rozkładem jazdy, a sami kierowcy 
wydają się zupełnie zdezorientowani 
objazdami. Złożono to na karb złego 
oznakowania i braku informacji, czego 
ofiarami bywają również pozostali kie-
rowcy poruszający się w zmieniających 
się co jakiś czas warunkach drogowych. 
Zdarza się również, że ignorują oni 
znaki, by ułatwić sobie przejazd przez, 
bądź co bądź, plac budowy. Ale komu-
nikacja była tylko jednym z tematów 
gorącej dyskusji.

Nim doszło do zadawania pytań, 
prezydent Adam Fudali wyraził zado-
wolenie, że doszło do spotkania, na 
którym pewne kwestie mogą zostać wy-
jaśnione. Nie zaprzeczał, że budowa nie 
posuwa się zgodnie z oczekiwaniami, na 
co złożyło się wiele przyczyn. Dlatego 
chciał przybliżyć mieszkańcom ogólną 
wiedzę o ustawie o zamówieniach pu-
blicznych, której inwestor, w tym przy-
padku miasto, musi się trzymać, a której 
meandry powodują często problemy  
i opóźnienia.  Tłumaczył, m.in. dlaczego 
zerwanie kontraktu nie jest dobrym 
rozwiązaniem –  nowe procedury wyła-
niania firmy, a przedtem inwentaryzacja 
wykonanych już robót, przedłużyłoby 
remont o wiele miesięcy. — Zdajemy 

sobie sprawę, że firma HAK Construction 
nie podołała zadaniu, jakiego się podjęła, 
na szczęście w przypadku  ul. Wodzi-
sławskiej realizatorem zadania było 
konsorcjum (duet dwóch firm) — mówił  
prezydent. — Skoro ustawa o zamó-
wieniach publicznych jest złym prawem, 
czy ktoś złożył wniosek o jej zmianę? 
— dociekali zebrani. — Owszem, kry-
tyczne opinie o niektórych zapisach są 
przez samorządowców sygnalizowane, 
m.in. poprzez Śląski Związek Gmin  
i Powiatów — mówił prezydent. Janusz 
Koper, pełnomocnik prezydenta ds. 
dróg i gospodarki komunalnej, dodał, że 
ustawa ta była już ponad 600 razy popra-
wiana, co jednak nie przełożyło się na 
ułatwienia zarówno dla zamawiającego, 
jak i wykonawców zadań budowlanych. 
Te informacje nie uspokoiły jednak 
nastrojów obecnych: —- Was interesują 
przepisy, nas życie —– podsumował ktoś 
z sali. Mieszkańców najbardziej irytuje 
szczególne długi czas remontu, boją 
się, że dotychczasowa mała aktywność 
wykonawcy spowoduje przedłużenie 
robót. — Niech pracują całą noc, ale 
niech to trwa krócej. Myśmy tę władzę 
wybierali, więc proszę o nas dbać! — dało 
się słyszeć z sali. W słowa te wpisało się 
pytanie radnego Franciszka Kurpanika, 
prowadzącego przy ul. Wodzisławskiej 
firmę, dlaczego ze Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia zniknął wymóg 
prowadzenia robót od 6 do 22. — Taki 
zapis nie zniknął — twierdził w póź-
niejszej rozmowie prezydent Fudali. 
— Ale takiego zapisu nie można podać 
jako kryterium i nie jesteśmy w stanie 
takiego wymagania wyegzekwować. Na 
zebraniu podał przykład ogłoszonego 
przez miasto przetargu, którego zapisy 
o wymogu konkretnego parku maszy-
nowego, liczby pracowników i czasu 
pracy jeden z oferentów oprotestował 
i oskarżył zamawiającego o ograni-
czanie konkurencyjności. Potencjalny 
wykonawca twierdził, że specyfikacja 
jest przygotowywana pod duże firmy  
i miasto tym samym prowadzi działania 
monopolistyczne wykluczające małe  
i średnie firmy. W efekcie Urząd  

Byle NIE do wiosny

13 października w Szkole Podstawowej nr 6 przy remontowanej 
z problemami ul. Wodzisławskiej, odbyło się spotkanie stron naj-
bardziej zainteresowanych postępem robót – zniecierpliwionych 
mieszkańców Zamysłowa i przedsiębiorców prowadzących przy 
remontowanej drodze działalność gospodarczą z przedstawicielami 
miasta oraz wykonawcami.

Modernizacja ul. Wodzisławskiej

Modernizacja ul. Wodzisławskiej wciąż pozostaje najbar-
dziej „medialnym”, bo rodzącym największe napięcia na linii 
mieszkańcy – inwestor –  wykonawcy, zadaniem drogowym. 
Na szczęście dobiega końca, podobnie jak kilka innych robót. 
Pomieszać szyki drogowcom może tylko pogoda.
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Zamówień Publicznych podzielił 
zdanie firmy. Jak mówił prezydent, 
zdarzył się także przypadek wezwania 
przez mieszkańców policji i oskar-
żenia wykonawcy, który prowadził 
roboty „po godzinach”, o zakłócanie 
spokoju. — Wydawałoby się, że dla 
wykonawcy najważniejszy jest portfel 
zamówień, w jego interesie jest więc 
szybsze wykonanie roboty i rozpo-
częcie drugiej. A przecież miasto jest 
dobrym płatnikiem i mogłoby zapłacić 
więcej — dziwi się prezydent. — Za-
pisany w specyfikacji wymóg np. pracy 
dwuzmianowej jest informacją dla 
wykonawcy, że tego oczekujemy i taką 
możliwość dopuszczamy, bo zależy 
nam na czasie. Ale nie mamy narzędzi, 
by to firmie narzucić. Odpowiedzialny 
za plac budowy jest dyrektor kontraktu 
wspólnie z wynajmującym go wyko-
nawcą. Mają oni tak zorganizować 
robotę, by zrobić dobrze i w terminie.  
W przypadku ul. Wodzisławskiej pla-
nujemy położenie ostatniej warstwy 
asfaltu na całej szerokości drogi, co 
eliminuje „szew” na środku pasa drogo-
wego, powodujący wnikanie w strukturę 
drogi wilgoci. Wtedy jednak całkowite 
wyłączenie z ruchu potrwa trzy, cztery 
dni, jest więc logiczne, by taką robotę 
wykonać w weekend, przy mniejszym 
ruchu. Ale my możemy to wykonawcy 
co najwyżej zasugerować, a nie wyma-
gać — tłumaczy Janusz Koper.

Najwięcej krytycznych uwag mieli 
przedsiębiorcy skarżący się na ograni-
czenie klienteli, co poważnie wpływa 
na kondycję firm. Właściciel marketu 
w rejonie ul. Hetmańskiej, który pro-
wadzi w okolicy remontowanej ulicy 
jeszcze inne firmy twierdził, że musiał 
zwolnić z pracy kilka osób, a z po-
wodu złego oznakowania do sklepu 
nie dojeżdżają dostawcy. W związku 
z tym padło pytanie o ewentualne 
rekompensaty finansowe, choćby 
w postaci obniżenia podatku od 
nieruchomości. Prezydent zapewnił, 
że wniosek każdego przedsiębiorcy w 
tej sprawie będzie rozpatrywany indy-
widualnie. Zarówno mieszkańcy, jak  

i  przedsiębiorcy wytykali zbyt wyso-
kie krawężniki i podjazdy do posesji, 
m. in. na odcinku między ulicami 
Hetmańską i Kadłubka, zjazd na ul. 
Witosa, Leśnej i in., a także stojące  
w środku chodnika słupy energetycz-
ne, które będą zapewne wymieniane, 
co grozi wyłączeniami prądu. Jedna 
mieszkanka skarżyła się na powstałe 
koło jej posesji zalewisko, z którego 
woda wlewała się do piwnicy. Kom-
petentnie i z „siłą spokoju” na kon-
kretne pytania odpowiadał dyrektor 
kontraktu, prosząc, by dać nowemu 
liderowi zadania szansę, zapewnił 
też, że przedstawione uciążliwości 
zostaną zlikwidowane. 

Janusz Koper przypomniał, że 
do planowanego zakończenia in-
westycji zostało ok. dwóch miesięcy  
i na razie roboty idą zgodnie z har-
monogramem, co jest wynikiem 
działań wymuszonych przez miasto 
na wykonawcach. Zaapelował więc 
do uczestników spotkania o jeszcze 
trochę cierpliwości i przedstawił plan 
robót na najbliższe cztery tygodnie. 

Jeden z mieszkańców ze zde-
cydowanie „czarnym” poczuciem 
humoru stwierdził, że modernizacja 
ul. Wodzisławskiej była niepotrzebna, 
gdyż zmieni się tylko to, że samocho-
dy będą stały w korkach na nowym, 
a nie starym asfalcie. Prezydent, już 
całkiem poważnie, stwierdził, że 
Wodzisławską odciążyć może tylko 
budowa planowanej drogi Pszczyna-
Racibórz i ta inwestycja, choć jeszcze 
oddalona w czasie, jest dla miasta 
absolutnym priorytetem.

W realizacji końcowej fazy re-
montu ul. Wodzisławskiej dużą rolę 
może odegrać aura – jeśli wyko-
nawców nie zaskoczy zbyt wczesna 
zima, termin inwestycji jest możliwy 
do utrzymania. — Czy dam głowę,  
że roboty zakończą się zgodnie  
z planem w połowie grudnia? — 
odpowiedział prezydent Fudali na 
tak postawione pytanie. — Będzie-
my robić wszystko, by tak się stało.  
Ale głowę mam tylko jedną...          (r)
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Spółka, która do marca bieżącego roku 
miała w statucie zapis, iż działa non profit, 
czyli nie dla zysku, w 2010 i w 2011 roku wy-
pracowała go w sumie 35,5 mln zł. A zatem, 
gdyby faktycznie działała non profit, spora 
część mieszkańców województwa płaciłaby 
za zużywaną przez siebie wodę mniej. 

Historia GPW jest zawiła. W PRL-u 
razem z obecnymi gminnymi wodociągami 
tworzyło ono wielozakładowe Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Katowicach. Po ustrojowych przemia-
nach, w 1991 roku wojewoda katowicki 
podzielił je na rejonowe przedsiębiorstwa 
wodociągowe, które stały się własnością 
gmin. Z kolei GPW, wydzielone w czasie 
podziału WPWiK, a zajmujące się hurtową 
sprzedażą wody, przekształcono w spółkę 
Skarbu Państwa. Jej właścicielem, mimo 
starań gmin o jego przejęcie, został samo-
rząd województwa. W 2007 roku Minister 
Skarbu Państwa nieodpłatnie przekazał sa-
morządowi województwa śląskiego 80 proc. 
akcji GPW (wartość nominalna 480 mln zł).  
15 proc. akcji trafiło do pracowników 
wojewódzkich wodociągów, zaś pięć proc. 
pozostawił sobie Skarb Państwa. Według 
statutu nadanego przez Ministra Skarbu 
Państwa, GPW było przedsiębiorstwem 
użyteczności publicznej działającym na 
zasadzie non profit, czyli bez generowania 
zysku, a posiadaczom akcji nie przysługi-
wało prawo do rocznej dywidendy, czyli 
udziału w ewentualnych zyskach spółki.

W czerwcu tego roku zgromadzenie 
akcjonariuszy GPW zdecydowało o prze-
znaczeniu zysku za rok 2011 i wypłaceniu 
dywidendy. Ku dość powszechnemu zdzi-
wieniu okazało się, że ów zysk wyniósł bli-
sko 21 mln zł, a na dywidendę przeznaczono 
z tego 15,2 mln zł. Dopiero wtedy wyszło na 
jaw, że w połowie marca tego roku nadzwy-
czajne walne zgromadzenie akcjonariuszy 
GPW w istotny sposób zmieniło statut, 
wykreślając zapis o działalności non profit 
i wprowadzając prawo do dywidendy. W 
sierpniu pojawiła się następna informacja; 
kolejne nadzwyczajne walne akcjonariuszy 
GPW podzieliło zysk spółki za rok 2010. 
Uzbierało się tego prawie 14,5 mln zł; na 
dywidendę przeznaczono z tego 10,3 mln zł.

Jak wyliczyli eksperci Śląskiego Związku 
Gmin Powiatów, gdyby GPW zrezygnowało 
tylko z zysku, który przeznaczyło na wypła-
tę dywidendy za 2010 i 2011 r., mogłoby 

sprzedawać w tym roku wodę po 1,94 zł za 
metr sześcienny, a nie po 2,04 zł, jak miało 
to miejsce. Wiadomo zaś, że hurtowa cena 
wody przekłada się później na wysokość 
rachunków, które gminne wodociągi wy-
stawiają mieszkańcom.

— Przystąpienie do działań prowadzących 
do wypłaty dywidendy przez GPW zostało 
zainicjowane przez głównego akcjonariusza 
(samorząd województwa śląskiego – przyp. 
red.), ponieważ forma ta stanowi wyraz 
efektywnego wykorzystania aktywów woje-
wództwa, co przy tak dużym zaangażowaniu 
kapitałowym w spółkę jest w pełni uzasad-
nione. Na marginesie: warto zwrócić uwagę, 
że na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 
przeznaczono jedynie część zysku, jaki GPW 
wypracowało w latach 2010 i 2011 — ko-
mentuje Aleksandra Marzyńska, rzecznik 
prasowy, Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Śląskiego. Tylko, że gdy urząd 
marszałkowski mówi o „zaangażowaniu 
kapitałowym” samorządowcy zwracają 
uwagę, że wszystkie akcje wodociągowej 
spółki samorząd województwa dostał od 
Skarbu Państwa za darmo.

Pytań jest wiele. Samorządowcy pytają 
przede wszystkim, jak to możliwe, że spółka 
mająca w statucie zapis o działalności non 
profit, w ciągu dwóch lat przed dokonaniem 
umożliwiających to zmian w statucie, wy-
pracowała taki zysk. Śląski Związek Gmin 
i Powiatów wystosował już do marszałka 
województwa pismo, w którym domaga 
się podjęcia działań, które doprowadzą 
do rozważnego kalkulowania cen wody 
sprzedawanej przez GPW. Na koniec 
podkreślono dobitnie, że jeśli GPW bę-
dzie nastawione głównie na wypracowanie 
zysku, to może się okazać, że gminom i ich 
spółkom wodociągowym bardziej opłaca się 
zainwestować we własne ujęcia wody lub  
w poszukiwanie jej alternatywnych źródeł 
np. w pobliskich Czechach, skąd wodę spro-
wadza już Jastrzębie Zdrój. — Mieszkańcy 
Rybnika płacą za wodę o tyle więcej, o ile 
GPW na transakcji z naszym PWiK chce 
zarobić. Patrząc na dywidendę, którą z GPW 
otrzymał marszałek województwa, można 
powiedzieć, że gdy w tym roku nasze PWiK 
podniosło cenę kubika wody o 18 groszy,  
to w tej podwyżce było 10 groszy haraczu 
dla marszałka — komentuje krótko Adam 
Fudali, prezydent Rybnika.

(WaT)

A m b e r  w a t e r
— To zwykła granda — mówią śląscy samorządowcy. Górnośląskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów, śląski monopolista, od którego kupuje 
hurtem wodę większość miejskich przedsiębiorstw wodociągowych  
w województwie śląskim, również PWiK Rybnik (73 proc. dostarcza-
nej wody), okazało się maszynką do zarabiania pieniędzy. 

W trzecią sobotę października 
drogowcy na placu budowy ul. 
Wodzisławskiej pracowali do 13.

C
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Są groby, o których pamięta niewielu
Również w Rybniku, na cmentarzu komunalnym 

przy ul. Rudzkiej. To mogiły zmarłych, którzy nie 
pozostawili nikogo, kto zadbałby o ich pochówek. 
Wtedy ten obowiązek spada na gminę, a koszt po-
grzebu pokrywany jest ze świadczenia społecznego. 
Pochówek taki odbywa się w zwyczajowo przyjętym 
porządku, a kiedy wiadomo, że osoba zmarła była 
wierząca, również z udziałem kapłana. Takich grobów 
w części komunalnej rybnickiego cmentarza przy ul. 
Rudzkiej, położonych w trzech kwaterach (XVI; 
XIXa i IX) po prawej i po lewej stronie od wejścia 
od ul. Janiego, jest 235. To głównie mogiły samotnych 
pensjonariuszy domów opieki, hospicjów czy osób 
bezdomnych, wśród nich jest też kilka grobów bezi-
miennych. Ale są to również groby zmarłych, których 
krewni z różnych przyczyn nie mogą lub, częściej, nie 
chcą, sprawić pochówku. Przypomnijmy, że zgodnie  
z ustawą O cmentarzach i chowaniu zmarłych, rodzi-
na ma prawo, a nie obowiązek pochowania bliskiej 
osoby i może się tego prawa zrzec. Jak mówią pra-
cownicy Działu Cmentarzy Komunalnych Zarządu 
Zieleni Miejskiej, który cmentarzem zarządza, zdarza 
się, że po wcześniejszej odmowie sprawienia pochów-
ku, po opadnięciu emocji i przemyśleniu sprawy, 
krewni decydują się jednak pogrzeb zorganizować. 

W kwaterze XVI miejsca spoczynku zaznaczone 
są  krzyżem z  imienną tabliczką i niewielką płytą  
z przodu, kwatery IX i XIXa zapełniają płaskie mo-
giły z niewielkim, niskim nagrobkiem z danymi zmar-
łego, tzw. „groby amerykańskie”, znane nam choćby  
z amerykańskich filmów. Groby te, mniej kosztowne  
i łatwe w utrzymaniu, są coraz częściej wybierane rów-
nież przez rodziny organizujące pochówek. Czyżby 
rodziła się nowa tendencja w opozycji do kosztow-
nych i niekoniecznie estetycznych, nagrobków?

Bo nie bez znaczenia jest materialny 
wymiar pamięci 
...estetyka cmentarzy i nagrobków oraz ich wystrój 

czy też mniej tradycyjne sposoby chowaniu zmarłych. 
Mimo zastrzeżeń Kościoła, coraz więcej osób decy-
duje się na kremację. Funkcjonujące w Rybniku od 
1998 roku  kolumbarium czyli cmentarna budowla 
na urny z prochami, mieści ich już 122 nisze, z czego 
92 są zajęte. Działające również w tej sferze prawo 
popytu sprawiło, że w 2013 r. planowana jest rozbu-
dowa kolumbarium o kolejne „piętra”. Od 2000 r. 
na usytuowanych na północnym skraju cmentarza 
„polach urnowych” powstało 300 nisz ziemnych,  
z czego zajętych jest 233. Najpopularniejsza jest nisza 
dwuurnowa, ale są również na cztery i sześć urn. Ta 

część cmentarza wygląda szczegól-
ne estetycznie i jednolicie, bo nisze 
są jednakowe, a rodzina wybiera 
tylko kamień na nagrobek. Nie-
opodal znajduje się również Krąg 
Pamięci, gdzie istnieje możliwość 
pogrzebania prochów. Wciąż 
jednak najwięcej pochówków jest  
w tradycyjnych grobach ziemnych, 
a tych rybnicki cmentarz komunal-
ny liczy prawie 7,5 tys. nagrobków, 
co oczywiście nie jest tożsame  
z liczbą pochówków. 

Zabliźnioną już raną na cmen-
tarzu jest zbiorowa mogiła po-
wstała po makabrycznym osunię-
ciu się cmentarnej skarpy w czasie 
powodzi w 1997, co spowodowało 
zniszczenie prawie 300 grobów. 
Rybnicki cmentarz ma też swoją 
aleję zasłużonych, przy której po-
łożone są groby m.in.: założycielki 
Przygody Renaty Hupki, b. pre-
zesa elektrowni Rybnik Tadeusza 
Sopickiego czy b. komendanta 
miejskiej policji Huberta Hanaka.

W połowie lat ‘90 roku, na 
granicy cmentarza parafialnego 
i komunalnego powstał Monu-
ment poświęcony pamięci Tych 
pochowanych w obcej ziemi  

i Tych, co grobów nie mają, w tym ofiar Katynia  
i innych miejsc kaźni. Monument jest często miej-
scem organizowanych przez miasto obchodów 
rocznic ważnych wydarzeń historycznych związanych 
z walką o niepodległość Rzeczpospolitej.         

Opiekę nad cmentarzami komunalnymi 
... sprawuje Zarząd Zieleni Miejskiej poprzez dział 

Cmentarzy Komunalnych, którego siedziba znajduje 
się w zabudowaniach cmentarza przy przy ul. Rudz-
kiej. W mieście istnieją cztery cmentarze komunalne: 
przy ul. Rudzkiej (11,4 ha), w Chwałęcicach przy 
ul. Karłowej (ponad 0,5 ha), w Chwałowicach przy 
ul. Kamiennej (prawie 2,7 ha) i w Boguszowicach 
Starych przy ul. Zadumy (prawie 3,5 ha). Dwa  
z nich, w Chwałowicach i Boguszowicach,  w 2002 r. 
miasto oddało w dzierżawę, ale sprawuje nad nimi 
nadzór administracyjny. Zgodnie z przywoływaną już 
ustawą o cmentarzach, ich tereny są traktowane, jak 
miejsca zieleni urządzonej czyli parki, a służby ZZM 
dbają, by tak było w praktyce. Nowe kwatery urzą-
dzane są zgodnie z zasadami architektury parkowej:  
z alejkami, nasadzeniami odpowiedniej roślinności 
i klombami. DO ZZM należy też pielęgnacja drzew 
i krzewów, koszenie trawników,  utrzymanie dróg  
i ścieżek, a także obiektów budowlanych, urządzeń 
technicznych i sanitarnych, dbałość o media oraz 
wywóz odpadów i śmieci, 

Obowiązkiem administratora jest też wykony-
wanie wielu czynności prawnych jak prowadzenie 
różnego rodzaju ewidencji i ich uaktualnianie czy 
rezerwacja miejsc pod pochówek. Przypomnijmy, że 
co 20 lat należy opłacić grób, którym się opiekujemy,  
a także ewentualnie miejsce pod grób zarezerwo-
wane. Na razie odnalezienie poszukiwanego grobu 
przez internet jest niemożliwe, ale w każdej chwili 
można taką informacje otrzymać telefonicznie (tel. 
32/42 28 991) oraz oczywiście na miejscu, w biurze. 
Dział Cmentarzy Komunalnych wykonuje też 
usługi cmentarne związane z przechowywaniem  
i pochówkiem zwłok i prochów na terenie cmentarza  
– a szczegóły na www.rybnik.pl/zielen/.

Za kilka dni udamy się na cmentarze, by przywo-
łać pamięć o zmarłych bliskich i zapalić znicze na ich 
grobach. Na każdym cmentarzu są mogiły, przy któ-
rych nikt się nie pojawi. Pamiętajmy również o nich...

(r)
Kierowcom przypominamy, że od 30 paździer-

nika do 2 listopada w rejonie cmentarzy będzie 
obowiązywać inna niż zwykle organizacja ruchu 
samochodowego. Na wielu ulicach zostanie 
wprowadzony ruch jednokierunkowy, ale też 
zakazy zatrzymywania się i postoju. Parkingi 
położone bezpośrednio przy nekropoliach będą 
w tym czasie przeznaczone dla osób niepełno-
sprawnych i w podeszłym wieku. Zachęcamy 
do korzystania w tych dniach z komunikacji 
miejskiej. 1 listopada miejskie autobusy będą 
kursować jak w niedzielę natomiast 2 listopada, 
w ograniczonym zakresie, czyli tak jak w tygo-
dniu, ale bez kursów szkolnych.

Więcej na stronie internetowej miasta 
www.rybnik.eu. 
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Nie wszystek umrę
Odchodząc, pozostaniemy w pamięci tych co zostali. Krewnych, przyjaciół, 

znajomych. Siły pamięci i tradycji, a także potrzeby metafizycznego kontaktu  
z utraconymi bliskimi, dowodzą miliony ludzi odwiedzających polskie nekropolie 
w dniu Wszystkich Świętych i w Zaduszki. 

Są groby, o których pamięta niewielu
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Wolontariusze z rybnickiego 
hospicjum domowego im. św. 
Ojca Rafała Kalinowskiego często 
towarzyszą swoim podopiecznym 
w ostatnich chwilach ich życia. 

Czuwają przy umierających, modlą 
się za nich, są wsparciem dla zroz-
paczonych rodzin. — Gdy umiera 
bliski, rodzina na ogół jest rozbita  
i zdenerwowana. To sprawia, że ten, 
który odchodzi, również staje się 
niespokojny. Często radzimy bliskim, 
by w tym trudnym dla nich momencie 

spróbowali się wyciszyć. To oczywiście 
nie jest łatwe, ale osoby w stanie ago-
nalnym nie można szarpać, albo mówić 
do niej podniesionym głosem. Trzeba 
po prostu zapewnić spokój. Czasem 
wystarczy obecność żony, która potrzy-
ma umierającego męża za rękę. Często, 
w tej ostatniej chwili ludzie mają sobie 
coś ważnego do powiedzenia. Zwykła 
obecność i ciepłe gesty wystarczą. Być 

może w ten sposób cierpienie zostaje 
mu skrócone — mówi Zofia Wieczorek, 
wolontariuszka z rybnickiego hospi-
cjum. Przyznaje, że przeżywa śmierć 
każdego z podopiecznych. Wtedy 
pomaga modlitwa i wiara, że śmierć 
nie jest końcem wszystkiego. 

Te doświadczenia nie pozostają 
bez wpływu na życie wolontariuszy, 
którzy nie tracą kontaktu z rodzinami 

swoich zmarłych podopiecznych. Pani 
Zofia podkreśla, że odkąd pracuje  
w hospicjum, inaczej patrzy na swoje 
życie: — Mam pełną świadomość tego,  
że wszystko przemija. Każdy z nas 
kiedyś zostawi najbliższych, dom, 
przedmioty. To wielka nauka pokory. 
Czasem myślę o tym, czego będę 
potrzebowała, gdy nadejdzie moment 
mojej śmierci. Na pewno bliskości  
i siły Boga. Oczywiście chciałabym, by 
wtedy były przy mnie bliskie mi osoby 
— mówi.                      (D)

Jak przeżywamy utratę bliskiej 
osoby?

Żałoba to rzecz niezwykle indywidualna, 
zależna od wielu czynników. Najgorzej jest 
przeżyć śmierć własnego dziecka. Badania 
pokazują, że bardzo wiele par po śmierci 
dziecka przechodzi poważny kryzys. Związ-
ki się rozpadają, ludzie żyją w konflikcie, 
niezrozumieniu – tak się dzieje nawet  
w 75 proc, przypadków. 

Żałobę można podzielić na etapy,  
o których wiemy, ale nie do końca możemy 
je kontrolować. Na początku jest szok  
i niedowierzanie. Potem odczuwamy ból 
psychiczny i świadomość straty, którym 
towarzyszy lęk. Wszystko wydaje nam 
się chwiejne, pojawia się gniew i poczu-
cie niesprawiedliwości, nadwrażliwość, 
przewlekły stres. Kolejny etap to ochrona 
siebie – szukamy izolacji, wycofujemy się 
z kontaktów towarzyskich, skupiamy na 
cierpieniu. Ta postawa samotności jest 
potrzebna po okresie wyczerpania we-
wnętrzną walką. Reakcja fizyczna może 
przypominać depresję lub rzeczywiście 
ona się pojawia. Wtedy regenerujemy siły, 
co pozwala nam wrócić do równowagi. 
Powoli odzyskujemy kontrolę nad sytuacją, 
poszukujemy głębszego sensu śmierci. 
Ostatni etap to odnowa, rozwijanie nowej 
świadomości siebie. Stajemy się innymi 
ludźmi, uczymy się żyć bez bliskiej osoby. 
Czas jest tu sprawą indywidualną – proces 
może trwać rok, a po śmierci dziecka 
nawet kilka lat. Bywa, że nie kończy się 
nigdy – człowiek godzi się ze śmiercią, 
funkcjonuje, ale żałoba trwa. Te etapy to 
rozróżnienie teoretyczne, w praktyce mogą 
mieć różną długość i intensywność, a nawet 
występować równolegle – nie ma reguły.

Żałoba, zgodnie z tradycją, miała 
ściśle określoną formę, jak np. czarne 
ubranie. To wyraz bólu i cierpienia, ale 
także sygnał dla otoczenia, że jesteśmy 

w trudnej sytuacji. Dlaczego dzisiaj 
coraz częściej z nich rezygnujemy?

Być może z jednej strony chcemy 
zapomnieć o śmierci, która nam nie pa-
suje do współczesnego świata, a z drugiej 
czerń zdewaluowała się jako kolor żałoby. 
Najważniejsze jest to, co przeżywamy  
w sercu. Wspomnianych etapów nie da się 
skrócić ani pominąć. Nie możemy oceniać 
innych. Niektórym te zewnętrzne formy 
coś ułatwiają, podtrzymują kontakt ze 
zmarłym w pierwszym, najtrudniejszym 
okresie. Kiedyś rodzina miała mnóstwo 
obowiązków w związku z czuwaniem przy 
zmarłym, organizowaniem pogrzebu. Dziś 
wszystko chce za nas zrobić zakład pogrze-
bowy, częściowo odbierając głębię przeżyć 
związaną ze stratą bliskiej osoby. 

Co się dzieje w sytuacji, jeśli nasze 
relacje ze zmarłym nie były dobre?  

Zawsze wydaje się, że ktoś czegoś nie 
dopełnił, ale nie można pielęgnować  
w sobie poczucia winy i żalu do zmarłego. 
Wszystkie emocje negatywne najlepiej 
zwerbalizować – wypowiedzieć, nazwać, 
usłyszeć. Nawet jeśli doznaliśmy krzywdy 
ze strony zmarłego, jego śmierć nie jest 
obojętna. Osoba w żałobie oczekuje, że 
ktoś ją wysłucha. „Wygadanie się” zmniej-
sza ciężar, jest nam lżej, jeśli wypowiemy 
swój ból.

A jak sami sobie możemy skutecznie 
pomóc?

Największa pustka pojawia się po 
pogrzebie. Mówienie do zmarłego lub do 
jego zdjęcia może uspokajać, ale nie należy 
przesadzać. Nie możemy się bać rozmów  
o tej osobie. Jeśli się zamykamy, nie przeży-
wamy żałoby naprawdę, do końca, to tylko 
gromadzimy emocje. Zmarły nie może 
być tematem tabu, bo to nie pozwoli nam 
wrócić do normalnego życia.

Kiedy należy szukać pomocy  
u specjalisty?

Są osoby, które nie chcą ujawniać swo-
ich przeżyć, nie chcą nikogo angażować  
– i trzeba to uszanować. Jeśli jednak ktoś czu-
je się bezradny, rodzina i przyjaciele nie są  
w stanie mu pomóc, zaczyna źle funkcjo-
nować, a życie toczy się obok niego – warto 
szukać pomocy psychologa lub psychiatry.

Rozmowy o zmarłych, wspominanie 
towarzyszą nam nad grobami bliskich 
w dniu Wszystkich Świętych.

Można powiedzieć, że to święto ma 
funkcję terapeutyczną, Wspomnienia 
zmarłych, rozmowy o śmierci nie muszą 
być ponure. Przypominajmy wspólnie 
przeżyte sytuacje, radości, czasem nawet 
coś zabawnego. Osoba tak długo żyje, jak 
o niej myślimy i mówimy.

Jak powinniśmy się odnosić do osób 
w żałobie? Jak możemy im pomóc?

Znam osoby, które bardzo boleśnie 
odczuły to, że ludzie ich unikali. Boimy się, 
bo jesteśmy bezradni, boimy się płaczu. Nie 
chcemy skrzywdzić, ale też nie wiemy jak 
pomóc. Unikanie żałobnika nie jest dobre. 
Osoba w żałobie jest wśród żywych. Raczej 
chodzi o to, żeby być, wysłuchać tego, co 
chce powiedzieć. Dobre rady i pocieszanie 
mogą denerwować. Nie powinniśmy unikać 
tematów związanych ze zmarłym i jego 
odejściem. Warto zaproponować pomoc 
w codziennych obowiązkach, jednak bez 
narzucania się. 

Kobiety, które straciły dzieci zaraz po 
narodzinach bądź w wyniku poronienia 
mówią, że nie chcą słuchać słów pocie-
szenia typu „nie martw się, jesteś jeszcze 
młoda” etc. Najgorsze chwile przeżywały 
po powrocie do domu, gdzie wszystko 
było przygotowane na przyjście dziecka. 
Wtedy ta pomoc jest potrzebna. Ważny jest 
kontakt z osobami, które mają podobne 
doświadczenia – oni się siebie nie boją, nie 
wstydzą, mogą się wzajemnie wzmocnić. 
Co roku ,15 października, jest obchodzony 
Dzień Dziecka Utraconego. Najbliższa 
grupa wsparcia działa w Rydułtowach.

Jak dzieci przeżywają stratę?
Tak jak dorośli, bardzo różnie… Spotka-

łam się z sytuacją, że zginął ojciec bardzo 
mocno związany ze swoim sześcioletnim 

synem. Jego związek z synem był bardzo 
bliski. Reakcją dziecka były blokada, bunt, 
złość, że tata go zostawił. Nie chciał o nim 
mówić, patrzeć na zdjęcia, pojawiły się na-
wet problemy z chodzeniem jako fizyczne 
objawy tej trudnej sytuacji. Najmłodsi cza-
sem wyładowują emocje poprzez rysunki. 
Po tak dotkliwej stracie dzieci bywają bar-
dziej krnąbrne, drażliwe, mogą pojawić się 
objawy somatyczne. Nastolatki, w których 
rodzinach ktoś umiera bądź choruje, często 
stają się dojrzalsze, nieraz ukrywają swoje 
emocje, co może być niebezpieczne. Płacz 
pomaga, bo oczyszcza. Powinniśmy jak 
najwięcej rozmawiać. Dzieci muszą czuć 
ciepło, miłość, obecność, zainteresowanie, 
akceptację. To pomaga zapełnić pustkę. 
Trzeba jednak uważać, by przy okazji nie 
wyświadczyć im niedźwiedziej przysługi; 
nie można na wszystko pozwalać... 

Czy ludziom wierzącym, religijnym 
jest łatwiej?

Osoby wierzące mają łatwiej dzięki świa-
domości, że jest Ktoś, kto nad nimi czuwa, 
kto im pomoże, a śmierć nie jest końcem 
istnienia. Jednak „łatwiej” nie znaczy, że 
mniej cierpią. Młodszym dzieciom można 
wytłumaczyć, że rodzic poszedł do nieba, 
jest np. gwiazdką, patrzy z góry i dalej je 
kocha – to uspokaja, przywraca poczucie 
bezpieczeństwa.

Rozmawiała: Małgorzata Tytko
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— Po stracie bliskiej osoby jest nam ciężko, 
ale trzeba powrócić do życia – dla siebie, dla 
naszych bliskich — mówi Aleksandra Cichy.

O przeżywaniu żałoby po stracie bliskich mówi psycholog rybniczanka 
Aleksandra Cichy

Nie wstydźmy się łez

Odejść w spokoju
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16 października w dniu św. Jadwigi patronki budujących się 
kościołów i w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, przy ul. 
Górnośląskiej w dzielnicy Niedobczyce, vis-a-vis osiedla Wrębowa 
dziekan ks. St. Kołodziej poświęcił tymczasową kaplicę sąsiadującą 
z placem budowy kościoła przyszłej nowej parafii pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Obecnie w kaplicy mogącej pomieścić ok. 200 
osób będą odprawiane msze św. w niedziele i święta o 15 i 20. Po 
wybudowaniu kościoła zostanie rozebrana. Budowniczy ks. Dariusz 
Kreihs jeszcze w tym roku chce wyciągnąć mury kościoła z ziemi. 
Na wiosnę przyszłego roku zaplanowano wmurowanie przez me-
tropolitę kamienia węgielnego, a na rok 2015 zakończenie budowy.   

Z kolei 20 października metropolita katowicki ks. abp Wiktor 
Skworc, dokonał konsekracji kościoła Królowej Apostołów przy ul. 
Kościuszki. W maju 1982 roku nowo zbudowany wtedy kościół, 
poświęcił biskup katowicki ks. bp Józef Kurpas. Teraz w kościele, 
którego urządzanie zostało już ostatecznie zakończone, biskup or-
dynariusz m.in. namaścił świętymi olejami 12 zacheuszków (płytka 
z krzyżami na ścianie świątyni) nawiązujących do 12 apostołów. 
W ołtarzu, który później poświęcił, ks. abp. Skworc umieścił też 
relikwie św. Arnolda Janssena, założyciela zgromadzenia werbi-

stów. Na ten rok przypada kilka jubileuszy: 90-lecie obecności 
werbistów w Rybniku, 60-lecie parafii Królowej Apostołów  

i 30-lecie poświęcenia kościoła. 

Magistracki wydział komunikacji skorygował dwa przejścia dla 
pieszych w centrum miasta. Na pierwszy ogień poszły pasy na 
ul. Piłsudskiego i przejście prowadzące do dworca PKP. Wcześniej 
znajdowało się ono na samym szczycie ostrego łuku, co sprawia-
ło, że kierowcy jadący dwoma pasami tego jednokierunkowego 
odcinka często nie widzieli pieszych wchodzących na pasy z lewej 
strony. Popularną „zebrę” przesunięto kilka metrów dalej w stronę 
ul. Kościuszki, poprawiając w ten sposób widoczność. Dodatkowo 
między dwoma pasami ruchu zbudowano tam wysepkę spoczyn-
kową dla pieszych, dzięki której mogą oni przechodzić przez tą 
ruchliwą ulicę na raty. By uchronić pieszych przed zgubnymi skut-
kami przyzwyczajeń, w miejscu wejścia na dawne pasy ustawiono 
zagradzające drogę biało-czerwone barierki.

