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Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Gotartowic od lat uczestniczą w dzielnicowych dożynkach Złożony z 20 pojazdów dożynkowy korowód wyruszył z Gotartowic i dojechał do Boguszowic Starych, 
gdzie był witany przez tłumnie zebranych mieszkańców tej dzielnicy

D o ż y n k i  w  P o p i e l o w i e  
i Radziejowie łączą nie tylko 
dzielnice, ale i pokolenia 

Czytaj też na stronie 26

Okazały wieniec upleciony  
z  k ł o s ó w  t e g o r o c z n y c h 
zbóż  wnios ły  do  kośc io ła 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Boguszowicach Starych panie  
z KGW w Gotartowicach.

Najmłodsze pokolenie rodziny 
Elżbiety i Alojzego Pawelów, która 
zwyciężyła w konkursie na najlepiej 
udekorowaną posesję

Korowód w Popie lowie  
i Radziejowie poprowadził 
k o n n y  z a p r z ę g ,  k t ó r y  
z impetem wjechał na teren 
Ochotniczej Straży Pożarnej

Barwnie i pomysłowo przystrojone 
p o j a z d y  r o l n i c z e  t o  z n a k 
rozpoznawczy święta plonów

Rybnickie
  dożynki
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W końcu na naprawdę znakomitym  
i świetnie zrealizowanym koncercie Roda Ste-
warta bawiło się blisko 15 tys. widzów, z któ-
rych zdecydowana większość była już mocno 
pełnoletnia, a to przecież fenomen wart za-
uważenia. Inny fenomen to kondycja samego 
69-letniego Roda Stewarta, który w niczym 
nie przypominał gwiazdy spod respiratora.

Przedstawiciele agencji Prestige MJM, 
która wspólnie z miastem organizuje ryb-
nickie koncerty gwiazd, przyznają, że na ryb-
nickim stadionie miejskim da się zorgani-
zować koncert dla 30 tys. widzów, ale zaraz 
też dodają, że problemem może być sprowa-
dzenie tu gwiazdy, która taką rzeszę fanów 
przyciągnie. Jak tłumaczy Janusz Stefański, 
największe gwiazdy estrady poza wymaga-
niami finansowymi, stawiają też często wa-
runek dotyczący miejsca koncertu; zagrają 
w stolicy albo wcale. Tak było z niedoszłym 

wrocławskim koncertem Paula MaCartney-
’a. Prestige MJM chciał zorganizować jego 
występ na stadionie Śląska Wrocław, ale od-
powiedź eks-Beatelsa była jednoznaczna – w 
rachubę wchodziła wyłącznie Warszawa.

Warto więc chyba, znając swoje miejsce  
w szeregu, nie porywać się z motyką na 
„gwiazdy”, ale organizować koncerty wyko-
nawców, których dorobek stał się klasyką ga-
tunku, a których występ dla wielu dojrzałych 
już fanów, ale przecież nie tylko, będzie wiel-
ką przyjemnością. A jest w czym wybierać; na 
tym samym forum internetowym pojawiły się 
już pierwsze propozycje: Céline Dion albo 
Tina Turner… Ważne, że właściciele agencji 
Prestige MJM zdeklarowali, że w przyszłym 
roku znów wspólnie z miastem zorganizują 
w Rybniku kolejny wielki koncert.  

Redakcja
O koncercie również na str. 8-9

Rybnicka specjalność
Na jednym z internetowych portali jakiś anonimowy, jak zwykle, forumowicz, postawił złośliwy zarzut,  

że w Rybniku na stadionie koncertują wyłącznie emerytowane gwiazdy. Po części to prawda, ale może właśnie 
tego rodzaju koncerty gwiazd niekwestionowanej wielkości, które lata swojej największej popularności mają 
już za sobą, powinny stać się rybnicką specjalnością. 
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Wrześniowy koncert Roda Stewarta na stadionie miejskim był już trzecim rybnickim koncertem gwiazdy światowego formatu; zdaniem wielu – najlepszym

Ewa Ryszka, zastępca prezydenta Rybnika:
— To był wspaniały koncert i myślę, że moje zdanie 

podzielają wszyscy, którzy mieli okazję bawić się tego 
wieczoru na rybnickim stadionie. Bardzo profesjonal-
ne show, doskonała forma artysty i jego niezapomniane 
przeboje na długo zostaną w naszej pamięci.

Bardzo się cieszę, że miałam okazję spotkać się z Ro-
dem Stewartem tuż przed jego wyjściem na scenę i wrę-
czyć mu w imieniu wszystkich rybniczan komplet upo-
minków, które będą mu przypominały o Rybniku. Także 
poza sceną to bardzo sympatyczny i otwarty człowiek.  

Ten koncert pokazał, że miasto po raz trzeci świet-
nie się sprawdziło w roli gospodarza wielkiego wyda-
rzenia muzycznego. Nie byłoby to oczywiście możliwe 
bez pracy wielu osób – organizatorów, służb mundu-
rowych i porządkowych, pracowników jednostek miej-
skich i sporej grupy wolontariuszy. Serdecznie dzięku-
ję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażo-
wani byli w organizację przedsięwzięcia, poświęcając 
mu swój czas i siły.
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Kolejny numer „GR” ukaże się 27 października



Miasto w skrócie

2 września na cmentarzu przy ul. 
Rudzkiej, przy mogile 18 polskich żołnie-
rzy, którzy zginęli 1 września 1939 roku,  
w pierwszym dniu II wojny światowej, od-
były się miejskie uroczystości z okazji 74. 
rocznicy tamtych wydarzeń.

Wzięli w nich udział przedstawiciele władz 
miasta, radni i parlamentarzyści, przedstawi-
ciele policji, wojska i straży miejskiej, a także 
organizacji kombatanckich. Nie zabrakło też 
młodzieży, czyli pocztów sztandarowych ryb-
nickich szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych. — Spotkaliśmy się w 
tym miejscu, bo jest ono związane z wydarze-
niami poranka 1 września 1939 roku. Niedaleko 
stąd toczyły się walki — mówił gospodarz uro-
czystości dr Bogdan Kloch, dyrektor Muzeum  
w Rybniku. Przeczytał on fragment wspomnień 
ks. Tomasza Reginka, ówczesnego proboszcza 
rybnickiej parafii. Kilka lat po wojnie, wydał 
je pod pseudonimem w Londynie. Wspomi-
nał on poranne nabożeństwo, w czasie które-
go przestraszeni parafianie słyszeli już wybu-
chy i strzały, a w końcu wybiegli z kościoła, by 
udać się do swoich domów i bliskich.

— Stoimy przy grobach 18 bohaterów tamtych 
dni, którzy zginęli 1 września, tu nieopodal. Byli 
bohaterami, stanęli do walki z wrogiem, który 
dysponował miażdżącą siłą. Nie jest istotne, że 
ta walka trwała trzy godziny. Ta mogiła świad-
czy o tym, że bez walki tej ziemi nie oddano. To 
wielki wyczyn żołnierzy, którzy tu w Rybniku, 
jako pierwsi stawili opór III Rzeszy. Walczono  
o każdy możliwy do obrony punkt oporu. Wyco-
fano się, kiedy padł rozkaz, gdy trzeba się było 
szykować do wielkiej bitwy pszczyńskiej. Ta na 
dwa dni powstrzymało marsz wermachtu w głąb 
ziem polskich — mówił dr Bogdan Kloch, zwra-
cając uwagę, że los pochowanych tu żołnierzy 
września warto byłoby w przyszłości przybliżyć 
mieszkańcom Rybnika. 

Głos zabrał również płk Tadeusz Dłużyński. 
Przypominając bohaterstwo polskich żołnierzy 
i polityczne knowania towarzyszące II wojnie 
światowej, na których Polska wyszła jak „Za-
błocki na mydle”, zwrócił on uwagę, że w pla-
nach polskiego dowództwa Rybnik nie miał 
większego strategicznego znaczenia i nie za-
kładano, że będzie się długo bronić. 

(WaT)                                                                                                                                       

Wspominano pierwszy dzień wojny

W tym roku uroczystości z okazji wybuchu II wojny światowej odbyły się przy mogile żołnierzy Września
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e Miasto zdobyło fundusze z rządowego programu „Ra-
zem bezpieczniej” na poprawę bezpieczeństwa w szko-
łach podstawowych. W ramach projektu „Bezpieczna prze-
strzeń sposobem na wyzwolenie aktywności dzieci i mło-
dzieży„ szkoły podstawowe: nr 5 (Północ), 16 (Boguszo-
wice) i 34 (Smolna) zostaną wyposażone w nowe systemy 
monitoringu wizyjnego i otrzymają wsparcie na tworze-
nie przyjaznych relacji z otoczeniem, rozwiązywanie kon-
fliktów i profilaktykę uzależnień. Uczniowie skorzystają  
z warsztatów Szkolnych Centrów Mediacji Rówieśniczej, 
poznają mechanizmy uzależnień (także tych od kompute-
ra i internetu), wezmą udział w konkursach, spotkaniach  
z ekspertami i zajęciach sportowych. W projekcie uczest-
niczą: Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, Sto-
warzyszenie 17-stka z Boguszowic oraz Rybnicki Klub Ju-
jitsu Sportowego.

e — To uporządkowana opowieść o przeszłości Kłokocina. 
Zawiera różne ciekawostki o tej dzielnicy i regionie na prze-
strzeni wielu wieków — opowiada Helena Białecka o swo-
jej książce „Opowieść o Kłokocinie”. Pani Helena pochodzi 
z Boguszowic, jest emerytowaną nauczycielką i autorką 
książek o tematyce regionalnej i artykułów m.in. w bogu-
szowickim pisemku parafialnym „Serce Ewangelii” i „Ka-
lendarzu Żorskim”. Publikację na temat Kłokocina można 
było kupić 7 września podczas dzielnicowego festynu „Po-
żegnanie wakacji”, który na placu przed remizą OSP zor-
ganizowały Rada Dzielnicy Kłokocin i restauracja Amelia. 

e W sobotę 7 września Fundacja Elektrowni Rybnik po raz 
siódmy zaprosiła mieszkańców regionu na dzień otwarty. 
Za złotówkę można było skorzystać z oferowanych przez 
fundację usług rekreacyjnych: m.in. krytej pływalni, klu-
bu fitness, kortów tenisowych oraz rehabilitacji. Po po-
łudniu instruktorzy zajęć prowadzonych w Klubie Ener-
getyka przy ul. Podmiejskiej udzielali szczegółowych in-
formacji na temat bogatej oferty skierowanej do star-
szych i młodszych mieszkańców. Chętni mogli zapisać 
się m.in. na zajęcia nauki języków obcych oraz gry na in-
strumentach, do pracowni plastycznych, teatralnych i ta-
necznych. W czasie dnia otwartego fundację odwiedzi-
ło ponad 2000 osób.  Po raz pierwszy od kilku lat dnia 
otwartego Fundacji Elektrowni Rybnik nie zwieńczył kon-
cert gwiazdy estrady.

e Liczne atrakcje czekały na uczestników pikniku rodzinne-
go zorganizowanego przez Międzyzakładową Organiza-
cję Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświa-
ty w Rybniku, który odbył się 14 września w Gotartowi-
cach. Dmuchana zjeżdżalnia, quiz „Trzy po trzy”, konkurs 
wiedzy o Rybniku, pokaz przygotowany przez jednostkę 
ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej z Rybni-
ka oraz nauka udzielenia pierwszej pomocy w wykonaniu 
słuchaczy Policealnej Szkoły Medycznej z Rybnika, to tyl-
ko część atrakcji. Dzięki loterii „Karlik” uczestnicy wygra-
li 117 cennych nagród, w tym m.in. miniwieżę, wyciecz-
kę do Zakopanego i zabiegi kosmetyczno- rehabilitacyjne. 
Było też coś dla ciała – poczęstunek i domowe ciasta upie-
czone przez członkinie związku. — Nawet niezbyt przy-
chylna pogoda nie zepsuła nam humoru i zabawy — opo-
wiada Hanna Grzelec, przewodnicząca MOZ NSZZ „Soli-
darność” Pracowników Oświaty w Rybniku. 