Urzędnicy zmienili też organizację ruchu pieszych na placu poło-
żonym między starą częścią magistratu przy ul. Chrobrego a pocztą 
przy ul. Korfantego. Reorganizacji dokonano zmieniając ustawienie 
betonowych donic z bylinami i malując nowe oznakowanie po-
ziome. Do tej pory piesi wychodzący z ul. Zamkowej i zmierzający  
w stronę ul. Miejskiej nie korzystali z wydłużającej drogę ścieżki 
dla niezmotoryzowanych, ale skracali sobie drogę idąc skrajem 
jezdni. Teraz mogą korzystać z nowej, wygodnej ścieżki zakończonej 
przejściem dla pieszych u wylotu ul. Pocztowej.

Po tym, jak przejechał po nim bezzałogowy pojazd gąsienicowy, 
z granatowego forda zostało niewiele. Na szczęście całe zdarzenie 
było elementem prezentacji przygotowanej w ramach konferencji 
„Wojsko Polskie – służba i technika”, zorganizowanej 15 paździer-
nika przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Rybniku, Centrum 
Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Poli-
techniki Śląskiej oraz Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki 
Śląskiej w Rybniku. Celem konferencji była promocja Narodowych 
Sił Rezerwowych oraz nowoczesnych technologii bezpieczeństwa 
i obronności. Zaprezentowano też dorobek naukowy Politechniki 
Śląskiej. Konferencja skierowana była do uczniów klas maturalnych, 
pracodawców oraz przedstawicieli uczelni wyższych i administracji 
publicznej zajmujących się sprawami obronnymi. Pierwszą część  
w budynku CKI Politechniki Śląskiej, wypełniły prelekcje m.in. na 
temat zasad naboru i warunków odbywania służby w Narodowych 
Siłach Rezerwowych. Najciekawszy był pokaz sprzętu wojskowego 
na terenie firmy Marat. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć wypo-
sażenie 18. Batalionu Powietrzno-Desantowego z Bielska-Białej, 
usiąść w Rosomaku i Hummerze, a także zobaczyć w akcji – mimo 
początkowych problemów – bezzałogowy pojazd gąsienicowy o na-
pędzie hybrydowym. Zbudowano go w ramach projektu badawczo-
rozwojowego, realizowanego przez konsorcjum, które stworzyły 

Politechnika Śląska, Huta Stalowa Wola, firma Wasko i Akademia 
Górniczo-Hutnicza. Dzięki zastosowaniu napędu hybrydowego 
pojazd może poruszać się bez uruchamiania silnika spalinowego, 
co ogranicza emisję spalin, hałasu oraz ciepła. — Można nim stero-
wać jednym palcem — mówił Karol Jędrasiak z Politechniki Śląskiej 
o zaawansowany układzie sterowania gąsienicowym pojazdem. 
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W pierwszy weekend października w ośrodku w Kamieniu 
odbyło się ogólnopolskie szkolenie dla trenerów programu 
„Młodzi Sportowcy”, powadzonego przez Olimpiady Specjalne 
Polska. Zorganizował je śląski oddział regionalny OS oraz rybnic-
ka sekcja terenowa Promyk, działająca przy Specjalnym Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nazywanym popularnie Szkołą Życia. 
Celem programu jest wprowadzenie do świata sportu niepełno-
sprawnych intelektualnie przedszkolaków, które dopiero za kilka 
lat (od ósmego roku życia) będą mogły brać udział w oficjalnych 
zawodach. W trakcie szkolenia Sylwia Olesińska-Myśliwiec z Przy-
chodni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku i Magdalena 
Kasprzak z rybnickiej Szkoły Życia opowiedziały o realizacji pro-
gramu „Młodzi Sporowcy” w śląskim oddziale regionalnym OS,  
a także w Rybniku. Promyk realizuje program „Młodzi Sportowcy” 
od ponad roku. W zajęciach bierze udział grupa przedszkolaków 
uczęszczających na co dzień do Szkoły Życia. 

Wczesnym popołudniem w niedzielę 14 paździer-
nika małżeństwo mieszkające przy ul. Krakusa na skraju osiedla 
Nowiny wybrało się na spacer. W pewnym momencie, gdy szli 
chodnikiem zapadły się pod nim płytki chodnikowe i wpadli do 
ziemnego zapadliska głębokiego na ponad dwa metry. Kobieta  
w zaawansowanej ciąży i jej mąż trafili do szpitala, gdzie udzie-
lono im niezbędnej pomocy. Jak się okazało zapadlisko powstało  
w wyniku uszkodzenia kolektora sanitarnego. Wypływające z niego 
ścieki wypłukały podbudowę chodnika. Jak ustalono, kanalizację 
uszkodziła firma, która na zlecenie Taurona dokonywała tam tzw. 
przewiertu sterowanego, by bez wykopów poprowadzić tamtędy 
światłowód. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku 
naprawiło uszkodzony kolektor na koszt firmy, która go uszkodzi-
ła. Ma ona również zadbać o przywrócenia drogi i chodnika do 
stanu pierwotnego. 

Przy przysłowiowej psiej pogodzie, w niedzielę 7 października 
w ośrodku w Kamieniu odbyła się doroczna 27. Krajowa Wystawa 
Psów Rasowych, zorganizowana przez rybnicki oddział Związku 
Kynologicznego w Polsce. Niestety, padający właściwie bez prze-
rwy deszcz skutecznie zniechęcił wielu mieszkańców Rybnika i 
okolic. Zwykle wystawę odwiedzało około dziesięciu tysięcy osób, 
tym razem biletów sprzedano niecałe trzy tysiące. Finał wysta-
wowego konkursu, tzw. Best in Show z udziałem zwycięzców 
poszczególnych grup, odbywał się co roku w wypełnionym po 
brzegi amfiteatrze. Tym razem świecił on pustkami. Za najpięk-
niejszego spośród blisko 950 psów uznano 15 miesięcznego 
niemieckiego wyżła szorstkowłosego o rozbudowanym imieniu 
Mool Patrick Haus, należącego do Justyny Szkudłabskiej z Wisły. 
Tradycyjny już konkurs młodego prezentera w grupie młodszej 
wygrał 11-letni rybniczanin Maciej Wilkoń, prezentujący swoją 
sznaucerkę średnią Gili, która tydzień później, na podobnej 
wystawie w Gliwicach, wygrała swoją rasę. Najliczniej reprezen-
towaną na rybnickiej wystawie rasą były owczarki niemieckie 
(40 psów), co organizatorzy łączą z faktem, iż oceniał je sędzia 
z Niemiec, a ocena sędziego z kraju pochodzenia danej rasy ma 
dla hodowców znaczenie szczególne. Dzień wcześniej, jeszcze 
przy pięknej pogodzie, w Kamieniu odbyła się zorganizowana 
przez rybnickich kynologów po raz pierwszy, krajowa wystawa 
psów myśliwskich, na której wystawiono do oceny 229 psów. Tu 
najwięcej było labradorów (23), które nie przez wszystkich uzna-
wane są za psy aportujące. Zwycięzcą myśliwskiej wystawy został 

standardowy jamnik szorstkowłosy Del Piero z Czech.
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— Nowożeńcy byli zaskoczeni, ale bardzo 
zadowoleni — mówi Izabela Barska-Kaczmar-
czyk ze studia tańca Vivero o niecodziennym 
prezencie ślubnym, jaki czekał na Dominikę 
Rączkę i Konrada Szpilę, którzy pobrali się 
13 października. Kilkaset osób odtańczyło na 
schodach przed Teatrem Ziemi Rybnickiej, bi-
jący rekordy popularności, taniec do piosenki 
„Gangnam Style” koreańskiego rapera Psy. 
Hit podoba się panu młodemu, stąd właśnie 
prezent-niespodzianka, która zaskoczyła na-
wet samych pomysłodawców. — Nie spodzie-
waliśmy się aż tak dużego zainteresowania i 
cieszymy się, że wszystko się udało — mówi 
Izabela Barska-Kaczmarczyk. Skrzyknęli się 
przez internet, gdzie umieszczono filmik z 
opracowanym na zajęciach tanecznych pro-
stym układem choreograficznym. Każdy mógł 
się go nauczyć i odtańczyć w sobotnie popołu-
dnie. Najwięcej było młodych ludzi, których 
do udziału namówili Dawid Lepiocha i Adam 

Bober. Gimnazjaliści już wcześniej planowali podobną taneczną akcję 
na rybnickim rynku, więc połączono siły. Wspólny taniec był możliwy 
również dzięki zaangażowaniu Karoliny Kotyrby, Patrycji Misiewicz 
i Roksany Kołodziejczyk ze ST Vivero, a Rybnickie Centrum Kultury 
udostępniło głośniki, z których popłynęła piosenka „Gangnam style”. 

Niemal dwa i pół tysiąca osób odwiedziło w pierwszą 
sobotę października rybnicką elektrownię podczas zor-
ganizowanego tam po raz siódmy dnia otwartego. Jeden  
z największych w regionie zakładów produkcyjnych po raz 
pierwszy otworzył swe podwoje pod zmienioną we wrześniu 
nazwą, jako EDF Rybnik. Główną atrakcją była możliwość 
zwiedzenia przedsiębiorstwa. Zwiedzający obejrzeli krótki 
film ukazujący pracę elektrowni, weszli do maszynowni,  
w której znajduje się sporych rozmiarów turbina i generator 
prądu, zobaczyli kotłownię, elektrofiltry oraz instalację mo-
krego odsiarczania spalin. Zajrzeli również do serca zakładu 
– jednej z czterech funkcjonujących tutaj nastawni bloko-
wych. Pracownicy sterują i nadzorują tu pracę poszczegól-
nych urządzeń. Sporo atrakcji czekało również na zewnątrz.  
W specjalnie przygotowanym namiocie można było zobaczyć 
pokazy sekcji artystycznych oraz sportowych działających  
w Fundacji Elektrowni Rybnik oraz występ zespołu blueso-
wego Sekcja z Włoch, złożonego w części z pracowników 
rybnickiego EDF-u. Zwiedzający mogli również spróbować 
swych sił w zawodach wioślarskich na sucho (wyścigi na 
ergometrach) i zasiąść za kierownicą pojazdu o napędzie 
elektrycznym. Przy wsparciu elektrowni zaprojektowali go  
i zbudowali studenci Politechniki Śląskiej. Na zawodach or-
ganizowanych na torze Formuły 1 w Wielkiej Brytanii, pojazd 
ten wśród załóg z całego świata zajął drugie miejsce.

W sobotę 6 października w hali sportowej popularnego „Ekono-
mika” odbył się VI Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego 
„O Kryształową Kulę” INŻBUD CUP Grand Prix Polski Rybnik Open 
2012, zorganizowany przez działającą w mieście akademię tańca 
Nadir. Na parkiecie zupełnie odmienionej scenografią hali w róż-
nych kategoriach rywalizowały 174 pary taneczne z 51 klubów 
z całej Polski, a także z Czech, Słowacji i Ukrainy. 50 z nich na 
otwarcie finałowej wieczornej gali zatańczyło poloneza. — Na 
tle turniejów organizowanych w innych miastach, Rybnik wypadł 
bardzo okazale. Tylko 14 turniejów w Polsce, w tym nasz rybnicki, 
odbywa się w randze Grand Prix. Sukces tym większy, że nasza 
para Oleksandr Teleshko-Natalia Żukowska w prestiżowej rzekomo 
klasie open, w stylu standardowym zajęła trzecie miejsce — mówi 

Dariusz Żukowski, organizator turnieju i ojciec Natalii. Kolejny 
międzynarodowy turniej taneczny ma się odbyć w Rybniku  

5 października przyszłego roku.
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W ostatnią sobotę września odbył się trzeci doroczny Rybnicki 
Marsz Autonomii, czyli członków i sympatyków Ruchu Autonomii 
Śląska, zorganizowany pod hasłem „Szczupakiem ku autonomii”. 
W samo południe członkowie RAŚ-u praktycznie z całego Śląska 
przeszli spod dworca PKP na rynek, gdzie odbył się wiec autono-
mistów. — Autonomia jest wspaniała, bo Śląsk syty, Polska cała! 
— to jedno z najczęściej powtarzanych w czasie tej żółto-niebieskiej 
manifestacji haseł. Na trasie w roli wodzireja wystąpił rybniczanin 
Paweł Polok, mający na swoim koncie kilka kontrowersyjnych 
przedsięwzięć. Już na rynku ideę śląskiej autonomii przedstawił 
Jerzy Gorzelik, a w ramach akcji „Weź sie szkloka od Ślązoka” 
przechodniów częstowano cukierkami. Ilu członków liczy oddział 
rybnicki Ruchu Autonomii Śląska nie wiemy, bo RAŚ jest w trakcie 

weryfikacji liczby swoich członków.

4 października, w dniu św. Franciszka z Asyżu, przed kościołem 
ojców franciszkanów w dzielnicy Smolna odbyło się praktykowane 
tu od pięciu lat święcenie zwierząt. Parafianie w różnym wieku 
zjawili się ze swoimi zwierzątkami. Najwięcej było oczywiście 
psów, ale o. Radomir święconą wodą pokropił też kilka kotów 
i królików, świnkę morską, żółwia i dwa laboratoryjne szczury. 
W czasie krótkiej modlitwy franciszkanin przypomniał zwierzęta 
występujące w Biblii: „Zwierzęta zostały zachowane w arce przed 
wodami potopu, a po potopie uczestniczyły w przymierzu, jakie 
Bóg zawarł z Noem. Paschalny baranek przypominał ofiarę składaną 
na pamiątkę wyzwolenia narodu wybranego z niewoli egipskiej. 

We wnętrzu wielkiej ryby ukrywał się Jonasz. Kruki żywiły 
Eliasza na pustyni.”

Festyn na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych zakoń-
czył IV Rybnickie Dni Kariery, które trwały od 15 do 19 października. 
Przygotowała je Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego. 
Tym razem impreza odbywała się pod nazwą „Praca: zawód czy 
kompetencje”, a celem przedsięwzięcia było propagowanie wśród 
młodych ludzi świadomego wyboru zawodu i planowanie kariery. 
W ramach RDK odbyło się szereg imprez o charakterze eduka-
cyjnym, informacyjnym i artystycznym. Na kiermaszu ofert pracy 
prezentowały się Młodzieżowe Biuro Pracy z Rybnika i punkty 
pośrednictwa pracy z regionu, a w rybnickim PUP można było 
zbadać swoje predyspozycje i uzdolnienia zawodowe oraz zna-
leźć pomoc w zaplanowaniu kariery zawodowej. Uczniowie kilku 
szkół ponadgimnazjalnych wzięli udział w debacie „Praca: zawód 
czy kompetencje” z udziałem specjalistów z zakresu poradnictwa 
zawodowego. Gimnazjaliści obejrzeli maraton filmów poświęcony 
popularnym zawodom, a pięciodniowe przedsięwzięcie zakończył 
festyn na terenie ZSE-U. Uczestnicy mieli okazję poznać specyfikę 
pracy kucharzy, kelnerów, barmanów i mistrzów cukierniczych. 

Rybnickim Dniom Kariery patronował prezydent miasta. 

3,7 tys. główek ozdobnej kapusty w dwóch kolorach 
– białym i czerwonym wyhodowali w tym roku i wysadzili już na 
miejskich skwerach i zieleńcach ogrodnicy z Zarządu Zieleni Miej-
skiej. Ozdobne warzywo efektownie prezentuje się m.in. na tzw. 
wieżach kwiatowych ustawionych w pobliżu pomnika papieża Jana 
Pawła II przed bazyliką św. Antoniego (320 sztuk) i przy schodach 
prowadzących do Teatru Ziemi Rybnickiej (480). Jednak najbardziej 
interesująco prezentują się kapuściane główki, z których wysadzono 
prawdziwy dywan (470 sztuk) przykrywający klomb na skwerze  
z fontanną w sąsiedztwie urzędu miasta. By otrzymać efektowne 
główki, w końcu marca w szklarniach zieleni miejskiej posadzono 
holenderskie nasiona. Później sadzonki zadołowano jeszcze na 
zagonach pod chmurką.
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Uroczystości rozpoczęły się w szkole od ślubo-
wania pierwszoklasistów. Następnie w kościele 
Królowej Apostołów odprawiono uroczystą mszę, 
której przewodniczył były metropolita katowicki, 
rybniczanin, ks. abp Damian Zimoń, będący absol-
wentem szkoły (matura 1952). — Tu kształtowano 
nasze charaktery i przekazywano rzetelną wiedzę. Tyle 
wspomnień, tyle przeżyć… — wspominał arcybiskup. 
Przypomniał o tegorocznym spotkaniu ze swymi 

kolegami ze szkolnej ławy zorganizowanym z okazji 
60-lecia matury. Arcybiskup zacytował też piękne 
słowa szkolnego hymnu napisane przez Wilhelma 
Szewczyka: „Szkoło przedziwnej urody, miasto 
w zadymce zieleni, tu się uczyli pogody synowie 
rybnickiej ziemi. (…) Węgiel kopali ojcowie, dzień 
brodził w złocie i czerni. W księgach szukali synowie, 
jak ojcom mają być wierni.” — Co to znaczy być wier-
nym ojcowiźnie w czasach dramatycznych wyborów? 
Jak być odpowiedzialnym w nieodpowiedzialnym 
świecie? Młody człowiek wchodząc do szkoły mógł 
jeszcze spojrzeć na wieże rybnickiej bazyliki, które mu 
podpowiadały: Sursum corda – w górę serca. Wokół 
was pojawia się pustka, a nawet pustynia. Świat tęskni 
za Bogiem, choć sam często o tym nie wie — mówił 
do młodzieży ks. abp Damian Zimoń. 

Jubileuszowe wystąpienie dyrektora szkoły Ta-
deusza Chrószcza, praktykującego polonisty, mia-

ło formę kilku listów. Adresatem jednego z nich 
był Antoni Janik z Krakowa, jeden z najstarszych 
żyjących absolwentów przedwojennego męskiego 
gimnazjum. Były w nim fragmenty bardzo wzru-
szające, poświęcone zmarłym profesorom i drama-
tycznym losom osób ze szkołą związanych. Ale był 
też rzeczowy wykład o początkach szkoły obalający 
argumenty tych, którzy jej wiek chcą liczyć od 
daty powstania szkoły powołanej do życia przez 

władze zaborcze. — Pruskie gimnazjum królewskie 
otwarto w budynku przy obecnej ul. Cmentarnej  
w 1908 roku. W latach 1910-11 zbudowano dla jego 
potrzeb nowy obiekt przy ul. Kościuszki, najstarszą 
część naszej obecnej szkoły. 19 października 1911 r.  
dokonano uroczystego otwarcia obiektu. Gim-
nazjum to miało być „wierną ostoją niemczyzny, 
miejscem pielęgnowania niemieckiego śpiewu, 
mowy, nauki i niemieckich obyczajów”. Powstania 
śląskie spowodowały historyczny zwrot ku Polsce, 
w wyniku czego niemieckie gimnazjum zakończyło 
działalność 28 czerwca 1922 roku. Nauczyciele, 
poza jednym, wyjechali, nie wydając uczniom 
świadectw. Dokumentacja szkoły, co pieczętuje fakt 
zakończenia przez nią działalności, została wywie-
ziona do niemieckiego Wrocławia. Budynek przejął 
w imieniu władz polskich ks. Okrent. Ks. dr Stefan  
Siwiec zorganizował na podstawie decyzji minister-

stwa Oświecenia Publicznego polskie Państwowe 
Gimnazjum  nr 874. Do szkoły prowadzono 
zapisy, nie było promocji ze szkoły niemieckiej. 
Jednym z kryteriów przyjęcia była znajomość ję-
zyka polskiego. Nie wszyscy uczniowie mogli temu 
sprostać. Pierwszą maturę zdawało w 1923 roku 
tylko dwóch abiturientów. 30 ich kolegów wybrało 
prywatną szkołę niemiecką, zorganizowaną nie 
bez dramatycznego sprzeciwu polskiego burmistrza 
Władysława Webera, a działającą krótko w naszym 
obiekcie, w pomieszczeniach przy ul. Rudzkiej,  
a potem w obecnej SP1 aż do 1937 roku, jako szkoła 
mniejszościowa. Nie antagonizm polityczny, który 
naszym przodkom przyniósł dramatyczne fakty  
o znamionach wojny domowej, a który dawno wy-
gasł, ale brak ciągłości przesądza o tym, że bez pro-
blemów „przełykamy pruskie początki” (odniesienie 
do artykułu w jednym z regionalnych tygodników), 
ale ich nie świętujemy — mówił Tadeusz Chrószcz, 
dyrektor I LO. Po jego wystąpieniu w szkolnej auli 
rozległy się gromkie brawa. — Żyjemy na ziemi 
trudnej, doświadczonej przez historię i obarczonej 
wieloma zawiłościami. Ale jedno, co jest dla nas 
najważniejsze to przywiązanie i miłość do ojczyzny. 
W tej szkole zawsze tę miłość krzewiliście i proszę 
by tak pozostało przez kolejnych 90 lat — powie-
dział Adam Fudali, prezydent Rybnika, składając 
dyrektorowi jubileuszowe gratulacje. 

W swojej dawnej szkole zjawili się m.in. aktor 
Olek Krupa i senator Józef Pinior, który jako rzecz-
nik finansowy „Solidarności” na kilka dni przed 
wprowadzeniem w Polsce w grudniu 1981 roku  
stanu wojennego, wycofał z banku, ratując przed 
służbą bezpieczeństwa 80 mln zł, związkowych 
oszczędności. W swoim wystąpieniu wspominał 
jakiej otwartości na Europę i świat nauczono 
go w I LO. Ale dorobkiem szkoły są nie tylko ci 
najbardziej znani absolwenci, ale całe pokolenia 
tych, którzy w jej murach zdobywali świadectwo 
dojrzałości i dojrzałości się nauczyli. 

„Powstańcy” to wciąż szkoła z humanistyczną 
duszą o czym najlepiej świadczy inny fragment 
listu dyrektora do Antoniego Janika: — Pyta 
Pan, co jeszcze ciekawego w szkole? Normalnie. 
Reforma. Uczniowie mają dysgrafię, dysleksję 
rozwojową i dyskalkulię. Nauczyciele dostosowują 
dla nich poziom wymagań, czy też niedomagań,  
a młodzi trzymają się za ręce i całują się, używają 
telefonów komórkowych, choć w szkole nie wolno 
i nie czytają, jak nigdy. Są cudowni. Świat się do 
nich śmieje — zaobserwował dyrektor Chrószcz. 

Wacław Troszka  

Ks. abp Damian Zimoń, absolwent szkoły jubilatki otrzymał od Tadeusza Chrószcza, dyrektora szkoły okolicznościowy upominek, ale jak 
zauważyliśmy, dużo większą przyjemność sprawiło mu jego wyjątkowe wystąpienie

Szkoła przedziwnej urody

Jubileusz 90-lecia I LO im. Powstań-
ców Śl., obchodzony uroczyście 13 
października, był okazją nie tylko do 
wielu niezapomnianych spotkań absol-
wentów z różnych roczników ze swymi 
szkolnymi kolegami i belframi. Dyrek-
tor szkoły Tadeusz Chrószcz w swoim 

wystąpieniu bardzo rzeczowo, z klasą, 
ale i z zawzięciem polemicznym dał 
odpór wszystkim tym, którzy przed ju-
bileuszem zarzucali szkole, że ta odcina 
się od swoich pruskich rzekomo począt-
ków i obchodzi niewłaściwą rocznicę. 
Opinie takie formułowali m.in. przed-

stawiciele Ruchu Autonomii Śląska. 
W auli, gdzie byli obecni zaproszeni 
goście z ks. abp. Damianem Zimoniem, 
absolwentem „Powstańców” i Adamem 
Fudalim, prezydentem Rybnika na cze-
le, wystąpienie dyrektora nagrodzono 
gorącymi brawami. 
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Gala jubileuszowa odbyła się 12 października 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej, a wzięli w niej udział 
parlamentarzyści, samorządowcy, obecne i byłe 
władze PŚl. i uczelni współtworzących rybnicki 
kampus, duchowni, przedstawiciele stowarzy-
szenia wychowanków Politechniki Śląskiej, 
szkół i firm współpracujących z CKI, pracownicy  
i emeryci tego ośrodka oraz studenci i absolwen-
ci. Historię przypomniał prof. Andrzej Karbow-
nik, rektor Politechniki Śląskiej. 50 lat temu z ini-
cjatywy władz Politechniki Śląskiej i Rybnickiego 
Zjednoczenia Przemysłu Węglowego powołano 

w mieście Ośrodek Stacjonarno-Zaoczny Poli-
techniki Śląskiej, w którym studia wieczorowe 
na trzech kierunkach rozpoczęły 162 osoby. 
Inauguracja roku akademickiego odbyła się  
w listopadzie 1962 r. w auli ówczesnego Tech-
nikum Górniczego. Ośrodek przechodził wiele 
zmian, by w latach dziewięćdziesiątych przyjąć 

obecną nazwę – Centrum Kształcenia Inży-
nierów Politechniki Śl. Ważnym wydarzeniem 
było utworzenie międzyuczelnianego kampusu 
przy ul. Rudzkiej. W październiku 2000 r., 

jako pierwsza, zajęcia rozpoczęła tam właśnie 
Politechnika Śląska. Do jej dyspozycji oddano 
budynek dydaktyczny, laboratorium nowocze-
snych technologii i laboratorium informatyczne 
(tzw. Centrum Upowszechniania Technologii 
Informatycznych). Stworzyło to możliwość roz-
szerzenia działalności dydaktycznej. Obecnie  

w CKI kształci się ponad 1800 osób na siedmiu 
kierunkach, z czego na pierwszym roku ponad 
650 studentów. Do tej pory mury rybnickiej 
politechniki opuściło ok. 8500 absolwentów – in-
żynierów i magistrów inżynierów. — Politechnika 
Śląska ma wspaniałe perspektywy i nadal będzie 
się rozwijać. Nie wyobrażam sobie naszego miasta 
bez jej absolwentów, bo Rybnik potrzebuje inżynie-
rów — mówił prezydent Adam Fudali. W filmie 
poświęconym jubileuszowi CKI, mowa była 
również o tragicznym zdarzeniu z 1964 r., gdy  
w drodze na zajęcia dydaktyczne do Rybnika, 
w wypadku samochodowym zginęło sześciu na-
uczycieli akademickich i kierowca. — Jubileusz 
jest doskonałą okazją, by podziękować za okazy-
wane wsparcie władzom uczelni i miasta, samo-
rządowcom i przedsiębiorcom, pracownikom na-
ukowym i administracyjnym za trud i zaangażowa-
nie oraz naszym absolwentom za słowa wsparcia  
i przejawy życzliwości — mówił Stefan Makosz, 
zastępca dyrektora CKI. W czasie uroczystości 
wręczono okolicznościowe medale 50-lecia CKI 
i odznaki „Zasłużony dla Politechniki Śląskiej”. 
W gronie wyróżnionych znalazł się m.in. doc. 
Szczepan Wyra, który był związany z Politech-
niką Śląską w Rybniku przez ponad 35 lat i do 
2003 r. szefował CKI. Medal otrzymał również 
europarlamentarzysta, prof. Jerzy Buzek: — Gdy 
powstawało CKI byłem studentem i pamiętam, jak 
dziwiliśmy się, że Politechnika Śląska w Gliwicach 
przestała już wystarczać — wspominał podczas 
gali. Mówił też o wyzwaniach stojących przed 
studentami, Europą i Unią Europejską, która 
12 października, w dniu urodzin politechniki, 
otrzymała pokojową Nagrodę Nobla.           (S)

Oczekiwania swoją drogą, a obowiązki – swoją.  
— Ważna jest wasza aktywna postawa w czasie studiów. 
Musicie brać udział w projektach, konkursach, stażach  
i działać w kołach naukowych — wyliczał prof. Kar-
bownik podczas uroczystej inauguracji nowego roku 
akademickiego, która odbyła się 12 października  
w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Stwierdził, że działalność 
międzyuczelnianego kampusu akademickiego jest 
ewenementem w skali kraju i daje powody do dumy. 
Inauguracja roku akademickiego była też okazją do 
refleksji nad możliwościami rozwoju rybnickiego ośrod-
ka. — Jesteśmy w zespole szkół wyższych, ale wciąż nie 

ma możliwości, by bardzo dobry student otrzymał dyplom 
trzech uczelni, a to byłoby wspaniałe; to byłyby prawdziwe 
studia interdyscyplinarne — mówił dr hab. Mirosław Na-
konieczny, prorektor ds. umiędzynarodowienia, współ-
pracy z otoczeniem i promocji Uniwersytetu Śląskiego. 
Studentom zaś życzył, by zdobywali wiedzę i dodatkowe 
umiejętności, które otworzą im drogę do Europy.  
O roli młodych ludzi we współczesnym świecie mówił też 
prof. Jerzy Buzek: — Studenci, którzy zakończą naukę 
w tym kompleksie akademickim, będą mieli duży wpływ 
na losy Europy; nie tylko inżynierowie i ekonomiści, ale 
też humaniści — mówił.                                             (S)

Obecnie w rybnickim 
kampusie studiuje 3742 
osób na 18 kierunkach 
technicznych, humani-
stycznych i ekonomicznych.  
To mniej niż w roku po-
przednim. Politechnika Ślą-
ska kształci 1802 studen-
tów (na pierwszym roku – 
651 osób), w Uniwersytecie 
Śląskim studiuje 400 osób 
(na pierwszym roku –123),  
a w Uniwersytecie Ekono-
micznym – 1540 studentów 
(na pierwszym roku – 598). 
Dotychczas studia w Rybni-
ku ukończyło już ponad 12 
tysięcy absolwentów. 

Na początek Gaudeamus

Być w Centrum
Zaczęło się pół wieku temu w auli technikum górniczego. — Byłem jednym z pierwszych 

pracowników i pamiętam, jak ustawialiśmy stoły, by przyjąć studentów. Dziś mam zaszczyt kie-
rować ośrodkiem, którego absolwenci, rozrzuceni po całym świecie, są dobrymi ambasadorami 
naszej uczelni — mówił prof. Antoni Motyczka, od 2008 r. dyrektor Centrum Kształcenia 
Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku, świętującego 50-lecie istnienia.  

W czasie uroczystości wręczono okolicznościowe medale 50-lecia CKI i odznaki „Zasłużony dla Politechniki Śląskiej”. W gronie wyróżnionych 
był m.in. Jerzy Buzek
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— Przed wami najpiękniejszy okres w życiu, który po latach będziecie wspominać z wielką sympatią. Oczekuje-
cie rzetelnej i nowoczesnej wiedzy, która przygotuje was do współczesnych wyzwań i podjęcia pracy. Zapewniam,  
że zrobimy wszystko, by was nie zawieść — mówił studentom trzech rybnickich uczelni prof. Andrzej  
Karbownik, rektor Politechniki Śląskiej. 
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Okazją do wręczenia tych wyjątkowych 
wyróżnień stały się miejskie obchody 
Dnia Edukacji Narodowej. 11 paździer-
nika w Teatrze Ziemi Rybnickiej medale 
„Mikołaja z Rybnika – w służbie oświaty” 
– prezydent Adam Fudali wręczył sześciu 
osobom. Leokadia Sierny przez całe życie 
pracowała w Przedszkolu nr 25 w Niedo-
bczycach i do dziś aktywnie uczestniczy  
w życiu tej placówki – jest obecna na spo-

tkaniach i przedszkol-
nych uroczystościach.  
Z sympatią wspominają 
ją wychowankowie i pra-
cownicy, którzy cenią jej 
skromność, serdeczność 
i poczucie humoru. Kor-
nelię Kłos uczniowie 
II LO zapamiętali nie 
tylko jako nauczycielkę 
geografii, ale również 
pasjonatkę gór. Przez 
20 lat była opiekunem 
Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznaw-
czego. Posiada uprawnienia przewodnika 
tatrzańskiego i beskidzkiego oraz pilota wy-
cieczek i mimo, że od 2005 r. jest na emery-
turze wciąż organizuje i prowadzi wycieczki 
górskie dla uczniów popularnego „Frycza”. 
Maria Kuśka w początkach wprowadza-
nia informatyki do szkół organizowała  
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usłu-

gowych pracownie komputerowe. Dziś 
angażuje się w edukację osób niepełno-
sprawnych i współpracuje z podopiecz-
nymi stowarzyszenia Razem w Rybniku. 
Krystian Tomiczek uczył historii, wiedzy 
o społeczeństwie i przysposobienia obron-
nego w II Liceum Ogólnokształcącym, 
czyli dawnej „Hance”. Jego uczniowie 
odnosili sukcesy na olimpiadach i konkur-
sach przedmiotowych szczebla centralnego  

i wojewódzkiego, również w strzelectwie 
sportowym. Lucyna Szrek w zawodzie na-
uczyciela przepracowała 43 lata. W 1968 r.  
została dyrektorem Przedszkola nr 5 w 
dzielnicy Północ i pełniła tę funkcję przez 
20 lat. Z inicjatywy pani Lucyny w placówce 
wprowadzono zajęcia z rytmiki i systema-
tyczną naukę gry w szachy. Przez wiele lat 
przedszkole było placówką ćwiczeniową 
dla słuchaczy Studium Wychowania Przed-
szkolnego, a ona dbała o wysoki poziom 
praktycznego przygotowania młodych 
nauczycieli. Ostatni z wyróżnionych – 
Stefan Adamczyk, wieloletni nauczyciel 
wychowania fizycznego w Zespole Szkół 
Technicznych, był współtwórcą potęgi 
sportowej tej szkoły. W latach świetności 
siatkarskiej drużyny Górnika Radlin był 
jednym z trenerów grup młodzieżowych, 
a przez ostatnie 13 lat prezesował Miej-

skiemu Uczniowskiemu Klubowi Spor-
towemu. Był wychowawcą kilku pokoleń 
nauczycieli w-f. 

W czasie uroczystości Adam Fudali 
wręczył również 19 wyróżniającym się dy-
rektorom i 68 nauczycielom Nagrody Prezy-
denta Miasta oraz listy gratulacyjne siedmiu 
osobom uhonorowanym nagrodami ministra 
edukacji i kuratora oświaty oraz 14 laureatom 
medali Komisji Edukacji Narodowej (nazwi-

ska obok). — Dziękuję 
wam za trud i zaangażo-
wanie — mówił nauczy-
cielom Adam Fudali, 
podkreślając wartość ich 
pracy i rolę w wychowa-
niu dzieci i młodzieży. 