Do końca września w Urzędzie Miasta 
można składać wnioski o dofinansowanie 
instalacji kolektorów słonecznych w domach 
jednorodzinnych. To dodatkowy nabór w ra-
mach trzeciej edycji miejskiego programu 
ograniczania niskiej emisji. 

Od 2 do 25 września do magistratu spłynęło nie-
mal 20 wniosków rybniczan, którzy na dachach swo-
ich domów chcą zamontować ekologiczne solary. 
Przypomnijmy: mieszkańcy, którzy zamierzają za-
instalować kolektory słoneczne mogą liczyć maksy-
malnie na 7.500 zł dofinansowania (50% kosztów 
kwalifikowanych). To środki z budżetu miasta oraz 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Koordynato-
rem programu jest wodzisławska firma „Placek”.  
W prowadzonym przez spółkę punkcie obsługi klien-
ta przy ul. Hetmańskiej 82 w Niedobczycach (czynny 
w poniedziałki i czwartki od g. 13 do 17), wszyscy za-
interesowani mogą otrzymać szczegółowe informa-
cje na temat procedury przyznania dotacji. Informa-
cje dostępne są również pod numerami telefonów: 
605 301 339,  693 507 707 lub 32/43 01 357, a także 
w internecie na stronie:  www.placek-wodzislaw.pl. 

(D)

Dodatkowe pieniądze na solary



25 września, już po zamknięciu tego wydania Gazety Rybnickiej,  
w UM odbyła się pierwsza po wakacjach sesja RM. 

Radni wrócili do pracy Miasto w skrócie

Punktem wyjścia była uchwała rady miasta, 
a potem zarządzenie prezydenta miasta z maja 
tego roku, ustalające regulamin budżetu oby-
watelskiego. Zarządzenie to przyznało poszcze-
gólnym dzielnicom nominalne kwoty do wyko-
rzystania w przyszłym roku na zrealizowanie in-
teresujących pomysłów samych mieszkańców. 
Kwoty te są uzależnione od ilości mieszkańców 
poszczególnych dzielnic i wahają się od 40 tys. 
zł w przypadku dzielnic najmniejszych, takich 
jak Wielopole, Stodoły czy Chwałęcice, po naj-
większą kwotę 210 tys. zł, jaką przyznano naj-
bardziej zaludnionej dzielnicy Maroko-Nowi-
ny. Dziesięciu dzielnicom przyznano po 70 tys. 
zł, dziewięciu  po 40 tys. zł; pięciu po 90 tys. zł 
i dwóm po 140 tys. 

Do 16 sierpnia swoje propozycje mogli zgła-
szać mieszkańcy, później weryfikacją tych pro-
pozycji zajęły się wydziały merytoryczne urzę-
du miasta, a na koniec powołany przez prezy-
denta miasta Adama Fudalego 11-osobowy ze-
spół opiniujący, w skład którego weszli przed-
stawiciele magistratu i rady miasta. To właśnie 
ów zespół opiniujący ustalił ostateczną listę 
projektów, które trafią pod głosowanie miesz-
kańców poszczególnych dzielnic. Z 69 zgłoszo-
nych projektów skreślono ostatecznie 27. Jak 
tłumaczy Mateusz Motyka z wydziału rozwo-
ju magistratu, powody odrzucenia tych projek-
tów były różne, na ogół jednak niezgodność  

z planem zagospodarowania przestrzenne-
go bądź niedoszacowanie faktycznych kosz-
tów przedsięwzięcia przewyższających kwotę 
przyznaną w ramach budżetu obywatelskiego. 

Odrzucono m.in. wszystkie projekty złożo-
ne w trzech dzielnicach: Śródmieściu (cztery 
projekty), Radziejowie (jeden) i w Niewiado-
miu (trzy) i tam mieszkańcy głosować nie będą. 
Projekt budowy plaży nad rzeką Nacyną (Śród-
mieście) zakładał np., że powstanie ona w miej-
scu, gdzie plan zagospodarowania przewiduje 
przebieg planowanej dopiero drogi śródmiej-
skiej. Jeden z mieszkańców Śródmieście za-
proponował też przebudowę parku miejskie-
go przy ul. Wieniawskiego i zastąpienie istnie-
jącej tam fontanny obeliskiem upamiętniają-
cym dawny cmentarz żydowski. Uznano jed-
nak, że koszty przedsięwzięcia byłyby znacz-
nie większe niż wyliczona przez wnioskodaw-
cę kwota niespełna 18 tys. zł.

Najwięcej projektów zgłosili mieszkańcy Ma-
roka-Nowin, ale ostatecznie pod głosowanie 
zostaną tam poddane tylko dwa. Największy 
wybór będą mieć mieszkańcy Orzepowic, któ-
rzy będą musieli w głosowaniu wybrać jedną z 
czterech zgłoszonych tam propozycji.

Wybrane przez mieszkańców dzielnicowe in-
westycje zostaną wpisane do przyszłorocznego 
budżetu miasta.

(WaT) 

Budżet obywatelski bez trzech dzielnic
Powoli dobiegają końca prace nad tzw. budżetem obywatelskim, czyli częścią 

przyszłorocznego budżetu miasta, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie 
dzielnicowych inwestycji pomysłu samych mieszkańców. 26 września w kilku 
pierwszych dzielnicach odbyły się głosowania mieszkańców, mające rozstrzygnąć, 
które ze zgłoszonych projektów doczekają się w przyszłym roku realizacji. 

W pierwszych dziesięciu dzielnicach głosowania mieszkańców odbyły się 26 i 27 września. 
Oto harmonogram kolejnych dzielnicowych głosowań w sprawie budżetu obywatelskiego:  
• poniedziałek 30 września: Gotartowice (SP nr 20, g. 16), Kłokocin (OSP, g. 18),  

Smolna (SP nr 34, g. 16), Kamień (SP nr 28, g. 16), Zamysłów (SP nr 6, g. 18); 
• wtorek 1 października: Ligota-Ligocka Kuźnia (Harcówka, g. 16), Paruszowiec-

Piaski (SP nr 3, g. 18), Popielów (SP nr 24, g. 16), Chwałęcice (SP nr 27, g. 16),  
Zebrzydowice (SP nr12, g. 18); 

• środa 2 października: Maroko-Nowiny (Zespół Szkół nr 3, g. 16); 
• czwartek 3 października: Niedobczyce (Dom Kultury, g. 18), Ochojec (OSP, g. 16), 

Orzepowice (Zespół Szkolno-Przedszkolny, g. 18).   
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e Poseł Grzegorz Janik (PiS), na co dzień dyrektor Zespołu 
Szkół nr 3 i prezes I-ligowego Energetyka ROW-u Rybnik 
wystąpił 1 września na stadionie warszawskiej Legii w do-
rocznym charytatywnym meczu Gwiazdy TVN kontra Po-
litycy. 5:3 wygrali tele-celebryci. — Grałem na lewej po-
mocy; nie strzeliłem bramki i nie zaliczyłem asysty, ale za-
bawa była doskonała. Do przerwy prowadziliśmy 2:1 i na 
tyle starczyło nam sił. TVN wystawia zawsze dużo młodszą 
drużynę od naszej; tym razem zagrał w niej m.in. Marcin 
Żewłakow, który jeszcze w czerwcu grał w Legii. Wśród 
polityków „grajków” w takim wieku nie mamy… Ale mecz 
miał charakter charytatywny, więc nie wynik był tu najważ-
niejszy — powiedział nam Grzegorz Janik.

e Ulica Korfantego w samym centrum miasta nie jest już uli-
cą zegarmistrzów. Do niedawna przy stosunkowo krótkim 
trakcie prowadzącym od Rynku w stronę poczty były aż 
trzy zakłady zegarmistrzowskie; ostał się tylko jeden. Jed-
nemu z zegarmistrzów umowę najmu zajmowanego loka-
lu wypowiedział prywatny właściciel kamienicy, drugi sam 
zrezygnował z najmu pomieszczeń, należących do miej-
skiego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Ustny przetarg 
na najem lokalu użytkowego przy ul. Korfantego 4 miał 
się odbyć 20 września, ale nie było chętnych.  

e 3 września na ul. Gliwickiej w Wielopolu doszło do wy-
padku, w którym zginął 26-letni rybniczanin prowadzący 
seata, jadący z niezapiętymi pasami. Faktyczną przyczy-
nę tragedii pozwoliły ustalić zainstalowane na pobliskim 
skrzyżowaniu Gliwickiej z ulicami Lipową i Wielopolską 
kamery monitoringu, służące przede wszystkim do wyła-
pywania kierowców przejeżdżających przez nie na czer-
wonym świetle. Początkowo policjanci byli przekonani,  
że w czasie wyprzedzania innego pojazdu na dwupasmo-
wym odcinku drogi, jadący w stronę Gliwic młody kierow-
ca zjechał nagle na przeciwny pas ruchu, gdzie czołowo 
zderzył się z BMW prowadzonym przez 36-letnią knuro-
wiankę. Po obejrzeniu filmu z kamery monitoringu oka-
zało się jednak, że do wypadku doprowadził kierowca 
audi A6 na wodzisławskich rejestracjach. To on uderzając 
w bok seata wypchnął go na przeciwny pas ruchu. 36-la-
tek z Wodzisławia Śl. prawdopodobnie nie spojrzał wcze-
śniej w boczne lusterko i rozpoczął wyprzedzanie jadące-
go przed nim samochodu w momencie, gdy wyprzedzają-
cy go rybniczanin był już na jego wysokości. Zaraz po wy-
padku wodzisławianin odjechał z miejsca zdarzenia. Po-
licjanci ustalili jednak jego adres i dotarli do jego domu, 
znajdując w garażu audi z uszkodzonym lewym bokiem. 
W tym samym czasie 36-latek, który jak się później oka-
zało, nigdy nie miał prawa jazdy, zgłosił się na komendę 
policji w Wodzisławiu Śl., gdzie został zatrzymany; zasto-
sowano wobec niego dozór policji. Kobieta prowadząca 
BMW i jej dwie córki (roczek i 12 lat) doznały niegroźnych 
urazów i opuściły już szpital.

e „Rybnik... marzenia do spełnienia” to hasło 30-sekundo-
wego filmiku reklamującego tereny inwestycyjne miasta. 
Od 16 września pokazywano go na antenie dwóch sta-
cji – Polsat News i TVN 24. Spot w śląskiej gwarze przygo-
towano w ramach kampanii „Rybnik, wszystko czego so-
bie życzysz – promocja terenów inwestycyjnych” współfi-
nansowanej ze środków unijnych. Ostatnią emisję rekla-
my zaplanowano na 30 września. 