Zwrócił też uwagę na subwencję oświatową, 
która nie odpowiada rzeczywistym potrze-
bom. — Oświata w naszym mieście zajmuje 
ważne miejsce. Nie szczędzimy na to środków, 
ale stoimy pod ścianą – bez pieniędzy nie uda 
się jak najlepiej kształcić młodych rybniczan 
— mówił. Życzenia wszystkim nauczycielom 
złożyli też współgospodarze uroczystości, 
przedstawiciele nauczycielskich związków 
zawodowych – Hanna Grzelec z „Solidar-
ności” i Kazimierz Piekarz z ZNP, którzy 
pożegnali 18 odchodzących na emeryturę 
pedagogów i wręczyli upominki ponad 30 
nauczycielom świętującym jubileusze człon-
kostwa w związkach. Dziewięciu nauczycieli 
zostało odznaczonych złotymi odznakami 
ZNP. — To od was zależy „młodzieży chowa-
nie”. Ta maksyma, nieco już wytarta, wciąż 
jest aktualna — przekonywał Kazimierz 
Piekarz.                                                            (S)

Medal Mikołaja z Rybnika
Leokadia Sierny (P-25), Kornelia Kłos (II LO), 
Maria Kuśka (ZSE-U), Krystian Tomiczek (II LO),  
Lucyna Szrek (P-5), Stefan Adamczyk (ZST)

Nagrody Prezydenta Miasta Rybnika 
dyrektorzy: Jolanta Krzysztoporska (P-9), 
Felicja Henek (P-12), Joanna Cichecka (P-13),  
Janina Czaja (P-17), Renata Brzezinka (P-23),  
Mirella Krakowczyk (ZS-P 7), Bożena Fros (SP-6),  
Irena Serwotka (SP-12), Lucjan Rugor (SP-20),  
Ilona Czaja-Holona (SP-21), Artur Mielczarek 
(SP-35), Ryszard Kras (G-3), Krystyna Fizia  
(G-4),  Zenon Adamski (G-5),  Adam 
Więckowski (G-11), Grzegorz Janik (ZS-3), 
Urszula Warczok (ZSE-U), Grażyna Kohut 
(ZST), Tomasz Harsze (RCEZ)
nauczyciele: Kornelia Kornuta (P-1), Grażyna 
Honysz (P-7), Anna Sagan (P-13), Ewa 
Naczyńska (P-25), Kornelia Sierny (P-26), 
Joanna Sobik (P-41), Arleta Kuszczak-Cherni 
(P-43), Jolanta Groborz (ZS-P 4), Beata 
Wawrzyńczyk (ZS-P 7), Mariola Reclik (SP-1), 
Elżbieta Dworowy (SP-1), Arkadiusz Michalak 
(SP-2), Aneta Wysocka (SP-6), Aleksandra 
Koczy (SP-6), Dorota Fidosiej (SP-19),  
Grażyna Achtelik (SP-24), Celina Dyrcz (SP-28),  
Barbara Kunecka (SP-34), Monika Tomaś 
(SP-34), Danuta Stachowicz (SP-35), Urszula 
Hadam( ZS-P 2), Łukasz Widera (ZS-P 3),  
Beata Kras (ZS-P 3), Agata Sączek (ZS-P 3), 
Irena Szulc (ZS-P 4), Halina Olborska (ZS-P-4),  
Teodora Stawiarz (ZS-P 5), Dorota Łęcka-
Dudzik (ZS-P 6), Małgorzata Chapuła-
Pulit (ZS-P 7), Danuta Demska (ZS-P 11), 
Agnieszka Alama (G-1), Joanna Malara (G-1), 
Grzegorz Adamczyk (G-1), Ewa Urbańczyk 
(G-2), Katarzyna Androsz (G-2), Małgorzata 
Dudek (G-2), Lech Kowalski (G-2), Ewa Tyl 
(G-3), Mirosław Zaniewicz (G-4), Zdzisława 
Siwiaszczyk (G-5), Danuta Wiosna (G-7), 
Izabela Marcol-Perlak (G-10), Agnieszka 
Miera (ZS-3), Lucyna Orzechowska-Ulbrych 
(ZS-3), Mariusz Absalon (IV LO), Sylwia 
Janicka (IV LO), Izabela Wróblewska (ZS-1), 
Rafał Morawiec (ZS-1), Beata Kocjan (ZS-2), 
Grażyna Szynol-Kowacka (ZS-3), Gabriela 
Gurgul (ZSB), Lech Skała (ZSB), Sylwia Heler-
Groborz (ZSB), Bożena Romańska (ZS-5), 
Adelajda Grzegorzyca (ZSE-U), Maria Strojny 
(ZSE-U), Małgorzata Wołowiec (ZSM-E), 
Grażyna Winkler (ZSM-E), Małgorzata Kunka 
(ZST), Grzegorz Herman (ZST), Barbara 
Kucyniak (ZST), Stanisław Wojciechowski 
(RCEZ), Zofia Basztoń (OPP Zespół Przygoda), 
Ewa Tomas-Modlich (MDK), Zofia Paszenda 
(MDK), Justyna Pieczka (SOS-W), Anetta 
Gawrysiak (SZS-P), Alina Drazik (ZS-6)

Medal Komisji Edukacji Narodowej 
dyrektorzy: Marian Groborz (emerytowany 
dyrektor IV LO), Lucyna Ibrom (SZS-P), Beata 
Mielczarek (SP-34), Iwona Porębska (P-37)
nauczyciele: Jadwiga Abrahamowicz 
(ZSM-E), Stanisław Kucharczak (ZS-1), 
Dorota Przybyła (ZS-P 1), Ewa Gawliczek 
(G-1), Aleksandra Greiner (SP-19), Aldona 
Kaczmarczyk-Kołucka (MDK), Dominika 
Knura (G-10), Lucyna Kwiatoń-Skura (SP-16),  
Bogusława Massalska (SP-34), Milada 
Więckowska (MDK)

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
Grażyna Adamczyk (dyrektor ZS-6), 
Bogumiła Chmiest (ZS-1), Ewa Gatnar (ZS-1),  
Grzegorz Łopatka (ZS-2)

Nagroda Kuratora Oświaty
Ewa Florczyk (dyrektor ZS-P 2), Barbara 
Benisz (SP-20), Elżbieta Paniczek (ZS-1)

Przybywa szkolnych Mikołajów

Niezapomniana pani od geografii, wyjątkowy wuefista, czy troskliwa pani przedszkolanka… Kolejni 
nietuzinkowi nauczyciele dołączyli do grona osób uhonorowanych medalami Mikołaja z Rybnika. 

Zatrudnienie w rybnickiej 
oświacie
• liczba etatów nauczycielskich 

- 2.306, w tym nauczycieli 
pełnozatrudnionych - 1.837 
(stażystów - 20, kontrakto-
wych - 230, mianowanych - 
444, dyplomowanych - 1.143)

• liczba etatów administracji  
i obsługi - 959

W czasie uroczystości Adam Fudali wręczył 19 wyróżniającym się dyrektorom i 68 nauczycielom 
Nagrody Prezydenta Miasta

Laureaci medali Mikołaja  
z Rybnika wspólnie z prezy-
dentem Adamem Fudalim. Od 
lewej: Leokadia Sierny, Korne-
lia Kłos, Maria Kuśka, Krystian 
Tomiczek, Lucyna Szrek i Stefan 
Adamczyk
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Sławik pochodził z Szerokiej (dziś dzielnica Ja-
strzębia Zd.). Był uczestnikiem powstań śląskich, 
aktywnym działaczem plebiscytowym, delegatem do 
Ligi Narodów i posłem Sejmu Śląskiego. W czasie II 
wojny światowej pomagał na Węgrzech uchodźcom z 
Polski. Szacuje się, że uratował ok. 30 tys. osób, w tym 
pięć tys. Żydów, wystawiając im fałszywe dokumenty 
potwierdzające katolickie pochodzenie, czy organizu-
jąc sierociniec dla dzieci żydowskich, który oficjalnie 
funkcjonował jako dom sierot polskich oficerów. 
Pomagał mu w tym Węgier József Antall, nazwany 
„ojczulkiem Polaków”. Obaj zostali zatrzymani przez 
gestapo w 1944 r. Pomimo tortur, Sławik do końca 
wypierał się współpracy z Antallem i w ten sposób ura-

tował mu życie. Sam trafił do obozu Mauthausen, gdzie 
został powieszony. Za ratowanie Żydów pośmiertnie 
uhonorowano go medalem Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata i Orderem Orła Białego. — Kiedy 
Antall zapytał wycieńczonego przesłuchaniami Sławika, 
dlaczego tak się poświęca, ten odpowiedział: (...) tak 
odpłaca się Polska — przypomniał Łubczyk, autor 
licznych książek i publikacji popularyzujących postać 
Henryka Sławika. Dyrektor ZSB Marek Florczyk tłu-
maczył, że wybór patrona nie jest przypadkowy. Mówił 
o wyzwaniach, jakie stoją przed współczesną szkołą, 
która powinna wyposażyć młodych ludzi nie tylko  
w wiedzę i umiejętność radzenia sobie na wyma-
gającym rynku pracy, ale również w ponadczasowe 

wartości. — Kiedy 45 lat temu hucznie otwierano tę 
szkołę, nadano jej imię W. I. Lenina. W tamtych czasach 
społeczność szkolna nie miała żadnego wpływu na wy-
bór patrona. Przyszedł jednak rok 1989 i w referendum 
sprzeciwiono się tamtej decyzji — przypomniał dyrektor 
Florczyk. Przygotowania do nadania szkole imienia 
Sławika trwały dwa lata. 15 października br. w trakcie 
mszy św. celebrowanej przez proboszcza parafii Kró-
lowej Apostołów o. Konrada Duka, poświęcono nowy 
sztandar szkoły z wizerunkiem Sławika. Ufundowała 
go rada rodziców. Podczas uroczystej akademii z udzia-
łem przedstawicieli parlamentu, samorządu i oświaty, 
dyrektorów, nauczycieli i uczniów, w holu ZSB Adam 
Fudali, prezydent Rybnika odsłonił pamiątkową tabli-
cę z wizerunkiem Henryka Sławika, którą poświęcił 
o. Ryszard Gontarczyk. Wśród gości był też wnuk 
Henryka Sławika – Zbigniew Kutermak. — Gratuluję 
wyboru patrona – wybitnego Ślązaka i bohatera trzech 
narodów — mówił prezydent Fudali. Michał Luty, wi-
ceprezydent Katowic, sekretarz stowarzyszenia „Hen-
ryk Sławik – pamięć i dzieło” przypomniał o planach 
budowy pomnika w Katowicach, a Włodzimierz Kac, 
przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, za-
chęcał młodzież „Budowlanki” do stworzenia muzeum 
Sławika, skoro w Krakowie działa muzeum Schindlera. 

Ceremonia nadania ZSB imienia zbiegła się z 45 
rocznicą istnienia szkoły. Przy tej okazji Marek Flor-
czyk przypomniał o inwestycjach przeprowadzonych 
w ostatnich latach w szkole – kapitalnym remoncie 
basenu, pracowni, świetlicy szkolnej i termomoder-
nizacji obiektu. — W „Budowlankę” zainwestowano 
spore pieniądze — mówił. 

ZSB jest trzecią szkołą w województwie, po gim-
nazjach w Katowicach i Jastrzębiu, która nosi imię 
Henryka Sławika.             (S) 

Okazją do prezentacji ich rozlicznych talentów był Chwałowicki Dzień 
Nauczyciela. Ubiegłoroczna impreza okazała się strzałem w dziesiątkę, 
więc rada dzielnicy postanowiła ją powtórzyć. 19 października w Domu 
Kultury w Chwałowicach spotkali się pracownicy przedszkoli nr 13 i 14, 
szkół podstawowych nr 13 i 35, Gimnazjum nr 3 oraz IV Liceum Ogól-
nokształcącego. Przewodniczący rady miasta Andrzej Wojaczek i prze-
wodnicząca rady dzielnicy Joanna Cichecka złożyli życzenia wszystkim 
nauczycielom, a dyrektorzy chwałowickich placówek wręczyli dyplomy 
i listy gratulacyjne swoim wyróżniającym się pracownikom. Następnie 
każda placówka przygotowała krótki występ dla koleżanek i kolegów po 
fachu. Chwałowickie Jarzębinki z Przedszkola nr 14 odświeżyły piłkarski 
przebój „Koko, koko, Euro spoko”, a nową wersję piosenki „Wesołe jest 
życie staruszka” przedstawiła kadra stuletniej SP nr 13. Podstawówka nr 
35 oprócz walorów wokalnych postawiła na oryginalne koszulki z twa-
rzami szefów dzielnicy. — Z woli nieba jestem tu — śpiewała Małgorzata 
Wróbel, nowa dyrektor IV LO, a Gimnazjum nr 3 pochwaliło się filmem 
o nauczycielce Natalii Piekarskiej-Ponecie pt. „Bajka” zrealizowanym 
przez byłych już uczniów, wyróżnionym podczas wrześniowego Festiwalu 
Filmów Dokumentalnych w Gdyni. Kadra Przedszkola nr 13 zabawiła się 
w dziennikarzy TVP „Wytrwam” i przekonywała, że po zażyciu oświato-
wego eliksiru młodości, chwałowiccy nauczyciele bez problemów będą 
pracować do setki. Z takim poczuciem humoru i dystansem do siebie  
i zawodu, który wykonują, z pewnością się im to uda. 

(S)

Lepszy od oskarowego Schindlera

Schindlera, który uratował tysiąc dwieście osób, znają wszyscy. Sławika, który pomógł 
30 tysiącom polskich uchodźców, w tym ok. pięciu tysiącom Żydów, nieliczni. „Budowlan-
ka”, wybierając Henryka Sławika na patrona, pomaga mu wyjść z cienia. — Zrobiliście 
ważny krok w upowszechnianiu wiedzy o Sławiku. On na to zasłużył — mówił Grzegorz Łub-
czyk, były ambasador Polski na Węgrzech, chwaląc wybór Zespołu Szkół Budowlanych. 

Dyrektor ZSB Marek Florczyk prezentuje sztandar szkoły noszącej 
imię Henryka Sławika, który podczas wojny uratował na Węgrzech 
tysiące Polaków i Żydów

Nauczyciele mają talent
Chwałowiccy nauczyciele udowodnili, że doskonale radzą sobie 

nie tylko przy tablicy, ale i na scenie. 

Kadra Przedszkola nr 13 przekonywała, że będzie pracować do setki
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Metafizycznie… 
Tatiana Woźniak z „Powstańców” wygrała dziesiątą edycję wojewódz-

kiego konkursu recytatorskiego poezji metafizycznej, którego finał odbył 
się 24 września w auli rybnickiego ośrodka Uniwer-
sytetu Śląskiego w Rybniku.    

Tatiana wykonała utwór „Pan Elliot Tischler” Sta-
nisława Barańczaka, a do udziału przygotowała ją 
polonistka Maria Góra. Drugie i trzecie miejsce zajęły 
reprezentantki Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
z Wisły – Jagoda Mońka i Barbara Juroszek. Przewod-
niczący jury, prof. Tadeusz Sławek mówił o znaczeniu 
konkursu, który od dziesięciu lat rozwija kulturę słowa 
wśród młodych ludzi. Gościem specjalnym imprezy 
była wokalistka Iwona Loranc, znana m.in. z rybnic-
kiej OFPY. Konkurs poezji metafizycznej organizują 
wspólnie Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich 
i Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle. Komitet 
organizacyjny tworzą: Bogumiła Chmiest, Renata 

Mordak, Stanisław Kucharczak i Ks. Waldemar Szajthauer.
 
Kucharski szczyt zdobyty 

25 września odbył się I Rajd 
Kucharza, w którym wzięli udział 
przyszli kucharze z klasy II, III  
i IV Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Usługowych. 

Pomysł był prosty: kucharze 
powinni dbać o kondycję, a skoro 
tak, to warto wybrać się w pieszą 
wędrówkę, najlepiej w góry. Każda 
klasa innym szlakiem podążała 
więc na Równicę. Na szczycie, 

przy schronisku przyszli kucharze piekli kiełbaski i bawili się przy gitarowych 
dźwiękach. Na zakończenie uczniowie jednym szlakiem zeszli do Ustronia. 
Choć wyprawa nie była łatwa, młodzież już planuje kolejny „kucharski” rajd. 

To ona!
Daria Maciończyk, uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 z Nie-

wiadomia znalazła się w gronie laureatów konkursu „To ja”, ogłoszonego 
w ramach kampanii „Zachowaj 
trzeźwy umysł”. 

Finał odbył się 25 września  
w Centrum Olimpijskim w War-
szawie, gdzie spotkali się zwycięz-
cy konkursów organizowanych  
w ramach tej ogólnopolskiej kam-
panii. Daria została nagrodzona 
za pracę plastyczną ilustrującą 
hasło konkursu „To ja” i otrzymała 
wieżę stereofoniczną, grę karcianą 

oraz książkę Jaśka Meli „Poza horyzonty”, z dedykacją autora. W Warszawie 
Darii towarzyszyły: dyrektorka szkoły Ewa Florczyk i nauczycielka plastyki 
Ilona Zientek. Organizatorami kampanii było Stowarzyszenie Producentów  
i Dziennikarzy Radiowych oraz Fundacja „Trzeźwy umysł”, a patronatem objęli 
ministrowie edukacji i sportu.

Po chińsku
5 października w Społecznej Szkole Podstawowej odbyła się pokazo-

wa lekcja języka chińskiego. Zajęcia prowadzone przez sinolog z Katowic 
cieszyły się sporym zainteresowaniem, dlatego w planach są cykliczne lekcje 
nieobowiązkowe. Uczniowie biorący udział w pierwszych zajęciach nauczyli się 
przywitania w języku chińskim i próbowali pisać pędzlem i atramentem chińskie 
litery. Dyrektor SSP Katarzyna Jarska mówi, że placówka jest pionierem w na-

uce tego języka w rybnickich szkołach, ale nie w kraju. Od października dzieci  
w 15 rzeszowskich przedszkolach raz w tygodniu uczą się języka chińskiego. 
To pomysł prezydenta tego miasta, który uznał, że język Państwa Środka może 
być dla młodych ludzi tak samo ważny, jak język angielski.

Ponownie najlepsi!
Spółdzielnia uczniowska „U Pasika”, działająca w Zespole Szkół Ekono-

miczno-Usługowych, po raz drugi została uznana za najlepszą w kraju. 
6 października w Krakowie rozstrzygnięto konkurs na najlepiej pracu-

jącą spółdzielnię uczniow-
ską, zorganizowany z okazji 
Międzynarodowego Roku 
Spółdzielczości. Do konkursu 
zgłosiło się 271 spółdzielni 
uczniowskich z całego kraju. 
Jury wyróżniło 16 spółdzielni 
uczniowskich. „U Pasika” zdo-
była pierwsze miejsce, a na-
grodą był puchar i projektor 
multimedialny. W ubiegłym 
roku spółdzielnia „Ekonomika” też była najlepsza.  

Gimnazjum w Częstochowie
11 października uczniowie klas pierwszych Gimnazjum Nr 10 z Ligoty 

Ligockiej Kuźni wzięli udział w XII Ogólnopolskiej pielgrzymce rodziny 
szkół im. Jana Pawła II na 
Jasną Górę. W tym roku od-
była się ona w dniu inauguracji 
w całym Kościele katolickim 
roku wiary. Spotkanie rozpo-
częło się mszą świętą, której 
przewodniczył metropolita 
częstochowski, ks. abp Wa-
cław Depo oraz duszpasterz 
rodziny szkół biskup radomski 
ks. Henryk Tomasik. 

Certyfikat za maraton
Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pukowca z Chwałowic zostało laureatem 

XI edycji konkursu European Language Label.
Szkoła otrzymała europejski certyfikat jakości w edukacji językowej, który jest 

prestiżowym wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia, promującym 
osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne. Chwałowickie gimnazjum znalazło się 
wśród laureatów konkursu za rozpoczęty przed pięcioma laty projekt „24-go-
dzinny Maraton języka angielskiego”, którego pomysłodawcą i organizatorem 
jest anglistka, Ewa Tyl. 

1 października, z przedstawicielami gimnazjum spotkał się prezydent 
Adam Fudali oraz jego zastępczyni Joanna Kryszczyszyn. Gośćmi prezydenta 
obok pomysłodawczyni maratonu byli: Ryszard Kas, dyrektor szkoły, a także 
uczestnicy niecodziennych zajęć, dziś już absolwenci G3: Dagmara Kubik, Beata 
Karczewska i Marcin Worwa.

Doceniona w konkursie innowacyjność polega na poświęceniu całej, wol-
nej od zajęć lekcyjnych doby na naukę angielskiego. Maraton rozpoczyna się  
w piątkowe popołudnie, a kilkudziesięciu uczniów przez 24 godziny uczy się, 
bawi, je i śpi w szkole. Każdego roku językowe spotkania mają inny motyw prze-
wodni, będący inspiracją do barwnych przebieranek, pomysłowych konkursów, 
opowieści o tradycjach i obyczajach krajów anglojęzycznych i – co najważniejsze 
– do nauki języka poprzez dobrą zabawę. Jak podkreślano na spotkaniu, sukces 
szkoły to nie tylko sam pomysł, ale zaangażowanie uczniów, którzy dobro-

wolnie poświę-
cają swój wolny 
czas na naukę. 
Organizatorem 
konkursu Euro-
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pean Language Label  w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 24 
września w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

Tropili, tropili i wytropili
11 października w Społecznej Szkole Podstawowej odbyła się dziesiąta 

edycja Wojewódzkiego Plenerowego Konkursu Przyrodniczego „Leśnym 
tropem” adresowanego do uczniów piątych i szóstych klas szkół podsta-
wowych z regionu.

Do konkursu przystąpiło 60 uczniów z 15 szkół. Tym razem uczestnicy 
zmierzyli się z szajką, która wykradła z laboratorium recepturę leku na katar 
sienny. Każda drużyna przeprowadziła własne śledztwo, którego celem było 
znalezienie sprawcy i miejsca, w którym ukryto łup. Wszystkie ślady prowadziły 
do lasu, gdzie młodzi detektywi dodatkowo musieli udzielić poszkodowanym 
pierwszej pomocy oraz popisać się orientacją w terenie i znajomością śladów 
zwierząt żyjących w rybnickich lasach. Wyłoniono trzy zwycięskie drużyny re-
prezentujące: SSP, SP-12 i SP-27, które otrzymały nagrody rzeczowe (lornetki, 
termosy, koszulki i książki). Główną nagrodą jest wycieczka do Warszawy, 
ufundowana przez posła Marka Krząkałę. W zakupie pozostałych nagród 
pomógł też Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe oraz sponsorzy. Zmagania 
zakończyło ognisko integracyjne.

Ekspresem przez szkoły
• Na 25 października Szkoła Podstawowa nr 15 z Rybnickiej Kuźni zaplano-

wała uroczystości z okazji 100-lecia urodzin patrona placówki – ks. Konrada 
Szwedy. W programie msza święta w kościele parafialnym oraz akademia  
w budynku szkoły • 60-lecie istnienia świętowało Przedszkole nr 25 z Niedo-
bczyc. 27 września w uroczystościach wzięli udział dzieci, rodzice, nauczyciele, 
byli pracownicy i dyrektorzy oraz przedstawiciele władz miasta, z przewodni-
czącym rady miasta Andrzejem Wojaczkiem • W świetlicy jest bardzo ciekawie, 
w świetlicy czas płynie zabawniej – pod takim hasłem w Szkole Podstawowej 
nr 12 w Zebrzydowicach odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców, połączone 
z pasowaniem na „świetlika”, czyli uroczystym przyjęciem nowych dzieci do 
świetlicy szkolnej. 

Przedszkolak potrafi
Plener na pożegnanie
20 września w Przedszkolu nr 

5 w dzielnicy Północ odbyło się 
„Kolorowe pożegnanie lata”. 

Rodzice wraz z pociechami 
wzięli udział w plenerze malar-
skim na temat odchodzącego 
lata. Malowano nie tylko rysunki. 
Barw nabrał też plenerowy „kącik 
szkolny”, który mieści się w przed-
szkolnym ogrodzie. 

Ziemniaczane święto
Kilkuletnią tradycją Przedszkola nr 20 w Boguszowicach Osiedlu jest 

święto ziemniaka.  Z tej okazji, co roku organizowany jest konkurs wa-
rzywnego „cudaczka”. 

Je s t  on  adreso -
wany do wszystkich 
przedszkolaków, ich 
rodziców i opiekunów. 
Stworzono 32 warzyw-
ne „cudaczki”, które 
trafi ły na wystawę  
i  zostały ocenione 
przez dyrektorkę Gra-
żynę Kupczyk i przed-
stawicieli rady rodzi-

ców. Nagrody dla Bartka, Lenki i Patryka wręczono 4 października podczas 
święta ziemniaka, które wypełniły „warzywne” gry i zabawy dla dzieci,  
a imprezę zakończyło pieczenie ziemniaków. Wszystko pod okiem rodziców  
i wychowawczyń – Anny Rakoczy i Dominiki Kwiendacz.                             (S), (D)

W październiku miasto zainstalowało nowe urządzenia zabawowe  
w sąsiedztwie kilku rybnickich przedszkoli.

Dzieci z przedszkoli nr: 26 w Popielowie i 13 w Chwałowicach 
(a wkrótce również 20 w Boguszowicach) mogą testować sporych 
rozmiarów statki pirackie, które wyposażone są w dwupoziomowe 
podesty, zjeżdżalnie oraz ścianki i siatki wspinaczkowe. Przy przed-
szkolu nr 32 w Kamieniu pojawiły się nowe huśtawki, karuzela oraz 
sprężynowe bujaki. Przedszkole nr 5 w dzielnicy Północ wzbogaci-
ło się o karuzelę i huśtawkę, a przedszkole nr 39 w Boguszowicach  
o zadaszony domek i dwa sprężynowe bujaki. Na początku listopada,  
w przedszkolu nr 19 (również w Boguszowicach) pojawi się karuzela oraz 
zjeżdżalnia połączona z siatką wspinaczkową. Nowe urządzenia zainsta-
lowano także na placu zabaw pomiędzy ulicami: Wawelską i Wandy na 
Nowinach oraz na terenie ogródków działkowych przy ul. Bogusławskiego 
w Boguszowicach. W listopadzie zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią zainsta-
lowany zostanie również w parku P.O.W. przy ul. Kościuszki. Koszt zakupu 
i montażu wszystkich urządzeń wyniósł niemal 198 tys. zł.

To jednak nie wszystkie nowości dla najmłodszych. W ramach przygo-
towań do przyjęcia sześciolatków do pierwszych klas, miasto sukcesywnie 
buduje kolejne place zabaw, zarówno ze środków własnych, jak i przy 
wykorzystaniu dofinansowania w ramach rządowego programu „Radosna 
szkoła”. W roku szkolnym 2010/2011 oddano do użytku place zabaw w ze-
społach szkolno-przedszkolnych: nr 2 (Niewiadom) i nr 6 (Boguszowice Stare) 
oraz szkołach podstawowych: nr 20 (Gotartowice) oraz nr 34 (Smolna). Do 

końca bieżącego roku zostaną oddane kolejne place zabaw w zespołach 
szkolno-przedszkolnych nr: 5 (Północ), nr 7 (Orzepowice), nr 8 (Boguszo-
wice Osiedle) i nr 11 (Maroko-Nowiny) oraz plac zabaw przystosowany dla 
dzieci niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. 
W najbliższym czasie miasto będzie starać się o kolejne środki z programu 
„Radosna szkoła” na place zabaw w szkołach podstawowych nr: 6 w Za-
mysłowie, 12 w Zebrzydowicach oraz 22 w Niedobczycach. 

Warto dodać, że koszt budowy jednego placu zabaw to około 120 tys. zł,  
dlatego miejsca te mają służyć zarówno uczniom, jak i społeczności lo-
kalnej. W każdej placówce zostanie opracowany regulamin korzystania  
z placu, w którym zostaną podane również godziny jego zamknięcia. Jeśli 
dzieci będą korzystać z placu zabaw po zamknięciu szkoły, odpowiedzialni 
za ich bezpieczeństwo będą rodzice lub opiekunowie.                        (D)

Huśtawki, bujaki 
i inne atrakcje

Dzieci z Przedszkola nr 13 w Chwałowicach już 
testują statek piracki Ar
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Szczęście uśmiechnęło się do I LO, „Ekono-
mika” i zespołów szkół nr 3, 5 i 6. Uczniowie tych 
placówek najpierw wymyślą, a potem w głosowa-
niu zdecydują, na co przeznaczą 20 tys. zł. Mogą 
to być działania edukacyjne, wydarzenia kultural-
ne, zakupy materiałów dydaktycznych, czy inne, 
ważne dla ich szkoły przedsięwzięcia. — Liczymy 
na ich pomysłowość — mówi Piotr Masłowski, 
dyrektor CRIS-u. — Młodzi ludzie udowodnili 

już, że z chęcią podejmują rzuconą im rękawicę. 
Tak było dwa lata temu, gdy CRIS realizował  
w Orzepowicach i Boguszowicach projekt „Dwa 
bieguny”, w którym mieszkańcy sami zdecydo-
wali o przeznaczeniu 50 tysięcy złotych. Wtedy  
w Boguszowicach wygrały pomysły młodych 
ludzi. Powstało nowoczesne studio nagrań, 
zorganizowano festiwal hiphopowy „Przeciw 
bezczynności” i szkołę podwórkową „Pekinowo”. 

Ówczesny eksperyment z budżetem 
partycypacyjnym, bo tak nazywa się me-
chanizm, w którym mieszkańcy decydują 
o przeznaczeniu części środków, był 
pierwszym tego typu w Polsce. Dziś staje 
się on coraz bardziej popularny. — Kilka 
dni temu Ministerstwo Administracji  
i Cyfryzacji uruchomiło portal internetowy 
poświęcony budżetom partycypacyjnym. 
Korzystają z nich miasta różnej wielkości, 
od Sopotu po Poznań — mówi Masłow-
ski. Teraz, wzorem francuskich liceów  
i szkół w Portugalii, mechanizm przete-
stują uczniowie pięciu rybnickich i pięciu 
kieleckich szkół ponadgimnazjalnych. 

Będą mogli zrealizować własne pomysły, dzięki 
czemu, zdaniem dyrektora CRIS-u, staną się 
bardziej aktywni, nauczą się odpowiedzialności 
oraz współdecydowania o losach swojej szkoły. 
Uczniowie będą mogli liczyć na wsparcie pra-
cowników CRIS-u, wezmą udział w warsztatach 
i opracują plan racjonalizacji wydatków oraz 
plany przedsięwzięć, które zostaną sfinansowane 
ze środków projektu. W czerwcu, 16 najbardziej 
aktywnych młodych ludzi pojedzie do portu-
galskiego miasta Faro, które przetestowało 
już zasady budżetu partycypacyjnego. „Szkoła 
partycypacji” (www.szkolapartycypacji.pl) reali-
zowana jest w ramach szwajcarskiego programu 
współpracy z nowymi krajami członkowskimi 
Unii Europejskiej. Formalnie projekt potrwa 
rok; w praktyce – dłużej. Placówki biorące w nim 
udział zadeklarowały bowiem, że w następnym 
roku szkolnym przeznaczą kolejne środki na 
uczniowskie pomysły. — Dyrektorzy rybnickich 
szkół przyznali, że idea jest warta kontynuacji i na 
ten cel rozdysponują od stu do maksymalnie 500 zł  
na klasę. Szkoły ponadgimnazjalne liczą kilka-
naście oddziałów, co oznacza, że po zakończeniu 
projektu uczniowie będą mogli dysponować kwotą 
rzędu kilku tysięcy złotych — wyjaśnia Katarzyna 
Korba z wydziału edukacji UM. Tym samym pla-
cówki umożliwią młodzieży współdecydowanie 
o części szkolnego budżetu. — Mamy nadzieję, 
że wejdzie im to w krew — podsumowuje Piotr 
Masłowski.          (S)

— Chcieliśmy zwrócić uwagę na otaczające 
nas detale, które często umykają nam w codzien-
nym zabieganiu. A przecież warto czasem przy-
stanąć, przyjrzeć się choćby pięknie odnowionym 
kamienicom i wspomnieć historię otaczających 
nas miejsc. Dlatego, wspólnie z wydziałem 
promocji, wpadliśmy na pomysł zgaduj zgaduli, 
która zmobilizowałaby uczestników do wyjścia 
z domu — mówi Michał Wieczorek, prezes 
oddziału PTTK w Rybniku, o konkursie Znam 
Rybnik. Nie wymagał on wiedzy historycznej, 
ani szperania w książkach, czy w internecie. 
Aby odpowiedzieć na 37 pytań i ułożyć hasło 
„Zdobywaj Odznakę Turysta Ziemi Rybnic-
kiej”, trzeba było tylko wybrać się na spacer 
po mieście i jego dzielnicach. Do zabawy włą-
czyło się 55 osób – 44 rozwiązania okazały 
się poprawne. — Ciekawostką jest fakt, że  
w konkursie wzięły udział osoby spoza Rybnika; 
nawet z Poznania — mówi Krzysztof Jaroch, 
naczelnik wydziału promocji. Uczestnicy 
konkursu spotkali się 4 października w magi-
stracie, gdzie prezydent Adam Fudali wręczył 
nagrody czterem osobom, które miały szczęście 
w losowaniu. Oprócz wspomnianej już Marii 

Szpilki, gry Monopoly i upominki otrzymali 
też Urszula Walczak i Andrzej Orzechowski. 
Nagrodą dodatkową była książka „Tajemnice 

rybnickich dzielnic”, którą wylosowała Marzena 
Urbanek. Jak zapowiedział Michał Wieczorek, 
kolejny konkurs odbędzie się w czasie wakacji, 
ale do tego czasu pasjonaci Rybnika nie będą 
narzekać na nudę. Planowana jest kontynuacja 
wycieczek pod hasłem „Przewodnik czeka…  

w Rybniku”, któ-
re cieszą się spo-
rym zaintereso-
waniem i to nie 
tylko rybniczan. 
Zabytki starów-
ki oraz miejsca 
związane z bur-
mistrzem Wła-
dysławem We-
berem obejrzeli 
m.in. mieszkań-
cy Gliwic, Rudy 
Śląskiej, a na-
wet Krakowa.  
W trzecią nie-
dzielę paździer-
nika zaplanowa-
no wycieczkę po 
zieleńcach i par-
kach Śródmie-
ścia, a w trzecią 

niedzielę listopada, przewodnik zabierze spa-
cerowiczów do schronu bojowego na Wawoku.

(S) 

Marysia poznała miasto
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— Nie wiedziałam, że w Rybniku jest tyle ciekawych miejsc. Mieszkam w Radlinie, dla-
tego cieszę się, że biorąc udział w konkursie, lepiej poznałam Rybnik i ciekawostki z nim 
związane. Odkryłam park i kościółek akademicki, których wcześniej nie znałam — mówi 
licealistka Marysia Szpilka, jedna z trzech laureatek konkursu Znam Rybnik zorga-
nizowanego przez wydział promocji i informacji UM oraz rybnicki oddział PTTK-u.  

— Cieszę się, że mogę się spotkać z pasjonatami miasta — mówił prezydent Adam Fudali podczas podsumowania 
konkursu Znam Rybnik, w którym nagrody wylosowali Maria Szpilka, Urszula Walczak, Marzena Urbanek i Andrzej 
Orzechowski. Na zdjęciu również pomysłodawcy konkursu: Michał Wieczorek i Krzysztof Jaroch

Totolotek z pomysłami
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Uczestników projektu wylosowała Wiktoria, uczennica Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego nr 7 w Orzepowicach, na terenie którego odbyła się konferencja CRIS-u 
poświęcona „Szkole partycypacji”

Zdecydował ślepy los, a właściwie „sierotka” Wiktoria. 8 października uczennica podsta-
wówki w Orzepowicach wylosowała pięć z ośmiu rybnickich szkół ponadgimnazjalnych, które 
otrzymają po 20 tys. zł na realizację własnych pomysłów. Umożliwi im to projekt „Szkoła 
partycypacji”, który realizuje Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych wspólnie z miastem. 
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By uroczystość miała sens, pół godziny 
wcześniej dyrektor Marian Wolny zamknął kie-
rowaną przez siebie placówkę. O godzinie zero 
dał włodarzom miasta do wyboru trzy zestawy 
kluczy. Ten właściwy udało się wybrać Michałowi 
Śmigielskiemu i to on otworzył nowe frontowe 
drzwi domu kultury.  Budynek zmienił się nie do 
poznania. Zyskał nie tylko nowe wejście i jasny, 
przestronny hol, pełniący też funkcję wystawien-
niczej galerii, ale również przylegający do budyn-
ku spory parking, który można było urządzić po 
wyburzeniu przyklejonej do domu kultury starej 
górniczej szkoły zawodowej. Nowy, elegancki 
wystrój zyskały też poszczególne pomieszczenia, 
w tym te najważniejsze – sala widowiskowa ze sce-
ną, którą wyposażono w nowy sprzęt nagłośnie-
niowy i oświetleniowy oraz tzw. sala imprezowa, 
w której co roku odbywa się m.in. przynajmniej 
pięć, sześć górniczych, barbórkowych karczm 
piwnych, na których bawią się nie tylko byli gór-
nicy nieczynnej, pobliskiej kopalni Rymer, ale 
również górnicy z kopalni Chwałowice.

— Ci, którzy pamiętają, jak było tu wcześniej 
wiedzą, że były 
tu wielkie prze-
strzenie prze-
znaczone na 
hole i korytarze, 
a  brakowało 
pomie s zc zeń 
przydatnych dla 
naszej działal-
ności statuto-
wej. Na szczę-
ście architekci 
chcieli słuchać 
n a s z y c h  r a d  
i podpowiedzi  
i teraz obiekt jest 
dużo bardziej 
funkcjonalny — 

mówił Marian Wolny, dyrektor Domu Kultury w 
Niedobczycach. Takich praktycznych przeróbek 
nastąpiło kilka. Jedną dużą garderobę przerobio-
no na dwie mniejsze, z kolei niepotrzebną szatnię 
zmieniono w pracownię plastyczną. 

Jeszcze kilka lat temu działało tu względnie 
regularnie kino „Wrzos”. Dziś filmy wyświetla 
się tu sporadycznie, częściej za to odbywają się  
koncerty i inne imprezy. Jak wylicza dyrektor 
Wolny, w ciągu roku odbywa się tu ok. 120 róż-
nego rodzaju imprez. 

Widownia sali koncertowej liczy obecnie 
350 miejsc, w tym 100 na balkonie, ale w razie 
potrzeby krzesła można szybko zdemontować. 
— Pamiętam jak w latach 60. bawiliśmy się tu na 
bardzo popularnych wtedy „fajfach” (od angiel-
skich podwieczorków organizowanych o 17, czyli 
five o’clock) z zespołem Rymersi. Rozpoczynały 
się o 17, a kończyły… no z tym bywało różnie... 
Pamiętam też, jak koncertowali tu Niebiesko-
Czarni. Występ takiego zespołu w Niedobczycach 
to było naprawdę wydarzenie — wspominał Adam 
Fudali, prezydent Rybnika. Zwrócił też uwagę, 

że Niedobczyce to dzielnica pogórnicza (jedyna 
w mieście), w której zamknięto kopalnię. — To 
ważne, że w dzielnicy, która wymaga dużo więk-
szego wsparcia niż inne, udało nam się już tyle 
zmienić. Teren byłej kopalni jest już całkiem nieźle 
zagospodarowany, zmieniamy też powoli oblicze 
kopalnianego osiedla. Dom kultury to placówka 
szczególnie ważna dla młodych mieszkańców Nie-
dobczyc. Mogą tu przyjść, uczestniczyć w różnego 
rodzaju zajęciach i rozwijać swoje pasje — mówił 
prezydent Fudali.

W czasie krótkiej uroczystości dyrektor Marian 
Wolny dziękował, również za wyrozumiałość, 
projektantom i wykonawcom robót, nadzorują-
cym prace urzędnikom z magistrackiego wydziału 
inwestycji, a także radzie miasta za strategiczne 
decyzje i przyznanie pieniędzy na modernizację 
placówki. Szczególne podziękowania usłyszał 
Henryk Ryszka, radny z Niedobczyc. — To był 
dodatkowy, nieetatowy pracownik. Przebywał 
tu niejednokrotnie od poniedziałku do niedzieli,  
a czasem nawet przeszkadzał — żartował dyrek-
tor. — Czekaliśmy na ten remont wiele lat, ale 
było warto, bo teraz mamy najładniejszą placówkę  
w mieście — mówił chwilę później Henryk Ryszka.

Artystycznym zwieńczeniem wieczoru był 
zorganizowany już po raz drugi przegląd kaba-
retów – Kabaretowy Kopniak, którego gwiazdą 
był Tomasz Jachimek.                                 (WaT)

Prace projektowe ruszyły w końcu 2006 roku, a sam 
remont Domu Kultury w Niedobczycach rozpoczął się na 
przełomie czerwca i lipca 2010 roku. Przebudowano m.in. 
sale widowiskową i imprezową, ich zaplecze oraz hol głów-
ny. Wymieniono okna i drzwi, pokrycie dachu i odnowiono 
elewację budynku. Zmodernizowano wymiennikownię ciepła 
(budynek jest podłączony do kopalnianego ciepłociągu)  
i wyposażono kuchnię. Wszystko to wraz z projektem kosz-
towało 5.590.763 zł (nakłady z lat 2007-2012). Prawie 419 
tys. zł miasto zapłaciło natomiast za wyburzenie dawnej 
szkoły górniczej i zagospodarowanie terenu wokół domu 
kultury, gdzie urządzono parking.

W ramach odszkodowania za występujące szkody gór-
nicze należąca do Kompanii Węglowej kopalnia Marcel 
przekazała miastu 383 tys. zł. 

Dom kultury jak nowy
Po trwającym ponad dwa lata remoncie, w ostatni piątek września prezydent 

Adam Fudali oraz jego zastępcy Ewa Ryszka i Michał Śmigielski symbolicznie 
otworzyli gruntownie zmodernizowany Dom Kultury w Niedobczycach. 

Zamiast zwyczajowej wstęgi Marian Wolny, dyrektor Domu Kultury w Nie-
dobczycach, przygotował klucze i to aż w trzech zestawach. Na zdjęciu pre-
zydent Adam Fudali i jego zastępczyni Ewa Ryszka, odpowiedzialna za spra-
wy kultury w mieście

Sala widowiskowa w nowej szacie

Hol niedobczyckiej placówki zmienił się nie do 
poznania, stał się jasny i przestronny, a jego 
ściany zdobią efektowne zdjęcia Niedobczyc
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8 listopada o 15 w sali 264 urzędu miasta rozpoczną 
się konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji 
historycznego traktu prowadzącego od bazyliki 
św. Antoniego do rynku, ulicami Powstańców 
Śl .  i  Sobieskiego.  Miasto ma już koncepcję 
architektoniczną deptaka, który ma tam powstać, 
ale też rewolucyjnych wręcz zmian jakie czekają całe 
otoczenie „Antoniczka”, łącznie z Placem Jana Pawła II  
i sąsiadującym z nim parkiem. 

Deptak i inne      rewolucje

Opracowanie całościowej koncepcji magi-
strat zlecił rybnickiej pracowni projektowej 
topPROJECT, która wcześniej zaprojekto-
wała nie tylko obecny kształt Placu Wolności, 
ale cały ciąg pieszy prowadzący od Teatru 
Ziemi Rybnickiej do rynku. Ostatnio zdobyła 
też wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie 
architektonicznym (98 konkursowych prac) 
na zagospodarowanie jednego z wyjątkowych 
miejsc Wrocławia. Przemodelowanie istniejącej 
części miasta to jednak zupełnie inne wyzwanie. 
— Miasto zostawiło nam sporo swobody i dlate-
go poszerzyliśmy obszar naszych zainteresowań. 
Bez wprowadzenia istotnych zmian w szerszym 
otoczeniu, rewitalizacja ograniczy się do wy-
miany nawierzchni i ustawienia kilku ławek, co 
raczej nie przełoży się na większe zainteresowanie 
mieszkańców tą częścią miasta — mówi archi-
tekt Marek Wawrzyniak, szef topPROJECTU. 

Trakt rynek – kościół św. Antoniego, bie-
gnący po śladzie dawnej drogi z Rybnika 
do Mikołowa, przez dziesięciolecia był dla 
Rybnika główną arterią handlową. Jednak 
po wybudowaniu w mieście galerii handlo-
wych zupełnie zmieniły się strumienie ruchu 
pieszych. Ulice Powstańców Śl. i Sobieskiego 
opustoszały. — Naszym celem jest odwrócenie 

tego procesu i zwabie-
nie tam mieszkańców. 
Każdy deptak musi do-
kądś prowadzić, trzeba 
więc wygenerować jakiś 

punkt docelowy. Powinien  nim być atrakcyj-
ny dla nich Plac Jana Pawła II, sąsiadujący  
z nim park, a także zakończenie ul. Kościuszki 
w sąsiedztwie bazyliki oraz usytuowane tam 
przystanki autobusowe — wyjaśnia Wawrzyniak.

Plac bez samochodów
Pierwszym poważnym problemem okazał się 

ruch samochodowy. Dziś Pl. Jana Pawła II znaj-
dujący się przed głównym wejściem do bazyliki to 
jedno wielkie skrzyżowanie, które odcina bazyli-
kę i park od reszty miasta. Projektanci z pomocą 
magistrackich wydziałów komunikacji i dróg 
przygotowali reorganizację układu komunikacyj-
nego w tym rejonie. Plac Jana Pawła II zostanie 
wyłączony z ruchu. W zamian wprowadzony 
zostanie ruch dwukierunkowy na jednokierunko-
wej do tej pory ul. Byłych Więźniów Politycznych 
(obok przychodni) i na odcinku ul. Mikołowskiej 
biegnącym wzdłuż ogrodzenia II LO. U zbiegu 
ulic Mikołowskiej, Piasta i Byłych Więźniów 
Politycznych miałoby powstać rondo. — Ważnym 
założeniem całej operacji jest zwiększenie liczby 
osób, które dojeżdżając do centrum Rybnika, wła-
śnie w tym rejonie miałyby rozpoczynać swój pobyt 
w Śródmieściu. Do tego potrzebna jest moderni-

zacja przystanku autobusowego obok bazyliki, ale 
też zwiększenie liczby linii autobusowych, których 
trasa będzie tędy przebiegać (punkt wysiadkowy). 
Pomyśleliśmy również o posiadaczach samocho-
dów i dlatego zakładamy zwiększenie liczby miejsc 
parkingowych w tej części miasta, a konkretnie 
na ślepym odcinku ul. Mikołowskiej biegnącym 
wzdłuż bazyliki do Pl. Jana Pawła II, a także  
u wylotu ulic Białych i Wysokiej. Nasza koncepcja 
zakłada również wybudowanie dwóch parkingów 
wielopoziomowych. Pierwszy byłby usytuowany 
między bazyliką a szkołą muzyczną, w miejscu ist-
niejącego parkingu, a drugi w zachodniej pierzei ul. 
Kościuszki, vis-à-vis Zespołu Szkół Technicznych 
— opowiada Marek Wawrzyniak. Zakłada on 
również uruchomienie alternatywnych pieszych 
połączeń ul. Powstańców Śl. z równoległymi do 
niej ulicami. Część takich przejść już istnieje – 
Dróżka Profesora Libury prowadząca do ul. Na 
Górze czy pasaż wychodzący na ul. Kraszewskie-
go, ale część trzeba dopiero stworzyć.

Zaludnić park. 
Trawnik dla każdego

Jak mówi Marek Wawrzyniak zastanawiając 
się nad docelowym kształtem Pl. Jana Pawła 
II, trudno było nie brać pod uwagę terenów 
otaczających Antoniczka, a zwłaszcza są-
siedniego parku. I znów z pomocą Zarządu 
Zieleni Miejskiej przygotowano propozycję 
przemodelowania i parku, i jego otoczenia tak,  

Propozycja zagospodarowania parku obok bazyliki św. Antoniego  
i sąsiadującego z nim placu Jana Pawła II 
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by w przyszłości swój czas wolny chciało tu spę-
dzać wielu rybniczan, a zwłaszcza uczniowie po-
bliskich szkół usytuowanych przy ul. Kościuszki. 
Ma stąd zniknąć nadmiar krzaków okalających 
park i zasłaniających to, co się w nim dzieje.  
W samym zieleńcu ma się przede wszystkim po-
jawić użytkowy trawnik, z którego będzie można 
korzystać urządzając sobie np. piknik na trawie.

Od ruchliwej ul. Kościuszki park miałaby 
oddzielać szklana bariera akustyczna, tworząca 
jednocześnie zadaszenie nad stolikami i ławkami 
należącymi już do przestrzeni parku. Mogłyby 
się tam znajdować m.in. stoliki do gry w szachy. 
Szklane zadaszenie miałoby okalać prawie cały 
park, a w dalszej jego części miałyby się pod nim 
znajdować różnego rodzaju atrakcje dla dzieci 
m.in. ministrumyk, ale też np. jakaś mała kawia-
renka. Połączenie parku z placem przed bazyliką 
ma stanowić kamienna kilkudziesięciometrowa 
ława, siedząc na której będzie można obserwo-
wać to, co dzieje się na samym placu. Według 
koncepcji topPROJECT-u powierzchnia placu 
ma być na całym jego obszarze jednolita, tyle że, 
jego część centralna będzie zagłębiona (1,8 m). 
W zagłębieniu tym zaprojektowano sterowaną 
komputerowo, podświetlaną fontannę, której 
dysze będą ukryte w owym zagłębieniu i nie będą 
wystawać z ziemi. Gdy fontanna będzie wyłączona 
na placu będą się mogły odbywać różnego rodzaju 
imprezy, zgromadzenia mieszkańców i spotkania.

Tak zagospodarowany park i Pl. Jana Pawła 
II ma przyciągać ludzi, co ma się przełożyć na 
ożywienie ul. Powstańców Śl. i Sobieskiego.

Deptak niezagracony
— Nie chcemy zagracić deptaka elementami 

stałymi, jak klomby czy stojące na środku latar-
nie bo stracimy możliwość organizowania tam 
np. różnego rodzaju imprez z udziałem większej 
liczby osób. Według naszej koncepcji deptak byłby 
prawie w ogóle pozbawiony elementów stałych.  
W zamian w pasie środkowym wzór posadzki wy-
znaczałby szeroką na około cztery metry tzw. strefę 
aktywności. To w niej miałyby być zlokalizowane 
ogródki letnie cukierni i lokali, tam również byłoby 
miejsce na jarmarki i kiermasze, czasowe wystawy 
zieleni, a nawet prac plastycznych — opowiada 
Marek Wawrzyniak. W ciągu ulic Powstańców Śl.  
i Sobieskiego zostanie wyodrębnionych też kilka 
pomniejszych przestrzeni – miniplaców, z których 
każdy będzie miał inny charakter. Na pierwszym 
takim placyku od bazyliki miałyby się znaleźć 
naturalnej wielkości rzeźby trzech postaci zwią-
zanych z historią Rybnika, które miałyby zostać 
przedstawione w czasie ożywionej dyskusji. O tym 
kto to będzie, mógłby zdecydować zorganizowany 
przez magistrat konkurs dla mieszkańców.

Wawrzyniak zapewnia, że urządzenie deptaku 
zapewni swobodny dojazd samochodów dostaw-

zych do sklepów i lokali (podział powierzchni 
na szerokość: 4m+4m+2m). U zbiegu ulic So-
bieskiego i św. Jana (obok Świerklańca) deptak 
miałby się docelowo rozwidlać na dwa kierunki: 
do rynku i do kampusu. Ważnym elementem 
wystroju deptaku będzie oświetlenie. Ma być 
ono skierowane głównie na posadzkę, tak, by  
w ten sposób wyeksponować oświetlony neogo-
tycki kościół św. Antoniego, pięknie zamykający 
perspektywę ul. Powstańców Śl. Są dwa warianty, 
pierwszy to lampy zawieszone na wysokości pierw-
szego piętra, umocowane do lin rozpiętych mię-
dzy kamienicami. Drugi zakłada zainstalowanie 
nowoczesnych opraw na istniejących latarniach. 

Jak widać, to śmiała, całościowa koncepcja 
przemodelowania sporego kwartału naszego 
miasta. Pytanie, co o tych propozycjach sądzą 
sami rybniczanie. 

Wacław Troszka    

Deptak i inne      rewolucje

Adam Fudali, prezydent miasta:  
— Cel najważniejszy to przywrócenie 
historycznego traktu biegnącego ul. 
Powstańców Śl. i Jana III Sobie-
skiego do życia, ale zależy mi też na 
uatrakcyjnieniu przestrzeni publicznej  
w szerszym zakresie. W czasie kampa-
nii przed wyborami samorządowymi 
obiecałem, że zrewitalizujemy te dwie 
ulice i do końca trwającej kadencji, 
czyli do jesieni roku 2014 przedsta-
wioną koncepcję zrealizuję, dbając 
zarówno o sacrum, jak i profanum. 
Bo do tego wszystkiego chcemy jesz-
cze wykorzystać południową wieżę 
widokową bazyliki św. Antoniego. 
Projektu technicznego jeszcze nie ma, 
więc na razie można mówić jedynie  
o szacunkach, według których zreali-
zowanie tej koncepcji może kosztować 
ok. 13 mln zł.

Na nowym deptaku tzw. strefa 
aktywności  miałaby być usytuowana 
na samym jego środku

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



43. Rybnickie Dni Literatury

Pięciu młodych panów tworzących powstały w 2004 roku  
kabaret odebrało charakterystyczną statuetkę z rąk prezy-
denta Adama Fudalego 14 października w sali koncertowej 
Teatru Ziemi Rybnickiej w czasie inauguracji 43. Rybnic-
kich Dni Literatury. Jak zauważył Adam Świerczyna, dy-
rektor Rybnickiego Centrum Kultury, gdyby nie kilkuletnia 

przerwa, w tym roku świętowalibyśmy 50-lecie RDL. Ale 
i tak jubileusz, jak bardzo poważny by nie był, na jakość 
obcowania rybniczan z literaturą i sztukami ze słowem 
związanymi, większego wpływu by nie miał.

Kabareciarz, aktor, a ostatnio również piosenkarz 
Krzysztof Respondek z kabaretu Rak zanim wygłosił zwy-
czajową laudację, stwierdził, że jako osoba nie związana  
z Rybnikiem dostrzega wyraźnie, że to miasto jest przyjazne 
artystom i wszelkim rodzajom twórczości, a na dodatek 
jest drugim po Zielonej Górze polskim zagłębiem kaba-
retowym. — To grupa kabaretowa, która na rynku młodych 
kabaretów ma już swoją tożsamość i jest rozpoznawalna. 
Cenię was za to, że nie wstydzicie się czerpać z tradycji 
śląskiej i z elementów ludowych. To tylko wzbogaca wasz 
program, dodaje mu oryginalności i kolorytu — brzmia-
ła laudacja Krzysztofa Respondka. Zauważył on też,  
że KMP znajduje się w fazie intensywnego rozwoju, od-
krywa własne możliwości, kształtuje niepowtarzalny styl,  
a jego popularność ciągle wzrasta. Władzom miasta pogra-
tulował, że nagradzają swój kabaret wtedy, kiedy jest on u 
szczytu popularności, a nie jak przeciętnych sportowców 
na zakończenie kariery i za tzw. całokształt działalno-
ści. Kolegom z Kabaretu Młodych Panów gratulował,  

że tworzą w takim mieście jak Rybnik, a Rybnikowi, że ma 
taki kabaret jak KMP. 

Prezydent Adam Fudali, wręczając Honorową Złotą 
Lampkę Górniczą dziękował Młodym Panom za rozrywkę 
i okazję do zadumy, życzył też, by organizowana przez nich 
Rybnicka Jesień Kabaretowa wciąż się rozwijała. 

— Jeszcze nigdy nie usłyszeliśmy na swój temat tylu miłych 
słów — skwitował Mateusz Banaszkiewicz, a Robert Ko-
rólczyk dodał, że jeśli nazwa Kabaret Młodych Panów nie 
będzie już aktualna, to przynajmniej będzie coraz bardziej 
śmieszna. Już po zejściu ze sceny Robert Korólczyk wspo-
minał dawne czasy, gdy z grupą przyjaciół rozkręcających 
kabaret i Ryjka nie mógł znaleźć oparcia w miejskich 
placówkach kultury. — Wtedy, mówiąc po ryjkowemu, 
nie było tu tak różowo. Dopiero po zmianie władz miasta 
pojawiła się przychylność i nawiązaliśmy współpracę. Dziś 
na każdym kroku czujemy, że jesteśmy dobrem narodowym 
rybniczan, więc jest nam dużo łatwiej — mówił. Chwilę 
później Kabaret Młodych Panów był już w drodze na 
kolejny występ. Ale prawie kabaretowy wieczór czekał też 
zgromadzoną w TZR publiczność. Krakowski teatr Scena 
STU wystawił bardzo góralskie „Wariacje Tischnerowskie. 
Kabaret Filozoficzny”. W barwnej, przewrotnej i pełnej 
rubasznego, góralskiego humoru sztuce opartej na tekstach 
nieodżałowanego ks. prof. Józefa Tischnera wystąpił nie 
tylko Rysiek z „Klanu”, czyli Piotr Cyrwus, ale też m.in. 
Jerzy Trela, Andrzej Róg, Marcin Zacharzewski i Beata 
Schimscheiner. 

(WaT)    

Przepakujmy
walizki 

Kiedy Mikołaj Łoziński dowiedział się, że za swoją 
debiutancką powieść „Reisefieber” otrzyma nagrodę 
Kościelskich, zajrzał do internetowej wyszukiwarki.  
— Nie wiedziałem co to jest — przyznaje szczerze. Nazwiska 
poprzednich laureatów zrobiły na nim spore wrażenie. — 
Nie spałem całą noc. Zdałem sobie sprawę z kredytu zaufania, 
jakim mnie obdarzono — wspominał podczas spotkania 
z czytelnikami, jakie odbyło się 16 października w bi-
bliotece głównej.   

Pisać zaczął przypadkowo. Zainspirowała go historia 
trudnej relacji łączącej matkę i syna, których poznał w Paryżu, 
gdzie mieszkał po maturze. Szybko uświadomił sobie, że tak 
naprawdę nic o nich nie wie. Do tematu wrócił dopiero po 
dwóch latach. Powieść „Reisefieber” powstała, gdy Łoziński 
miał 25 lat. — Tytuł wymyśliła żona mojego znajomego, który 
czyta to co piszę, żeby poprawić moje straszne błędy ortograficz-
ne — mówił. W powieści pojawia się też postać niewidomej 
pani psychoanalityk. W czasie studiów na Sorbonie, Łoziński 
pracował jako jej asystent. To ona stała się pierwowzorem 
bohaterki jego najnowszej książki. Nie wiadomo jeszcze kiedy 
zostanie ukończona, bo pisarz utknął na 19 stronie; dwa lata 
temu. Łoziński przyznaje, że pisanie nie przychodzi mu łatwo. 
Pięć lat pracował nad drugą książką – świetnie opowiedzianą 
historią, zainspirowaną losami jego rodziny. Opowieść zaty-
tułowana „Książka” przyniosła mu kolejną nagrodę i uznanie 
czytelników. Pisarz mówił w Rybniku, że rodzinę początkowo 
ucieszył pomysł spisania jej historii. — Przynosili pamiątki 
i zdjęcia, opowiadali zabawne zdarzenia, ale z czasem ich 
nastawienie się zmieniło. Zaczęli mi mówić, o czym mam nie 
pisać — opowiadał. Rozmowy na ten temat Łoziński umieścił 
w książce, na czarnych stronach. W „Książce” jest ich niemało, 
bo jak mówił, nie ma rodzin idealnych. — Książka zbliżyła nas 
do siebie. Pisząc, starałem się nikogo nie skrzywdzić — mówił 
Łoziński. I wspominał jak po jej ukazaniu się, jedna z ciotek 
stwierdziła: teraz to już wszyscy będą wiedzieli, że jesteśmy 
Żydami. Mikołaj dowiedział się o tym kiedy miał sześć lat: 
— Powiedziałem mamie, że na podwórku jest jeden Żyd. Ona 
odpowiedziała: chyba jest dwóch — wspominał Łoziński. 
Wtedy się zmartwił, bo w popularnej grze podwórkowej 
„w państwa”, kiedy nóż trafiał w kamień mówiło się „żyd” 
i przegrywało. Był więc przekonany, że Żyd to nic dobrego. 
W trakcie spotkania, sprawnie prowadzonego przez Martę 
Cuber, 32-letni Łoziński opowiadał też o napisanych dla córki 
brata „Bajkach dla Idy”, za które otrzymał nagrodę w Rydze 
oraz o studiach na Sorbonie. Mówił, że każdy z nas rodzi się 
z bagażem doświadczeń rodziców i dziadków; niekoniecznie 
złych. Warto zajrzeć do tych bagaży, by przekonać się, co jest 
w środku. — Czasem należy coś z nich wyjąć, zrobić miejsce 
na nowe, a czasem wystarczy przepakować walizki — mówił 
Łoziński.                                     (S)

Lampka dla kabareciarzy
Nasz rybnicki, niezwykle popularny Kabaret Młodych Panów, jako pierwszy przedstawiciel popkul-

tury został laureatem 28. Honorowej Złotej Lampki Górniczej, wyróżnienia wręczanego już tradycyjnie 
w czasie inauguracji dorocznych Rybnickich Dni Literatury. Do tej pory lampka była też wyłącznie 
wyróżnieniem indywidualnym.

Statuetkę Honorowej Złotej Lampki Górniczej z rąk prezydenta Adama Fudalego odbiera Mateusz Banaszkiewicz
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Literacki tandem
Różni je praktycznie wszystko, łączy – życie z pasją. Niewidoma Hanna 

Pasterny napisała książkę o trudnej przyjaźni z uczoną ze Szkocji, prof. 
Marion Hersh, która rozpoczęła się przed laty w Rybniku.    

Książka „Tandem w szkocką kratkę” to historia znajomości praktykującej katoliczki 
z gorliwą żydówką, osoby jedzącej mięso z weganką, wreszcie niewidomej, zdolnej 
studentki z Jastrzębia, z genialną, znającą trzynaście języków profesor z wydziału 
elektroniki i inżynierii elektrycznej na uniwersytecie w szkockim Glasgow, która cierpi 
na zespół Aspergera, czyli zaburzenie ze spektrum autyzmu. — Jest nadwrażliwa na 
dźwięki, więc cały czas nosi stopery, a często słuchawki. Przeszkadza jej światło, jest nad-
wrażliwa na dotyk i nie toleruje zmian. Kiedy zabrałam ją na obiad, pielgrzymowałyśmy 
od restauracji do restauracji – tam światło było nie takie, gdzie indziej było zbyt głośno,  
a podany makaron zawierał jajka, co dla weganki było nie do zaakceptowania — opo-
wiadała Hanna Pasterny czytelnikom, którzy 10 października przyszli do rybnickiej 
biblioteki. To właśnie tam, kilka lat wcześniej, prof. Hersh spotykała się z Hanią  
i innymi osobami z dysfunkcjami wzroku i słuchu, pracując nad wynalazkami dla 
niepełnosprawnych. Stworzyła już prototyp elektronicznej rękawicy do komunikacji  
z głuchoniewidomymi i pracuje nad robotem przewodnikiem i bezpieczeństwem osób 
niesłyszących na drodze. Sama ma wadę wzroku, co nie przeszkadza jej jeździć na ro-
werze, również w tandemie z Hanią! Tak podróżowały po Polsce i Szkocji. Stąd książka 
„Tandem w szkocką kratkę”, która ukazała się pod koniec 2010 r. — Na początku 
Marion miała jedynie drobne uwagi do tekstu, ale dwa miesiące przed drukiem, było ich 
coraz więcej. Czasem bałam się włączyć komputer, bo wiedziałam, że czeka mnie kilka 
trudnych maili. Marion nie chciała, bym pisała o szabatowych obostrzeniach, bo obawiała 
się, że przyczynię się do szerzenia antysemityzmu w Polsce. Jest moją przyjaciółką i czułam 
się za nią odpowiedzialna, więc wykreśliłam kilka fragmentów, a Marion ostatecznie jest 
zadowolona z książki — opowiada autorka, 33-letnia mieszkanka Jastrzębia. Hania 
uczyła się w ośrodku dla niewidomych w podwarszawskich Laskach i skończyła ryb-
nickie liceum sióstr urszulanek. Z wykształcenia jest romanistką i logopedą, aktywnie 
działa na rzecz niepełnosprawnych. Pracuje w rybnickim Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych i jest społeczną asystentką europarlamentarzysty prof. Jerzego Buzka. 
Startowała też w wyborach samorządowych. Niepełnosprawność nie utrudnia jej życia; 
przeciwnie, czerpie z niego garściami. Pisze artykuły i uwielbia książki. Czyta brajlem, 
korzysta z audiobooków lub skanuje teksty, które odtwarza za pomocą komputerowego 

programu udźwiękawiającego. Lubi podróże i sama jeździ po świecie. Była już w Szkocji, 
Stanach Zjednoczonych i Belgii. — Podróże uczą samodzielności i otwartości na innych, 
a obce kultury również innego doświadczania świata — mówi. Do belgijskiego Liege 
pojechała w ramach europejskiego wolontariatu. Uczyła tam Turczynki francuskiego i 
prowadziła zajęcia logopedyczne. Relacje z pobytu wysyłała znajomym. To oni zachęcili 
ją do zebrania opowieści w jedną całość. Tak powstała jej pierwsza książka „Jak z białą 
laską zdobywałam Belgię”. W czasie spotkania z czytelnikami PiMBP opowiadała też 
o pobycie w USA i podejściu Amerykanów do niepełnosprawnych oraz o spotkaniu  
z nietuzinkową polonuską i Ślązaczką Kają Mirecką-Ploss. Hanna Pasterny na razie nie 
myśli o kolejnej książce, choć czytelnicy wymyślili już tytuł kolejnej części przygód Hani 
i Marion – „Tandem jedzie dalej”. — Na razie nie jedzie, i to dosłownie. Sprzedałam 
swój tandem i szukam czegoś lepszego... — mówi Hanna Pasterny.                           (S)

Rozmowa z Anną Janko zainaugurowała cykl spotkań literackich zorga-
nizowanych w ramach Rybnickich Dni Literatury w Zespole Szkól Wyższych 
przy ul. Rudzkiej. 

Anna Janko to poetka, pisarka, felietonistka, krytyk literacki, miłośniczka poezji 
Apollinaire’a i, jak sama o sobie mówi, przede wszystkim rybniczanka. 16 października 
gościła w auli Uniwersytetu Śląskiego, gdzie spotkała się ze studentami tej uczelni. 
Spotkanie poprowadziła dr Marta Cuber, która nie szczędziła autorce trudnych pytań. 

Anna Janko urodziła się w Rybniku i tu spędziła osiem pierwszych lat życia. — Dobrze 
urodzić się w miejscu charakterystycznym, a nie „byle gdzie”. Za każdym razem, gdy tu 
przyjeżdżam szukam znanych mi uliczek, mijam moją piaskownicę, wracam na schody, po 
balustradzie których zjeżdżałam — wspomina pisarka. Przyznaje, że od najmłodszych lat 
towarzyszy jej poczucie niezakorzenienia, 
przemieszane z pasją podróżowania. — 
Mam za sobą 18 przeprowadzek. Nigdy 
nie wracam do domu, zakorzeniam się nie  
w miejscach, ale w sercach innych ludzi — 
mówi. To bliskie jej i trudne jednocześnie 
poczucie przelała na bohaterkę swojej 
najnowszej książki: „Pasja wg św. Hanki”, 
będącej kontynuacją ciepło przyjętej przez 
krytyków i czytelników debiutanckiej po-
wieści „Dziewczyna z zapałkami”. 

Anna Janko dała się poznać przede 

wszystkim jako poetka. Wydała osiem tomików wierszy, a zadebiutowała w 1977 r. tomem: 
„List do królika doświadczalnego”. Początkującą wówczas poetkę Artur Sandauer, znany 
krytyk literacki, nazwał „Rimbaud w spódnicy”. W trakcie spotkania w UŚ mówiła jednak 
głównie o swojej prozie. Odczytała kilka fragmentów „Pasji wg św. Hanki”, okrzykniętej 
mianem pierwszej polskiej książki erotycznej. To powieść o toksycznych uczuciach w 
związku, miłości i zdradzie. Tytułowa Hanka, dobiegająca czterdziestki żona i matka, 
pozwala sercu zakochać się ponownie. — Piszę tu o miłości-żywiole, który zagarnia i nisz-
czy. To nie my wybieramy obiekty naszych uczuć. Miłość to choroba psychiczna. Chodzi po 
ludziach i wyszukuje kochanków. To ona dokonuje wyboru, a ty człowieku sam musisz sobie 
z tym poradzić — mówi Anna Janko. Hanka sobie nie radzi, jest zagubiona i osaczona 
przez samą siebie. Staje się niewolnicą dwóch różnych miłości: — To książka o odmien-
nym przeżywaniu uczuć przez kobiety i mężczyzn. Bardzo intymna, choć nie wulgarna. Tu 
myśli są nagie — wyjaśnia autorka, która zapytana o wątki autobiograficzne w swojej 
prozie odpowiada: — Pisanie książki jest sprawą bardzo prywatną. Nawet gdybym pisała 
o Ameryce Południowej czy o księżycu, zawsze, na każdej stronie powieści, będę ja. Jednak 

tak naprawdę interesuje mnie tylko, czy moi 
czytelnicy się tam odnajdą. 

Obecnie Anna Janko pracuje nad książ-
ką opisującą wojenne losy jej rodziny. Jest 
również autorką pełnej humoru historii dla 
dzieci pt. „Maciupek i Maleńtas – Niezwy-
kłe przygody w Brzuchu Mamy” opowiada-
jącej o przeżyciach i przygodach bliźniaków 
jeszcze przed ich narodzeniem.  (D)

Po zakończeniu ciekawego spotkania Hanna Pasterny podpisywała swoje książki

Anna Janko (z lewej) opowiadała o swojej naj-
nowszej powieści „Pasja wg św. Hanki”. Obok  
dr Marta Cuber

To miłość wyszukuje 
nam kochanków

Nie tylko MIRON
mamroMIRONczenie – to tytuł widowiska multimedialnego, które 18 

października na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej wystawił rybnicki teatr tańca 
Wahadło, działający od 2007 roku, a prowadzony przez Aleksandrę Holesz. 

W czasie niełatwej w odbiorze sztuki skrojonej m.in. ze światła, ruchu i skromnej materii 
przedmiotów pojawiły się też elementy wierszy Mirona Białoszewskiego. 

Dzień później w TZR odbyło się jeszcze spotkanie z Marianem Kisielem, poetą, 
krytykiem literackim i badaczem polskiej literatury.

(WaT) 
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Kijonki 
podróż sentymentalna 

Literaturą zainteresował się już w czasach szkolnych. — Zeszyty dzieliłem 
na dwie części – z przodu zapisywałem lekcje, z tyłu – pierwsze wiersze. Pamiętam, 
jak kiedyś znalazł je nauczyciel, inżynier Warchoł. Było mi wstyd — wspominał 
Tadeusz Kijonka, pisarz, poeta, redaktor naczelny miesięcznika „Śląsk” 
podczas spotkania z uczniami Zespołu Szkół Technicznych. 

Pochodzący z Radlina Tadeusz Kijonka sporo miejsca poświęcił opowieściom o swoim 
Rybniku, latach spędzonych w technikum budowy maszyn górniczych i w szkole muzycznej, 
gdzie uczył się gry na fortepianie. Miasto zafascynowało go żużlem i piłką nożną oraz 
literaturą przybliżaną w ramach Rybnickich Dni Literatury. Miał nawet okazję gościć  
u siebie przyszłą noblistkę Wisławę Szymborską, kiedy poetka brała udział w tej imprezie. 
Kijonka wspominał też komers w sali gimnastycznej ZST, czyli popularnego „Tygla”, 
spotkania w klubie Bombaj i przyjaźnie ze szkolnej ławy, które przetrwały do dziś. Pod-
czas spotkania, jakie odbyło się 16 października w ZST, Tadeusz Kijonka opowiadał też  
o początkach swojej pracy dziennikarskiej i literackiej, przyjaźni ze Zbigniewem Her-
bertem i miesięczniku społeczno – kulturalnym „Śląsk”, któremu szefuje. — Naszym 
osiągnięciem było pozyskanie do stałej współpracy Tadeusza Różewicza. Jest wieloletnim 
przyjacielem naszego pisma i bardzo to cenimy — mówił. Młodzież ZST pytała gościa, 
dlaczego nie pisze w gwarze śląskiej, co radzi początkującym poetom i jaki wynik obsta-

Warsztat pisarza
Jacek Dehnel, autor „Saturna. Czarne obrazy z życia męż-

czyzn z rodziny Goya” opowiadał jak intrygujące niedopowie-
dzenia i niewiadome z życia wielkiego malarza zainspirowały 
go do stworzenia książki o trudnych relacjach rodzinnych.

Spotkanie w rybnickiej bibliotece prowadziła Aleksandra Kotas, 
polonistka z I LO. Autor odczytał fragmenty swojej ostatniej powie-
ści, a następnie opowiadał, jak doszło do zainteresowania życiem 
i twórczością Goi. — To książka o trudnych relacjach rodzinnych,  
o przytłaczającym geniuszu malarza, który swojego syna postrzega jak 
nieudacznika. Paradoks polega na tym, że jednocześnie go kocha, tylko 
nie chce i nie potrafi okazać ciepłych uczuć, bo według niego byłaby to 
oznaka słabości — wyjaśniał. Inspiracją do napisania powieści było 
odkrycie, że freski z Domu Głuchego nie mogą być dziełem Goi – 
zatem kto je namalował? Dociekania Dehnela, mające swój początek 

w poważnych opracowaniach z zakresu historii sztuki, doprowadziły 
autora do rozważań na temat konfliktu między ojcem geniuszem, 
synem i wnukiem. Okazało się, że Francisco Goya przez kilkadziesiąt 
lat był zwykłym, przeciętnym malarzem dworskim. Wybuch talentu na-
stąpił, kiedy zaczął tracić słuch. — Głuchota Goi jest metaforą głuchoty 
międzypokoleniowej, braku komunikacji — wyjaśniał Dehnel, który nie 
pierwszy raz w swojej twórczości łączy obraz i słowo. — Opisywanie 
obrazu fotografii ma sens, jeśli potrafimy powiedzieć coś więcej, niż 
tylko to, co widać — zauważył autor „Fotoplastikonu”. Wypowiadał 
się także na temat formy w literaturze. — W prozie bardzo cenię 
strukturę. Lubię widzieć kompozycję. Wiersz może być zabałaganiony, 
powieść nigdy — mówił pisarz. Dobrą wiadomością dla gościa była 
informacja, że rybnicki Dyskusyjny Klub Książki zainaugurował swoją 
działalność sięgając po jego powieść „Lala”, a dzień przed spotkaniem 
rozmawiano o „Saturnie”.

(m)

Malarskim suplementem do imprez organizowanych w ramach tegorocz-
nych Rybnickich Dni Literatury była, i ciągle jeszcze jest, wystawa obrazów 
znanego i cenionego rybnickiego artysty Ryszarda Kalamarza. 

W Galerii Sztuki Teatru Ziemi Rybnickiej prezentuje on 29 swoich obrazów. Więk-
szość z nich wypożyczono od prywatnych właścicieli, ale też m.in. z Muzeum w Rybniku. 
Z prywatnych zbiorów samego malarza pochodzą natomiast prace przedstawiające jego 
najbliższych – portrety żony i synów. Jak mówił w czasie wernisażu sam autor, to wystawa 
retrospektywna, prezentująca jego płótna z różnych okresów twórczości, począwszy od roku 
1966 po obraz ukończony całkiem niedawno. Nietrudno się zorientować, że ulubionym 
tematem Kalamarza jest ludzka postać, a zwłaszcza zwiewne tancerki i baletnice. — Często 
nawet nie wiem, gdzie są moje obrazy. To tylko niewielka część z ponad 600, które namalowa-
łem, ale i tak ta wystawa jest reprezentatywna dla mojej twórczości. Gdybym malował tylko 
na zamówienie, byłaby to forma zniewolenia, dlatego wciąż maluję obrazy z mojej własnej 
inspiracji. Gdy maluje się portret na zamówienie, nie można popełnić błędu, a gdy maluję dla 
siebie mogę zrobić wszystko — mówi Ryszard Kalamarz. — To piękne klasyczne malarstwo, 
tylko nieco unowocześnione. On maluje cuda; łączy dwa elementy – realizm z impresjoni-
zmem i malarstwo z grafiką — mówi o płótnach Kalamarza inny rybnicki malarz Marian 
Rak. I to pewnie jeden z największych atutów obrazów, stojąc przed którymi nie trzeba 
się zastanawiać co autor miał na myśli, ale można się delektować ich subtelnym pięknem. 

W czasie wernisażu z krótkim recitalem wystąpiła skrzypaczka Elżbieta Stawarska. 
Wystawę obrazów Kalamarza można oglądać w Galerii Sztuki TZR do 11 listopada. 

(WaT)

Tadeusz Kijonka spotkał się z młodzieżą Zespołu Szkół Technicznych

Jacek Dehnel opowiadał nie tylko  
o swoich książkach, ale też lekturach, 
które lubi jako czytelnik.

wia w meczu Polska-Anglia. — Pewnie remis, chyba, że Bóg nie lubi Anglii… — żartował. 
Kijonka zachęcał też uczniów do czytania dobrych wierszy i nie krył radości z faktu, że 
po jego teksty sięgają młodzi twórcy, jak Piotr Rogucki z rockowego zespołu Coma, 
który napisał piosenkę do utworu Kijonki pt. „A my”. — Cieszę się, że ktoś wykorzystuje 
moje wiersze. Dzięki temu tekst nabiera nowej energii — mówił Tadeusz Kijonka w ZST. 