Radni mieli m.in. przyjąć program ochrony środowiska przed hałasem, statuty Rybnickich 
Służb Komunalnych i Ośrodka Leczniczo–Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych 
Ruchowo i Umysłowo. W porządku obrad znalazła się też uchwała w sprawie przystąpienia Ze-
społu Szkół nr 3 na Nowinach do projektu pod nazwą „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Ryb-
niku”. Radni mieli także zmienić kilka wcześniejszych uchwał, m.in. w sprawie pożyczki z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację bu-
dynku Przedszkola nr 19.              (S) 



Miasto w skrócie
e W listopadzie będzie gotowe szczegółowe sprawoz-

danie z trzytygodniowych wykopalisk, jakie w sierp-
niu na wzgórzu przy ul. Gliwickiej, w sąsiedztwie Ko-
ściółka Akademickiego przeprowadził dr Artur Ró-
żański z Poznania z grupą swoich studentów (wię-
cej w sierpniowym numerze GR). Wszystko wskazu-
je na to, że archeolodzy wrócą tam latem przyszłe-
go roku. Cel badań się nie zmieni, w dalszym ciągu 
będzie nim wytyczenie kształtu murów pierwotnego 
gotyckiego kościoła, po którym pozostało tylko pre-
zbiterium i odnalezienie ewentualnych śladów pierw-
szej rybnickiej świątyni, informacja o której pojawia 
się w XII-wiecznych zapiskach.

e W dniach od 10 do 12 września w urzędzie miasta ko-
rzystając z pomocy pracowników Śląskiego Oddzia-
łu Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 
rybniczanie mogli uzyskać dostęp do swojego indy-
widualnego konta w internetowym Zintegrowanym 
Informatorze Pacjenta NFZ. Z możliwości tej skorzy-
stało 278 osób, które korzystając z internetu mogą 
teraz sprawdzić m.in. gdzie i kiedy się leczyły i ile za-
płacił za to NFZ, gdzie i kiedy wykupiły refundowa-
ne przez fundusz recepty, w kolejce do jakich spe-
cjalistów czekają i czy są na liście osób oczekujących 
na refundowany turnus w sanatorium. Od 16 do 20 
września podobną akcję przeprowadzono w szpita-
lu wojewódzkim w Orzepowicach (zarejestrowało się 
206 osób). Do 23 września w rybnickiej delegaturze 
NFZ (ul. 3 Maja, obok starostwa powiatowego) w ZIP
-ie zarejestrowało się 5013 osób.  Można się tam re-
jestrować codziennie od g. 8 do 16.

e Do rybnickiego programu zniżek dla rodzin wielo-
dzietnych i zastępczych „Duża Rodzina” przystąpi-
ły dwie kolejne firmy – sklep papierniczy Szkolak 3 z 
ul. Kościelnej 5 (pięć proc. zniżki od wszystkich zaku-
pionych towarów) i firma Konderla (zakup obuwia z 
dziesięcioprocentowym rabatem w dwóch sklepach 
przy ul. Grunwaldzkiej 46 – Nowiny, os. Dąbrówki 
oraz w Rydułtowach, przy ul. Podleśnej 6). W „Du-
żej Rodzinie” jest obecnie 12 firm. 

e Ks. Krzysztof Muras, który przez siedem ostatnich lat 
pracował w parafii Chrystusa Króla w Golejowie, de-
kretem ordynariusza katowickiego ks. abp. Wiktora 
Skworca jest od początku września nowym kapela-
nem rybnickiego szpitala psychiatrycznego. Zastą-
pił ks. Zygmunta Wiśniowskiego (przeszedł na eme-
ryturę), który posługę tą pełnił przez ostatnich 17 
lat. W położonym na terenie szpitala kościółku NSPJ 
niedzielne msze są odprawiane o 9 i 10.30, sobot-
nie o 18.10, zaś w tygodniu, z wyjątkiem czwart-
ku, o 13.30.

e Już tradycyjnie, w pierwszą sobotę miesiąca, 5 paź-
dziernika (g. 9-16) na dzień otwarty zaprasza rybnic-
ka elektrownia, czyli EDF Rybnik. Będzie można nie 
tylko zwiedzić sam zakład, ale też skorzystać z wielu 
przygotowanych atrakcji (pokazy sekcji muzycznych, 
tanecznych i teatralnych Fundacji ER, wiosłowanie na 
ergonometrach, park praw natury oraz laboratorium 
prądu, wiatru, słońca i wody).
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Fabrycznie nowe autobusy marki Mercedes-
Benz Conecto zakupił Transgór, który obsłu-
guje 28 z 40 linii komunikacji miejskiej organi-
zowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego. 
Do floty rybnickiej firmy dołączyły dwa auto-
busy 12-metrowe i dwa przegubowe, liczące 18 
metrów, które obsługują najbardziej zatłoczo-
ne trasy. Ten zakup możliwy był dzięki niemal 
dziesięciomilionowej dotacji z Unii Europej-
skiej, którą firma pozyskała na realizację pro-
jektu mającego poprawić jakość komunikacji 
miejskiej w Rybniku. Projekt, którego całko-
wita wartość wynosi ponad 16 mln zł,  ruszył  
w 2009 roku. Od tego czasu zakupiono w sumie 
11 autobusów. Do końca 2013 roku do eksplo-
atacji zostanie wprowadzonych kolejnych sześć, 
z czego dwa przegubowe. Wszystkie mogą po-
mieścić łącznie 1927 osób. — Te autobusy to zu-
pełnie nowa jakość i nowe standardy — mówił 
Antoni Mainczyk, wiceprezes zarządu Transgó-
ru, podczas zorganizowanej pod koniec sierp-
nia prezentacji nowych autobusów. — Szczegól-
nie uwzględniają one komfort i bezpieczeństwo 
pasażerów o ograniczonej mobilności: osób star-
szych, poruszających się na wózkach, niedosły-
szących, niedowidzących oraz matek z małymi 
dziećmi — zapewnia Adam Kempiński, przed-
stawiciel firmy Mercedes – Benz. Zainstalowa-
no w nich pełnowymiarowe perony oraz ram-
py dla wózków inwalidzkich, siedzenia o róż-
nej szerokości, elektroniczne tablice ledowe, 
które wyświetlają trasę przejazdu, a także we-
wnętrzne i zewnętrzne głośniki, z których pły-
nie informacja o kolejnych przystankach. Jest 
też klimatyzacja kabiny kierowcy i przestrzeni 
pasażerskiej, system monitoringu wizyjnego  
i alarmowego oraz urządzenia umożliwiające 

korzystanie z sieci wi-fi i z internetu. — Kierow-
ca ma bezpośrednią łączność radiową ze strażą 
miejską i policją, więc jeśli coś złego się wyda-
rzy może szybko reagować. Wszystkie obrazy są 
nagrywane, dzięki czemu każda próba wandali-
zmu jest wychwytywana — wyjaśnia Kazimierz 
Berger, dyrektor ZTZ. 

Nowe mercedesy są bardzo ciche. Posiadają 
ekologiczne silniki, które spełniają rygorystycz-
ne normy spalin Euro 5 oraz specjalny system, 
który wykrywa i gasi ewentualny pożar w ko-
morze silnika. Ich żywotność obliczono na 12 
do 15 lat, ale jeżdżą znacznie dłużej. Rocznie 
pokonują od 50 do 120 tys. kilometrów. 

Pierwszy niskopodłogowy autobus pojawił 
się w Rybniku przed kilkunastu laty.  — Dzisiaj 
autobusy z obniżoną podłogą stanowią ponad 80 
proc. naszego taboru. Stopniowe wprowadzanie 
tych pojazdów wiązało się z koniecznością dosto-
sowania infrastruktury miejskiej – powiększenia 
zatok przystankowych, wydłużenia najazdów, ob-
niżenia krawężników — mówi Kazimierz Ber-
ger, a wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn za-
chęca do korzystania z komunikacji miejskiej: 
— Mam nadzieję, że więcej rybniczan zrezygnu-
je z jeżdżenia po mieście prywatnymi samocho-
dami i przesiądzie się do tak komfortowych au-
tobusów. Są przecież bezpieczne, wygodne i czy-
ste, ciepłe zimą, a chłodne latem.

(D)

Ciepłe zimą, chłodne latem

Bezpieczne, wygodne, zwrotne, ekologiczne i ekonomiczne – tak w kilku słowach 
można scharakteryzować cztery nowe, niskopodłogowe autobusy, które w pierw-
szych dniach września wyruszyły na rybnickie drogi. Nowe pojazdy zastąpiły naj-
starsze, wysłużone wozy.

Nowe, ekologiczne mercedesy ruszyły  
w trasę 2 września
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Transgór jest jedną z pięciu firm, 
które tworzą miejską komunikację 
w Rybniku. Miesięcznie autobusy 
tego przedsiębiorstwa pokonują 
około 230 tys. kilometrów. W trakcie 
jednego dnia roboczego zatrzymują 
się na przystankach ponad 11 tysięcy 
razy; w soboty ponad pięć i pół 
tysiąca, a w niedziele przeszło cztery 
tysiące razy. 



W sobotni poranek dwa najnowsze, eko-
logiczne autobusy przewiozły kilkudziesię-
ciu rybniczan – pasjonatów komunikacji na 
teren zajezdni firmy Transgór przy ul. Brze-
zińskiej, której autobusy obsługują niemal 
30 linii w Rybniku. Wraz z nimi podróżowa-
li wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn oraz 
Kazimierz Berger, dyrektor Zarządu Trans-
portu Zbiorowego. — Chcemy przekonać 
naszych pasażerów i innych uczestników ru-
chu, by wybierali ekologiczne środki transportu 
– by w garażu zostawili samochód i przesiedli  

się na rower albo skorzystali z miejskiego au-
tobusu. Dzięki temu powietrze będzie bardziej 
czyste, a drogi mniej zatłoczone — mówił Ka-
zimierz Berger, dyrektor ZTZ, którego flota 
liczy 114 autobusów.  

W zajezdni Transgóru starsi i młodsi wiel-
biciele autobusów mieli okazję zwiedzić halę 
napraw, gdzie na bieżąco usuwane są uster-
ki oraz wykonywane kapitalne remonty miej-
skich pojazdów. — Pracujemy w systemie trzy-
zmianowym, 24 godziny na dobę. Zdarza się, 
że między pierwszą, a czwartą w nocy, kiedy to 
żaden z autobusów nie kursuje, musimy wy-
konać kilka poważnych napraw — wyjaśniał 
Ireneusz Bugiel, kierownik warsztatów. Naj-
więcej emocji wzbudziło symboliczne po-
żegnanie dwóch wycofanych z eksploatacji 
wozów: wyprodukowanej w 1993 r. czeskiej 
karosy B741, ostatniego autobusu tej marki  
w Rybniku oraz o rok młodszego Jelcza 
120M, ostatniego czerwonego autobusu 
(obecnie kolorem firmowym jest niebieski) 
kursującego po naszym mieście. — Przejecha-
ły prawie dwa miliony kilometrów, spisywały  

się bardzo dobrze, ale dzisiaj nie spełniają już 
rygorystycznych norm emisji spalin. Po ponad 
20 latach eksploatacji zasłużyły na emerytu-
rę — mówił Bronisław Jędrośka, zastępca dy-
rektora ds. transportu w Transgórze. Wszy-
scy chętni mogli pozostawić swój ślad na wy-
służonych wozach. Z możliwości odciśnię-
cia dłoni na dotkniętej zębem czasu karose-
rii skorzystały nie tylko dzieci, ale i dorośli, 
w tym radny Jan Mura oraz Kazimierz Ber-
ger. Każdy chętny mógł też zasiąść w kabinie 
kierowcy oraz przejechać się ikarusem po-

mocy tech-
n i c z n e j .  
W  s w ą 
o s t a t n i ą , 
kilkuminu-
t o w ą  p o -
d r ó ż  w y -
ruszył wy-
c o f y w a n y  
z użytkowa-
nia stary, 
c z e r w o n y 
Jelcz. Krót-
k a  p r z e -
j a ż d ż k a 
przywołała 
wspomnie-
nia: — Ta-
kim auto-
busem jeź-

dziłam na randki z moim przyszłym mężem. 
W zimie szyby były tak oszronione, że musia-
łam nieźle się nagimnastykować, by nie prze-
gapić przystanku i nie spóźnić na spotka-
nie z ukochanym — opowiadała pani Mo-
nika. — Wrażenia są niesamowite i niezapo-
mniane. Te stare autobusy darzę wielkim sen-
tymentem. Wynika to z tradycji rodzinnych, bo 
przed laty mój dziadek miał największą firmę 
transportowo-spedycyjną w Gliwicach. Dyspo-
nował kilkunastoma samochodami, miał też 
ciężarówki, autobusy i wywrotki, które wtedy 
jeszcze dźwigało się za pomocą korb — mó-
wił pan Marcin, który wraz z siedmioletnim 
synem Tomkiem uczestniczył w imprezie. 

Następnego dnia, każdy właściciel samo-
chodu, który wchodząc do miejskiego au-
tobusu pokazał dowód rejestracyjny swoje-
go pojazdu, mógł skorzystać z bezpłatnego 
przejazdu na liniach organizowanych przez 
ZTZ. Za darmo do Niewiadomia dojechali 
również uczestnicy kolejnego spaceru z „cze-
kającym przewodnikiem”, którzy 22 września 
zwiedzali kopalnię Ignacy.                     (D) 
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Pożegnali autobus czerwony
Czyste powietrze to twój ruch – pod takim hasłem Zarząd Transportu Zbio-

rowego włączył się w tym roku w obchody Tygodnia Zrównoważonego Trans-
portu. W dniu poprzedzającym Europejski Dzień Bez Samochodu, który przy-
padał na 22 września, zaprosił rybniczan na niecodzienne pożegnanie.

Ukazało się drugie, poprawione wydanie 
książki „Kolej z Katowic do Raciborza”, która 
po raz pierwszy trafiła na półki księgarskie  
w 2006 roku, gdy obchodzono jubileusz 
150-lecia kolei w Rybniku. Jej współautorami 
są m.in. dr Bogdan Kloch, dyrektor Muzeum  
w Rybniku i pracujący w nim Dawid Keller.

Drugie wydanie, jak w wielu przypadkach ksią-
żek tego typu, wyraźnie różni się od pierwszego, co 
w dużym stopniu jest efektem aktywności czytelni-
ków pierwszego wydania. To dzięki nim przybyło  
w książce wiele różnorodnych zdjęć, również po ich 
interwencji poprawiono kilka błędów merytorycz-
nych. Za sprawą piszącego również na łamach „GR” 
Michała Palicy w książce znalazły się unikatowe zdję-
cia z odbudowy charakterystycznego wiaduktu ko-
lejowego znajdującego się w dzielnicy Zamysłów. 
Zniszczony w 1939 roku obiekt odbudowano jesz-
cze w czasie wojny.

Jedną z najciekawszych nowości w drugim wyda-
niu są materiały dotyczące stacji kolejowej Rybnik 
Paruszowiec. W 2012 roku Archiwum Państwowe 
w Katowicach udostępniło dokumenty, stanowiące 
pozostałość po niemieckiej dyrekcji kolei w Katowi-
cach. To ok. 2 tys. poszytów z różnego rodzaju do-
kumentami sprzed 1922 roku. Dawid Keller odna-
lazł wśród nich poszyt dotyczący stacji Paruszowiec. 

Z 1902 roku pochodzi projekt budynku kolejowe-
go, który miał powstać przy najstarszej linii kolejowej 
przecinającej Rybnik, przy istniejącym do dziś prze-
jeździe kolejowym na drodze prowadzącej z Paru-
szowca do Ligoty. Gdy kolej zaczęła przymierzać się 
do budowy nowej linii, łączącej Rzędówkę z Sumi-
ną okazało się, że miała ona ominąć Rybnik. Wła-
dze miasta zaprotestowały wtedy przeciwko temu 
tak skutecznie, że zdecydowano się na wytyczenie 
nowej  trasy przebiegającej przez Rybnik, co znacz-
nie zwiększyło koszty inwestycji, bo konieczne oka-
zało się wybudowanie wysokich nasypów i wiaduk-
tów, a także przystanku kolejowego w Paruszowcu. 
Jak wiemy, zbudowano przystanek bardzo oryginal-
ny i nowoczesny, z klatką schodową znajdującą się 
we wnętrzu nasypu. Co ciekawe, w teczce, do któ-
rej dotarł Dawid Keller, znajdował się pochodzący  
z 1908 roku architektoniczny szkic okazałego i efek-
townego budynku, który miał zostać zbudowany w 
Paruszowcu, ale ostatecznie do tego nie doszło; być 
może ze względu na oszczędności. Postawiono tam 
znacznie skromniejszy budynek, którego rysunku lub 
szkiców we wspomnianej teczce nie było. Dawid Kel-
ler zapewnia, że sprawa ta będzie jeszcze badana w 
ciągu najbliższych lat i być może uda się wyjaśnić za-
wiłą historię tych kolejowych zabudowań.

Badacze historii miasta z rybnickiego muzeum do-
tarli też w Archiwum Państwowym w Raciborzu, do 
bardzo szczegółowego planu stacji kolejowej Ryb-
nik z lat 1910-1912., co ugruntowało ich w prze-
konaniu, że historia kolei w naszym mieście wyma-
ga jeszcze wielu badań i dociekliwości historyków.

(WaT)
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Na każdego, kto chciał zostawić swój ślad na wysłużonej karoserii wycofywanych autobusów, czekała farba i pędzel

Poprawiona „Kolej…”



Blisko 15 tysięcy fanów zgromadzonych na sta-
dionie miejskim usłyszało największe hity (m.in. 
Baby Jane, Rhythm of my heart, Have I told you la-
tely) oraz utwory z najnowszej płyty artysty „Time” 
(m.in. She makes me happy). Rod Stewart pochwa-
lił się uzdolnioną wokalnie córką Ruby i niemałą ko-
lekcją strojów, zamanifestował swoje przywiązanie 
do ojca i Celticu Glasgow, dowcipkował i pozdra-
wiał… Ribnik. Udowodnił też, że jest punktualny i 
ma do siebie spory dystans. Nie zabrakło biało-czer-
wonych akcentów, wyjątkowego brzemienia harfy 
oraz tradycyjnych na jego koncertach piłek z auto-
grafami, wykopanych przez Roda w stronę publicz-
ności, a nawet dowcipnych filmików i zdjęć. Zaba-
wa była przednia, a pełen temperamentu artysta, 
potwierdził swoją klasę. — Nowe piosenki przypadły  
do gustu publiczności, a stare hity brzmiały po pro-
stu znakomicie — podsu-
mowuje Janusz Stefański z 
agencji koncertowej Prestige 
MJM, która wspólnie z mia-
stem i Radiem Złote Przebo-
je była organizatorem kon-
certu. Na bis zabrzmiał jeden  
z największych hitów Stewar-
ta – Sailing (żeglując), który 
publiczność wyśpiewała ra-
zem z artystą. Aż chciało się 
więcej… — Bez wątpienia to 
był magiczny wieczór. War-
to było gościć takiego artystę 
w naszym mieście — ocenia 
Ewa Ryszka, wiceprezydent 
miasta. Rod Stewart zabrał 
z sobą do Rybnika własne-
go kucharza, a organizatorzy  
koncertu musieli przygo-
tować drogie wina, czarne  

mercedesy, 200 ręczników i specjalne pomieszcze-
nie – family room dla znajomych i rodziny. — Nie 
było takich ekstrawagancji, jak w przypadku Justi-
na Biebera, czy konieczności wyściełania garderoby 
na biało, czego oczekiwała Jennifer Lopez — mówi 
Stefański. 

Prawie połowę wszystkich biletów na koncert 
Roda Stewarta sprzedano na Śląsku, a to zda-
niem wiceprezydent miasta potwierdza, że w na-
szym regionie jest zapotrzebowanie na takie wy-
darzenia muzyczne. — Mieszkańcy województwa 
wiedzą już, że pod tym względem co roku mogą li-
czyć na Rybnik — przekonuje Ewa Ryszka. Oko-
ło dziesięć procent sprzedanych biletów rozeszło 
się w województwie mazowieckim, nieco mniej 
– w wielkopolskim, małopolskim i dolnośląskim.  
— W punktach sprzedaży najwięcej biletów sprze-

daliśmy w Rybniku. Druga była Warszawa, a na 
dalszych miejscach Katowice, Kraków, Wrocław 
czy Poznań — wylicza Stefański. Przez inter-
net najwięcej biletów sprzedało się w Krakowie  
i w Warszawie. Na koncert przyjechali też fani  
z zagranicy. Najwięcej było Czechów, gdzie do-
datkowo promowano koncert, ale bilety sprze-
dawały się również w Niemczech i Słowacji, a na-
wet w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, czy Kanadzie. 
— To był dobry pomysł, a rybniczanie potwierdzili, 
że chcą brać udział w takich koncertach — mówi 
Stefański o biletach w cenie 49 zł do tzw. sektora 
rybnickiego, które podobnie, jak inne wejściów-
ki sprzedawano nawet w dniu koncertu. Warto 
zwrócić uwagę, że siedem miast, które znalazły  
się na tegorocznej trasie koncertowej Roda Ste-
warta ma ponad milion mieszkańców; Rybnik 

Żeglowaliśmy ze Stewartem
To miało być wielkie show i było. Nie tylko dlatego, że sprzęt przywiozło 26 tirów, scena miała 36 metrów 

szerokości, a na imponujących telebimach pojawiały się efektowne wizualizacje do poszczególnych utworów,  
ale przede wszystkim za sprawą Roda Stewarta i jego muzyków.  

Stroje wieczorowe tym razem nie obowiązywały. Na szczęście na dobre 
rozpadało się dopiero po zakończeniu koncertu

Część piosenek Rod Stewart 
wykonał w wersji akustycznej 
z towarzyszeniem m.in. gitar 
klasycznych i harfy

Blisko 15 tys. fanów usłyszało 
największe hity szkockiego 
piosenkarza
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60 wolontariuszy  
z Centrum Rozwoju 
Inicjatyw Społecznych 
pomagało przy orga-
nizacji koncertu Roda 
Stewarta. CRIS szukał ludzi pełnoletnich, z doświadczeniem  
i znających język angielski. Zgłosiło się więcej chętnych niż za-
kładano, bo aż 80 osób. — To głównie młodzi ludzie z Rybnika 
i okolic, choć mieliśmy też pojedyncze zgłoszenia nawet spod 
Warszawy. W gronie wolontariuszy znalazły się również oso-
by, które pracowały już podczas rybnickich występów Bryana 
Adamsa i Guns N’Roses, bo CRIS od trzech lat współpracuje  
z organizatorami rybnickich koncertów agencją Prestige MJM. 
Wyszliśmy do nich z taką propozycją, a oni uznali, że to do-
bry pomysł — mówi Anna Pytlik z CRIS-u. Wolontariusze po-
magali na dworcach, parkingach, przed i na samym stadio-
nie. W zamian, za darmo, obejrzeli koncert artysty.