(S)

Podwójne malarstwo 
Kalamarza

Malarstwo Ryszarda Kalamarza urzeka klasycznym pięknem 
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Zachowajmy trochę życia
Piotr Gabriel Skorupa, rocznik 1954, rybniczanin, poeta, autor kilkunastu tomików 

wierszy wydanych i w Polsce, i w Niemczech, gdzie od ponad 20 lat mieszka. 
Jego wiersze, przynajmniej te z tomiku „Trzeba zachować trochę życia”, który przedsta-

wił na spotkaniu autorskim, zaskakują. Zaskakują pozorną lekkością, za którą „czają się” 
problemy egzystencjalne, poetyckim stygmatem dla zwyczajności, pokłonem dla śląskiej 
tradycji, dystansem do polskiej historii i jej „herosów”, literacką erudycją, wyobraźnią, 
której poeta użycza odbiorcy, a przede wszystkim poczuciem humoru i puentami, których 
nie powstydziłaby się nasza noblistka Wisława Szymborska. Zaskakują tym, że to po 
prostu dobre wiersze, wywołujące emocje i wzruszenie. Kto wie, czy gdyby nie decyzja  

Kobiety Schulza
Podobnie jak w pamiętnych „Nocnych prowokacjach”, aktorki w spekta-

klu „Akacje i cynamon. Montaże” dzieliły scenę Teatru Ziemi Rybnickiej  
z publicznością.

I nie był to jedyny element łączący tamten cykl z niewątpliwym wydarzeniem artystycz-
nym tegorocznych RDL. Łączy je również Joanna Grabowiecka, rybniczanka, studentka 
V roku na Wydziale Reżyserii Akademii Teatralnej im. Zelwerowicza w Warszawie, 
absolwentka teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, studium projektowania sceno-
grafii w Paryżu, stażystka m.in. Comédie-Française i uczestniczka licznych prestiżowych 
warsztatów teatralnych, a kiedyś animatorka „Nocnych prowokacji”. Tym razem jako 
autorka scenariusza i reżyserka wystawiła własny spektakl dyplomowy. Do jego stworzenia 
wykorzystała cudem ocalałą z pożogi wojennej korespondencję Bruno Schulza z kobietami 
jego życia – Zofią Nałkowską, która odkryła i pokazała światu jego geniusz oraz Deborą 
Vogel, Józefiną Szelińską, Romaną Halpern i Anną Płockier. Z Bruno Schulzem łączyła 
je podobna wrażliwość, talent, więzy osobiste i wsparcie, jakie w różnych okresach życia 
mu dawały. Z racji przedwczesnej śmierci lub świadomego wyboru zostały skazane na 
zapomnienie, podobnie jak w pewnym okresie twórczość Bruno Schulza. Listy, których 
treść pozwala lepiej poznać fenomen autora „Sklepów cynamonowych” i „Sanatorium 
pod Klepsydrą”, uzupełniła jego proza oraz fragmenty książki „Regiony wielkiej herezji” 
Jerzego Ficowskiego. Sposób, w jaki Joanna Grabowiecka połączyła teksty i zaadaptowała 
je dla sceny jest fascynujący, podobnie jak realizacja jej wizji przez trzy, absolutnie zna-
komite, choć przeciętnemu odbiorcy seriali nieznane aktorki: Agnieszkę Łucyę (również 
śpiewaczkę operową obdarzoną koloraturowym mezzosopranem, co w spektaklu zostało 
wykorzystane), Sylwię Najah i Ernestynę Winnicką. 

Fraszki na biegunach
Tak zatytułowany koncert, zespołu związanego z Nową Rudą, Bieguni, 

który 17 października odbył się w kameralnej przestrzeni, wykrojonej  
z dużej sali koncertowej TZR był pełnym uroku spotkaniem z cichą, łagodną 
i liryczną poezją śpiewaną. 

A, że członkiem grupy jest poeta i skrzypek Włodzimierz Brzeziński publiczność 
bawiły też jego fraszki w autorskiej interpretacji. — Przytul nas poezjo, wierszem do nas 
mów. Pozwól, by na twórcze stacje wjeżdżały pociągi pełne żywych słów — śpiewali Bieguni  
w swojej prawie programowej piosence.

(WaT)  

Włodzimierz Brzeziński (na pierwszym planie) do poezji śpiewanej dodał swoje nietuzinkowe fraszki

Liczba uczestni-
ków spotkania  
z Piotrem Sko-
rupą dowiodła,  
że poeta zostawił 
w Rybniku wielu 
przyjaciół i miło-
śników swojego 
talentu   

o wyjeździe w 1990 roku, o Piotrze nie byłoby w tym kraju głośno? 
Piotr G. Skorupa jest absolwentem II LO w Rybniku oraz jedynego wtedy w Polsce 

Studium Reklamy w Mińsku Mazowieckim. Przed wyjazdem zagranicę był związany za-
wodowo z placówkami kultury w naszym regionie, w tym z Rybnickim Centrum Kultury. 
Należał do współorganizatorów Rybnickich Dni Literatury, w czasie których był „redakto-
rem odpowiedzialnym” tworzonej na gorąco gazetki okolicznościowej „Chodzą Słuchy”. 
Był członkiem kilku grup literackich: „Akwarium” w Mińsku Mazowieckim, „Misterium” 
w Wodzisławiu Śl. i grupy literackiej ROW w Rybniku. W Niemczech zamieszkał w Gel-
senkirchen, ukończył Deutsche Angesteltten Akademie oraz Kulturgut Akademie fuer 
Lebendige Kunst, pracował jako pedagog, czytał, pisał i drukował w polonijnej prasie,  
a jego wiersze znalazły się również w almanachu wierszy poetów emigracji „Wierszobra-
nie”, wydanym w Dortmundzie i Opolu. Piotr  Skorupa nadal jest związany z polonijnym 
środowiskiem artystycznym, aktywnym członkiem grupy spotykającej się w restauracji 
Gdanska w Oberhausen. Kilkoro z polskich przyjaciół z Nadrenii-Westfalii przyjechało z 
Piotrem do Rybnika, by go wspierać i fizycznie (poeta jest rekonwalescentem po udarze), 
i artystycznie, bo Bożena Świrek spotkanie prowadziła, Bogdan Dmowski, kiedyś członek 
zespołu „Mazowsze”, dziś recytator i prezenter, czytał wiersze. Obecnością na spotkaniu 
poetę wsparli również dawni rybniccy znajomi – Czesław Gawlik zasiadł przy fortepianie, 
a dawny szef, Wojciech Bronowski przeczytał fragment Piotrowej prozy „List do świętego 
Mikołaja”. Reszta oklaskiwała... I trudno się dziwić, że w dedykowanym Czesławowi 
Gawlikowi wierszu „Kosmopolita”, wszystko – od odzieży poprzez wyskokowe trunki, 
aż do sąsiadów zza ściany – jest zagraniczne. Tylko, k...., chandra jest polska...          (r)

Pokaz przedpremierowy „Akacji...” odbył się w sierpniu 2011 podczas Festiwalu 
Warszawa Singera. Spektakl został doceniony przez wiele teatrów w Polsce, w tym Teatr 
Żydowski w Warszawie. Sztuka została również zaadaptowana na słuchowisko radiowe. 
„To wydarzenie artystyczne” – pisała prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska. 

W listopadzie br. przypada 70. rocznica tragicznej śmierci pisarza i rysownika, za-
strzelonego w rodzinnym Drohobyczu przez Niemców oraz 120. rocznica jego urodzin. 
Spektakl wpisał się zatem znakomicie w Miesiąc Bruno Schulza, jakim listopad został 
ogłoszony przez Senat RP.

(r)

Wizję Joanny Grabowiec-
kiej w przekonywujący 
sposób zrealizowały jej 
aktorki
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Pisanie wymaga cierpliwości
17 października w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej z najmłod-

szymi czytelnikami, uczniami kilku rybnickich szkół podstawowych spotkał 
się Romuald Pawlak.

Romuald Pawlak mieszka w pobliskich Rydułtowach, ale jego książki znane są już  
w całym kraju. Choć pisze głównie fantastyczne i obyczajowe powieści dla dorosłych, dał 
się poznać również jako autor opowiadań dla dzieci. W 2007 r. ukazała się jego pierwsza 
powieść z gatunku literatury dziecięcej pt.: „Miłek z czarnego lasu”, która rok później 
zyskała miano najlepszej książki dla dzieci. To zachęciło jej autora do pisania kolejnych 
historii skierowanych do najmłodszych czytelników. — Mam bardzo wielu przyjaciół w 
waszym wieku. Opowiadają mi swoje historie. Moje książki są o was, waszych rówieśnikach, 
waszych problemach i o tym, co was interesuje — mówił Romuald Pawlak. W kolejnych 
powieściach dla dzieci i młodzieży autor podejmuje tematy bliskie młodym ludziom – 
pisze o przyjaźni, próbach odnalezienia się wśród rówieśników, sercowych rozterkach. 
Spotkanie w bibliotece z pewnością dostarczyło pisarzowi wielu inspiracji, bo najmłodsi 
czytelnicy zasypali go gradem pytań: o inspiracje, o to, czy pisanie jest trudne, jak to jest 
być pisarzem i kiedy powstały jego pierwsze opowiadania. — Pisanie jest bardzo trudne. 
Wymaga cierpliwości  i czasu, ale tak naprawdę nie czuję się pisarzem. Napisałem kilka 
książek, więc niektórzy tak mnie nazywają. Jednak cóż wielkiego zrobiłem? Wymyśliłem 
kilka historii, zebrałem w pęczki litery, a później ktoś opakował je w papier i postawił na 
półce w księgarni. Życie pokaże, czy ze mnie pisarz, czy jeno nędzny grafoman — mówił o 
sobie Romuald Pawlak.                        (D)

Młodzi w Palecie
Organizatorzy RDL postanowili wciągnąć do udziału w imprezie również tak 

niszowe miejsca jak klub Paleta, nie uczestniczące dotąd w oficjalnym, miejskim 
nurcie kultury. Na spotkanie literackie zaprosiła czwórka młodych  poetów: Katarzyna 
Fetlińska z Warszawy (ur. 1991), Tomasz Bąk z Tomaszowa Mazowieckiego (ur. 1991), 
Marcin Bies (ur. 1982) z Mikołowa oraz radlinianka mieszkająca w Poznaniu Kira Pietrek 
(ur. 1983). Cała czwórka ma już wydane tomiki, a w przypadku Tomasza Bąka („Kana-
da”) i Kiry Pietrek („Język korzyści”) nagrodzone. Klub był prawie pełen, co może nie 
jest miarodajne, bo może się w nim zmieścić pewnie tylko ze trzydzieści osób. To jednak 
wystarczająca liczba świadomych odbiorców niełatwej, współczesnej poezji. U wszystkich 
poetów widoczne było bezpośrednie i zdystansowane odniesienie do rzeczywistości  
i krytyczny jej osąd, padały ostre sformułowania, nie zabrakło treści erotycznych i krzty 
wulgaryzmów. — Każdy z autorów zaprezentował osobną poetykę, pełną wigoru językowego. 
Ich głosy są wyraźne na tle bieżącej produkcji literackiej. Ponadto ich występy w Palecie były 
świetne, każdy się na swój niepowtarzalny sposób zaprezentował — podsumował moderator 
spotkania Robert „Ryba” Rybicki.      (r)

Pułapki naszości 
i prowincjonalizmu

O blaskach i cieniach regionalizmu debatowali redaktor Aleksandra Klich 
(Gaeta Wyborcza i laureatka ubiegłorocznej Honorowej Złotej Lampki Gór-
niczej i profesor Zbigniew Kadłubek (Uniwersytet Śląski).

Jak być i żyć w regionie – autentycznie, świadomie, z wolą zmieniania najbliższej rzeczy-
wistości na lepsze? Demokracja, którą codziennie obserwujemy w mediach, znalazła się na 
zakręcie. W dzisiejszym świecie to regiony mają przyszłość – ich siłą jest umiejętność połączenia 
podmiotowości z dobrem. Pod tym jednak warunkiem, że w małych ojczyznach uda się stworzyć 
społeczeństwa otwarte, wrażliwe na otoczenie i dążące do czynienia wspólnego dobra. Profe-
sor Kadłubek nazwał region spełnionym człowieczeństwem. W tym modelu nie ma miejsca 
na przejawy regionalnego szowinizmu, budowanie tożsamości na poczuciu wyższości wobec 
innych, postrzeganych jako gorszych. — W tym sensie region ratuje nas przed ideowym, świato-
poglądowym  „ugettowieniem”. Region to jest robienie dla siebie, dla ulicy, dla dzielnicy. To taki 
pozytywny egoizm — mówiła redaktor Klich. Rozmówcy byli zgodni, że spraw najważniejszych 
dla małych ojczyzn nie załatwi państwo centralne. Przestrzegali, by nie pozwolić komukolwiek 
manipulować ideą regionalizmu, bo celem takich manipulantów nie jest tworzenie wspólnoty  
i łączenie ludzi wokół ważnych spraw, tylko zbijanie kapitału politycznego. Dotyczy to wielu 
haseł i postulatów, m.in. kwestii uznania języka śląskiego. — Obserwuję, że godka jest dla ludzi 
bardzo ważna i uważam, że powinna być językiem regionalnym, ale nie chcę, by ktokolwiek – partie, 
ruchy, stowarzyszenia – wykorzystywały to politycznie. Ślązacy powinni być mniejszością etniczną, 
język śląski powinien zostać uznany, lecz wara od tego politykom — deklarowała Aleksandra 
Klich. Według profesora Kadłubka język jest zbyt intymną rzeczą, by pozwolić komukolwiek 
nim zawiadywać. — Status języka regionalnego może ułatwi pozyskiwanie pieniędzy, i dobrze.  
Ale nie czyńmy z tego zjawiska politycznego — mówił Adam Świerczyna, dyrektor RCK, 
zauważył, że z gwary często robią interes artyści. To kolejni zawłaszczacze naszego języka, 
którym się wydaje, że jeśli po śląsku, to prymitywnie. Miejmy nadzieję, że śląskie disco polo  
i żenujące kabarety umrą z braku klienteli. — Tak się pewnie nie stanie, bo jest rzesza odbiorców 
tego typu rozrywki, trudno. Szukajmy takich artystów, którzy w uczciwy, nieraz wzruszający sposób 
pokazują Śląsk i Ślązaków — stwierdził profesor Kadłubek i polecił sztukę Lecha Mackiewicza 
„Miłobójcy” w Teatrze Nowym w Zabrzu.                                                                                         (m)

Wiersze z linkami
Poezja, zwłaszcza ta współczesna, znacznie trudniejsza w odbiorze od rymo-

wanych wierszy klasyków, niewiele ma wspólnego z popularnością popkultury. 
Trudno więc się dziwić, że na spotkanie autorskie z rybnickim poetą Robertem „Rybą” 

Rybickim (36 l.) do pubu Paleta wybrało się 17 października ledwie kilka osób. Na swoim 
koncie ma pięć tomików poezji, ostatni zatytułowany „masakra kalaczakra” w 2011 roku 
wydały, co ciekawe, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Po-
znaniu. Moderatorka tego spotkania Anna Kałuża z uznaniem mówiła m.in. o erudycyjności 
poezji rybniczanina i jego poetyckich eksperymentach. — Zaskakuje wielość linków do róż-
nych kultur i tekstów. To poezja skomplikowana, zaawansowana językowo i kulturowo. Mówiła 
też o kontrastach występujących w jego twórczości, gdy z jednej strony mamy popis precyzji 
konstrukcji a z drugiej językową anarchię. Ale w jego poezji można też odnaleźć groteskę i 

humor. — Każdy wiersz 
jest przepracowaną 
chwilą dlatego nikomu 
nie pozwalam reda-
gować moich książek 
— mówił sam Rybicki. 
W trakcie spotkania 
przeczytał kilka swoich 
wierszy m.in. ten bodaj 
najnowszy, w którym 
pojawia się postać au-
striackiego rekordzisty 
skaczącego na spado-
chronie ze stratosfery.      

(WaT) 
Robert Rybicki w swoich wierszach często odwołuje się do innych kultur 
i innych dzieł literackich

Dla młodych poetów nie było tematów tabu
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— Mam wielu przyjaciół w waszym wieku — mówił do swoich 
najmłodszych czytelników Romuald Pawlak
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Zachwyt u źródła
Nie było to pierwsze spotkanie doktora Jacka Kurka, historyka, eseisty 

i wykładowcy uniwersyteckiego, z uczestnikami Rybnickich Dni Literatury. 
Tym razem jednak prelekcją w rybnickiej bibliotece zainaugurował cykl 
otwartych wykładów pod hasłem „Tajemnica i poznanie – uwagi o kulturze 
i wyobraźni”. Sądząc po reakcji słuchaczy, o frekwencję podczas kolejnych 
wykładów nie trzeba się martwić.

Przez ponad godzinę pogrążeni w ciemnościach i wsłuchani w nastrojową muzykę, 
uczestnicy spotkania wybrali się w podróż do świata najwybitniejszych malarzy renesansu, 

po którym oprowadzał dr Jacek Ku-
rek. Na slajdach, które prezentował, 
pojawiały się dzieła Tycjana, czy Botti-
cellego. — Jeden obraz, a ile opowieści 
— mówił Kurek, przybliżając epokę 
na podstawie portretu małżonków 
Arnolfinich Jana van Eycka. Odkrył 
też tajemnicę ambasadorów pędzla 
Hansa Holbeina i madonny z dzie-
ciątkiem z obrazu Andrea Mantegni. 
Mówił o geniuszu Michała Anioła, 
który wyrzeźbił pietę watykańską  
w wieku zaledwie 25 lat i o kunszcie 
prawdomówności van Eycka w obrazie 
„Madonna kanclerza Rolin”. — Ob-
razy mówią — podsumował Kurek  
i zachęcał słuchaczy do czytania ma-
larstwa. Wykład pt. „U źródeł tajem-
nicy zachwytu” był też pretekstem do 

rozważań na temat sztuki życia, która, zdaniem Kurka, polega na oswajaniu nieuchronnej 
utraty. Wykładowca przekonywał też, że uniwersytet częściej powinien wychodzić poza 
swoje mury i być miejscem doświadczania wartości, a nie tylko zdobywania zawodu.  
— W przestrzeń uniwersytetu powinien móc wejść każdy — mówił Kurek i przekonywał,  
że nauka jest dla tych, którzy próbują zmienić swoje życie i uczynić je niebanalnym. Dla-
tego zachęcał do udziału w swoich kolejnych wykładach. Najbliższy już 9 listopada o 10  
w bibliotece. Jego tematem będzie „Barok świateł i cieni”, a bohaterem m.in. Caravaggio.   

 (S)

Z uśmiechem 
i batutą

Śpiewak operowy opowiada anegdoty i dowcipy, a nawet 
próbuje dyrygować, dyrygent śpiewa oraz tańczy, zaś pu-
bliczność płacze ze śmiechu?

Tak właśnie wyglądał wieczór poprzedzający inaugurację Rybnic-
kich Dni Literatury, na który do Teatru Ziemi Rybnickiej publiczność 
zaprosił Wiesław Ochman wraz ze swoimi gośćmi: Aleksandrą 
Stokłosą (sopran), Beatą Dobosz (mezzosopran) i raciborzanko-
rybniczanką Kingą Wystub (sopran). Gospodarz wieczoru Wiesław 
Ochman oczywiście również śpiewał, i to jak, operetkowe perełki  
i lubiane pieśni, zarówno solo, jak i w duecie oraz tercecie, a także 
ze wszystkimi swoimi pięknymi paniami. 

Mimo wielu dziesięcioleci na scenie nasz eksportowy tenor jest 
w świetnej formie, a przypomnijmy, że ten absolwent ceramiki na 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jest też utalentowanym 
malarzem i koneserem sztuki. Ale prawdziwym jego żywiołem jest 
estrada. Śpiewającym barytonem dyrygentem był Adam Żaak, który  
z lekkością poprowadził muzyków Filharmonii Rybnickiej. Wokalnym 
popisom towarzyszył taniec w wykonaniu pary z rybnickiej akademii 
tańca Nadir. To był sympatyczny wieczór, a opuszczającym salę 
widzom uśmiech długo nie znikał z twarzy.

(r)

Kryształowa bombonierka
W  krakowskie klimaty pełne nostalgii i ciepłego humoru wprowadziła swoich słuchaczy 

Basia Stępniak-Wilk, która w Teatrze Ziemi Rybnickiej wystąpiła z recitalem pt.: „Muzyczna 
bombonierka”.

Ta urodzona w Lublinie, ale mieszkająca w Krakowie, śpiewająca autorka i kompozytorka, laureatka 
wielu muzycznych nagród, artystka kabaretowa oraz wykonawczyni poezji śpiewanej, szerszej publiczności 
znana jest głównie za sprawą utworu „Bombonierka”, który przed kilkoma laty wykonała w duecie z Grze-
gorzem Turnauem. Na co dzień Basia Stępniak-Wilk związana jest z krakowskim kabaretem Loch Camelot, 
a gościnnie występuje również w Piwnicy pod Baranami. W Rybniku zaśpiewała po raz pierwszy, urzekając 
publiczność kryształowym głosem, wpadającymi w ucho lirycznymi melodiami, świetnymi tekstami i humorem. 
— Cieszę się, że udało mi się zwabić państwa na spotkanie z piosenką autorską — mówiła, zabierając publicz-
ność w muzyczną podróż po czterech porach roku, wypełnioną dowcipem, autoironią oraz kompozycjami  
o wielkich namiętnościach i jeszcze większych niespełnieniach. Ze sceny TZR popłynęły dźwięki z czterech 

autorskich płyt artystki, 
m.in. utwór „U Barbary” 
zainspirowany, jak sama 
przewrotnie przyznała, 
jej ulubioną, amerykań-
ską telenowelą „Moda 
na sukces”. Zapowiada 
on jej najnowszy krążek 
zatytułowany „Przywi-
dzenia”.

(D)

Basia Stępniak-Wilk zachwyca pu-
bliczność kryształowym głosem

Wykład doktora Jacka Kurka zachwycił słuchaczy

Kuba Badach nie po raz pierwszy oczarował rybnicką publiczność

Badach zaśpiewał Zauchę

Piosenki nieodżałowanego Andrzeja Zauchy w nowych aranżacjach  
i w osobliwym wykonaniu Kuby Badacha wybrzmiały na zakończenie tego-
rocznej edycji Rybnickich Dni Literatury.

Na program koncertu, który w trzecią niedzielę października odbył się w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej złożyły się piosenki z wydanej w 2009 roku płyty „Kuba Badach. Obecny. Tribute 
to Andrzej Zaucha”. Autorem nowoczesnych aranżacji, bardzo różnych od oryginałów 
jest Jacek Piskorz, a Badach śpiewa je, a właściwie interpretuje, w równie niepowtarzalny 
sposób. Temu ostatniemu na scenie towarzyszył nie tylko jego zespół, ale i kwartet smycz-
kowy rybnickich filharmoników w składzie: Jolanta Sobczak-Smołka, Eugeniusz Pawełek, 
Antoni Smołka i Mieczysław Krzyżowski.

Kuba Badach stał się 
ostatnio bardzo popu-
larny za sprawą ożenku  
z Aleksandrą Kwaśniew-
ską, ale na koncert wy-
brali się głównie ci, którzy 
cenią go za głos, talent 
i sceniczną charyzmę,  
a rybniczanie mieli okazję 
poznać to wszystko już 
kilkakrotnie i to m.in. za 
sprawą rybnickich zespo-
łów muzycznych. Najpierw 
Kuba Badach zaśpiewał 
przepiękną balladę „Gdy 
wrócę do Irlandii swej” 
z płyty „Inis” folkowej 
grupy Carrantuohill,  
a blisko rok temu zaśpie-
wał w TZR z rybnicką gru-
pą wokalną 6 na 6 w czasie 
jej dorocznego koncertu  
z udziałem gwiazd polskiej 
sceny muzycznej.  

(WaT)
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Na swojej stronie internetowej (www.kmp.art.pl) 
obwieściliście, że zaszły u was epokowe zmiany…?

Usamodzielniliśmy się i od września jesteśmy na własnym 
rozrachunku. Do tej pory razem z Ani Mru Mru byliśmy  
w lubelskiej agencji menadżerskiej, która nas reprezento-
wała. Doszliśmy jednak do wniosku, że nasz kabaret dorósł 
i ma na tyle dużo swoich zobowiązań związanych m.in.  
z organizacją Ryjka, że nasze sprawy powinniśmy załatwiać 
tu na miejscu, w Rybniku. Stworzyliśmy więc własną agencję 
Star Manager. Na początku będzie ona reprezentować wy-
łącznie KMP, ale gdy staniemy na nogi, zamierzamy również 
promować młodszych kolegów po fachu. W Rybniku wciąż 
powstają jakieś kabarety, ale nie mają okazji do zaprezen-
towania się w odpowiedni sposób. Pomożemy im zaistnieć 
na rynku ogólnopolskim. Mamy dobre doświadczenia  
z warsztatów, które prowadziliśmy w rybnickich podstawów-
kach w ramach projektu „Szkoła dobrych pomysłów”. Dziś 
jednak najważniejsze jest dla nas utrzymanie dobrej marki 
KMP. Nasz kabaret to właściwie całkiem spora, choć tylko 
pięcioosobowa firma. Od czterech lat dajemy około 200 
występów rocznie. W ubiegłym roku padł rekord – tylko  
w ciągu maja i czerwca zagraliśmy 65 koncertów. 

Jak wygląda zatem podział obowiązków?
Bartek zajmuje się wszystkimi rekwizytami, których 

jest już ogromna ilość. Robert odpowiada za kontakty 
artystyczne m.in. z reżyserami programów telewizyjnych 
czy większych koncertów. Łukasz ma na głowie naszego 
busa, którym podróżujemy i też ma co robić, a Mateusz 
zajmuje się ostatnimi już przygotowaniami przed występem; 
sprawdza, czy każdy ma w czym wyjść na scenę. Ja wszystko 
to spinam i dbam o to, by każdy wiedział, gdzie i o której 
ma się pojawić.

Bardzo zmienili się Młodzi Panowie przez tych 
osiem lat istnienia? Świat wokół i pozycja kabaretu, 
jako gatunku sztuki zmieniła się  bardzo wyraźnie…?

Staramy się iść z duchem czasu, ale wciąż szukamy kom-
promisu. Osiem lat temu założyliśmy sobie, że po jakimś 
czasie kabaret zapewni nam utrzymanie i, że będziemy się 
już zajmować wyłącznie nim. Przez pierwsze lata każdy  
z nas łączył to wszystko z normalną pracą. Mateusz praco-
wał w restauracji, Robert w urzędzie miasta w Świdnicy, a 
ja z Bartkiem w szkole. Nie pracował tylko Łukasz, który 
wtedy studiował i nigdy nie pracował na etacie. W końcu 
podjęliśmy to ryzyko i zrezygnowaliśmy z innych zajęć. 
Mieliśmy więcej czasu na tworzenie skeczy, na pracę nad 
warsztatem i dzięki temu, jako kabaret mogliśmy się rozwi-
nąć. Dziś wiemy że się opłaciło. Jesteśmy na fali wznoszącej 
i wiemy, że możemy osiągnąć jeszcze więcej. Utrzymanie 
tego ciągu w górę jest najtrudniejsze. Kilka dni w miesiącu 
poświęcamy na pracę twórczą, na wymyślanie nowych 
rzeczy, nowych projektów. Wiem, że gdybyśmy tego zanie-
chali, to bardzo szybko wypadlibyśmy z czołówki polskich 

kabaretów. Telewizje potrafią dziś precyzyjnie ustalić, jaką 
oglądalność miały poszczególne fragmenty programu, kogo 
widzowie oglądają, a kogo nie. Dlatego do każdej realizacji 
telewizyjnej przygotowujemy się bardzo solidnie. Dziś z 
satysfakcją możemy powiedzieć, że telewizje cenią nas za 
dużą oglądalność. Gusty publiczności kształtuje obecnie 

telewizja. To dzięki niej, a zwłaszcza 
TVP 2 i Polsatowi, kabarety funkcjo-
nują w Polsce tak, jak funkcjonują. Dziś 
grupa, której nie ma w telewizji nie ma 
większych szans na utrzymanie się na 
rynku. Od kilku lat docierają do nas opinie, że kabaretów 
w telewizji jest już za dużo. Tymczasem okazuje się, że 
oglądalność kabaretowych programów telewizyjnych wciąż 
jeszcze rośnie. To właśnie dlatego od pięciu lat współpracu-
jemy z Polsatem organizując Ryjka, by jeszcze bardziej nasz 
festiwal wypromować. To dzięki telewizji Rybnik może się 
pochwalić Ryjkiem. Ale nie byłoby tej telewizyjnej realizacji, 
gdyby nie wsparcie urzędu miasta, za które jesteśmy bardzo 
wdzięczni. Telewizja ma tę zaletę, że podnosi poprzeczkę  
i zmusza kabarety do profesjonalizmu. Tu już nie ma miejsca 
na niedoróbki, byle jakie rekwizyty i improwizowanie. To 
przekłada się też na lepszą jakość naszych występów poza-
telewizyjnych. W ciągu tych minionych ośmiu lat, koledzy 
bardzo rozwinęli się aktorsko, artystycznie i zachowują się 
już w czasie występów bardzo swobodnie. 

W powszechnym przekonaniu telewizja daje też 
wielkie pieniądze. To dzięki niej możecie być zawodo-
wym kabaretem?

Owszem możemy, ale z tymi wielkimi pieniędzmi 
bywa różnie. Honoraria nie są tu najważniejsze. Telewizja 
sprawia, że nasz kabaret jest rozpoznawalny, dzięki temu 
z jednej strony ludzie kupują bilety i przychodzą na nasze 
występy w całej Polsce, a z drugiej, jesteśmy zapraszani 
na dni miast i różne imprezy firmowe. Kabaret i telewizja 
żyją w symbiozie; dzięki telewizji my żyjemy, a dzięki nam 
telewizja ma oglądalność.

To, że często pojawiamy się na ekranie nie znaczy,  

że praca dla telewizji pochłania nas bez reszty. W ciągu roku 
gramy dla telewizji od sześciu do dziesięciu razy, z czego 
połowę to duże festiwale plenerowe. Ostatnio postanowi-
liśmy zresztą ograniczyć nieco ilość występów. Mamy swoje 
rodziny i też potrzebujemy czasu dla siebie. Wiemy też, że 
z ilością występów nie warto przesadzać.   

A jak bardzo zmieniły się za sprawą telewizji relacje 
w środowisku kabaretowym?

Zmieniło się niewiele. Kabarety wciąż żyją ze sobą  
w wielkiej zgodzie. Jeśli jest konkurencja, to na poziomie 
artystycznym, twórczym. Każdy się stara jak może, ale 
jednym się bardziej udaje, innym mniej, to naturalne, 
takie jest życie.

Mówi się, że ze względu na swoją formułę, zmuszającą 
kabarety do prezentacji premierowych skeczy, Ryjek jest 

największym albo najważniejszym festiwa-
lem kabaretowym w Polsce. Ktoś pomyśli, 
że pewnie rywalizujemy o to pierwsze 
miejsce z najbardziej znanym festiwalem 
naszej branży krakowską PAKĄ. My 
tymczasem po pierwsze, dobrze funkcjo-
nujemy obok siebie – Ryjek jest jesienią, 
a PAKA na wiosnę, a po drugie współpra-
cujemy, wymieniając się doświadczeniami 

i pomysłami. Oni bywają u nas, 
my u nich.

Marcin Wójcik z Ani Mru 
Mru i Robert Górski z Ka-
baretu Moralnego Niepokoju 
często pojawiają się w telewizji 
solo. Nie boicie się, że telewi-
zja „wyjmie” z KMP Roberta 
Korólczyka?

Marcin i Robert swoją solową 
karierę prowadzą wyłącznie w telewizji. Gdzie indziej nie 
występują sami ze swoimi programami. Robert Korólczyk 
ma na pewno predyspozycje, by pójść w podobnym kierunku 
i nie ukrywamy, że o tym myślimy. Jednak priorytetem dla 
niego jest Kabaret Młodych Panów. Nie wykluczone więc, 
że Robert pojawi się gdzieś solo, ale nie zakładamy że stanie 
się osobnym podmiotem artystycznym. Robert od blisko 
dziesięciu lat mieszka w Świdnicy, zamieszkał tam zanim 
jeszcze narodził się pomysł stworzenia KMP. Powinien 
otrzymać order za wytrwałość za to, że chciało mu się tyle 
lat przyjeżdżać tu na próby. To kabareciarz pełną gębą, jest 
bardzo aktywnym twórcą i rzuca wiele pomysłów, podobnie 
jak Łukasz Kaczmarczyk. Każdy kabaret ma jakiegoś lidera; 
naszym jest Robert choć nad przekuciem jego pomysłów  
w skecze pracujemy już wspólnie, wszyscy razem.

A jak układy w samym kabarecie, wciąż się lubicie? 
Nie nudzi was jeszcze wzajemne towarzystwo?

Poza trasami na ogół nie spotykamy się ze sobą prywat-
nie, ale to wynika z higieny umysłu. Z nikim innym w naszym 
życiu nie spędzamy tyle czasu, co z pozostałymi członkami 
kabaretu. Dużo też rozmawiamy, więc wiemy o sobie na-
prawdę wiele. KMP to pięciu facetów, więc spięcia i trudne 
tematy też się zdarzają. Wszystko staramy się wyjaśniać od 
razu. Do rękoczynów na szczęście jeszcze nigdy nie doszło. 
Przede wszystkim tworzymy jeden zespół.

Rozmawiał Wacław Troszka

K a b a r e t  n a  s w o i m
Laureatem Honorowej Złotej Lampki Górniczej wręczanej już tradycyjnie  

w czasie październikowych Rybnickich Dni Literatury został w tym roku Kabaret 
Młodych Panów. Rybniczanie nie tylko tworzą bardzo popularny kabaret, ale co roku 
współorganizują, wespół z Fundacją ER, Rybnicką Jesień Kabaretową, czyli Ryjka. Roz-
mawiamy z piątym Młodym Panem – Piotrem Sobikiem, który na scenie się nie pojawia,  
ale jest współzałożycielem KMP i jego menadżerem.

Kabaret Młodych Panów tworzą: Robert 
Korólczyk, Łukasz Kaczmarczyk, Bartek 
Demczuk i Mateusz Banaszkiewicz oraz 
Piotr Sobik. Programem „My naprawdę 
chcemy pracować” grupa zadebiutowała 
w październiku 2004 roku, w czasie IX 
Rybnickiej Jesieni Kabaretowej.

Swą oficjalną siedzibę KMP ma przy  
ul. 3 Maja 12, w dawnym biurze zamiany 
lokali ZGM-u.
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Piotr Sobik – specjalista od ogarniania 
całości
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Na wystawie zaprezento-
wano portrety jej autorstwa 
ilustrujące „Poczet królo-
wych i księżnych polskich” 
pióra Anieli Tajner (doczekał 
się już drugiego wydania),  
a także obrazy przedstawiają-
ce ulubiony motyw malarski 
– kwiaty. Jadwiga Mandera 
zaprezentowała też swoje 
wiersze z tomiku „Dałeś 
mi...” oraz „To nie ja”, a 
także powstały po pobycie w 
Miednoje, gdzie pochowany 
został po zamordowaniu 
przez Sowietów w Twerze oj-
ciec poetki, wiersz „Dotknę-
łam tej ziemi nieludzkiej”.     

Jadwiga Mandera jest z 
wykształcenia pedagogiem, 
adresatami jej poezji są więc często dzieci, dla których napisała kilka 
książeczek „pedagogizujących”, takich jak „W ciszy więcej usłyszysz 
kochanie...”, „Proszę, przepraszam, dziękuję” czy książka o Ślązacz-
ce Karolince, która, zwiedziwszy świat, wróciła na ukochany Śląsk.  
— W dzisiejszych czasach podstawowe wartości i emocje przekaza-
ne prosto i bezpośrednio mają swoich wiernych odbiorców. Wierzę,  
że w ludziach nadal drzemie coś pięknego, dlatego pragną estetycznych 
doznań związanych z malarstwem oraz  poezji. Ich wzruszenie jest dla 
mnie największą nagrodą — mówiła artystka. Słowa te potwierdziła 
wspaniała atmosfera spotkania w bibliotece.                                      (r)

24 listopada w Klubie Energetyka zagra łódzki zespół rockowy 
Coma z wokalistą Piotrem Roguckim. Piosenki, które usłyszy 
publiczność wybierze koło fortuny. W czasie koncertu grupa nie 
może zagrać całego repertuaru, muzycy zdają się więc na maszynę, 
która wylosuje ulubione „numerki” z puli 60. piosenek. Początek kon-
certu o 19. Jako suppport zagrają zespoły Grind i Underground. Bilety  
w przedsprzedaży – 40 zł, w dniu koncertu – 45 zł (informacje www.
butel.com.pl). Miłośnikom rockowego brzemienia Comy przedstawiać 
nie trzeba – cztery albumy i wiele tytułów oraz prestiżowych nagród 
muzycznych. Dwukrotnie, w 2001 i 2004 r. Piotr Rogucki był laure-
atem rybnickiego Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej. 
Jest też absolwentem krakowskiej filmówki i coraz częściej pojawia się  
w filmach (m.in. Skrzydlate świnie, Chichot losu, Czas honoru, a ostatnio 
Misja Afganistan). 

(S)

Nie tylko zresztą puzonem, ale całym, prawie 70-osobo-
wym, orkiestrowym składem. Kto? Miejska Orkiestra Dęta 
„Rybnik”, która obchodziła 65-lecie działalności. 30-lecie 
pracy dyrygenckiej świętował też jej szef Marian Wolny, jed-
nocześnie dyrektor Domu Kultury w Niedobczycach, gdzie 
orkiestra ma siedzibę. 

„Nowe, stare” mury zmodernizowanej sali widowiskowej, podob-
nie jak publiczność, mężnie przyjęły na siebie potężne decybele. Bo 
przecież dęta to nie kameralny kwartet... Jubilatka pod batutą szefa,  
a także drugiego dyrygenta Arkadiusza Czyża oraz gościnnie – greckiego 
muzyka z partnerskiej Larisy – Jorgasa Minasa i Marka Prašila z Czech, 
pokazała, że równie dobrze radzi sobie z repertuarem „dętym”, jak  
i brzmieniem big-bandowym czy swingiem. „Czują swinga” również stali 
soliści orkiestry: Sylwia Cieplińska, Iwona Blacha, Jadwiga Siwicka, Sa-
bina i Mieczysław Kierpcowie oraz Mariusz Wrzyszcz, którzy wykonali 
szereg popularnych przebojów. W roli solistów wystąpili instrumenta-
liści Miroslav Drescher z Czech oraz Aleksander Knura i Artur Wita. 
Szczególnym gościem wieczoru była ulubienica rybnickiej publiczności 
Sabina Jeszka, która zaśpiewała m.in. piosenkę ze swojej powstającej 
debiutanckiej płyty. Nie trzeba dodawać, że olśniła nie tylko głosem...

Po koncercie do jubilatki – orkiestry i jej dyrygenta ustawiła się długa 
kolejka z gratulacjami, a jako pierwsza życzenia w imieniu prezydenta 
miasta i rybnickiej społeczności złożyła wiceprezydent Ewa Ryszka.

Do historii miejskiej orkiestry dętej wrócimy w jednym z naj-
bliższych wydań „GR”.                 (r)

29 listopada Dom Kultury w Niedobczycach zaprasza na 
imprezę pod intrygującym tytułem Jazzowa Zabijaczka. To jej 
druga polska edycja, ale impreza od wielu lat cieszy się sporą 
popularnością w czeskim Dolnym Beneszowie. 

Jazzową Zabijaczkę zaadaptował dyrektor niedobczyckiego 
domu kultury Marian Wolny. Wieczór jest połączony z konsumpcją 
wyrobów masarniczych z regionu. W czasie jazzowego świniobicia 
zaprezentują się polskie i czeskie zespoły jazzowe – Przemysław 
Strączek International Group, South Silesian Brass Band, Enerjazzer 
oraz Swing Band i Dol Band. Swoje wyroby zaserwują zakłady 
wędliniarskie Stania i Tomaszny. Początek imprezy o 18. Bilety  
w przedsprzedaży (30 zł), w dniu imprezy – 35 zł. 

Szczegóły tel. (032) 43 31065 / 066.                                   (S) 1 grudnia o 18 w TZR rybnicki zespół wokalny 6 na 6 wystąpi 
ze znanymi artystami i osobami zaczynającymi dopiero swoją 
muzyczną karierę. Usłyszymy m.in. Pawła Kukiza, legendę pol-
skiej sceny rockowej i rybniczankę Monikę Marcol, finalistkę 
programu X Factor. 

Gospodarza wieczoru, grupy 6 na 6 specjalnie przedstawiać nie 
trzeba – to czołowa grupa wokalna w Polsce, która nagrywa dla radia 
i telewizji, a także jest zapraszana na najlepsze polskie festiwale mu-
zyczne. Podczas grudniowego koncertu zespołowi towarzyszyć będzie 
również dwóch wokalistów jazzowych – Adam Rymarz i Wojciech 
Mroczek, którzy sięgną po repertuar Zauchy i Szcześniaka. Za sprawą 
rybnickiego muzyka o pseudonimie Piter Pan tradycyjnie nie zabraknie 
beatboxu. Nowością będzie taniec – zaproszenie do udziału w koncercie 
przyjęła rybnicka grupa Wahadło. 

Trzy poprzednie edycje „6 na 6 z gwiazdami” cieszyły się dużym za-
interesowaniem publiczności. Z pewnością i tym razem nie zabraknie 
miłośników piosenek wykonywanych a cappella. Bilety dostępne są  
w kasie TZR (35 zł do 10 listopada, potem 45 zł). (S)

...huknęli puzonem!
Na jubileusz

Zabijaczka

Ulubiony numerek zespołu Coma

6 na 6 z gwiazdami

— Bardzo osobiste doświadczenia i uczucia, jakie zawieram w swoich 
wierszach są przez słuchaczy odbierane często jako własne — mówiła 
Jadwiga Mandera, rybnicka poetka i malarka po spotkaniu au-
torskim i wernisażu w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej 
w Rybniku. 

Piórem 
i pędzlem

— Wierzę, że w ludziach drzemie piękno — mówiła  
Jadwiga Mandera
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— Sama również fotografuję obiekty indu-
strialne i cieszę się, że powstały te wszystkie 
zdjęcia — mówi Izabela Nietrzpiel, pomysło-
dawczyni konkursu i jedna z jurorek. W jego 
szóstej edycji wzięło udział prawie stu autorów 
(nawet z Nowego Jorku), którzy zgłosili 530 
fotografii. Po raz pierwszy pojawiły się prace  
w technice 3D. Jednak poziom zdjęć był niższy niż 
w latach poprzednich, a sporo prac nie spełniło 
wymogów formalnych. — Część autorów miała 
problem z dobrem fotografii w cyklach i zestawach 
tematycznych. Były za duże i źle skomponowane 
— tłumaczyła Izabela Nietrzpiel. W kategorii 
architektura przyznano dwa pierwsze miejsca. 
Wojciech Dziadosz z Wrocławia sfotografował 
opuszczoną fabrykę papieru na dolnym Śląsku. 
Widok, jaki tam zastał był nieziemski. Drugi ze 
zwycięzców, Marcin Golonka z Nowego Sącza, 
wykorzystując fotografię otworkową uchwycił 
fabrykę Zieleniewskiego w Krakowie, w miejscu 
której stoją dziś apartamentowce „Wiślane Tara-
sy”. Zdobywca pierwszego miejsca w kategorii 
industrii – Maciej Herman z Gdyni, poświęcił 
swój cykl zamkniętej stoczni Gdynia, w której 

47 lat przepracował jego ojciec. — W tych halach 
pracowało nawet tysiąc osób. Gdy robiłem zdjęcia 
były już puste, ale wyglądały tak, jakby pięć minut 
wcześniej wszyscy wyszli na przerwę śniadaniową 
— opowiada fotografik. Wśród osób wyróżnio-
nych, drugi raz z rzędu znalazł się też rybniczanin 
Jarosław Zadora, który fotografią zajmuje się od 
kilku lat. Jest członkiem klubu fotograficznego 
Format. Interesuje się również sztuką, teatrem 
i filmem, a fotografuje głównie obiekty prze-
mysłowe i… kobiety. — W jednym z konkursów 
wygrałem wycieczkę do Dortmundu. Tam powstały 
fotografie zamkniętej już fabryki, które nałożyłem 
na zdjęcie ściany z zaciekami po farbie. Często 
fotografuję zabrudzone ściany i wykorzystuję je 
jako tła i tekstury, bo daje to ciekawe efekty — 
mówi rybniczanin o wyróżnionym cyklu Phoenix 
West. Zadora, fotografik z zamiłowania, listonosz  
z zawodu, planuje już udział w przyszłorocznej 
edycji Foto-Pein. Chce zaskoczyć fotografią 
rybnickiego obiektu, ale póki co nie zdradza 
szczegółów. Być może na konkurs nadesłane zo-
staną również prace wykonane podczas pleneru 
Tajemnica Codzienności – Industrialne Piękno, 

jaki w ramach Foto-Pein 
odbył się 7 października. 20 
osób fotografowało osiedle 
Borsigwerk w Zabrzu-Bi-
skupicach, najstarszą w wo-
jewództwie śląskim wieżę 
ciśnień na terenie dawnej 
huty Donnesmarcka oraz 
zabytkową kopalnię Guido.  

(S) 

4 listopada w Domu Kultury w Chwa-
łowicach zaplanowano dzień z Lidią 
Pospieszalską. 

O 15 odbędą się pokazowe warsztaty wokal-
ne prowadzone przez absolwentkę wydziału 
jazzu AM w Katowicach Lidię Pospieszalską, 
która trzy godziny później zaśpiewa wspólnie 
z zespołem Inaije Band. Na gitarze basowej 
zagra muzyk, kompozytor, aranżer, a prywatnie 
mąż artystki – Marcin Pospieszalski. Tytułowy 
utwór z debiutanckiego albumu Inaije Lidii 
Pospieszalskiej, w 2007 r. znalazł się na pierw-
szym miejscu listy przebojów radiowej Trójki,  

a sama płyta zebrała świetne recenzje. Atutem 
albumu są teksty napisane m.in. przez Ada-
ma Nowaka z Raz, Dwa, Trzy czy Wojciecha 
Waglewskiego z VooVoo, a muzyka oscyluje 
miedzy soulem, jazzem, rockową balladą,  
a dyskretną bossa novą. Zapisy chętnych do 
udziału w warsztatach do 31 października 
(szczegóły DK Chwałowice 32 4216222, 
biuro@dkchwalowice.pl). 

Przed koncertem zostanie podsumowany 
polsko-czeski projekt fotograficzny Fajn Foto 
Fest, którego organizatorami są domy kultury 
z Chwałowic i czeskiej Ostrawy.                 (S)

w Od 11 do 13 października w Ośrodku Dydaktycznym 
Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku odbywała się ogól-
nopolska konferencja naukowa poświęcona polskiej 
literaturze popularnej w latach 1918-1989. Swoje wy-
stąpienia literaturoznawcy poświęcili m.in. powieściom 
historycznym, romansom, zmyślonym biografiom, fan-
tastyce i powieściom gazetowym w odcinkach. Patronat 
nad konferencją objął prezydent Adam Fudali.

w 26 października miał się ukazać hiphopowo-rapowy 
album pt. Kosmos, którego twórcami są czterej muzycy: 
Metrowy, Skorup, Bu i HK Rufijok. Na płycie śląsko-
rybnickiej formacji, po raz pierwszy występującej pod 
szyldem Kosmos, znalazło się 16 utworów, a gościnnie 
wystąpił m.in. rybniczanin Grubson. Album jest relacją 
z tego, co kosmici zaobserwowali po wylądowaniu na 
Ziemi. Krytykują wszechobecną głupotę, brak szacunku 
dla człowieka, środowiska i świata, ale zachwycają się 
tym co piękne, wartościowe, poruszające i zabawne,  
a wszystko to w rytmach hip-hopu. 

w Na 27 października w Domu Kultury w Chwałowicach 
zaplanowano premierę najnowszego filmu Klubu Filmu 
Niezależnego pt. „MB2012: Całkowita zagłada”. Opo-
wiada on o przygodach rybnickiego agenta Blonda (w tej 
roli Mariusz Groborz), który ma tylko 24 godziny na po-
wstrzymanie końca świata. Film wyreżyserował Mirosław 
Ropiak, a scenariusz napisał Szymon Stoczek, autor filmu 
„Szumy i trzaski”, którego emisję również zaplanowano 
na ten wieczór. W czasie premierowego pokazu w DK 
Chwałowice miał też wystąpić zespół The Blues Experience.

w W połowie września ukazał się e-book rybniczanki Bożeny 
Wiesiołek pt. „Zapalić dwa razy jedną zapałkę”. Tomik jest 
zbiorem wierszy o różnej tematyce, które powstawały na 
przestrzeni ostatnich lat. — Każdy wiersz niesie z sobą 
wiele emocji, pozytywnych wrażeń i daje możliwość róż-
norodnej interpretacji — mówi osiemnastoletnia Bożena 
Wiesiołek, uczennica V LO. Dwa lata temu Bożena wygrała 
regionalny konkurs poetycki „Kapłani są wśród nas”. Je-
den z jej wierszy – „Tak mało” ukazał się w ogólnopolskiej 
Angorze, a inny – „Gdyby tak pójść w góry” dostępny 
jest na facebookowej stronie książki Rafała Lipkowskiego 
„Modlitwa o Wschodzie Słońca”. Bożena planuje wydać 
tomik w formie książkowej i myśli o zorganizowaniu 
wieczoru poetyckiego. E-book „Zapalić dwa razy jedną 
zapałkę” dostępny jest na stronie internetowej www.
wydaje.pl, w kategorii poezja, dramat. 

w 28 października o 16 w Domu Kultury w Boguszowicach, 
w ramach cyklu Bajkowa Niedziela, zaplanowano spektakl 
„O wawelskim smoku” w wykonaniu Teatru Fik-Mik. Nad 
przedstawieniem pracowało 20 młodych aktorów pod 
reżyserskim okiem Izabeli Karwot. Scenariusz spektaklu 
powstał na podstawie tekstu Anny Onichimowskiej. 
Głównym bohaterem jest tytułowy trzygłowy smok, ale, 
jak to w bajce, pojawiają się też król, królowa, piękna 
księżniczka i rycerz Maciek. Muzykę napisał Jarosław 
Hanik, scenografię przygotował Bartłomiej Kamiński,  
a światło – Tomasz Porembski. Z kolei 25 listopada (o 15 
i 17) w DK odbędzie się premiera spektaklu „Nowe szaty 
króla” w wykonaniu tamtejszego Teatru Rodzicielskiego. 
Zdziecinniały król zapewne rozbawi dzieci, a dorosłych 
skłoni do refleksji. Spektakl wyreżyseruje Izabela Karwot, 
której w przygotowaniu widowiska pomagają Aleksandra 
Mrok-Rutkowska, Tomasz Porembski i Jarosław Hanik. 

Tak brzydkie, że aż ładne

Wokalnie w Chwałowicach

Kielczanka Magdalena Wolff szuka „kwiatków” z epoki PRL-u. Marek Czarnecki  
z Torunia potrafi zachwycić się plątaniną rur, a krakowianin Paweł Suder – wnętrzem 
chłodni kominowej. Kornelia Głowacka-Wolf jechała samochodem, kiedy zobaczyła tę 
dziwną infrastrukturę. Musiała się zatrzymać i sięgnąć po aparat. O swoich przygodach 
z fotografią przemysłową i industrialną twórcy z całej Polski opowiadali 6 października 
w Domu Kultury w Chwałowicach, podczas podsumowania konkursu Foto-Pein. 

Kulturalnym skrótem

Jarosław Zadora na tle wyróżnio-
nych prac
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Kulturalnym skrótem
w Na 26 października Dom Kultury w Niedobczycach i dzia-

łająca przy nim grupa fotograficzna Forum Obiektywne 
zaplanowały wernisaż wystawy zorganizowanej z okazji 
pięciolecia jej istnienia. Tworzą ją entuzjaści, którzy chcą się 
rozwijać i doskonalić swoje fotograficzne umiejętności, a 
założycielem i pomysłodawcą stworzenia grupy był fotograf 
Klaudiusz Mitko. Spotykają się w poniedziałki, a od niedawna 
mają możliwość korzystania z nowej, dobrze wyposażonej 
ciemni. Do tej pory Forum Obiektywne zorganizowało sześć 
ogólnopolskich konkursów fotograficznych, które cieszyły 
się sporym zainteresowaniem. Na wystawę trafiły zdjęcia 
członków Forum – Andrzeja Augustyna, Mariusza Brzozy, 
Martyny Chłodek, Michała Griegera, Agaty Konieczny, Klau-
diusza Mitki, Aleksandra Kowalskiego, Malwiny Porębskiej, 
Jarosława Sobela,  Marcina Wojciechowskiego i Sabiny Zeug.

w 26 października w Domu Kultury w Chwałowicach zapla-
nowano kolejny Wieczór Sztuk, tym razem z udziałem 
zespołu Chwila Nieuwagi, malarstwem Renaty Domagalskiej 
i Renaty Brzozowskiej, wystawami chwałowickiej grupy 
fotograficznej Indygo oraz pracami laureatów konkursu 
fotograficznego Fajn Foto Fest. Wystawy czynne będą do 
końca listopada. 

w Chwila Nieuwagi zdobyła drugą nagrodę 48 Studenckiego 
Festiwalu Piosenki, który zakończył się 14 października 
w Krakowie. Rybnicki duet gitarowo-wokalny Martyna  
i Andrzej Czechowie, który udanie łączy poezję, folk i jazz, 
wykonał utwory: „Dzwony” do słów Marii Konopnickiej, 
„Od ostatniej niedzieli” (sł. Jan Kasprowicz) i „Prospekt” 
(sł. Wisława Szymborska). Jury, któremu przewodniczył Jan 
Poprawa, podkreśliło, że poziom tegorocznego festiwalu 
był wyjątkowo wysoki. — Dlatego jesteśmy jeszcze bar-
dziej dumni z naszego wyróżnienia. To dla nas niezwykle 
miła niespodzianka. Gratulujemy wszystkim laureatom,  
a w szczególności zdobywcom pierwszego miejsca – ze-
społowi Robodrom z Warszawy, który okazał się dla nas 
muzycznym odkryciem roku — napisali na swojej stronie 
internetowej członkowie Chwili Nieuwagi. 

w Muzeum w Rybniku zaprasza dzieci z przedszkoli i szkół 
podstawowych do udziału w konkursie na kartkę bożo-
narodzeniową. Kartki wykonane w dowolnej technice, 
pojedyncze lub składane, w formacie nadającym się do 
wysłania w kopercie (maksymalnie A5) można dostarczać 
do Muzeum do 23 listopada. Jury oceni pomysłowość, 
oryginalność, wykonanie i estetykę prac. Wręczenie nagród 
oraz prezentacja najlepszych prac odbędzie się 30 listopada 
w Muzeum (szczegóły konkursu na www.muzeum.rybnik.
pl). Warto dodać, że w listopadzie placówka zorganizuje 
również warsztaty plastyczne, podczas których dzieci wy-
konywać będą kartki bożonarodzeniowe. Zajęcia odbywać 
się będą w każdy poniedziałek miesiąca (5, 12, 19 i 26.11, 
rezerwacja telefoniczna ruszyła w październiku). 

w 12 listopada w Kulturalnym Clubie na rybnickim rynku  
o 19.30 rozpocznie się koncert zespołu Czesław Śpiewa, czyli 
duńskich muzyków z polskim frontmanem Czesławem Mozi-
lem (bilety – 45 zł). Usłyszymy piosenki z trzech płyt i dorobek 
pierwszego zespołu Czesława Mozila – Tesco Value. Muzycy 
zabiorą publiczność do krainy dźwięków tanga, popu, folku  
i awangardy. Użyją do tego różnych instrumentów – szkla-
nych dzwoneczków, akordeonów i ukulele.

w 9 listopada o 20 w bibliotece głównej rozpocznie się koncert 
rybnickiej grupy  Kaduceus, w ramach siedemnastej odsłony 
Cyklicznych Koncertów Akustycznych Bez Prądu.             (S)

Gratka dla miłośników reggae – 29 
listopada o 19 w Domu Kultury w Bo-
guszowicach wystąpi Kamil Bednarek  
z zespołem. 

Kamil zajął drugie miejsce w III edycji „Mam 
talent!”, a wraz z jego sukcesami rosła popu-
larność grupy StarGuardMuffin, w której wy-
stępuje. Ich debiutancki krążek „Szanuj” stał 
się najlepiej sprzedawaną polską płytą reggae 
w historii i ma status podwójnej platyny.  
W kwietniu ubiegłego roku Kamil z zespołem 
pojechał na Jamajkę, gdzie nagrał materiał na 
„Jamaican Trip”.                                        (S)

Miłośnicy muzyki chóralnej już teraz 
powinni rezerwować dwa listopadowe 
weekendy, by uczestniczyć w koncertach, 
jakie 17,18, 24 i 25 listopada, a także  
w czwartek 22 listopada będą miały miej-
sce w rybnickich świątyniach w ramach 
tegorocznych Dni Cecyliańskich. 

Obok tradycyjnej dotacji miasta, organizator 
imprezy – Towarzystwo Muzyczne im. Braci 
Szafranków – otrzymało po raz pierwszy w hi-
storii środki finansowe z Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej. Dzięki temu w koncercie 
finałowym Dni Cecyliańskich, w kościele Kró-
lowej Apostołów 25 listopada o 18 wystąpią 
goście z Niemiec – soliści: Amrei Rebekka 
Beuerle (sopran), Barbara Buffy (alt), Benjamin 
von Reiche (tenor) i Christoph Heinrich (bas), 
a także wiolonczelista Łukasz Frant. Wystąpią z 
towarzyszeniem Filharmonii Rybnickiej im. Braci 
Szafranków, którą poprowadzi Siegfried Heinrich. 
Zaprezentują się również nasze chóry: Bel Canto 
z „Powstańców”, Dominanta ze szkoły muzycznej 
i kameralny Autograph. W programie m.in. Trzy 
utwory w dawnym stylu H.M. Góreckiego.

W tegorocznej Cecyliadzie wystąpi kilkana-
ście chórów z Rybnika i okolic. Koncerty będą 
odbywać się tradycyjnie w rybnickich kościo-
łach w czasie mszy niedzielnych oraz sobotnich 
mszy wieczornych. Szczegóły na plakatach oraz 
na stronie www.filharmoniarybnik.pl.         (r)

9 i 10 listopada odbędzie się VIII 
edycja Międzynarodowego Festiwalu 
Rybnicka Jesień Chóralna imienia 
Henryka Mikołaja Góreckiego.  

Pierwszego dnia o 19 w kościele Kró-
lowej Apostołów odbędzie się koncert 
z udziałem polskich i czeskich chórów, 
uczestników  projektu „Wokalny Dialog”. 
Nazajutrz, 10 listopada o 9 w kościele Mat-
ki Boskiej Bolesnej, ruszą przesłuchania 
konkursowe 12 chórów biorących udział 
w festiwalu, w tym rybnickiego chóru 
Seraf. O 19 w kościele Jadwigi Śląskiej na 
Nowinach rozpocznie się koncert laure-
atów połączony z ogłoszeniem wyników  
i wręczeniem nagród.   (S)

Październikowy, IX zjazd tego gremium  
w Domu Kultury w Niedobczycach rozpoczęto 
od uczczenia chwilą ciszy druha Hankego, 
który zmarł w lipcu br. Jego idea, by „...naj-
zacniejsze wśród zacnych” zespoły śpiewacze 
i orkiestry istniejące przynajmniej 90 lat, wy-
różniać członkostwem w tej organizacji, jest 
kontynuowana. Na Śląsku w latach zaborów 
śpiewanie w ojczystym języku było aktem 
odwagi i wyrażeniem poczucia narodowej 
tożsamości. I do tych wartości Konfraternia, 
która już niedługo stanie się zrzeszeniem 
ogólnopolskim, nawiązuje. Andrzej Wójcik, 
muzykolog, pedagog i publicysta, działacz 
ruchu śpiewaczego, który w interesującym 
wystąpieniu przypomniał m.in. zasługi dla 
ruchu śpiewaczego marszałka Sejmu Śląskiego 

Konstantego Wolnego (1877-1940), pomiędzy 
graniem i śpiewaniem a trwaniem, postawił 
znak równości. — Zatem śpiewajcie, śpiewajcie 
i jeszcze raz śpiewajcie — apelował do zgroma-
dzonych w sali prawie 200 druhen i druhów 
Roman Warzecha, prezes Zarządu Głównego 
Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. 

W spotkaniu nie mogło zabraknąć akcentów 
muzycznych, a zapewnili je członkowie Konfra-
terni: chór im. Juliusza Słowackiego z Radlina 
pod batutą Agnieszki Patalong oraz orkiestry 
kopalni Chwałowice pod dyrekcją Saturnina 
Abrahamczyka i kopalni Marcel, którą z werwą 
poprowadził Franciszek Magiera. — Myślę, 
więc jestem — powiedział Kartezjusz; śpiewamy 
i gramy, trwamy więc i my, i śląska tradycja... — 
mówią członkowie chórów i orkiestr.          (r)

Strażnik muzycznych tradycji
Inicjując w 2003 roku powołanie Konfraterni najstarszych chórów i orkiestr 

województwa śląskiego i Zaolzia, Rajmund Hanke, ówczesny prezes Oddziału 
Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr powierzył jej rolę strażnika śpie-
waczych tradycji i muzykowania na Śląsku.

Dni Cecyliańskie
Na finał – goście z Niemiec

Chóralna 
jesień

Kamil ma talent
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Od 30 października do 7 listopada 
Fundacja Elektrowni Rybnik będzie 
przyjmować prace na XX Ogólnopolski 
Konkurs Sztuki im. Vincenta van Gogha. 
Konkurs jest otwarty dla wszystkich, 
którzy ukończyli 16 rok życia, a każdy z 
uczestników może złożyć góra pięć prac 
o dowolnej tematyce z  wybranej dzie-
dziny sztuki (malarstwo, rysunek, grafi-
ka, rzeźba, tkanina, instalacja). Opłata 
za udział w konkursie wynosi 40 zł,  
a pula nagród 7 tys. zł. Na ewentualne-
go zdobywcę Grand Prix czeka 1000 zł 
nagrody.

Pokonkursową wystawę będzie moż-
na oglądać w galerii Klubu Energetyka 
Fundacji ER od 9 listopada Jej zamknię-
cie połączone z wręczeniem nagród 
laureatom konkursu zaplanowano na 
1 grudnia. Więcej informacji na stronie 
internetowej Fundacji Elektrowni Rybnik 
(www.fundacjarybnik.pl).              (WaT)

Pod honorowym patronatem śląskiego 
kuratora oświaty i prezydenta miasta 
Młodzieżowy Dom Kultury organizuje IV 
ogólnopolski konkurs małych form doku-
mentalnych „Świat wokół mnie”. 

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ma zainte-
resować młodych ludzi filmem dokumentalnym  
i uwrażliwiać ich na problemy współczesnego świa-
ta. Konkursowe filmy (do trzech minut) powinny 
opisywać świat bliski młodym ludziom – rzeczywi-
stość szkoły, domu, rodziny i grupy koleżeńskiej. 
Do konkursu można zgłosić maksymalnie dwie 
produkcje, przygotowane indywidualnie lub  
w dwuosobowym zespole. Filmy (na płycie CD 
lub DVD) można dostarczać do Młodzieżowego 
Domu Kultury osobiście lub pocztą. Termin nad-
syłania prac konkursowych upływa 30 listopada. 
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 
w grudniu. Szczegóły: www.mdk.rybnik.pl (Ewa 
Klonowska e-mail: ewaolga1@wp.pl lub mdkwr@
poczta.onet.pl, tel. 32 42 240 88). 

(S)

Wszystko w ramach dofinansowanego z UE 
projektu Zielona mozaika Europy, jaki MDK 
realizuje od sierpnia do końca listopada, 
wspólnie z międzynarodowymi partnerami. 
Jego najistotniejszym punktem była wymiana 
młodzieży. Do Polski przyjechało 24 młodych 
ludzi z Irlandii i Litwy, którzy poświęcili dzie-
więć dni na najróżniejsze działania artystycz-
no-sportowo-ekologiczne. Najwięcej czasu 
spędzili w Istebnej, ale 28 września gościli 
w naszym mieście i spotkali się w urzędzie 
miasta z Joanną Kryszczyszyn. — Dbając  

o ekologię, dbamy o własną przyszłość — mó-
wiła wiceprezydent i zachęcała międzynaro-
dowe grono do dzielenia się doświadczeniami 
na temat utrzymania czystości w ich miastach. 
Uczestnicy opowiadali też o projekcie. 
Tytułowa zieleń ma symbolizować naturę, 
młodość i nadzieję, a mozaika nawiązuje do 
różnorodności kulturowej jej uczestników. 
Jak mówiła Aldona Kaczmarczyk-Kołucka 
z MDK, projekt ma pogłębiać świadomość 
ekologiczną młodych ludzi i uwrażliwiać ich 
na problemy środowiska. Ponadto uczestnicy 
mają okazję zdobyć nowe doświadczenia 
i uczyć się tolerancji wobec innych kultur. 
Na pamiątkę międzynarodowego projektu 
młodzież posadziła drzewa m.in. w Bogu-
szowicach, Jankowicach i w Istebnej, gdzie 
29 września odbyły się warsztaty połączone 
z happeningiem artystycznym. Uczestnicy 
projektu przygotowali zajęcia sportowe, ta-
neczne, plastyczne i sprawdzili się jako wolon-
tariusze w pracy z przedszkolakami i dziećmi 
w wieku szkolnym. W czasie happeningu 
malowano las marzeń i posadzono różne 
gatunki drzew, symbolizujące wg horoskopu 
celtyckiego, znaki zodiaku. 

(S)

— Muzycznie było świetnie — podsumowuje 
Robert Pior, organizator XI Boguszowickich 
Dni Młodych, największego cyklicznego 
wydarzenia muzyczno-filmowego w Bogu-
szowicach. Tegoroczna edycja trwała od 11 
do 14 października. 

BDM to impreza hołdująca różnym gustom 
muzycznym. Fani bluesa, rocka, punku, heavy 
metalu czy reggae w Domu Kultury w Bogu-
szowicach znajdą coś dla siebie. — Wszystko 
zagrało — mówi Robert Pior o tegorocznej edy-
cji. — Szkoda tylko, że frekwencja była niższa od 
zakładanej — dodaje. Koncert Ścianki, jednego 
z najważniejszych polskich zespołów alterna-
tywnych, wzbudził niewielkie zainteresowanie. 
Podobnie było z Jamalem. Spodziewano się, 
że grający reggae i dancehall radomski zespół 
przyciągnie więcej fanów. Koncert był jednak 
bardzo udany i spraw-
dziła się zasada, że nie 
liczy się ilość, ale jakość. 
Publiczność równie cie-
pło przyjęła też występy 

rodzimych zespołów. Udanie zaprezentowały 
się rybnickie grupy – Znaky, Ferajna, Rethorn 
i Walfad. Świetny występ dał rybnicki Under-
ground – zadowoleni byli zarówno fani, jak  
i sami muzycy. (Recenzje z koncertów na stro-
nie rybnickiej amatorskiej sceny muzycznej –  
www.rasm.com.pl). BDM to nie tylko muzyka, 
ale też prezentacje kina offowego oraz wystawy. 
Tym razem swoje fotografie z koncertów m.in. 
jazzowych zaprezentowali m.in. Jerzy Pustelnik 
z żoną Karoliną i Dominik Gajda, który pokazał 
zdjęcia z rybnickich koncertów tego sezonu, m.in. 
Kory, Sabiny Jeszki, czy grupy Guns N’ Roses. 
Niewielkim zainteresowaniem cieszyły się pre-
zentowane w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej filmy nagrodzone podczas kilku edycji 
festiwalu Kameralne Lato. 

(S)
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Zielono im

Przyjechali z Litwy i Irlandii, by wspólnie z wychowankami 
Młodzieżowego Domu Kultury poszukać odpowiedzi na pyta-
nie, jak żyć ekologicznie, a przy okazji dobrze się bawić. 

W ramach projektu Zielona mozaika Europy w Istebnej odbył 
się happening artystyczny

Świat wokół nich

Jubileuszowy 
konkurs 
imienia 

van Gogha

Dni Młodych bez młodych?

Tegoroczne Boguszowickie Dni 
Młodych otworzył koncert moc-
no alternatywnej Ścianki, który 
odbył się w bardzo kameralnym 
gronie fanów
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POLECA!tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235

Ćwierć wieku Carrantuohill
Rybnicko-żorska grupa folkowa Car-

rantuohill obchodzi w tym roku swoje 
25-lecie, z tej okazji muzycy zapraszają na 
jubileuszowy koncert, który będzie okazją 
do zaprezentowania nowej, jubileuszowej 
płyty: „Carrantuohill 25” (premiera 22 paź-
dziernika). W koncercie zapowiedzieli udział 
m.in.: Maciej Balcar, Anna Faber, Orkiestra 
Symfoniczna Szkoły Muzycznej im. Braci 
Szafranków, formacje tańca irlandzkiego, 
Kabaret Młodych Panów, Robert Kasprzycki 
oraz Djamel Touil z Francji. 

3 listopada, sobota – g. 18

Jubileusz Adama Makowicza
„Grać pierwszy fortepian” to tytuł re-

citalu Adama Makowicza, znakomitego 
pianisty jazzowego, a przed laty ucznia 
szkoły muzycznej Szafranków. Przygotowany 
z okazji jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej 
koncert mistrza improwizacji będzie z pewno-
ścią niezapomnianym przeżyciem dla wszyst-
kich miłośników talentu Adama Makowicza.

9 listopada, piątek – g. 19

Lewe interesy
Pełna szybkich zwrotów akcji kryminalna 

farsa z ponętnymi tancerkami i gangstera-
mi, trzymającymi twardą ręką show biznes. 
Zabawna sztuka Robina Hawdona w reżyserii 
Jerzego Bończaka, który również pojawi się na 
scenie obok: Joanny Liszowskiej, Magdaleny 
Margulewicz, Zdzisława Wardejna, Przemy-
sława Sadowskiego i Marcina Trońskiego. 

18 listopada, niedziela – g. 17

Silesian Jazz Meeting
Zapraszamy na kolejną, 27. edycję lu-

bianego przez miłośników jazzu festiwalu. 
Również podczas tegorocznego Silesian 
Jazz Meeting w sali koncertowej Teatru 

Ziemi Rybnickiej pojawią się znakomite 
gwiazdy sceny jazzowej. Zaplanowano 
także tradycyjne nocne jam session w sali 
kameralnej.

Szczegółowy program:
22 listopada, g. 19
● „ALE” – koncert promujący najnowszą 

płytę Doroty Miśkiewicz. Bilety w przed-
sprzedaży (do 9 listopada) – 40 zł, od 10 
listopada – 50 zł.

23 listopada, g. 19
● Ewa Uryga i Janusz Szrom oraz orkie-

stra smyczkowa Państwowej Szkoły Mu-
zycznej w Rybniku. Bilety w przedsprzedaży 
(do 9 listopada) – 45 zł, od 10 listopada – 55 zł

24 listopada, g. 18
● Krystyna Prońko i Żorska Orkiestra 

Rozrywkowa Lothara Dziwoki. Bilety  
w przedsprzedaży (do 9 listopada) - 50 zł, od 
10 listopada - 60 zł

● Jam Session, (sala kameralna). Początek 
około g. 21.Bilety w cenie 10 zł. 

Pogawędki w teatrze
Ruszają przesłuchania do XXVII Konkursu 

Gawędziarzy, jaki 17 listopada (g. 17) od-
będzie się w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Zgło-
szenia chcących wziąć udział w kolejnej edycji 
gawędziarskiego turnieju przyjmowane będą 
do 7 listopada. Regulamin konkursu oraz 
karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie 
Rybnickiego Centrum Kultury (www.rck.rybnik.
pl). Przesłuchania konkursowe zaplanowano 
na 12 listopada (od 10 do 16). Zwieńczy je 
gala na scenie TZR (17 listopada), w trakcie 
której zwycięzcy odbiorą nagrody i zapre-
zentują najlepiej ocenione gawędy. Uroczysty 
wieczór zakończy występ zespołu „Zapłoty”.    

W grudniu zapraszamy m.in. na: muzyczny 
spektakl dla dzieci: „Śpiąca królewna” w wyko-
naniu Krakowskiej Opery Kameralnej (6 grud-
nia, g. 11.30. i 18), „Single i remisy” spektakl  

z udziałem Anny Muchy, Weroniki Książkiewicz  
i Lesława Żurka ( 7 grudnia) oraz koncert zespo-
łu „U studni”, powstałego po rozpadzie Starego 
Dobrego Małżeństwa (15 grudnia).

Sylwester 
z Maciejem Niesiołowskim
Tradycją stały się już koncerty sylwestro-

we organizowane w Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej. Tym razem w powitaniu nowego roku 
towarzyszyć nam będzie Maciej Niesiołow-
ski, który poprowadzi orkiestrę Sinfonietta 
Bydgoska. Na rybnickiej scenie pojawią się 
również: Anita Maszczyk (sopran) oraz Mi-
chał Musiał (tenor). Bilety w przedsprzedaży 
(do 30 listopada) w cenie: 120, 130 i 140 zł,  
w grudniu: 140,150 i 160 zł. 

31 grudnia, poniedziałek – g. 22

Impresja 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
15 listopada o 14 w Galerii Oblicza w TZR 

otwarta zostanie wystawa „Późne debiuty” 
grupy plastycznej Impresja, pod kierunkiem 
Marii Malczewskiej. Z kolei 21 listopada  
o 18.30 w Galerii Sztuki, zaplanowano werni-
saż w ramach projektu artystycznego toma-
sARTE pt. Silesian Windows, w którym artystka 
Beata Tomas wykorzysta stare ramy okienne. 
Obydwie wystawy czynne będą do 6 stycznia. 