Na czas koncertu na doraźnych parkingach przygoto-
wanych przez Rybnickie Służby Komunalne w rejonie Ob-
wiedniej Północnej i ul. Rudzkiej, zaparkowano blisko 1500 
samochodów. Po koncercie parkingowe place opustoszały  
w trakcie jednej godziny. Blisko 100 fanów Roda Stewarta opa-
nowało w czasie weekendu hotel Olimpia w Kamieniu, prowa-
dzony przez miejską spółkę Hossa. Zajęte były wszystkie po-
koje. Z kolei ekipa Roda Stewarta okupowała przez dwa dni 
górne piętro hotelu Arena sąsiadującego ze stadionem miej-
skim, na którym odbył się koncert. Zajęła też kuchnię i po-
mieszczenia restauracji. Tzw. menagement artysty sam urzą-
dził tam garderoby i doraźne biura. Sam również zorganizo-
wał posiłki dla gwiazdy i pozostałych wykonawców.

był na niej miastem najmniejszym. — Przedostat-
nie w zestawieniu Greensboro liczy około 273 tys. 
mieszkańców, czyli prawie dwa razy więcej niż Ryb-
nik — zauważa Stefański i dodaje: — Robimy kon-
certy w różnych miejscach w Polsce, ale współpraca 
z Rybnikiem jest tak dobra, że mamy poczucie, jak-
byśmy pracowali wspólnie od wielu, wielu lat. Zda-
niem Stefańskiego na rybnickim stadionie można 
by zorganizować koncert nawet dla 30 tys. osób, 
ale zgromadzenie takiej publiczności udaje się 
tylko wyjątkowym artystom. Do takiego wyniku  
zbliżył się Paul McCartney na stadionie w War-

szawie i Bon Jovi w Gdańsku, gdzie zespół okla-
skiwało ponad 31 tys. osób. Artyści z najwyż-
szej półki wybierają wyłącznie stolicę. — Dlate-
go trzeba mieć szacunek do tego, co udaje się robić  
w Rybniku. Może kiedyś będzie tutaj 30 tys. osób, 
ale to, co już osiągamy jest fantastyczne i warto się 
z tego cieszyć. Na dzisiaj, są raczej niewielkie szanse,  
by pojawiła się tu Metallica czy U2, ale pewnie pięć 
lat temu nikt nawet nie marzył, że w Rybniku zagra 
Guns N’Roses, czy Rod Stewart. Warto mieć marze-
nia, a potem odwagę, by je spełniać — podsumo-
wuje Stefański.                                                       (S)

Jedną z piłek wykopanych przez piosenkarza  
w publiczność złapała poznanianka Eliza 
Tempska-Danielak, która na rybnickim koncercie 
bawiła się razem ze swoim mężem Tomkiem

Artysta ze specjalnie dobraną na rybnicki koncert sekcją smyczkową. Patrząc na jej skład, można być pewnym, że przy rekrutacji brano  
pod uwagę nie tylko umiejętności muzyczne

Jeden z największych hitów – Sailing – publiczność 
wyśpiewała razem z artystą

•••

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

Małgorzata Płoszaj, rybniczanka, pasjonatka 
historii miasta: — Koncert mnie zachwycił. Rzadko 
bywam na takich imprezach, bo decyduję się tylko na 
występy artystów, których lubię i cenię. Dwa razy byłam 
na koncercie Marka Knopflera i widziałam Genesies  
w Chorzowie. Rod Stewart należy do grona moich ulu-
bieńców, więc, gdy okazało się, że wystąpi w Rybniku, 
wiedziałam, że muszę być na tym koncercie. Nie przy-
puszczałam jednak, że uda mi się wygrać dwa bilety na 
miejsca pod samą sceną i to w dość prosty sposób. Wy-
słałam zdjęcie  ze spektaklu „Zemsta” z Danielem Ol-
brychskim na konkurs ogłoszony przez serwis www.kul-
tura.rybnik.eu na fotografię przedstawiającą wydarze-
nie kulturalne z Rybnika, wyraziłam zgodę na jego pu-
blikację na Facebooku i zbierałam tzw. „lajki”. Odzew  
i pomoc znajomych, znajomych znajomych i nieznajo-
mych, przeszły moje oczekiwania i na kilka dni przed 
koncertem wiedziałam już, że będę patrzeć na Roda  
z bliska. Koncert był REWELACYJNY! Podobało mi 
się wszystko, a najbardziej dystans, jaki piosenkarz ma 
do siebie (ci którzy byli wiedzą, co mam na myśli). Rod 
jest bez wątpienia sexy i nie musi o to pytać w piosen-
ce! Atmosfera na stadionie też była wyśmienita. Sta-
łam z mężem obok niezwykle sympatycznej pary, spo-
dziewającej się dzidziusia. Od razu uprzedziłam ich, 
że będę makabrycznie fałszować, ale pewne piosenki 
muszę wykrzyczeć. Mimo dzielącej nas różnicy całego 
pokolenia, obie – z przyszłą mamą – śpiewałyśmy na 
całe gardło (choć ja, bez wątpienia, nieco gorzej). Jako 
rybniczance jest mi miło, że takie koncerty odbywają 
się w naszym mieście. Mogę to chyba nazwać dumą  
i nie ma dla mnie znaczenia, jakie gwiazdy w przyszło-
ści będą u nas występować, gdyż wiem, że nie można 
trafić we wszystkie gusta. Ważne, by koncerty odbywa-
ły się w Rybniku. 

Michał Woźniak z Warszawy przyjechał na kon-
cert ze swą znajomą Ewą Kiełczykowską: — Rod Ste-
wart to mój idol. Byłem na jego koncercie w 2007 roku 
w Gdańsku, w 2011 w Toruniu, no i teraz w Rybniku. 
Dla mnie, warszawiaka, to żaden problem wybrać się 
na taki koncert do Rybnika, zwłaszcza, że był on bar-
dzo dobrze logistycznie zorganizowany. Nie było żad-
nych problemów z dotarciem pod stadion i z szybkim 
dostaniem się do właściwego sektora; podobnie po kon-
cercie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku znów spo-
tkamy się na koncercie w Rybniku.

 
Pani Małgorzata z Pińczowa: — Po raz pierw-

szy jestem na koncercie Roda Stewarta, choć to mój 
ulubiony artysta. Córka, z którą przyjechałam na wy-
stęp kupiła nam bilety w maju. Jesteśmy w Rybniku po 
raz pierwszy, mimo, że mamy tu rodzinę. Brakuje tyl-
ko dobrej pogody, ale może i to się zmieni, bo to prze-
cież miasto z ikrą! 

Pani Teresa i pan Krystian z Czerwionki-Lesz-
czyn: — Dzieci kupiły nam bilety już w marcu, jako 
prezent urodzinowy. Okazał się trafiony, bo od lat bar-
dzo lubimy Roda Stewarta. Nigdy nie pomyślelibyśmy, 
że kiedyś wysłuchamy jego utworów na żywo i to tak 
blisko naszego domu! 



Jesienią roboty na drogach nie tracą impetu – 
kilka zadań zmierza do końca, ale kilka zostanie 
rozpoczętych. Jeśli zima drogowców przegoni, prace 
będą kontynuowane na wiosnę.
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 Kierowcy stojący w korkach na ul. Wyzwo-
lenia odetchną z ulgą – koniec kompleksowej 
modernizacji ul. Wielopolskiej tuż, tuż. Dro-
ga otrzymała nową podbudowę i nawierzch-
nię oraz odwodnienie. Dodatkowo remonto-
wany jest odcinek w okolicy wiaduktu kolejo-
wego – został on sfrezowany i otrzyma nową 
nawierzchnię.

 Są w końcu związane z planowaną moder-
nizacją ul. Rudzkiej, uzgodnienia środowisko-
we, na które miasto czekało rok. Zwłoka mia-
ła związek m.in. ze zmianą przepisów doty-
czących poziomu hałasu, które stały się mniej 
restrykcyjne. W związku z tym brakuje już tyl-
ko pozwolenia na budowę, jakie musi wydać 
wojewoda, by roboty ruszyły. A kiedy już to 
nastąpi, rozpoczną się od ok. 2-kilometrowe-
go odcinka w Chwałęcicach, gdzie droga jest 
w najgorszym stanie. W sumie przygotowany do  remontu odcinek 
ul. Rudzkiej liczy 8,5 km. Wkrótce rozpocznie się natomiast budowa 
ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej z Obwiednią Północną, które rów-
nież jest elementem przebudowy ul. Rudzkiej. Nowe skrzyżowanie z 
ruchem okrężnym powinno być gotowe za dwa miesiące.

 Pozytywem zmiany przepisów dotyczących poziomu hałasu są 
oszczędności na kilkunastu kilometrach planowanej drogi regional-
nej Pszczyna-Racibórz, na których nie trzeba będzie ustawiać dźwię-

kochłonnych ekranów. Dokumentacja rybnickiego odcinka tej drogi 
jest już gotowa, trwa oczekiwanie na zakończenie przedłużających się 
procedur uzgodnień środowiskowych.   

 Rozpoczęły się prace remontowe ostatniego „kostkowego” odcinka 
ul. Niepodległości wraz z przebudową mostu. Ponieważ zakres robót 
jest dość szeroki, zakończenie modernizacji zaplanowano na połowę 
2014 r. Na czas remontu droga zostanie wyłączona z ruchu i obowią-
zywać będą objazdy. Miejmy nadzieję, że zima będzie łaskawa i po-
zwoli na roboty rozbiórkowe mostu. Inwestycja jest współfinansowa-
na przez Kompanię Węglową, bo „góry i doliny”, z jakich ul. Niepod-
ległości słynie, są efektem eksploatacji górniczej.

 Utrudnienia czekają na dojeżdżających do kopalni Jankowice – jesz-
cze tej jesieni rozpocznie się remont ul. Jastrzębskiej, a także wymia-
na nawierzchni ul. Małachowskiego od restauracji Maranta do prze-
jazdu kolejowego. Ze względu na zlokalizowany tu duży zakład pra-
cy, roboty będą wykonywane „pod ruchem” wahadłowym, a stero-
wać nim będzie sygnalizacja świetlna.

 Sprawnie postępują prace przy budowie „nowej” ul. Prostej. Choć  
i tu nie obyło się bez niespodzianek – pod warstwą humusu drogo-
wcy natrafili na materiały niebezpieczne – stare podkłady kolejowe 
nasączone karbolem, które trzeba było zutylizować. Przypomnijmy,  
że w części odcinka nowej drogi było kiedyś wysypisko śmieci.   

 W końcowej fazie procedur przetargowych jest budowa ul. Pod La-
sem. Budowa, a nie modernizacja, bo jak mówi Janusz Koper, pełno-
mocnik prezydenta ds. dróg i gospodarki komunalnej, ul. Pod Lasem 
będzie nową drogą na starym śladzie. 

 Trwa opracowywanie projektu dwuetapowej modernizacji ul. Zwy-
cięstwa w Chwałowicach. W pierwszym wyremontowany zostanie od-
cinek przy bramie towarowej kopalni.

 Siłami Rybnickich Służb Komunalnych trwa sukcesywne łatanie dro-
gowych dziur, a także roboty na rondzie Kamyczek, gdzie na rozjazdach 
powstają służące bezpieczeństwu wysepki. RSK modernizują również 
parking przy ul. 3 Maja - wzorem parkingu przy ul. Hallera, teren zo-
stanie wyrównany i wyłożony ażurowymi płytami. Powstanie też sys-
tem parkingowy z bramkami. Parking powinien zostać zmodernizo-
wany do końca października br.          

(r)
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Część „nowej” ul. Prostej przebiega 
przez dawne wysypisko śmieci



13  wrześn ia ,  po  c iężk ie j  cho-
rob ie  zmar ł  przedwcześn ie  pro-
f e s o r  C z e s ł a w  F r e u n d  ( l .  6 6 ) ,  
wybitny chórmistrz i pedagog, przez wie-
le lat związany z rybnickim środowiskiem 
muzycznym, jak również z Akademią Mu-
zyczną im. Karola Szymanowskiego w Ka-
towicach. Wieloletni dyrygent, kierow-
nik artystyczny (od 1996 r.) i twórca suk-
cesów Akademickiego Chóru Politechni-
ki Śląskiej oraz współtwórca i dyrygent 
Chóru Kameralnego Akademii Muzycz-
nej, którym kierował do samego końca.    
Czesław Freund urodził się w 1947 r. w Szcze-
panowie (obecnie województwo wielkopol-
skie). Był absolwentem szkoły muzycznej  
w Rybniku, do której wrócił po studiach w 
Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Ka-
towicach (Wydział Wychowania Muzyczne-
go – 1971 r.) jako nauczyciel, a później rów-
nież zastępca dyrektora. Następnie podjął 

pracę w Instytucie Wychowania Muzyczne-
go i Plastycznego filii Uniwersytetu Śląskiego 
w Cieszynie, a w 1980 r. związał się z Akade-
mią Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Ka-
towicach. W 2004 r. otrzymał tytuł profeso-
ra sztuk muzycznych, był dziekanem Wydzia-
łu Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej,  
a w latach 1990-96 pełnił funkcję dziekana 
Wydziału Wychowania Muzycznego. W cza-
sie swojej artystycznej kariery kierował wielo-
ma chórami, osiągając z nimi najwyższy po-
ziom wykonawczy. Z chórami dokonał wielu 
prawykonań utworów współczesnych kompo-
zytorów polskich (E. Bogusławski, A. Dziadek, 
J. W. Hawel, R. Twardowski, J. Świder); zasia-
dał w jury konkursów chóralnych, był m. in. 
dyrektorem artystycznym Międzynarodowego 
Festiwalu Rybnicka Jesień Chóralna, członkiem 
Rady Artystycznej Oddziału Śląskiego Polskie-
go Związku Chórów i Orkiestr oraz Rady Mię-
dzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej 

w Hajnówce. Jako pedagog zrecenzował sze-
reg przewodów doktorskich i habilitacyjnych.