Ufilcuj anioła!
24 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej 

odbędą się warsztaty artystyczne „Fil-
cowane aniołki”. Uczestnicy pod okiem 
Barbary Budki będą wykonywać filcowane 
świąteczne aniołki, metodą na sucho i mo-
kro. Zapisy chętnych do 16.11 pod nr tel. 32 
42 23 246 (pracownia reklamy TZR). Zajęcia 
potrwają od 9 do 14, cena 50 zł.    (D), (S)

Więcej o imprezach w RCK
na www.rck.rybnik.pl

Rosyjski taniec klasyczny jest sy-
nonimem najwyższego kunsztu, nic 
więc dziwnego, że założony w 2008 r.  
w Charkowie na Ukrainie Royall Rus-
sian Ballet, nawiązuje w nazwie do trady-
cji „wielkich baletów rosyjskich”. Młody, 
złożony z Ukraińców, Rosjan oraz tancerzy 
innych narodowości zespół udowodnił, 
że bliski jest mu szczególny rodzaj emocji 
wypływający z „rosyjskiej duszy”. W Ryb-
niku Royall Russian Ballet zaprezentował 
„Jezioro łabędzie” Piotra Czajkowskiego,  
a chętnych do skonfrontowania wyobrażenia 
o tym najbardziej znanym dziele baletowym 
z inscenizacją na żywo było prawie 700 osób, 
a więc tyle ile liczy widownia Teatru Ziemi 

Rybnickiej. Publiczność wyszła usatysfakcjo-
nowana, bo młodzi tancerze, a wśród nich 
laureaci prestiżowych konkursów, starali się 
również w warstwie artystycznej nawiązać do 
swoich wielkich poprzedników. Kunsztem 
tanecznym wyróżnili się szczególnie od-
twórczyni roli Odetty-Odylii Irina Kluyeva, 
a także skośnooki Solomon Khamaganow 
– czarownik Rotbart i błazen – Alexey 
Gorbatenko. Dużym minusem w podobnych 
przedsięwzięciach jest brak muzyki na żywo, 
bo obecność orkiestry sprawia, że wieczór 
jest jeszcze bardziej magiczny. Ale i tak po 
spektaklu wielu widzów wyrażało wdzięcz-
ność dyrekcji RCK za możliwość obcowania 
ze sztuką przez duże „S”. Czekamy zatem 
na kolejne baletowe widowiska – „Giselle”, 
„Don Kichota” czy „Romea i Julię”...

(r)

Jezioro łabędziePrimabalerina Irina 
Kluyeva w „czar-
nej” odsłonie swo-
jej podwójnej roli
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Listopad z Schulzem

Jednorazowe karty wstępu w cenie 19 zł 
oraz miesięczne karnety w cenie 59 zł do nabycia w kasie Teatru

Seanse odbywają się w Teatrze Ziemi Rybnickiej, ul. Saint Vallier 1.

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl

A ŻyCIE PŁyNIE DALEJ WZRUSZENIE I RADOŚĆ ŻyCIA RZĄDZĄ NAMI EMOCJE
 

GUTEK FILM PREZENTUJE

19. Konfrontacje Filmowe

5 listopada, g. 18
WILK
prod. Finlandia/
Norwegia/Szwe-
cja/USA 2008, 95 
min., dramat/sen-
sacyjny, reż.: Daniel 
Alfredson, obsada: 
Peter Stormare, 
Robin Lundberg.
Klemens i jego sio-
strzeniec Nejla mieszkają na pograniczu Norwegii 
i Szwecji, gdzie zajmują się hodowlą reniferów. 
Pewnego dnia ich stado zostaje zaatakowane przez 
wilka, który w Szwecji znajduje się pod ścisłą ochroną. 

SZCZĘŚLIWI LUDZIE. ROK W TAJDZE
prod. Niemcy 2011, 
90 min., dokumen-
talny, reż.: Dmitrij 
Wasiukow, scen.: 
Rudolph Herzog, 
Werner Herzog.
Codzienność w 
przykrytym śnie-
giem niedostęp-
nym regionie świata. Z pięknych kadrów filmu 
wyłania się obraz faktycznie szczęśliwych i speł-
nionych ludzi. Malowniczym obrazom towarzyszy 
przepiękna, kontemplacyjna muzyka.

12 listopada, g. 18
BAByCALL
prod. Niemcy/
Norwegia/Szwe-
cja 2011, 100 
min., thriller, 
scen. i reż.: Pål 
Sletaune, obsada: 
Noomi Rapace, 
Kristoffer Joner.
Anna, samotna 
matka ośmioletniego Andersa, przeprowadza się do 
nowego mieszkania w wielkim budynku. Mroczny 
psychologiczny thriller z Noomi Rapace, znaną  
z ekranizacji trylogii „Millennium”, w roli głównej. 

HASTA LA VISTA!
prod. Belgia 2011, 
115 min., komedia, 
reż.: Geoffrey En-
thoven, obsada: Ro-
brecht Vanden Tho-
ren, Gilles De Schrijver, 
Tom Audenaert.
Josef, Lars i Phillip 
postanawiają wy-
brać się w szaloną podróż z Belgii do Santa Ponsa w 
Hiszpanii do słynnego domu uciech. Nic ich nie powstrzy-
ma. Nawet to, że  jeden jest niewidomy, drugi przykuty 
do wózka, a trzeci niemal całkowicie sparaliżowany.

19 listopada, g. 18
CHICO I RITA
prod. Hiszpania/Wiel-
ka Brytania 2010, 
94 min., animacja/
romans/muzyczny, 
reż.: Javier Mariscal, 
Fernando Trueba.
Bohaterów filmu, 
opartego na prawdzi-
wej historii, połączyło 
pożądanie i muzyka. Ich wspólna historia zaczyna się na 
Kubie w 1948 roku, ale los rzuci kochanków do Nowego 
Jorku, Paryża, a nawet Hollywood. Na doskonałej ścieżce 
dźwiękowej usłyszymy jazz, cubop, mambo, sambę...  

SEKS PO FIŃSKU
prod. Finlandia 
2009, 102 min., 
dramat/komedia, 
scen. i reż.: Mika 
Kaurismäki, obsada: 
Hannu-Pekka Björk-
man, Elina Knihtilä. 
Juhani i Tuula decy-
dują się zakończyć 
swoje wieloletnie małżeństwo w cywilizowany sposób. 
Rozgrywająca się w pięknych krajobrazach Finlandii 
komedia o walce byłych partnerów, którzy odkrywają 
nagle, jak wolność może być niebezpieczna.

26 listopada, g. 18
MIŁOŚĆ
prod. Austria/Fran-
cja/Niemcy 2012, 
126 min., dramat, 
scen. i reż.: Michael 
Haneke, obsada: Je-
an-Louis Trintignant, 
Emmanuelle Riva, 
Isabelle Huppert. 
Alexandre i Anne są 
małżeństwem od kilkudziesięciu lat. Kiedy Anne dostaje wyle-
wu, Alexandre, nie chcąc wysłać żony do domu starości, będzie 
ze wszystkich sił starał się opiekować swoją sparaliżowaną 
żoną. Film otrzymał Złotą Palmę Festiwalu w Cannes 2012.

SIOSTRA TWOJEJ SIOSTRy
prod.: USA 2011, 
90 min., dramat/ko-
media, scen. i reż.: 
Lynn Shelton, ob-
sada: Emily Blunt, 
Rosemarie DeWitt, 
Mark Duplass.
Iris i Hanna to 
siostry. Jack jest 
najlepszym przyjacielem Iris. Ta trójka niespo-
dziewanie spędzi razem kilka dni w domku na 
odludziu. Kto kogo kocha? Kto coś udaje? Kto 
kim manipuluje? I kto chce się z kim przespać?

Skrzydlata wystawa 
Rybnicki oddział Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych 

zaprasza do Teatru Ziemi Rybnickiej na wystawę kanarków, papug i ptaków egzo-
tycznych, która odbędzie się 10 i 11 listopada. Wystawę można będzie zwiedzać  
od 9 do 17 (w niedzielę do 16). 

Dyskusyjny Klub Książki zaprasza na spotkanie 
poświęcone twórczości Brunona Schulza. 

W tym roku obchodzimy 120. rocznicę urodzin i 70. 
śmierci tego wszechstronnego artysty – rysownika, ma-
larza i fenomenalnego pisarza. Twórczość Schulza, choć 
doceniana, opisywana i analizowana, wciąż uchodzi za 
trudną rzecz dla wtajemniczonych. Mityzacja rzeczywi-
stości, poetyka snu, język pełen archaizmów, odkrywający 
pierwotne znaczenia i sensy to sprawy, które nie zawsze 
w szkole poruszają i fascynują. Bliższe poznanie dorobku 
autora „Ulicy Krokodyli” będzie możliwe 21 listopada  
o 17 w rybnickiej bibliotece. Zapraszamy!

Informacja o Harcerskiej Akcji Letniej 
Hufca Ziemi Rybnickiej w 2012 roku

ZHP Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej jest organizatorem letniego wypoczynku 
zuchów i harcerzy, a także dzieci niezrzeszonych. 

W ośrodku obozowym w Wapienicy latem tego roku wypoczywało 589 dzieci i młodzieży, 
w tym 316 osób niezrzeszonych. W ramach zorganizowanych różnych form wypoczynku, 
na zlecenie podmiotów zewnętrznych, zrealizowano następujące programy: „Ekologiczny” 
– WFOŚ Katowice, „Czas na zdrowy styl życia bez nałogów” – UM Rybnika, „Bezpieczny 
wypoczynek w harcerskich obozach” – UG Gaszowice. Gościliśmy również harcerzy z Hufca 
Zielona Góra, Zabrze, Ruda Śląska (razem 135 osób), a także skautów z Czech. W ramach 
współpracy ze skautami szkockimi 20-osobowa grupa rybnickich harcerzy wyjechała do 
Edynburga. Również 6 HDŻ zorganizowała obóz stały nad rybnickim zalewem oraz wę-
drowny – spływ Rzeką Radunią; uczestniczyło w nich w sumie 54 wodniaków. 
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Rybnicki uniwersytet zrzesza już niemal 
410 seniorów, w większości kobiety. — Liczba 
członków systematycznie rośnie. W ubiegłym 
roku przyjęliśmy w nasze szeregi 95 osób, ale 
faktycznie przybyło dziesięć. Niektórzy nas 
opuszczają – chorują, wyjeżdżają do innych 
miast lub zagranicę, by zająć się wnukami. 
Najstarszym studentem jest Kazimierz Regulski, 
który ukończył 94 lata — mówi Maria Białek, 
prezes UTW. Studenci-seniorzy to głównie 
rybniczanie, ale są też mieszkańcy Wodzisła-
wia Śląskiego, Czerwionki-Leszczyn, a nawet 
Cieszyna. Pochodzi stamtąd Czesława Kotul-
ska, jedna z najwierniejszych studentek, która  
w uniwersytecie działa już od dziesięciu lat. 

Członkiem UTW może zostać każdy, kto 
zakończył pracę zawodową. Wśród osób, które 
w tym roku rozpoczęły tu zajęcia znalazła się 
Maria Magiera. Przez lata pracowała jako pe-
dagog i nauczyciel religii w Szkole Podstawowej 
nr 32 w Orzepowicach. — Zawsze miałam 
kontakt z ludźmi. Cztery lata temu przeszłam 
na emeryturę i z czasem zaczęło mi tego brako-
wać. Praca w ogrodzie to nie wszystko, dlatego 
przejrzałam informator i mam nadzieję, że 
znajdę  tu coś dla siebie. Na pewno wybiorę coś 
dla ciała i dla ducha — zapewnia pani Maria. 
Wraz z pozostałymi członkami UTW będzie 
mogła doskonalić i rozwijać swoje zaintereso-

wania podczas zajęć kilku sekcji: plastycznej 
(zespół Impresja) rękodzieła artystycznego, 
szachowej albo brydżowej. Są też lektoraty 
języków obcych: francuskiego, angielskiego, 
niemieckiego, włoskiego, rosyjskiego i łaciny, 
zajęcia sportowe: gimnastyka i pływanie, tenis 
stołowy i ziemny, a dla lubiących śpiewać zespół 

wokalny Moderato. Uniwersytet dysponuje 
bogatym księgozbiorem oraz pracownią kom-
puterową. — Największą popularnością cieszą 
się lektoraty i zajęcia komputerowe. Organizu-
jemy interesujące wycieczki, również za granicę.  
W tym roku rozpoczyna działalność zespół ma-
łych form teatralnych, który poprowadzi Jerzy 
Frelich, były wiceprezydent, a obecnie aktywny 
członek uniwersytetu. Zapraszam wszystkich, 
którzy czują w sobie aktorskie powołanie — 
zachęca Maria Białek. Siedziba uniwersytetu 
mieści się w centrum Rybnika, na drugim pię-
trze budynku przy ul. Sobieskiego 15. — Dzięki 
przychylności władz mamy pięknie położone 
lokum. Jedyną naszą bolączką jest drugie piętro. 
Marzymy o windzie, bo wchodzenie po schodach 
jest dla części z naszych studentów sporym pro-

blemem — przyznaje pani prezes.    
Podczas minionych wakacji studenci – se-

niorzy również nie próżnowali. Wzięli m.in. 
udział w marszach nordic walking, piknikach, 
dwukrotnie spotkali się z seniorami z Portu-
gali. — Uczestniczyliśmy w kongresie Obywatel 
Senior, a wspólnie z ośrodkiem Bushido przystą-

piliśmy do konkursu organizowanego w ramach 
rządowego programu mającego poprawić aktyw-
ność społeczną osób starszych. Mamy szansę na 
pozyskanie środków z puli 60 mln zł, którą rząd 
przeznaczył dla organizacji działających na rzecz 
seniorów — dodaje Maria Białek.

O wyjątkowej aktywności rybnickich senio-
rów mówiono 4 października, podczas inaugu-
racji roku akademickiego w szkole muzycznej 
Szafranków. Uczestnicy uroczystości minutą 
ciszy uczcili pamięć zmarłych podczas wakacji: 
Henryka Wilka, współzałożyciela UTW, który 
do końca zaangażowany był w działalność 
uniwersytetu oraz Michała Kurowca, lektora j. 
francuskiego. Wysłuchali tez wykładu dr Józefa 
Musioła, który mówił o konwencji genewskiej 
i powrocie Śląska do Polski w 1922 r., a tak-

że występu zespołu Moderato 
oraz Doroty Gatnar i Stanisława 
Pająka.

O tym, że w każdym wieku 
można z pasją realizować swoje 
marzenia mówiła obecna na in-
auguracji wiceprezydent Joanna 
Kryszczyszyn, a Maria Białek 
dziękowała wszystkim, którzy 
zaangażowali się w organizację 
obchodów dziesięciolecia ryb-
nickiego stowarzyszenia. Mówiła 
też o tym, co w najbliższych ty-
godniach czeka członków UTW: 
— Przed nami, oprócz cotygodnio-
wych zajęć, wycieczki, spotkania, 
turnieje sportowe. Ot, taka zwykła, 
studencka codzienność…

(D)

Coś dla ciała, coś dla ducha
Studenci seniorzy zakończyli wakacje i zainaugurowali 11. rok akademicki  

w Uniwersytecie III Wieku.  
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W zajęciach rybnickiego Uniwersytetu III Wieku uczestniczy 410 seniorów
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Program zajęć na listopad

Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby,  

przy ul. Sobieskiego 15, 
tel. 32 755 79 90

• 2.11., piątek – dzień wolny od zajęć; 
• 5.11., poniedziałek, g. 10.00 – dyżur prawniczy 

mec. G. Kuźnik;
• 8.11., czwartek, g. 11.00 – wykład: „Wirtualna przyszłość tech-

nologii informatycznych” – Aureliusz Myrcik;
• 10.11., sobota, g. 10.00 – Turniej szachowy z okazji X-lecia UTW;
• 13.11., wtorek: wycieczka do Katowic – wyjazd godz. 7.30 spod 

kampusu;

• 14.11., środa, g. 13.00 – dr Eugeniusz Szewczyk „Borelioza”;
• 15.11., czwartek, g. 11.00 – wykład: „Przyszłość Europy” – Marek 

Krząkała, poseł na sejm RP; g. 14 –  Wernisaż wystawy grupy 
„Impresja” w RCK;

• 19.11., poniedziałek, g. 10.00 – dyżur prawniczy – mec.Szczepan 
Balicki; g. 14.00 – Warsztaty taneczne – spotkanie informacyjne;

• 22.11., czwartek, g. 11.00 – wykład: „Twórczość najwybitniej-
szych przedstawicieli fowizmu” – Helena Kisielewska;

• 26.11., poniedziałek, g. 16.00 – Dom Kultury Niedobczyce – 
„Gwarki”; 

• 28.11., środa, g. 13.00 – „Jak dobrze żyć w wieku późnej doro-
słości” – dr Stanisława Mielimąka;

• 29.11., czwartek, g. 11.00 – wykład: „Patroni literaccy roku” – 
Alicja Godlewska. 



Rybniczanie poznali się kiedy pani Marta 
była jeszcze 14-letnią Martusią. 21-latek Emil 
Stronczek zapamiętał „chłopczycę i podwórko-
wą smarkulę”, jak żartobliwie wspomina pierw-
sze spotkanie z przyszłą żoną. Wojna mogła ich 
rozdzielić – w 1940 r. pan Emil za używanie 
na ulicy języka polskiego został wywieziony 
na przymusowe roboty do Niemiec. Pracował 
w fabryce benzyny syntetycznej Leuna, gdzie 
miał wypadek. W szpitalu spędził ponad sie-
dem miesięcy. Potem pracował również przy 
kopaniu okopów przeciwpancernych w pobliżu 
niemieckiego lotniska wojskowego w Lesznie. 
Trafił też do Wiednia, gdzie za uratowanie 
niemieckiego pułkownika został zwolniony 
do domu. Zanim wrócił do Polski zobaczył 
jeszcze doszczętnie zniszczone w wyniku na-
lotów dywanowych Drezno. Widok płonącego 
miasta zapamiętał do dziś. — Kiedy dotarłem 
do Rybnika pomyślałem, że muszę zobaczyć, 
jak wygląda tamta dziewczyna. Miała 19 lat  
i zwróciła moją uwagę uśmiechem i błyszczącymi 
oczami — wspomina 93-letni dziś Emil Stron-
czek. — On wydoroślał i nadal był wolny — do-
daje jego żona, ale pan Emil jest przekonany, 

że zakochała się w nim już podczas pierwszego 
spotkania. Ślub wzięli 4 października 1947.  
— Pamiętam sympatycznego pana Piechę, 
urzędnika stanu cywilnego, który udzielał nam 
ślubu. Przy odczytywaniu przyrzeczenia zastana-
wiałem się czy powiedzieć „tak”… — śmieje się 
pan Emil. Marta Stronczek pracowała w branży 
ubezpieczeniowej aż do narodzin pierwszego z 
pięciorga dzieci. Pan Emil był budowlańcem. 
Budował domy w rejonie Zalewu Goczałkowic-
kiego, m.in. w Lipniku, Jasienicy, Jaworzu, czy 
Warszowicach, pracował też przy odbudowie 
rybnickich szpitali i przy powstaniu szkoły przy 

ul. Grunwaldzkiej. Wybudował też dom w Za-
mysłowie, w którym małżonkowie mieszkają do 
dziś. Jubilaci doczekali się ośmiorga wnuków  
i czworga prawnucząt. Pan Emil dużo czyta, in-
teresuje się sportem i… hoduje kury. Wspólnie 
z żoną lubili chodzić po górach. Dziś rzadko po-
dróżują, choć w czerwcu wybrali się samolotem 
do Niemiec, na 50. urodziny ich syna. Jubileusz 
65-lecia państwo Stronczkowie świętowali  
4 października w gronie najbliższych. Z wizytą 
przyjechał też prezydent Adam Fudali, który 
złożył małżonkom najserdeczniejsze życzenia 
i wręczył upominki.                                       (S)

W setną rocznicę urodzin, panią Jadwigę 
odwiedził prezydent Adam Fudali, który  
w imieniu mieszkańców miasta przekazał jej 
życzenia i upominki. — Nazywamy ją naszą 
„babcinką”. Przeżyła dwie wojny światowe, ob-
jawienia w Lourdes i rewolucji bez liku — mówił 
syn dostojnej jubilatki. 

Historia życia pani Jadwigi Zdrzałek mogła-
by posłużyć jako scenariusz do fascynującego 
filmu opisującego zagmatwane losy ludzi żyją-
cych na pograniczu dwóch państw. Urodziła się 
w 1912 roku, w niemieckim Bottrop. Jej rodzice 
pochodzili z Raciborza, leżącego wtedy w gra-
nicach Niemiec. Jak tylko skończyła dziewięć 
lat, przyjechali do Rybnika, by wziąć udział  
w plebiscycie. Zagłosowali za Polską i zamiesz-
kali w piwnicy zameczku w Zebrzydowicach. 
Gdy wybuchła II wojna światowa mąż pani 
Jadwigi, Paweł został powołany do polskiej 
armii. — Sama, z dwójką małych dzieci przeżyła 

całą wojnę — opowiada pani Małgorza-
ta, córka jubilatki. Wkrótce pan Paweł 
został wywieziony do Charkowa, skąd 
uciekł i pieszo dostał się do Krakowa. 
Po powrocie do domu w 1940 r., został 
wcielony do Wermachtu. Koniec wojny 
zastał go we Włoszech, gdzie przez cały 
czas pisał pamiętnik pełen tęsknoty za 
żoną i dziećmi. —  Wojna się skończyła, 
więc wszyscy się cieszyli, Włosi chodzili 
całymi rodzinami na plażę, a ojciec był 
przegrupowywany i nie wiedział co dzieje się  
z jego bliskimi w kraju. Po latach znaleźliśmy 
jego pamiętnik, który brat pieczołowicie odtwo-
rzył. To nasza największa rodzinna pamiątka 
— mówi ze wzruszeniem pani Małgosia.

Mimo podeszłego wieku, pani Jadwiga jest 
wciąż osobą pogodną i niezwykle aktywną. 
Otoczona rodziną (trójka dzieci, sześcioro 
wnuków i 13 prawnucząt), nie ma czasu się 

zestarzeć. Lubi prace domowe i spacery do po-
bliskiego lasu. Nie zapomina też o codziennej 
kawie i dobrym ciastku. — Tato, który nie żyje 
już od 23 lat, pracował w kopalni Rymer, a po 
południu dorabiał jako murarz. W tym czasie 
mama zajmowała się domem i dziećmi. Aż do 
95. roku życia sama siekierką rąbała drzewo na 
opał. Zawsze mówiła: „Nie znam słów: mnie 
się nie chce” — dodaje córka jubilatki.      (D)

65 lat we dwoje 
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— Nie ma jednego przepisu. Każda 
para musi ułożyć swój własny. Myślę, że 
potrzeba ufności i zgody. Należy też być to-
lerancyjnym i mówić jednym językiem, aby 
cieszyć się z wielu, wspólnych lat — radzi 
Marta Stronczek, która 4 października 
wspólnie z mężem Emilem świętowała 
jubileusz 65-lecia małżeństwa. Jubilaci 
z Zamysłowa udowadniają, że liczy się 
również pogoda ducha, poczucie humoru 
i kochająca rodzina.   

Stulatka z Zebrzydowic
12 października, pani Jadwiga Zdrzałek z Zebrzydowic skończyła sto lat. 

To kolejna rybniczanka i pierwsza mieszkanka tej dzielnicy, która dożyła tak 
sędziwego wieku.

Jubileusz 65-lecia małżeństwa Marta i Emil Stronczkowie świętowali wspólnie z najbliższą rodziną i prezydentem miasta
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Pani Jadwiga Zdrzałek jest pierwszą mieszkanką Zebrzydowic, która ukończyła 100 lat
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Spośród wielu pasji tej rene-
sansowej wręcz postaci jednym 
tchem można wymienić przynaj-
mniej dziesięć. My skupimy się 
na tych kilku, które o. Drobnego 
najbardziej pochłaniały, m.in.: 
bibliofilstwo, muzealnictwo, 
pisarstwo połączone z edytor-
stwem i pedagogika. Wszystkie 
je łączyło jego główne powołanie 
– kapłaństwo i pasja społeczni-
ka. Jeśli przy tym wymieniamy, 
np. muzealnictwo, to mamy 
na myśli nie tylko powstanie 
pierwszego w Rybniku mu-
zeum, ale przede wszystkim 
to, co je poprzedziło – wielka 
pasja kolekcjonera – historyka, archiwisty  
i polonisty.

Jeszcze dziś wielu spośród nas postrze-
ga inne kontynenty jako odległe egzotycz-
ne krainy, mimo iż możemy je poznać 
dzięki telewizji i internetowi. Wyobraźmy 
więc sobie, jakie wrażenie na przedwojen-
nych rybniczanach musiały wywoływać 
slajdy prezentowane na ulicy Kościuszki 
przez ojca Drobnego, opowieści misjo-
narzy, których gościli rybniccy werbiści 
czy wreszcie same wykłady ojca Emila,  
a przede wszystkim zbiory etnograficzne, 
które żmudnie gromadził. Doceniały to 
władze zakonne umożliwiając ojcu Emi-
lowi realizację jego wielu pasji. Miejmy 
na względzie fakt, że przy ul. Kościuszki 
nie było wtedy jeszcze gmachu, w którym 
mieści się obecnie Centrum Kształcenia 
Inżynierów. Ojciec Drobny musiał sporo 
się natrudzić, aby magazynować swe zbio-
ry nim zyskał wspaniałe pomieszczenia do 
ich prezentacji w nowoczesnym gmachu, 
który jeszcze dziś imponuje swą funkcjo-
nalnością i nasłonecznieniem. 

Na początku było Słowo. Zgromadze-
nie Słowa Bożego czyli popularni misjo-
narze werbiści. Zgromadzenie powstało 
w 1885 w Steylu nad Mozą w Holandii, 
założone przez późniejszego świętego 
Arnolda Janssena. Na ziemiach polskich 
werbiści pojawili się po I wojnie świato-
wej – najpierw w Poznaniu i w Bytomiu 
(1920), a potem w Rybniku (1922). Pierw-
szym polskim superiorem był o. Tomasz 
Puchała, pierwszym polskim regionałem 
o. Franciszek Herud (1927). Osiem lat 
później, w 1935 r. powstała Prowincja 
Polska Zgromadzenia Słowa Bożego.  
W 1938 zaczęli wyjeżdżać na misje pierw-

si misjonarze  
z  P o l s k i .  
W 1939 Pro-
wincja Polska 
liczyła 29 ojców 
i 61 braci za-
konnych, a w jej 
skład wchodziły 
trzy szkoły (420 
uczniów), dwie 
parafie i rybnic-
ka drukarnia. 
D l a  p o r ó w -
nania obecna 
prowincja liczy 
14 domów i 13 
parafii. W cza-

sie II wojny światowej z 44 aresztowanych 
werbistów w obozach niemieckich zginęło 
23; czterech z nich kościół uznał później 
za błogosławionych. W 1921 Rybnik 
opuścił lekarz powiatowy Boretius. Po-
została po nim willa przy ulicy Brzozowej 
(obecnie Wieniawskiego). Zakupili ją 
werbiści z Poznania i już w 1923 otwarli 
tam gimnazjum liczące u swego początku 
dziewięciu uczniów. Później od budowni-
czego Ernsta dokupili jeszcze podwórze z 
szopą i kawałek ziemi po drugiej stronie 
Kościuszki (1926). Kolejnym krokiem 
stało się nabycie gruntu od właściciela 
rybnickiego browaru Muellera. On sam 
był wyznania mojżeszowego, ale jego 
żona była protestantką, a córka przeszła 
na wiarę katolicką i poślubiła rybnickiego 
adwokata, katolika Bonczkowicza. Pani 
Muellerowa, kobieta niezwykle szlachet-
nego usposobienia, chętnie wspierała 
akcje charytatywne. Dużo czasu spędzała 
z żoną burmistrza Webera, Eufrozyną 
i doktorową Jadwigą Białową. Mueller 
początkowo nie bardzo chciał odstąpić 
grunt, ale małżonka i jej przyjaciółki szyb-
ko zdołały go przekonać. Na dwóch mor-
gach po drugiej stronie ulicy Kościuszki 
misjonarze założyli ogród i warzywniak. 
Przechodząc przez ulicę pewnie zawsze 
spoglądali na zamykające północną per-
spektywę mury kościoła św. Antoniego.

Ponad ziemią rybnicką wznoszą się 
wieże świątyni, którą zasłużony proboszcz 
Brudniok proponował kiedyś biskupowi 
Lisieckiemu jako katedrę śląską. Szcze-
gółowy opis budowy tej wspaniałej neo-
gotyckiej bazyliki zawdzięczamy właśnie 
Emilowi Drobnemu.

Michał Palica

W tym roku mija 90. rocznica przybycia do Rybnika ojców wer-
bistów, czyli Misjonarzy Słowa Bożego. Najwybitniejszym spośród 
tych, którzy tu trafili, był o. Emil Stanisław Drobny.

Wielki Drobny
cz. 1

Rocznie 70 tys. osób zapada w Polsce na udar mózgu. W Rybniku 
i powiecie rybnickim w ciągu roku choroba dotyka niemal 600 
osób. To poważny problem medyczny i społeczny, bo udar, zwany 
cichą epidemią, jest trzecią, po schorzeniach serca i nowotworach, 
przyczyną zgonów Polaków. To również najczęstsza przyczyna 
trwałej niesprawności u osób powyżej 40. roku życia. Jak zatem 
bronić się przed tą niebezpieczną chorobą?  

Statystyki są zatrważające. Na udar mózgu zachoruje jedna na sześć 
osób. Żyjemy coraz dłużej, a udary dotykają głównie osób po 40. roku 
życia. — Społeczeństwo się starzeje. W 2010 r. liczba osób powyżej 65. 
roku życia, czyli najbardziej narażonych na udar, stanowiła w Polsce 12 
proc. ogółu populacji. W kolejnych latach będzie systematycznie wzrastać. 
Według prognoz GUS liczba osób powyżej 65. roku życia w Rybniku  
i powiecie rybnickim zwiększy się z 28 tys. w 2010 roku do 46 tys. w 2035. 
W związku z tym o ponad połowę wzrośnie liczba chorych z udarem 
mózgu — wylicza dr Maciej Świat, ordynator oddziału neurologii  
z pododdziałem udarowym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
nr 3 w Rybniku-Orzepowicach.

Profilaktyka oraz skuteczne leczenie to według ordynatora szansa 
na ograniczenie rozprzestrzeniania się tej groźnej w skutkach choroby. 
Chodzi przede wszystkim o zapobieganie powstawaniu i rozwojowi czyn-
ników ryzyka: nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, cukrzycy oraz otyłości. 
Bardzo duże znaczenie ma tu stosowanie zasad zdrowego odżywiania, 
w tym ograniczenie spożycia soli, cukrów prostych oraz produktów 
wysokotłuszczowych: — Unikajmy produktów wysoko przetworzonych  
o dużej zawartości soli, takich jak: konserwy, kiszonki, marynaty, pasztety, 
wędzonki czy różnego rodzaju przegryzki. Ograniczmy również solenie 
przygotowywanych przez nas potraw — zaleca dr. Świat.

Gdy jednak pojawia się nadciśnienie tętnicze, cukrzyca albo miażdży-
ca, musimy zadbać o leczenie. Codzienny pomiar ciśnienia, regularna 
kontrola poziomu cukru we krwi, odpowiednia dieta, aktywność fizyczna 
i właściwy dobór leków pozwolą uniknąć szeregu konsekwencji, w tym 
udaru mózgu. 

Coraz częściej udaru doznają również aktywne zawodowo osoby 
młode. Dlatego tak ważne jest zapewnienie nowoczesnego, specjalistycz-
nego leczenia w oddziale udarowym i opieka wykwalifikowanej kadry 
medycznej, w skład której wchodzą nie tylko lekarze i pielęgniarki, ale 
również fizjoterapeuci, logopeda i psycholog. Sprawnie funkcjonujący 
oddział udarowy w rybnickim szpitalu pozwoli na uniknięcie zgonu lub 
trwałego inwalidztwa u około 40 osób rocznie. W planach jest również 
utworzenie tu oddziału wczesnej rehabilitacji neurologicznej. Gdyby 
powstał, mieszkańcy Rybnika i okolic, którzy przeszli udar mózgu nie 
musieliby szukać pomocy w oddziałach rehabilitacyjnych poza regionem, 
jak ma to miejsce dzisiaj. — Ważne, byśmy wiedzieli, jak wyglądają objawy 
tej choroby i jeśli wystąpią nie czekali aż same miną. Tylko w pierwszej 
fazie, najdalej do czterech-pięciu godzin po wystąpieniu udaru, można 
wdrożyć odpowiednie leczenie. Po tym czasie mówimy już tylko o leczeniu 
zmniejszającym ryzyko kolejnego udaru, a strata czasu to tak naprawdę 
strata mózgu — przestrzega dr Maciej Świat.        (D)

Strata czasu to strata mózgu

W sobotę, 3 listopada od 10 do 17 w centrum handlowym Focus Park 
odbędzie się „biała sobota”, zorganizowana w ramach „Światowego Dnia 
Udaru Mózgu”. To akcja informacyjna, mająca na celu rozpowszechnianie 
wiedzy na temat tego zagrożenia. Na pierwszym piętrze Focusa lekarze 
i pielęgniarki oddziału udarowego WSS nr 3 będą udzielać bezpłatnych 
porad na temat tego, jak rozpoznać objawy udaru mózgu oraz w jaki spo-
sób mu zapobiec. Wszyscy chętni będą mogli skorzystać z badań: ciśnienia 
krwi, poziomu cukru i cholesterolu we krwi. Zapraszamy do skorzystania 
z bezpłatnych konsultacji. 

Biała sobota w centrum handlowym Focus Park  

Zasłużony dla Rybnika ojciec Emil 
Drobny

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



Placpatrony   
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Jednak podczas mszy on już o niczym innym 
nie myślał, tylko o tych kolorowych straganach  
i planował zakupy, więc kazanie odpustowe było 
dla niego wiecznością. W końcu jednak odpusto-
wa suma się skończyła, bo przecież nic na tym 
świecie nie trwa wiecznie. Ruszyliśmy na odpu-
stowe budy. A co to są odpustowe budy? Są to 
stragany z zabawkami i słodyczami prowadzone 
przez budziorzy, czyli przedsiębiorców trudnią-
cych się obwoźnym handlem. W większości są 
to chyba ludzie niewierzący. Jak to, niewierzący 
na odpuście? Tak, moim zdaniem oni nie wierzą 

w sens płacenia podatków, bo u nikogo z nich 
nie zauważyłem kas fiskalnych. Pewnie też nie 
wierzą w wypasione emerytury z ZUS? Jednym 
słowem – jest to uświęcona tradycją jedna wielka 
gospodarcza szara strefa! Mnie jednak to zjawi-
sko nie przeszkadza. Może dlatego, że jestem 
gospodarczym liberałem? Albo przy niedzieli  
i odpuście nie chce mi się o tym myśleć? Przede 
wszystkim jednak tych budziorzy nie podejrze-

wam o członkowstwo w mafiach ani o transfe-
rowanie zarobionych pieniędzy do banków na 
Kajmanach czy w Szwajcarii. 

Jest jednak powód, dla którego ukręciłbym 
chętnie bicz i – naśladując Chrystusa z biblijnego 
opowiadania – wygnałbym wszystkich budziorzy 
gdzie pieprz rośnie. Dlaczego? Z powodu chińsz-
czyzny! Dawniej bowiem na odpustowych budach 
królowały słodycze, jak makrony, futermeloki, 
kartofelki, floki, anyżki, zozwór… oraz tradycyjne 
zabawki z drewna albo blachy. Teraz zaś króluje 
na budach plastik made in China. Są to dosyć 

tanie zabawki, ale 
ich kształty, nazwy, 
kolory i wykonanie 
wołają o pomstę 
do nieba. Chodzi-
łem więc pomię-
dzy tą odpustową 
tandetą z synem 
i z przerażeniem 
obserwowałem za-
bawki oraz to, że 
mojemu dziecku 
podobają się pla-
stikowe kajdanki, 
miecze świetlne 
czy karabiny na 
plastikowe kulki. 
Chodziliśmy więc 

tam i z powrotem. Syn się zachwycał a ja stara-
łem się mu się to wszystko obrzydzić. W końcu 
zastosowałem fortel. Chcąc, by zrezygnował  
z zakupu chińskiego miecza świetlnego z plastiku, 
namówiłem go na kupno blaszanego pistoletu na 
placpatrony. Udało się! Hurra! Kupiliśmy zatem 
czarny pistolet i dwa pojemniki z placpatronami. 
Oczywiście, że taki pistolet w rękach dziecka to 
jedna wielka porażka pedagogiczna, ale przy-

najmniej jest to nasza produkcja. No i produkt 
jest ekologiczny, bo z blachy, która rozkłada się 
w kilka lat, a plastikowy miecz świetlny – pewnie 
ze 100 tysięcy lat poleży na wysypisku śmieci. 
Jednak mimo tych okoliczności łagodzących, tak 
czy owak pistolety służą do zabijania – ale mówi 
się trudno. Wybrałem mniejsze zło! Rozgrzesza 
mnie również trochę fakt, że w odróżnieniu od 
mieczy świetlnych, taka pistołla na placpatrony 
ma śląski charakter regionalny. Pistołla – to oczy-
wiście pistolet, a placpatrony? Niektórzy sądzą, że 
nazwa wzięła się stąd, że placpatrony „plackają” 
na „placu” w święto „patrona” kościoła, czyli  
w odpust. Nie! Ta śląska nazwa – placpatrony, 
jak bardzo dużo śląskich słów, jest czechizmem 
i pochodzi z języka czeskiego. Zatem po czesku 
słowo „patrona”, znaczy – ładunek, nabój zaś 
rzeczownik „plac” – to uderzenie, klaps, wybuch 
albo czasownik „placam” znaczy – uderzam, 
strzelam. Pistolet na placpatrony musi więc mieć 
mechanizm sprężynowy, w którym po naciśnięciu 
spustu zamek uderza we wsadzonego tam plac-
patrona, powodując zapalenie ładunku i malutki 
wybuch. A te placpatrony robi się nanosząc na 
kawałki papieru niewielkie ilości związku che-
micznego o pięknej nazwie – piorunian rtęci. To 
jego wybuch daje trochę trzasku, dymu i kilka 
iskier. Niektórzy jednak sądzą, że nie należy 
używać śląskiej nazwy placpatrony (w innych 
regionach jest też na to określenie – pistonki albo 
na Kujawach stosowana jest nazwa – cympletka 
lub cempletka). Dzisiaj proponuje się używanie 
tylko czysto polskiej nazwy – kapiszony. Tyle, że 
to słowo pochodzi z języka francuskiego, od „le 
capuchon” – kaptur. Jednak wobec zagrożenia 
chińską tandetą regionalne spory odłóżmy na 
dalszy plan. Najważniejsze aby nie strzelać  
z mieczy świetlnych made in China.