Nabożeństwo żałobne odbyło się 19 wrze-
śnia w kościele oo. Franciszkanów pod we-
zwaniem św. Józefa Robotnika w Rybniku. 
Śp. Czesław Freund spoczął na cmentarzu 
parafialnym przy ul. Rudzkiej.

Panu Olkowi Krupie 
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MATKI 
Elżbiety Krupy

składają
 Przewodniczący  Prezydent 
 Rady Miasta Rybnika   Miasta Rybnika
 Andrzej Wojaczek  Adam Fudali
            i radni  z  pracownikami
 Rady Miasta Rybnika Urzędu Miasta Rybnika
  i jednostek miejskich

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 13 września 2013 r. zmarł

śp.
Prof. CZESŁAW FREUND
Wybitny dyrygent, chórmistrz i pedagog

Wyrazy głębokiego współczucia
RODZINIE, BLISKIM I ZNAJOMYM ZMARŁEGO

składają
 Przewodniczący  Prezydent 
 Rady Miasta Rybnika   Miasta Rybnika
 Andrzej Wojaczek  Adam Fudali
            i radni  z  pracownikami
 Rady Miasta Rybnika Urzędu Miasta Rybnika
  i jednostek miejskich

Wspomnienie o prof. Czesławie Freundzie

Romana Kuczera, dyrektor szkoły muzycznej Szafranków:
Prof. Czesław Freund był człowiekiem o wielkiej osobowości, wielbionym przez 

młodzież i wysoko cenionym przez współpracowników. O wysokiej pozycji na ka-
towickiej AM świadczy funkcja dziekana, jaką pełnił na dwóch wydziałach, ale tak-
że fakt kandydowania na rektora tej uczelni. W dziedzinie chóralistyki był abso-
lutnym autorytetem, jednym z najlepszych współczesnych chórmistrzów w kraju. 
Profesjonalnym podejściem do uczniów potrafił wzbudzić w nich miłość do muzy-
ki chóralnej, o czym świadczą sukcesy stworzonego przez Niego od podstaw na-
szego szkolnego chóru Cantemus. Był entuzjastą nowych technik nauczania śpie-
wu dzieci i młodzieży, w tym metody węgierskiego kompozytora Zoltana Koday-
’a, którą z sukcesem stosował. W historii rybnickiej chóralistyki prof. Freund po-
zostanie postacią wyjątkową.

Wacław Mickiewicz, dyrygent chóru im. Mickiewicza,  wiceprzewodniczący 
Towarzystwa Muzycznego im. Braci Szafranków, organizator Dni Cecylieńskich

Dla nas, ludzi związanych z muzyką chóralną, jej propagatorów i miłośników, 
prof. Freund był niezaprzeczalnym autorytetem. Jego szczególnym sukcesem było 
doprowadzenie Chóru Politechniki Śląskiej do poziomu wykonawczego, który po-
zwalał na mierzenie się z podobnymi zespołami na świecie. Dowodem na to są 
sukcesy tego zespołu na zagranicznych festiwalach i koncerty w wielu zakątkach 
świata. Sukcesem prof. Freunda jest również zaszczepienie młodzieży miłości do 

muzyki chóralnej i propagowanie kultury muzycznej w ogóle. Jako organizator 
Dni Cecyliańskich wielokrotnie z prof. Freundem współpracowałem i była to za-
wsze współpraca bardzo owocna. Jego osoba zawsze będzie się kojarzyła z naj-
wyższym poziomem muzyki chóralnej.

Michał Wojaczek, dyrektor Domu Kulltury w Chwałowicach, współorgani-
zator Rybnickiej Jesieni Chóralnej: 

Profesora Freunda poznałem jeszcze jako uczeń rybnickiej szkoły muzycznej  
i członek stworzonego przez Niego chóru Cantemus. Profesjonalizm profesora  
i Jego entuzjazm w sposobie prowadzenia zespołu sprawiły, że wielu z nas przygo-
dę z muzyką kontynuowało potem w dorosłym życiu; w moim i moich przyjaciół 
przypadku – m.in. w zespole 6 na 6. Czas spędzony w chórze Cantemus pod okiem 
i batutą tego wybitnego pedagoga był dla wielu Jego uczniów inspiracją do dal-
szych działań muzycznych. Z prof. Freundem współpracowałem też później, jako 
współorganizator Rybnickiej Jesieni Chóralnej, której On był dyrektorem artystycz-
nym oraz jurorem. Byłem pod wrażeniem profesjonalizmu, staranności i skrupu-
latności w wykonywaniu przez Niego pracy i umiejętności dopinania wszystkiego 
„na ostatni guzik”. Mimo choroby był do końca zaangażowany w sprawy organi-
zacyjne festiwalu. Niestety, kolejna RJCh odbędzie się już bez Jego udziału, ale pa-
mięć o dokonaniach prof. Freunda w dziedzinie chóralistyki na pewno pozostanie.

(r)         
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Rybniczanie najwyraźniej zatęsknili za spacerami organi-
zowanymi pod hasłem „Przewodnik czeka w… Rybniku”. 22 wrze-
śnia, na pierwszą po wakacyjnej przerwie wycieczkę do zabytko-
wej kopalni Ignacy w Niewiadomiu, stawiła się rekordowa liczba 
200 uczestników. Darmowy, szczelnie wypełniony przegubowy au-
tobus, który udostępnił Zarząd Transportu Zbiorowego, przewiózł 
do Niewiadomia tylko część osób zainteresowanych historią ryb-
nickiej kopalni. Pozostali dotarli na miejsce własnymi samochoda-
mi. Prowadzący wycieczkę Piotr Polak, przewodnik PTTK oraz Alojzy 
Szwachuła ze Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni Ignacy, nie kry-
li zadowolenia z tak dużego zainteresowania tematem dziewiąte-
go już spaceru. Jego uczestnicy zwiedzili halę z maszyną wyciągo-
wą szybu „Głowacki” oraz dawną wieżę ciśnień, która dzięki środ-
kom unijnym została zaadaptowana na wieżę widokową. Muro-
wany trzon wieży (będący kiedyś kominem) powstał około 1880 r. 
W 1952 r. na jego szczycie dobudowano stalowy zbiornik wodny 
o unikalnej konstrukcji. Wieża liczy obecnie 46 metrów wysokości 
i jest najwyższym w okolicy punktem, z którego możliwa jest ob-
serwacja panoramy Rybnika oraz sąsiednich miejscowości: Radli-
na, Rydułtów oraz Wodzisławia. Przy ładnej pogodzie można z niej 
podziwiać również pasma górskie Beskidów. Z budowli, na którą 
prowadzi 220 schodów, rozpościera się także widok na infrastruk-
turę zakładów wydobywczych oraz hałdy będące charakterystycz-
nym obrazem przemysłowego Śląska XX wieku.   

Akcja „Przewodnik czeka…w Rybniku”, organizowana jest przez 
Koło Przewodników Turystycznych przy Oddziale PTTK w Rybniku 
wspólnie z Wydziałem Promocji i Informacji Urzędu Miasta Ryb-
nika i serwisem „Zapomniany Rybnik”. Kolejny spacer z przewod-
nikiem, tym razem po rybnickich zieleńcach, odbędzie się w paź-
dzierniku. Jego termin uzależniony będzie od pogody. 

W fotograficznym skrócie
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— Przygotowania były trudne, ale dla nas to zwykła za-
bawa — mówi Damian ze Stowarzyszania Pomocy Dzieciom 
Rybnika Boguszowic „17-tka”. Zabawa zabawą, ale to wła-
śnie drużyna piłkarzy z „17-tki” wygrała II Międzynarodową 
Olimpiadę Integracyjną, jaka 13 września odbyła się na bo-
isku klubu sportowego Górnik w Boguszowicach. — W ubie-
głym roku olimpiada była międzynarodowa za sprawą dru-
żyny z Czech, teraz dołączyli do nas również Słowacy. Cieszy 
nas, że impreza się rozwija i tym razem przystąpiło do niej 
osiem ekip — mówi Grażyna Adamczyk, dyrektor Zespołu 
Szkół nr 6 z Boguszowic. Placówka, wspólnie ze Stowarzy-
szeniem Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 „Dla 
Dobra” i klubem sportowym Górnik Boguszowice, zorga-
nizowała piłkarski turniej, wykorzystując dofinansowanie  
z miasta. Oprócz ekip z Czech i Słowacji, w rywalizacji 
wzięły udział drużyn ze szkół specjalnych z Rybnika, Jastrzę-
bia i Wodzisławia oraz zespół reprezentujący Stowarzyszanie 
Pomocy Dzieciom Rybnika Boguszowic 17-tka, który zwycię-
żył w całym turnieju. Na drugim miejscu znaleźli się Słowa-
cy, a na trzecim gospodarze – jedna z dwóch drużyn repre-
zentujących ZS nr 6. W turnieju wzięli też udział zaprosze-
ni goście, m.in. wiceprezydent miasta Joanna Kryszczyszyn, 
a drużyny do walki zagrzewali kibice, którym nie zabrakło 
pomysłów na doping: „Gdy chłopaki wygrywają, wielką sła-
wę zdobywają”, „Zero smutku, zero łez, zaraz gola strzelisz 
też!” – dało się słyszeć z piłkarskich trybun.

Pełną parą idzie modernizacja, a właściwie bu-
dowa nowego kąpieliska Ruda. Najtrudniejszą część ro-
bót związaną z opanowaniem podmokłego, niestabilne-
go gruntu i budową fundamentów nowych niecek base-
nowych oraz zbiorników technologicznych budowlańcy 
mają już za sobą. By ustabilizować grunt wysypano tam i 
zagęszczono blisko 15,8 tys. ton kruszywa, nie wspomina-
jąc już o innych zabiegach inżynieryjnych. Na bieżąco bli-
sko dziesięć pomp odpompowuje też wody gruntowe, któ-
rych wysoki poziom przeszkadzałby w prowadzeniu robót. 
Wcześniej konieczne okazało się wykonanie dodatkowych 
badań gruntu, zlecono też opracowanie opinii hydrolo-
gicznej na temat poziomu i przepływu wód gruntowych. 
Basen pływacki jest już gotowy, trwa montaż brodzika.  
24 września na teren budowy dotarły pierwsze cztery TIR-y 
z elementami największego z basenów – rekreacyjnego. Na 
niedawnym gruzowisku widać już zarys nowego kąpieliska.



— Bursztyny w Rybniku? — dziwi się jedna  
z mieszkanek. Na kramach ustawionych wzdłuż ul. 
Rynkowej kupowano nie tylko bursztynową biżute-
rię, ale również litewskie wędliny, sery z Podhala, wy-
roby piekarnicze i cukiernicze z Radzionkowa, przy-
prawy z całego świata, polskie czosnki i miody oraz 
rękodzieło i tradycyjne zabawki. Członkinie Stowa-
rzyszenie Kobiet Zgorzałego z Kaszub częstowały 
chlebem ze smalcem i ogórkami kiszonymi, poka-
zały jak mieli się tabakę, haftuje i zdobi butelki. Jar-
mark jesienny, na którym pojawił się też kataryniarz 
z papugą, trwał od 11 do 21 września, a swoje wy-
roby prezentowało kilkunastu wystawców. — Cie-
szę się, że mieszkańcy Rybnika są zainteresowani 
jarmarkami. Potwierdzają, że lubią tradycyjne wy-
roby i regionalne produkty — mówi Marek Kijak, or-
ganizator jarmarku w Rybniku, który ma już pomy-
sły na kolejne tego typu imprezy. — Może jarmark 
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— Wciąż wiele mnie ciekawi i chętnie uczę się nowych rzeczy 
— mówi Irena Zawisza z Niewiadomia, która 17 września wzięła 
udział warsztatach artystycznych „Kolorowe świece”, zorganizo-
wanych w Domu Kultury w Niewiadomiu w ramach drugiej edy-
cji kongresu „Obywatel Senior”. Jak prostym, domowym sposo-
bem wykonać oryginalne i różnokolorowe świece uczyła Krysty-
na Fiedorowicz z DK w Niewiadomiu. — Nie wyobrażałam sobie, 
że można je tak łatwo zrobić. Jestem zachwycona. W domu też 
będę robić takie świece, przecież zbliża się gwiazdka, więc przy-
gotuję oryginalne prezenty — zdradza seniorka. Pani Irenie tak 
się spodobało na warsztatach artystycznych, że wzięła również 
udział w zajęciach gimnastycznych dla seniorów „Witalność przez 

ruch” i warsztatach komputerowych „Spacerkiem po inter-
necie”, jakie dla naj-
starszych mieszkań-
ców dzielnicy przy-
gotował dom kul-
tury w ramach kon-
gresu „Obywatel 
Senior”. Organizo-
wana od dwóch lat 
impreza ma zwrócić 
uwagę na proble-
my osób starszych 
i wskazać im, jak 
aktywnie spędzać 
czas w jesieni życia.  

— Historia to moja pasja — mówi Michał Brewczyk, twórca ryb-
nickiego  Stowarzyszenia Pomocy Chorym Na Stwardnienie Roz-
siane „Pro Bono”. Dlatego 17 września zainicjował w naszym mie-
ście cykl pod nazwą „Rybnickie spotkania z historią”. — Piotr Zy-
chowicz to mój subiektywny numer jeden, jeżeli idzie o publicy-
stykę historyczną, a Rafał Ziemkiewicz – o myślenie o dzisiejszej 
Polsce — mówi Brewczyk o gościach pierwszego spotkania. Zna-
ni dziennikarze i publicyści najpierw podpisywali swoje książki 
w księgarni Sowa, potem spotkali się z członkami i darczyńcami 
stowarzyszenia „Pro Bono”, a na koniec wygłosili wykłady w auli 
Uniwersytetu Ekonomicznego. Rafał Ziemkiewicz poświęcił swo-
je wystąpienie fascynacji polską myślą narodową i intelektualnym 
dorobkiem Romana Dmowskiego, a Piotr Zychowicz oparł się na 
własnych książ-
kach: „Obłęd 44” 
o powstaniu war-
szawskim i „Pakcie 
Ribbentrop – Beck”, 
w której dowodzi, 
że Polacy mogli u 
boku Niemiec po-
konać Związek Ra-
dz ieck i .  Micha ł 
Brewczyk zapowia-
da, że „Rybnickie 
spotkania z histo-
rią” będzie organi-
zował raz w roku. 

W fotograficznym skrócie

Modernizacja głównego miejskiego targowiska 
przy ul. Hallera prawie dobiegła końca. Zakoń-

czyła się budowa nowej, wreszcie równej nawierzchni, 
natomiast trzeba jeszcze zaczekać na dostawę nowych 
straganów dla handlowców sprzedających różnego ro-
dzaju artykuły niespożywcze. W związku z przedłużają-
cą się procedurą przetargową, mają się pojawić na tar-
gowisku w połowie października. Już pojawiły się za to 
odnowione przez pracowników Rybnickich Służb Komu-
nalnych stragany, z których korzystają kupcy sprzedają-
cy na targu warzywa, owoce oraz kwiaty.

We wschodniej części placu targowego trwa jeszcze 
budowa pawilonów, które wznoszą sami handlowcy.  
W ciągu miesiąca na ich tyłach powstanie jeszcze par-
kan, który odgrodzi teren targowiska od rybnickie-
go zamku.
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W fotograficznym skrócie

22 września na stadionie lekkoatletycznym MOSiR-u przy  
ul. Żużlowej rozegrano doroczne zawody sportowo-pożarni-
cze, w których rywalizowały rybnickie jednostki ochotniczych 
straży pożarnych oraz ich drużyny młodzieżowe. W sumie  
z trudnymi wyzwaniami strażackiego wieloboju zmierzyło się 
12 drużyn męskich, dwie dziewczęce (z Kłokocina i Wielopo-
la) i pięć chłopięcych drużyny młodzieżowych, a poza konkur-
sem jedyna w swoim rodzaju kobieca drużyna OSP Wielopo-
le. Rywalizację dziewcząt wygrał Kłokocin, w kategorii dru-
żyn chłopięcych zwyciężyła młodzieżowa drużyna pożarni-
cza z Wieopola przed konkurentami z Kłokocina i Kamienia.

W głównej kategorii – mężczyzn już po raz dziewiąty zwy-
ciężyła reprezentacyjna drużyna OSP Wielopole i to ona bę-
dzie reprezentować Rybnik na zawodach wojewódzkich. Dru-
gie miejsce zajęli ochotnicy z Golejowa, a trzecie z Grabowni.  

Poniżej pamiątkowe zdjęcie wszystkich drużyn OSP 
Wielopole.Jeszcze w czerwcu niewielki skwer przy ul. Wieniawskie-

go zmienił się nie do poznania. Zbudowano tam nową piaskowni-
cę i zamontowano nowe urządzenia zabawowe dla dzieci, ale naj-
bardziej rzucającym się w oczy jego elementem jest ogrodzenie. 
Tworzy je 20 aluminiowych płyt, na których znalazły się barwne 
obrazy przedstawiające nie tylko rodzimą, ale i egzotyczną faunę, 
krótko mówiąc od pospolitej krowy do króla Lwa. Anna Stosio (na 
zdjęciu) z Zarządu Zieleni Miejskiej zaprosiła do współpracy ryb-
niczanina Tomasza Lisa (unika zdjęć). Ten 30-letni artysta amator  
i samouk para się różnymi formami malarstwa, grafiki i pracuje jako 
tatuator. Jest też autorem tzw. muralu, czyli dużego obrazu, który 
powstał na całej ścianie dawnego domu górnika w Chwałowicach. 
Namalowanie zwierząt przy użyciu farb w spreju i aerografu zaję-
ło mu pełne trzy tygodnie. Każde zwierzę jest podpisane niekom-
pletnym napisem, który dzieci mogą uzupełnić o brakujące litery.   

Tomasz Lis chciałby jeszcze po swojemu, z wykorzystaniem tech-
nik malarskich, urządzić wystrój jednego z rybnickich rond, a także 
wymalować ściany bloków na rybnickim osiedlu Nowiny. 
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Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Chrobrego w Śródmieściu, która 
od kilku lat przedstawiała dość ponury widok, doczekała się wreszcie 
nowego wizerunku. W sierpniu zakończył się tam trwający od mar-
ca gruntowny remonty elewacji budynku. W jego trakcie wykonano 
daszki ochronne nad wejściami do budynku, skuto wszystkie tynki 
zewnętrzne i położono nowe; w sumie wytynkowano 2400 m kw. 
W ostatnim etapie remontu odnowione ściany pomalowano. Jed-
no nie ulega wątpliwości – wygląd podstawówki poprawił się zde-
cydowanie. Cały remont kosztował budżet miasta blisko 246 tys. zł.

Jeszcze przed remontem elewacji, na szkolnym podwórku powstał 
zadaszony parking dla rowerów. To nagroda za dobry wynik uczniów 
SP nr 1 w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczna jazda. Karta rowe-
rowa – moje pierwsze prawo jazdy”. Wkrótce rozpocznie się tu rów-

nież budowa szkolnego boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Po kilku miesiącach awaryjnego postoju, zegar 
w sąsiedztwie przystanków autobusowych na pl. 

Wolności znów prawidłowo odmierza czas, co dla pa-
sażerów może mieć przecież kluczowe znaczenie. Na-
prawa sterowanego falami radiowymi czasomierza oka-
zała się bardzo trudna głównie ze względów logistycz-
nych, bo części, które trzeba było wymienić sprowadzo-
no z Niemiec.

Kazimierz Berger, dyrektor Zarządu Transportu Zbio-
rowego zapewnia, że zegar pokazuje prawidłowy czas 
i nikt, kto kieruje się jego wskazaniami na miejski auto-
bus się nie spóźni. 



Od września w 72 rybnickich placówkach oświatowych 
kształci się 22.235 uczniów. 

Swoją przygodę ze szkołą rozpoczęło ponad 1330 pierwszoklasistów,  
w tym 249 sześciolatków. Najwięcej jest ich w Szkole Podstawowej nr 16 
w Boguszowicach Starych – 26 i w chwałowickiej podstawówce nr 35 – 22. 
Najmniej, po dwóch sześciolatków, uczy się w pięciu placówkach: w Wie-
lopolu (ZS-P nr 1), Golejowie (ZS-P nr 4), Kłokocinie (SP nr 19), Chwa-
łęcicach (SP nr 27) i Zebrzydowicach (SP nr 12). W ubiegłym roku rodzi-

ce chętniej posyłali sześciolatki do szkoły i mimo wiosennego cyklu spo-
tkań, który miał przekonać rodziców do zamiany przedszkola na szkołę, nie 
udało się powtórzyć wyniku z ubiegłego roku, kiedy to do pierwszych klas 
poszło 286 dzieci sześcioletnich. Najwięcej było ich dwa lata temu – 472.  

Od września do 38 rybnickich przedszkoli uczęszcza 4735 dzieci  
(w ubiegłym roku – 4379), do 27 podstawówek, porównywalna z ro-
kiem ubiegłym liczba 7544 uczniów, ale już w 16 gimnazjach uczy się 
zdecydowanie mniej, bo 3584 gimnazjalistów (w ub. roku – 3816).  
W pięciu liceach ogólnokształcących kształci się obecnie 2020 liceali-
stów (w ub. roku – 2159), w pięciu technikach – 3106 uczniów (3013),  
a w sześciu zasadniczych szkołach zawodowych – 660 młodych ludzi (721). 

Od 1 września w mieście rozpoczęła działalność ka-
tolicka szkoła podstawowa Sióstr Urszulanek. W dwóch 
klasach pierwszych uczy się 42 uczniów – w jednej kształ-
cą się tylko siedmiolatki, w drugiej jest też kilkunastu 
sześciolatków. Lekcje odbywają się w wyremontowanym 
budynku, w którym wcześniej mieścił się szkolny inter-
nat. W Zespole Szkół Urszulańskich, który tworzą też 
gimnazjaliści i licealiści, uczy się łącznie 440 uczniów.   