Marek Szołtysek

Czy pistolet na swojskie placpatrony jest kulturowo bezpieczniejszy od chińskiej tandety?

W październiku w mojej parafii św. Jadwigi śląskiej w Rybniku był odpust i jak zawsze poszedłem  
 synem do kościoła. Po mszy zaś miał obiecane, że pójdziemy na odpustowe budy i kupimy jakąś zabawkę. 

Książka jest pokłosiem konferencji nauko-
wej poświęconej kolejnictwu, którą nasze 
muzeum zorganizowało jesienią ubiegłego 
roku. Treść książki stanowi zdecydowana 
większość zaprezentowanych wtedy refera-
tów. — To dziewięć interesujących tekstów 
prezentujących nowe ustalenia i wyniki badań; 
nie ma w niej odgrzewanych kotletów. Organi-
zując konferencję nie zastosowaliśmy żadnych 
ograniczeń terytorialnych, więc książka również 
dotyczy terenu całej Polski. Dwa materiały są 
szczególnie bogato ilustrowane historycznymi 
zdjęciami i planami. By móc je odpowiednio 

zaprezentować wybraliśmy rzadko stosowany, 
kwadratowy format książki — mówi redaktor 
całości Dawid Keller.

Pierwszy z owych tekstów jest poświęcony 
historii kolei w Raciborzu, drugi autorstwa 
Dominika Lulewicza nosi tytuł „Nieznane 
zabytki Krakowa – „nieznany” Kraków 
Główny Osobowy” i ukazuje historię dworca 
kolejowego w królewskim mieście Krakowie.

Książkę w cenie 40 zł można kupić w siedzi-
bie Muzeum w Rybniku w ratuszu na rynku, 
a także w rybnickich księgarniach. 

(WaT)

Kolej na kolej „Znaczenie kolei dla dziejów Polski. Studia z historii kolejnictwa” pod redakcją 
Dawida Kellera to najnowsza publikacja Muzeum w Rybniku, która ukazała się 
właśnie w nakładzie 120 egzemplarzy.
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Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce dzieje Ryb ni ka i losy ryb ni czan na prze strze ni ostatnich 150 lat. Każ da pu bli ko wa na fo to gra fia otrzy-
ma swój nu mer. Uła twi to dys ku sję z Czytelnikami na temat przed sta wio nych na zdję ciu wy da rzeń, osób i rze czy. Za chę ca my więc Czy tel ni ków do wy ci na nia tych stron 
i zbie ra nia ich w se gre ga to rze. Ponadto proponujemy Czytelnikom współ re da go wa nie cyklu – za chę ca my do przy no sze nia do re dak cji sta rych zdjęć będących świad ka-
mi mi nio nych cza sów. Najbardziej in te re su ją ce za mie ści my w „GR”. Za każ de zdję cie wy bra ne do druku, za pła ci my 10,00 zł. Spon so rem akcji jest Wy daw nic two „Ślą skie ABC” 
z Ryb ni ka. Za po wie rzo ne nam zdję cia – dzię ku je my! 
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UWAGA! Informacje, uwagi i inne materiały można dostarczać 
do redakcji „GR”, ale też przysyłać na adres mailowy:

szoltysek@szoltysek.com.pl

Zdjęcia 102/2 i 102/3 
Oto pozornie banalne 

zdjęcie zrobione w jed-
nej ze szkół z terenu dzi-
siejszego Rybnika. Widać 
na nim dwa interesujące 
szczegóły. Po pierwsze na-
uczycielka ma zamazaną 
atramentem twarz. Cóż, 
to chyba zemsta zdespe-
rowanego szkolorza. Po 
drugie  w prawym górnym 
rogu (zdjęcie 102/3) widać 
fragment socjalistyczne-
go hasła „Proletariusze 
wszystkich krajów łączcie 
się”, a z prawej zdjęcie 
Stalina i Bolesława Bieru-
ta. Taka to scenka rodza-
jowa z czasów dawnych  
i  s łusznie minionych  
a uwieczniona na zdję-
ciu zrobionym najpóźniej  
w 1956 roku. Nic więcej  
o nim nie wiadomo. A 
może ktoś kogoś rozpo-
zna?

Zdjęcia 102/1
Kiedy widoczne obok dokumenty 

przesłała mi pewna mieszkanka Ryb-
nika, początkowo stwierdziłem, że nie 
mają większej wartości. Ale zmieniłem 
zdanie. Bo zdjęcie przedstawia dwa tzw. 
impszajny, czyli świadectwa szczepienia 
na ospę z 1899 i 1902 roku wydane  
w Niedobczycach. A dlaczego to cieka-
we, bo kiedy Ślązoki pod niemieckimi 
rządami mieli już wysoki poziom ochro-
ny zdrowia (szczepienia obowiązkowe 
były od 1874 roku), na ziemiach polskich 
pod zaborem rosyjskim było jeszcze  
w tym względem całkowite zacofanie. 
Potwierdza to wyszukany przeze mnie 
tekst z rosyjskiej książki z 1891 roku, 
w której czytamy: „U nas w Warszawie 
umiera rocznie więcej ludzi, niż w całych 
Niemczech”. Rosyjski autor tego tekstu 
pisze „u nas”, bo uważał on Warszawę 
za miasto rosyjskie. 

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

102/1

102/2

Wielki album Rybnika (cz. 102)

102/3
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Rybnicka Liga Siatkówki
Do 14. edycji rybnickiej amatorskiej ligi piłki siatkowej 2012/13 zgłosiło się aż 29 drużyn i tym 

samym został wyrównany rekord z jej dziesiątej edycji. 
Do drugiej ligi nie zgłosiła się Olimpia Kamień, ale za to pojawiło się aż sześć całkiem nowych 

zespołów m.in. z Żernicy, Jankowic, Kuźni Raciborskiej, Żor i Marklowic. Pierwsze mecze rozegrano 
24 września, a ostatnie zaplanowano na 11 maja, gdy odbędzie się turniej finałowy. Po rozegraniu  
4 kolejek spotkań w I lidze prowadziła Jedynka Jankowice. Liderem tabeli grupy A II ligi był Strzelec 
Gorzyczki, a w grupie B prowadził No Pain Żory. Kilka startujących w rozgrywkach drużyn wzięło udział 
w turnieju siatkarskim Olimpia – Leon Cup (29 września, hala sportowa hotelu Olimpia w Rybniku 
Kamieniu).  Rywalizacja była tak zacięta, że dopiero ostatni mecz wyłonił zwycięzcę zawodów. Jedyną 
niepokonaną drużyną okazał się Beer Teem Rybnik, który w turnieju pokonał: Albion Team – gramy 
dla Kuby 2:1, Alvig Nowa Sarzyna (3 miejsce) 2:0 i Leona Internet Rybnik (2 miejsce) 2:0.  

Mistrz świata z Chwałowic
W końcu września w niemieckim Herzberg 

Elster odbyły się indywidualne Mistrzostwa 
Świata w wyciskaniu sztangi leżąc. Wzięło w nich 
udział 312 zawodników z 24 krajów. Byli wśród nich dwaj 
reprezentanci klubu GKS ,,Pierwszy” Chwałowice (sekcja 
trójboju siłowego). Startujący w kategorii wagowej do 
75 kg (grupa wiekowa submasters) pierwsze miejsce 
i tytuł mistrza świata zdobył utytułowany rybniczanin 
Marcin Herok. Z kolei startujący w tej samej kategorii 
wagowej, ale w grupie wiekowej open Dariusz Szczęsny 
zajął miejsce czwarte.

Perenc mistrzynią Polski
Na rozegranych w Luboniu koło Poznania (19-21 

października) mistrzostwach Polski seniorek i senio-
rów w dżudo swój drugi tytuł mistrzowski zdobyła 
startująca w kategorii 57 kg zawodniczka Polonii 
Rybnik 22-letnia Agata Perenc. W tej samej kategorii 
brązowy medal (miejsca 3-4) wywalczyła jej klubowa 
koleżanka 18-letnia Ania Borowska.

16 listopada Agata Perenc po raz ostatni w swojej ka-
rierze wystartuje w młodzieżowych mistrzostwach Europy 
w Pradze i będzie to jej najważniejszy tegoroczny start. 
Wystąpią tam zawodniczki w wieku 20, 21 i 22 lat, więc 
rybniczanka będzie z pewnością jedną z bardziej doświad-
czonych dżudoczek, która wyjdzie na tatami. Kierownictwo 
Polonii Rybnik bardzo liczy na medal. Przed rokiem na 
młodzieżowych mistrzostwach Europy rozgrywanych  
w Rosji Perenc zajęła piąte miejsce.   

Amatorska koszykówka
7 października odbyła się pierwsza kolejka spotkań tegorocznej 

edycji Rybnickiej Amatorskiej Ligi Koszykówki, do której zgłosiło 
się 11 zespołów. Po rozegraniu 11 kolejek spotkań zespoły zostaną 
podzielone na dwie grupy: silniejszą (miejsca 1-6) i słabszą (miejsca 
7-11). Po kolejnej fazie rozgrywek dwa najsilniejsze zespoły ze słabszej 
grupy dołączą do pierwszej szóstki i rywalizacja już na dobre rozpocznie 
się w systemie play-off. Po 3 rozegranych kolejkach trzy zespoły jeszcze 
nie przegrały. Są to: Hawajskie Koszule Żory, Mojito Rybnik i Vacat 
Rybnik. Co ciekawe, w klasyfikacji najlepiej rzucających za 3 punkty 
z 13 celnymi rzutami prowadzi Adam Rener (Remaag), drugi trener 
drużyny rybnickich koszykarek. 

W drugi weekend października na wodach Zalewu Rybnickiego odbyły 
się regaty o Puchar Rybnika kończące cykl regat o Interpuchar z udziałem 
żeglarzy z Czech, Słowacji i Polski. 

Rozegrano sześć wyścigów przy średnim wie-
trze. Zawodnicy TS Kuźnia Rybnik stanęli na 
podium w klasie Optimist (1. Kacper Błaszczyk; 
3. Julia Migacz), w klasie Laser 4.7 (1. Agnieszka 
Dubiel; 1. Cyprian Błaszczyk; 3. Paweł Winecki; 
3. Paulina Harc), w klasie Radial (3. Julia Ste-
faniak), w klasie Europa (3. Mateusz Giemza).  

W końcowej klasyfikacji Interpucharu rywalizację optimistów wygrał Kacper Błaszczyk; 
w Laserach 4.7 wśród dziewczyn druga była Agnieszka Dubiel, a trzecia Paulina Harc.  
Z kolei w klasyfikacji chłopców wygrał Paweł Winecki, a trzecie miejsce przypadło 
Tymkowi Radeckiemu. Tym samym sezon regatowy w Polsce w klasach młodzieżowych 
dobiegł końca. W sezonie regatowym 2012 rybniccy żeglarze zdobyli trzy medale na Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Młodzieży: Julia Stefaniak – złoty, Agnieszka Dubiel i Cyprian 

Błaszczyk – srebrne. Ci sami zawodnicy zostali 
najlepszymi zawodnikami w kraju w Pucharze 
Polski. Julia Stefaniak wystąpiła również na 
Mistrzostwach Europy w Austrii, gdzie zajęła 
znakomite siódme miejsce, tam też Agnieszka 
Dubiel w kategorii U16 była szósta.

W gronie klubów zajmujących się żeglar-
stwem młodzieżowym TS Kuźnia wciąż jest 
zaliczana do czołówki krajowej. 

Młodzi żeglarze TS Kuźnia Rybnik ze swoimi trenera-
mi: Mirosławem Małkiem (po lewej) i Jackiem Błasz-
czykiem (po prawej)

Żeglarski Puchar Rybnika

Los drużyny rybnickich ko-
szykarek to w ostatnich dnia 
temat wielu dyskusji. Z przyczyn 
formalnych urząd miasta nie wy-
płacił klubowi drugiej raty (400 tys. zł) tegorocznej 
dotacji i ten znalazł się w poważnych tarapatach 
finansowych. Nie było nawet pewności, czy zaplanowany 
na 20 października kolejny mecz w boguszowickiej hali 
dojdzie do skutku. Doszedł, ale rybnicka drużyna przy-
stąpiła do niego bez Amerykanek, które, zapewne z woli 
ich agentów, oglądały mecz z trybun. Na meczu nie poja-
wili się też trenerzy zespołu Kazimierz Mikołajec i Adam 
Rener, więc rolę trenera przejęła jedna z zawodniczek 
Magdalena Radwan.

Do meczu z Widzewem, który w tym sezonie jeszcze nie 
wygrał rybniczanki przystąpiły mając na koncie jedno zwycię-
stwo i cztery porażki. Zagrały jak umiały najlepiej i wygrały 
67:61 jednak po końcowym gwizdku na ich twarzach pojawiły 
się łzy smutku i niedowierzania. Na widowni kibice wywiesili 
transparent: „Ostatnie pożegnanie KK ROW Rybnik”.

Na pomeczowej konferencji prezes klubu Gabriela 
Wistuba zapewniała, że w klubie nie zmarnowano nawet 
złotówki i, że rozliczenie pierwszej transzy złożyła w urzę-
dzie zgodnie z umową 10 lipca. Wyraziła swoje zdziwienie 
faktem, że dopiero 100 dni później dowiedziała się, że dru-
giej transzy klub nie otrzyma. Poinformowała też, że mecz 
odbył się tylko dzięki przychylności władz ligi (sędziowie 

sędziowali za darmo).
Po weekendzie na stronie magistratu ukazała się ofi-

cjalna informacja: W związku z niewłaściwym udokumen-
towaniem przez Klub Koszykarski ROW Rybnik rozliczenia 
środków przekazanych przez miasto na zadanie publiczne 
„Rybnik w ekstraklasie 2012”, w klubie przeprowadzona 
została kontrola. Kontrola, z której protokół podpisany 
został 19 października br. wykazała, że K K ROW Rybnik 
nie udokumentował wykorzystania pierwszej transzy, w wy-
sokości 300 tys. zł i w związku z tym wypłata kolejnej transzy 
została wstrzymana. 

Do 24 października klub miał się odnieść do pokontrol-
nego protokołu, a stanowisko miasta w tej sprawie miało 
zostać przekazane dzień później, w czasie konferencji 
prasowej, już po zamknięciu tego wydania „GR”.

Następny mecz w Rybniku ma się odbyć 3 listopada, ale 
czy do niego dojdzie przekonamy się niebawem. Jeszcze 
przed rozpoczęciem sezonu z rozgrywek wycofały się: ŁKS 
Łódź, Odra Brzeg i Tęcza Leszno. KK ROW rozwiązał już 
kontrakty z Aleksandrą Chomać i obiema Amerykankami, 
ale prezes Wistuba wyrażała nadzieję, że ligową drużynę 
uda się jeszcze uratować. 

Szerzej przedstawimy sprawę w kolejnym wydaniu „GR” 

Po wygranym meczu koszykarki żegnały się z kibicami mając łzy w oczach

Koszykarki 
na zakręcie
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Medale lekkoatletów
Zawodnicy  powołanego do życia w ubiegłym 

roku towarzystwa lekkoatletycznego ROW Rybnik 
(wcześniej występowali w barwach RMKS-u) zdobyli 
w zakończonym już sezonie pięć medali mistrzostw 
Polski w kategoriach młodzieżowych. 

Na halowych mistrzostwach Polski w Spale Paulina 
Potyka wywalczyła złoty medal w trójskoku w kategorii 
juniorek młodszych, a Mateusz Magiera w tej samej 
konkurencji zdobył srebrny medal w gronie juniorów. 
Jeszcze w lecie Mateusz Magiera stanął na najwyższym 

stopniu podium mistrzostw Polski juniorów w Białym-
stoku, skacząc w trójskoku na odległość 15.34 m.  Pau-
lina Potyka, która na początku maja naderwała mięsień 
dwugłowego zdołała podleczyć kontuzję i zmobilizowała 
się na tyle, że na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w Krakowie skokiem na odległość 12.20m wywalczyła 
srebrny medal. W ostatnich dniach września swój sukces 
osiągnął Kuba Magiera, młodszy brat Mateusza . Na 
mistrzostwach Polski Młodzików w Słubicach z czasem 
2.34.78  wygrał on bieg na 1000 m. Trenerem, a zarazem 
prezesem TL ROW  Rybnik jest doświadczony szkole-
niowiec Michał Olszar

Koszykarze Orczyka
13 października swoje rozgrywki zainaugurowali III-

ligowi koszykarze walczący o awans do II ligi. W gronie 
11 drużyn podzielonych na dwie grupy są również za-
wodnicy MKKS Rybnik. W pierwszym meczu sezonu młoda, 
rybnicka drużyna przegrała w Rudzie Śląskiej z miejscową Pogonią 
69:90. Z kolei w pierwszym spotkaniu we własnej hali rybniczanie 
nieznacznie ulegli AZS-owi Katowice 62:64. Kolejne spotkania 
MKKS Rybnik rozegra w hali „Ekonomika” (ul. Św. Józefa) 10 
i 17 listopada, wtedy to rywalami będą MOSiR Cieszyn i Pogoń 
Ruda  Śl. Trenerem rybnickich koszykarzy jest Mirosław Orczyk.  

Bokserski jubileusz RMKS-u
Na ostatni weekend października zaplanowano 

obchody 20-lecia Rybnickiego Młodzieżowego 
Klubu Sportowego. 

W ich ramach w hali widowiskowo-sportowej  
w Boguszowicach z udziałem polskiej kadry junio-
rów oraz kadrowiczów z Czech i Słowacji, a także 
kilku bokserów z Kosowa, zaplanowano XIII Mię-
dzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Cyrana. 
Walki finałowe miały się rozpocząć w niedzielę 28 
października o 11.  

Energetyk liderem
Po rozegraniu 13 meczów rundy 

jesiennej piłkarze Energetyka RO-
W-u Rybnik zostali liderem grupy 
zachodniej II ligi. W tym ostatnim 19 
października pokonali na swoim boisku, 
i to 4:0, dotychczasowego lidera Lecha 
Rypin, który wcześniej ani razu nie 
przegrał na wyjeździe. Po dwie bramki 
rybniczanie zdobyli w pierwszej (Tomasz 
Kasprzyk, Jarosław Wieczorek) i drugiej 
połowie (Kamil Kostecki – kpt., Paweł 
Staniczek). Co prawda po tym meczu obie 
drużyny miały na swoim koncie po 26 pkt, 
ale o lepszej lokacie rybniczan zdecydował 
korzystniejszy stosunek bramek.

Do końca rundy jesiennej podopieczni 
trenera Ryszarda Wieczorka rozegrają 
jeszcze cztery mecze, dwa  na wyjeździe 
– 27 października z MKS-em Oława (15 
m w tabeli) i 9 listopada z Chrobrym 
Głogów (10 m). 

Kolejny mecz na Stadionie Miejskim 

przy ul. Gliwickiej Energetyk rozegra  
z Calisią Kalisz (5 m) w piątek 2 listopada 
o 17, a ostatni w tym roku, w piątek 16 
listopada o 17. Zmierzy się wtedy z By-
tovią Bytów, która po 
13 kolejkach zajmowała  
w tabeli miejsce trzecie 
i do zespołów z Rypina 
i Rybnika traciła tylko 
jeden punkt. — Cieszy 
pozycja lidera, a jeszcze 
bardziej skuteczna gra 
naszej drużyny, która  
w meczu z dotychczaso-
wym liderem dominowa-
ła na boisku prawie przez 
cały mecz. Bardzo byśmy 
chcieli zakończyć na fote-
lu lidera rundę jesienną . 
W zespole panuje dobra 
atmosfera, a jako za-
rząd klubu mamy dobry 
kontakt z zawodnikami 
— mówi zadowolony 

Grzegorz Janik, prezes klubu.
Ostatnio na koszulkach piłkarzy poja-

wiło się logo EDF-u. Co prawda zastąpiło 
tylko wycofywane z użytku logo elektrowni 

Rybnik, ale to bodaj pierwszy przypadek 
pojawienia się znaku francuskiego inwe-
stora, na stroju rybnickiego sportowca.

Medale bokserów
Na początku października w Radomiu 

odbyły się mistrzostwa Polski młodzieży (do 
23 lat) w boksie, w których wystąpiło dwóch 
wychowanków RMKS-u Rybnik – Kamil Pier-
chała i Mateusz Mazik. Ten pierwszy w walce 
o medal uległ na punkty wicemistrzowi Europy 
juniorów z przed roku Sylwestrowi Kozłowskiemu 
z Warszawy i musiał zadowolić się 7-8 miejscem 
w Polsce. W tej samej wadze do 56 kg Mateusz 
Mazik wygrał wszystkie swoje walki i pewnie 
zdobył tytuł Mistrza Polski Młodzieżowców.  
W marcu tego roku Mazik wywalczył też tytuł 
mistrza Polski seniorów.

Natomiast na rozegranych w Gliwicach mię-
dzynarodowych mistrzostwach Śląska kobiet  
w boksie (103 zawodniczki z Ukrainy, Holandii, 
Niemiec, Kosowa, Czech i Polski) bardzo dobrze 
zaprezentowała się kadetka sekcji bokserskiej  
z Rybnika – Julia Reichelt, która dopiero w 
swojej ósmej, finałowej już walce, nieznacznie na 
punkty, uległa mistrzyni Polski Grażynie Grygiel 
z Dąbrowy Chełmińskiej.

Siatkarze Volley’a w kratkę 
Siatkarzom Volley’a Rybnik niezbyt udał się początek ich piątego sezonu w II lidze (grupa II). Z pierwszych 

czterech spotkań wygrali dwa. Na inaugurację pokonali na wyjeździe 3:1 Spodek Katowice, a 20 października na swoim par-
kiecie 3:0 pokonali Bielawiankę Bielawa. Zdecydowanie gorzej rybniczanie wypadli w dwóch meczach przegranych gładko 0:3 
z TKS-em Tychy u siebie i z Miliczem na wyjeździe.

Kolejne dwa mecze w hali rybnickiego „Ekonomika” (ul. Św. Józefa) podopieczni trenera Włodzimierza Madeja rozegrają 
3 listopada z Gwardią Wrocław i 17 listopada z Delic-Polem Częstochowa (godziny meczów są ruchome).  

Lekkoatleci TL ROW ze swoimi trofeami, od lewej Mateusz 
Magiera (’93), Paulina Potyka (’95), trener Michał Olszar  
i Jakub Magiera (’97)

Już w pierwszej połowie meczu z liderem z Rypina rybniczanie cieszyli się ze zdobycia dwóch bramek
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CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 22 451 02 97
CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 22 451 03 08

empik

Hity na wrzesień

Na odpowiedzi czekamy do 16 listopada. Wśród osób, które rozwiąza-
nie przyniosą do redakcji, przyślą pocztą (Rynek 12 a) lub e-mailem na adres  
gazeta@um.rybnik.pl (prosimy o podawanie w e-mailu imienia, nazwiska, adresu 
pocztowego i telefonu), rozlosujemy nagrody:  

2 pozycje książkowe 

CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 22 451 02 97
CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 22 451 09 08

empik
19–litrowa butla wody 

z pompką 

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

Zdjęcie zamieszczone 
w poprzedniej „Foto-
zagadce” przedstawia 
element dekoracyjny 
zdobiący szczyt tzw. 
facjaty gruntownie 
odnowionej kamienicy 
przy ul. Korfantego 6  
w centrum Rybnika. Jak 
zauważyli nasi czytel-
nicy, wizerunek słońca 
z męską twarzą, sto-
sowany już w antyku, 
należał do repertuaru 
dekoracji wolnomular-
skich. Nagrody otrzy-
mują: Jolanta Holisz 
i Adam Grzegorzek 
(empik) oraz Łukasz 
Wójcik (woda). 

Konkurs ze „ZNAKIEM”
Na półkach rybnickich księgarń można już znaleźć wydaną przez wydawnictwo 

Znak bestselerową powieść amerykańskiego pisarza Dona Winslow’a „Savages: 
ponad bezprawiem”, na podstawie której swój najnowszy film nakręcił Oliver 
Stone.

Pierwsze trzy osoby, które dostarczą do naszej redakcji (pocztą bądź mailem) 
odpowiedź na pytanie o miejsce urodzenia Dona Winslow’a, otrzymają od Zna-
ku egzemplarz „Savages: ponad bezprawiem”. Nazwiska zwycięzców konkursu 
opublikujemy w następnym wydaniu „GR”.

* * *
W poprzednim konkursie wydawnictwa Znak książkę „Sunset Park” Paula 

Austera zdobyli: Adam Szymiczek, Ewa Wolniak i Jarosław Mazur, którzy 
jako pierwsi odpowiedzieli, że drugie imię tego autora to Benjamin. Nagrody 
do odbioru w redakcji „GR” (Rynek 12 A).

Dorota Masłowska, Kochanie 
zabiłam nasze koty (Oficyna Lite-
racka Nor Sur Blanc 2012)

Dorota Masłowska obserwuje 
rzeczywistość przesiąkniętą kulturą 
masową z perspektywy języka. Jak 
sama przyznaje, naszą mową oj-
czystą jest Google Translator, świat 
nie ma żadnego charakteru i nie 
śmierdzi żadnym poglądem. Small 
talk, pogaduszki, ploteczki – to 
mamy zamiast myśli, która wymaga wysiłku. A od człowieka 
bezjęzykowego już tylko krok do człowieka bez właściwości. 
I być może, niestety, ten krok już zrobiliśmy…

•   •   •
Niezbędnik inteligenta. O ję-

zyku w mowie i piśmie (Wydanie 
specjalne Polityki 2012)

O język trzeba dbać. Co i w jaki 
sposób mówimy świadczy o kultu-
rze osobistej, wychowaniu, pozio-
mie intelektualnym. Niby wszyscy 
to wiedzą, ale wiedzieć więcej nie 
zaszkodzi. Kultura języka to jego 

świadomość, na którą składają się znajomość historii, funkcji, 
zasad. Niezwykle przydatne w świecie, który terroryzuje nas 
skrótem, przymusza do szybkiej, zuniformizowanej komunikacji 
i rozgrzesza z bełkotu.

•   •   •
CD Maria Peszek, Jezus Maria 

Peszek (Mystic Production 2012)
Płyty Marii Peszek mają w sobie 

coś z manifestu. Tym razem autorka 
wzięła na warsztat tematy, które, 
jak sama przyznaje, bolą tu i teraz. 
Wiara i naród w Polsce są święte, a 
Peszek od świętości się dystansuje, czyli bluźni. Do tego śpiewa 
o stanach zapaści, utracie sensu życia, „zejściach awaryjnych”. 
Wyraża się w szczerych, bezkompromisowych słowach. Jak za-
wsze ciekawie, inspirująco wykorzystuje język. Z Marią Peszek 
nie trzeba się zgadzać, ale warto jej posłuchać.

•   •   •
DVD Kot w butach, reż. Chris 

Miller (Imperial CinePix 2012)
Kot w butach to przykład boha-

tera drugiego planu, który szybko 
awansował do roli głównej. Wi-
dzowie tak bardzo pokochali jego 
spojrzenie z filmu „Shrek”, że twórcy 
zdecydowali się poświęcić kotu peł-
nometrażową produkcję. Waleczny, 
kochliwy, szarmancko uroczy laty-

noski typ staje się tajemniczym, dzielnym rycerzem, który wraz 
z Kity Kociłapką walczy ze złem świata. Przy okazji wartkiej akcji 
odnajduje miłość swojego życia - jak to zwykle w bajkach bywa…
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Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, znasz historię  
i interesujesz się zachodzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział  
w konkursie. 

Wystarczy uważnie przyjrzeć się publikowanemu obok zdjęciu i ustalić co 
przedstawia oraz gdzie znajduje się prezentowany obiekt.

Foto–zagadka



Od połowy lipca nocne dyżury apteki w Rybniku pełnią 
rotacyjnie według poniższego harmonogramu. Dyżury 
nocne rozpoczynające się od niedzieli do czwartku trwają 
od g. 22 do 7, rozpoczynające się w piątki od g. 22 do 7.30, 
a w soboty od 22-8.  

Informacja o dyżurach aptek dostępna również na stronie 
internetowej urzędu miasta (www.rybnik.eu).

1/2.11. Apteka „Źródło”, ul. Wodzisławska 57 Smolna 

2/3.11. Apteka Pacis, ul. Broniewskiego Maroko-Nowiny - pawilon Wanda

3/4.11 Apteka, ul. Barbary 6 Niedobczyce 

4/5.11 Apteka, ul. Energetyków 46 Orzepowice

5/6.11 Apteka, ul. Górnośląska 34 Niedobczyce

6/7.11 Apteka, ul. Patriotów 11 Boguszowice Osiedle 

7/8.11 Apteka, ul. Reymonta 60 Smolna 

8/9.11 Apteka Ave, ul. Małachowskiego 18 Boguszowice Stare

9/10.11 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a Chwałowice

10/11.11 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3 Śródmieście  

11/12.11 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100 Maroko-Nowiny - Real

Nocne 
dyżury aptek

12/13.11 Apteka w CH Plaza, ul. Raciborska 16 Śródmieście – Plaza 

13/14.11 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3 Niewiadom 

14/15.11 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3 Śródmieście 

15/16.11 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B Niedobczyce 

16/17.11 Apteka Inter, ul. Chabrowa 21 Maroko-Nowiny 

17/18.11 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a Meksyk 

18/19.11 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76 Smolna 

19/20.11 Apteka „OK”, ul. Żorska 2 Ligota Ligocka-Kuźnia - Tesco 

20/21.11 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4 Śródmieście 

21/22.11 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11 Śródmieście 

22/23.11 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17 Śródmieście 

23/24.11 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6 Śródmieście 

24/25.11 Apteka „Pod Orłem”, os. Południe 17 b Boguszowice Osiedle 

25/26.11 Apteka Polonez, ul. Chrobrego 1 Śródmieście - CH Focus

26/27.11 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1 Śródmieście 

27/28.11 Apteka „Przy Elektrowni”, ul. Podmiejska 48 Rybnicka Kuźnia 

28/29.11 Apteka „S&D”, ul. Gliwicka 45 Północ - Carrefour 

29/30.11 Apteka, ul. Lompy 10 Boguszowice Osiedle 

30.11/1.12 Apteka Św. Anny, ul. Kardynała Kominka 13 Nowiny
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Lepszy plon! 
Piękniejsze kwiaty!

Zarząd Zieleni Miejskiej oferuje w sprzedaży całkowicie 
ekologiczny nawóz organiczny „Lepszy plon”, zwany po-
tocznie ziemią kompostową.

Uzyskał on pozytywną opinię Ministerstwa Rolnictwa i został do-
puszczony do sprzedaży i do stosowania w uprawach ogrodniczych. 
Nawóz wytwarzany w rybnickiej kompostowni poprawia właściwości 
fizyko-chemiczne gleby i wzbogaca ją w próchnicę i podstawowe 
składniki mineralne. Sypki nawóz, będący produktem miejskiej 
kompostowni, jest sprzedawany luzem (cena 78,06 zł za tonę) i w 
25-kilogramowych workach (8,18 zł). Odbiór wyłącznie transportem 
własnym. Miejska kompostownia znajdująca się na terenie Zarządu 
Zieleni Miejskiej jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 6 do 16.30.

Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64, Rybnik Za-
mysłów (tel. 32 42 48 838)   
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Policja 997 112, 32/42 95 200
Straż Pożarna 998 32/43 95 801
Pogotowie Ratunkowe 999 32/42 23 666
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, 32/42 23 666
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

DRUK:
Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEŃ: 

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

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

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

Ważne adresy i telefony:

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

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

Redakcja: Wacław Troszka (WaT) (redaktor naczelny); 
Sabina Horzela-Piskula (S), Dominika Ingram-Nowaczyk (D) (dziennikarz), 
Edyta Szymaszek-Górczyńska (redaktor techniczna), stali współpracownicy: 
Wiesława Różańska, Marek Szołtysek, Marcin Troszka, Małgorzata Tytko.
Wydawca: Rybnickie Centrum Kultury

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

ADRES REDAKCJI: 44-200 Rybnik,
Rynek 12a (ofi cy na), skryt ka pocz to wa 96
tel. 324 228 825, fax 324 332 160
e–mail: gazeta@um.rybnik.pl
http://www.rybnik.pl/gazeta
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Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych
Dyżury radnych: wtorki i środy g. 14-15.30 w Biurze Rady, UM, ul. Chrobrego 2, www.bsrrybnik.pl

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

• Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 32/42 21 111, 118 (pon.-pt. 7-15)
• OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych, ul Raciborska 20, tel. 32/42 375 72 (pon.-czw. 7.30-

14.30), wt. 11-16, pt. 7.30-13.30
• OPS –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe, ul. J.F. Białych 7, tel. 32/42 371 88 (pon.-pt. 7-15)
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30-15.30)
• Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 32/42 26 245 (ul. 

Chrobrego 16, pon. 12.30-14, wt., śr., czw. 15.30-17)
• 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! Sto-
warzyszenie „Stacja”, tel. 503 037 205, www.stacja.hg.pl

• Powiatowy Rzecznik Konsumentów 32/42 28 300 (pon.- śr. 8-15, czw. 15-17.30 po umó-
wieniu telefonicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 32/42 25 639 (pon.-pt. 8-20)
• Całodobowy Telefon Zaufania – 32/42 33 555
• Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 32/25 37 983 (pon., śr., czw. 17-20)
• Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda” ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32/42 

21 087 – wtorki, czwartki, piątki, niedziele 16-20
• Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. J.F. Białych, p. 109, tel. 32/42 35 511, poniedzia-

łek 10-12. Spotkania „Amazonek” w każdy 2. poniedziałek miesiąca o 15.
• Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla 

Osób Niesłyszących, ul. Kościuszki 17, tel. 32/42 36 766, dyżury – piątki 15-20
• Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków w Rybniku ul. J.F. Białych 7 p. 109, tel. 694 978 

123 – spotkania wtorki 10-12, czwartki 15.30-17) 
• Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku Dyżur: 1 śro-

da m-ca, g. 16, Zespół Szkół nr 3, Rybnik, Orzepowicka 15a, tel. 32 42 270 81, 660 054 159

ul. Żwirki i Wigury 1
43-190 Mikołów, tel. 32 326 20 90

www.tolek.com.pl
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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 g. 18.

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro poselskie posła na Sejm RP Bolesława Piechy, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel./fax 32/4228453

www.piecha.com.pl. Biuro czynne: pon.-śr. 9-15, czw. 12-18, pt. 12-15
Bezpłatne porady prawne: czwartek 14-18 (zapisy – telefoniczne lub osobiste). 

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

Socjaldemokracja Polska
Przewodniczący Zarządu Miejsko-Powiatowego Kazimierz Zięba zaprasza w każdy poniedziałek i 

czwartek 14.30-17 do biura SdPl, ul. Sa int Vallier 4.

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

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

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

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

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

Biuro Poselskie Marka Krząkały, ul. Wysoka 15/17 (Okrąglak - II piętro)
czynne: pon.-pt. 10-17 tel./fax 32 423 69 16 www.krzakala.pl

Bezpłatne porady prawne: środa 16-18 (zapisy – telefonicznie lub osobiście)
Dyżur Biura Senatorskiego Antoniego Motyczki – piątek 10-12

Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik

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

Biuro Poselskie posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Marcinkiewicza
czynne w godz. 8-16, ul. Rynek 1, 44-200 Rybnik, tel./fax 32/433 16 76

Rada Dzielnicy Śródmieście
Rada dzielnicy śródmieście pełni dyżury w czwartki (16-17) ul. Kościuszki 23 (ZSME), tel. 32 42 227 76 w. 47, 

512 99 88 53, w czasie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem i strażnikiem dzielnicowym.



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

Rejestracja od 14.00 
tel. 32 432 77 94

www.gabinety-reymonta50.pl

dr n. med. Maciej Świat
Specjalista Neurolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. Urszula Zimoń
Specjalista Chirurg

tel. 602 759 931

lek. med. Lidia Kucza
Specjalista Laryngolog

USG zatok, 

audiometria, tympanometria

tel. 32 432 77 94 od 14.00

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. Aleksander Gatnar
Specjalista 

Chorób Wewnętrznych

tel. 32 432 77 94 od 14.00

dr hab. n. med. Michał Holecki
Specjalista Chorób Wewnętrznych

Specjalista Nefrolog

European SCOPE Fellow

tel. 502 271 221

lek. Krzysztof Paruzel
Specjalista Chirurgii Naczyniowej

Specjalista Chirurgii Ogólnej

tel. 504 154 566 od 15.00

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. Anna Krzak-Bieńkowska
Specjalista 

Położnictwa i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 660 461 402

lek. med. Szymon Chlubek
Specjalista 

Położnictwa i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 603 192 925

lek. med. Katarzyna Piasecka-Lejtman
Dermatolog-kosmetolog

peelingi, kriochirurgia,

korekcja zmarszczek

tel. 692 427 312

lek. med. Janusz Bieńkowski
Specjalista 

Chorób Wewnętrznych

Kardiolog

tel. 660 461 382



www.artdent.org

44-200 Rybnik
ul. Korfantego 1, 
tel. 32 42 22 388, 601 42 76 99

44-285 Kornowac k/Raciborza 
ul. Raciborska 175, 
tel. 32 43 01 593, 601 42 76 99

Zobacz ile może zmienić
w wyglądzie nowa proteza.

Chcesz lepiej wyglądać?

Zd
jęc

ia 
wy
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ab
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usługi
na

raty

PRZED WIZyTĄ PO WIZyCIE

Tylko u nas możliwość
negocjacji cen na protezy