Na pełnych etatach w rybnickich placówkach oświa-
towych pracuje 1849 nauczycieli (w ubiegłym roku – 
1837), w tym: 36 stażystów, 207 nauczycieli kontrak-
towych, 437 – mianowanych i najwięcej, 1169 – dy-
plomowanych.                   (S)

— Ślubuję uroczyście zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, dbać o godność ucznia i dobre imię 
naszej szkoły … — przyrzekali na sztandar szkoły gimnazjaliści z „Frycza”

Najwięcej, 26 sześciolatków, uczy się w klasie Ia Szkoły Podstawowej nr 16  
w Boguszowicach Starych, której wychowawczynią jest Barbara Motyka

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

— Fajnie znów być pierwszakiem – dla mnie to już piąty raz, licząc 
również szkołę muzyczną. Nowa szkoła, nowi nauczyciele, nowe twarze, 
trzy piętra. Jak my to wszystko ogarniemy? Mimo pewnych obaw, jestem 
przekonana, że nauczyciele i koledzy zdradzą nam przepis na przetrwa-
nie. Nasze liceum cieszy się dobrą opinią i pewnie za trzy lata, kiedy bę-
dziemy je opuszczać, ta opinia będzie jeszcze lepsza — mówi Sara Ni-
kel, która rozpoczęła naukę w II LO. 2 września w Teatrze Ziemi Ryb-
nickiej, wspólnie z innymi licealistami, złożyła uroczyste ślubowanie. 
Naukę w sześciu pierwszych klasach liceum „Frycza” rozpoczęło 192 
osób, a w działającym od pięciu lat Gimnazjum Dwujęzycznym nr 18, 
które wspólnie z liceum tworzy ZS nr 2 – 30 gimnazjalistów. Oni rów-
nież, w obecności zaproszonych gości: przedstawicieli miasta, wydzia-
łu edukacji, rybnickich uczelni, emerytowanych nauczycieli oraz ro-
dziców, złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar szkoły. By trady-
cji stało się zadość, pierwszaki z gimnazjum, na dobry, szkolny począ-
tek, dostały miniaturowe „tyty” ze słodyczami. Od września w Zespole 
Szkół nr 2 uczy się 565 licealistów i 92 gimnazjalistów. — Marzy mi się 
szkoła, w której uczniowie uwolnią się od pędu sensacji, bo tutaj trzeba 
się wyciszyć i skupić, należy więc wyłączyć telefony komórkowe, smart-
fony i inne gadżety współczesnego świata. Uwolnijmy się od nawału in-
formacji, by nic nie rozpraszało nas w murach szkoły. Pozwoli to zoba-
czyć świat w innym wymiarze i skupić się tylko na zajęciach szkolnych,  
a to warunek, bez którego nie można się dobrze uczyć. Zobaczycie, że za-
owocuje to lepszym przyswajaniem wiedzy — radziła młodzieży Maria 
Malinowska. Motywacją do pracy może też być prowadzony w szkole 
ranking najlepszych licealistów, który podsumowano w czasie uroczy-
stości. Dyrektor Malinowska pogratulowała Mikołajowi Mroszczako-
wi, najlepszemu drugoklasiście i Kamilowi Lukaszczykowi, najlepsze-
mu pierwszoklasiście ubiegłego roku szkolnego. Językoznawca Andrzej 
Ochojski, absolwent II LO, wystąpił z ciekawym wykładem inaugura-
cyjnym pt. „Słowa podszyte lękiem”, a inny absolwent szkoły, dziś stu-
dent reżyserii dźwięku w Nysie, Piotr Tłustochowicz, laureat wielu kon-
kursów piosenki poetyckiej, dał minirecital i przekonywał nieco prze-
jętych pierwszoklasistów. — Nie wierzcie w to, co wam mówią o szkole; 
kłamią — radził. Otuchy uczniom dodaje też Justyna Pełka, przewod-
nicząca samorządu uczniowskiego II LO: — To nie tylko czas nauki,  

doskonalenia umiejętności i pracy nad sobą, ale też wspaniały okres na 
utrwalanie więzi. Wierzę, że wszyscy sprostamy zadaniom, jakie na nas 
czekają. Warto uwierzyć, że nie ma rzeczy niemożliwych. To mój sprawdzo-
ny sposób na motywowanie się do działania, zgodnie z maksymą: mogę,  
bo wierzę, że mogę!                    (S)
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Miesiąc po pierwszym dzwonku
— Wykształcenie to własność, której nie można utracić – niech  

ta sentencja będzie mottem nie tylko na ten rok szkolny, a także na 
kolejne lata — mówiła Maria Malinowska, dyrektor Zespołu Szkół 
nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego podczas uroczystej 
inauguracji roku szkolnego w Teatrze Ziemi Rybnickiej.  
Od września naukę w 72 rybnickich placówkach oświatowych 
rozpoczęło 22.235 uczniów.  

Szkoły w statystykach



— To dramatyczna sytuacja, bo zwolnienia 
dotyczą już nie tylko młodych nauczycieli sta-
żystów, po studiach, ale nauczycieli dyplomo-
wanych, z 20-letnim stażem. I to jest najwięk-
sza tragedia dla tych osób, które przez lata po-

święcały się tej pracy i były dobrymi nauczycie-
lami. Dlatego staramy się robić wszystko, by nie 
pozbawiać ich pracy. Wiemy przecież, jak trud-
na jest sytuacja na rynku pracy, a przekwalifi-
kowania są proste tylko na papierze. Oczywi-
ście to niełatwe — mówi Joanna Kryszczyszyn.  
W mieście mamy prawie dwa tysiące nauczy-
cieli. Tymczasem do szkół wkroczyły: niż de-
mograficzny i nowa podstawa programowa, 
która zmniejszyła jeszcze liczbę godzin nie-
których przedmiotów. — W praktyce oznacza 
to mniejszą liczbę zajęć w siatce godzin. Histo-
rii były dwie godziny, teraz jest jedna, czyli na-
uczyciel traci połowę godzin w szkole — wy-
jaśnia wiceprezydent. Jak zatem wygląda sy-
tuacja w rybnickiej oświacie po 1 września?  
Z 15 nauczycielami rozwiązano stosunek 
pracy z powodu braku pracy (przewidziano 
dla nich odprawy). To samo spotkało 15 ko-
lejnych, ale że nabyli już prawa emerytalne, 
przeszli na emeryturę. Siedmiu nauczycieli  
z powodu braku miejsca pracy przeszło w tzw. 
stan nieczynny (przez sześć miesięcy będą po-
bierać wynagrodzenie zasadnicze nie pracując 
w szkole, potem stosunek pracy wygaśnie),  
a sześć osób przeszło na emeryturę. Dziesięciu 
etatowych nauczycieli zwolniło się na własną 
prośbę. 16 pełnozatrudnionym nauczycielom 
wygasły umowy i nie podpisano z nimi nowych, 
ale dziewięciu z nich znalazło zatrudnienie  
w innych rybnickich placówkach. 25 nauczy-
cieli nie pracuje w pełnym wymiarze godzin,  
a 69 uzupełnia etat w innej placówce. Na urlo-
pach dla poratowania zdrowia przebywa 16 
osób (osiem czeka na decyzję komisji odwo-
ławczej). — Jest lepiej niż zapowiadano jeszcze 
w czerwcu. To efekt dobrej współpracy wydziału 
edukacji i większości dyrektorów szkół — pod-
sumowuje ruch kadrowy Kazimierz Piekarz, 
prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego  
w Rybniku, ale dodaje, że rozżalonych nauczy-
cieli nie brakuje. — Przychodzą do nas z ża-
lem, że nie uratowaliśmy ich miejsc pracy. Jed-
nak wpływ na taką sytuację ma niż demogra-
ficzny i reforma programowa — dodaje. Za-
pewnia też, że ZNP chce pomóc zwalnianym 
nauczycielom, choćby w przekwalifikowaniu 
się, organizując w Rybniku studia podyplomo-
we, czy też współpracując z PUP, samorządem  

i organizacjami pozarządowymi. — Jedna z na-
uczycielek, zapewniła, że da sobie radę – założy 
działalność i będzie zarabiała na korepetycjach, 
ale przecież nie wszyscy mogą to zrobić, co nie 
znaczy, że są mniej zaradni. Naszym obowiąz-

kiem, nie tylko samorządu, ale przede wszystkim 
związków zawodowych, jest współdziałanie,  
by im pomóc. Dramat polega na tym, że nauczy-
ciele są jedną z najlepiej wykształconych grup 
zawodowych, a zwolnienia będą mieć miejsce 
również w kolejnych latach — zauważa Piekarz. 
Szef związków ma świadomość, że nie wszy-
scy nauczyciele są gotowi, by się przekwalifi-
kować: — I ja się temu nie dziwię. Przyszliśmy 
do tego zawodu z wyboru i trudno jest nam zro-
zumieć, że nagle musimy się z nim pożegnać. 
A im dłużej pracujemy, tym jest nam trudniej. 
Znana aktorka Maja Komorowska powiedzia-
ła kiedyś, że poza aktorstwem i pracą w teatrze, 
nic innego nie umie robić. I trochę tak jest wła-
śnie z nami nauczycielami. Były takie przypadki, 
że zwolnieni nauczyciele przychodzili oburzeni, 
że zamiast szukać im miejsca w szkołach, orga-
nizuję im spotkania w urzędzie pracy. To mnie 
zabolało — mówi związkowiec. 

— Nauczyciele chcą wrócić do szkoły i pra-
cować w swoim zawodzie. Absolwenci kierun-
ków pedagogicznych nie są już tak wymagający 
i restrykcyjni. Chcą tylko dostać pracę — mówi 
Małgorzata Tlołka, kierownik działu pośred-
nictwa pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Rybniku. W połowie września w rejestrach 
PUP widniało ogółem 334 nauczycieli (103 – 
pedagogów, 34 – anglistów, 24 – nauczycie-
li wychowania fizycznego, 19 – polonistów,  

16 – historyków i tyle samo nauczycieli przed-
szkoli, 15 – matematyków i 9 – nauczycieli wy-
chowania przedszkolnego). W okresie od lip-
ca do 12 września, w pośredniaku zarejestro-
wało się 17 nauczycieli, którzy do czerwca 
lub sierpnia pracowali w szkołach lub przed-
szkolach zarówno w Rybniku, jak i w powie-
cie (11 osób), ale także w Rydułtowach, Żo-
rach i Łaziskach. Trzy osoby już podjęły pra-
cę. W gronie 14 nadal zarejestrowanych (12 
skończyła się umowa o pracę) jest pięciu angli-
stów, trzech nauczycieli z przedszkoli, dwóch 
biologów i po jednym nauczycielu religii, ma-
tematyki, w-f i języka polskiego. — Nie mo-
żemy nawet przewidzieć kto będzie zwalniany  
w następnym roku, bo nie ma takiej grupy, któ-
rej nie dotyczyłby problem wynikający z niżu de-
mograficznego i zmiany podstawy programowej 
— mówi wiceprezydent Kryszczyszyn. Daw-
niej problem mieli głównie humaniści: polo-
niści i historycy. — Później doszli matematy-
cy, fizycy i chemicy, więc dzisiaj pytanie nale-
żałoby odwrócić: nie kto jeszcze straci pracę, 
ale kto może na nią liczyć. Okazuje się, że tyl-
ko nauczyciele zawodu — opowiada Piekarz  
i dodaje: — Ostatnio rozmawiałem z młodym 
nauczycielem, który skończył historię, potem 
studia podyplomowe z BHP, a dziś studiuje na 
Politechnice Śl. On podjął wyzwanie, bo wie, 
że tylko z tymi kwalifikacjami będzie miał pra-
cę w szkole. Jednak na taki krok decydują się 
głównie młodzi nauczyciele. Tymczasem pod 
koniec sierpnia Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej poinformowało, że przeznaczy 100 mi-
lionów zł z unijnego programu na aktywiza-
cję zawodową nauczycieli, którzy stracili pra-
cę. Pieniądze mają trafić do urzędów pracy  
i będą przeznaczone miedzy innymi na staże, 
szkolenia, studia podyplomowe, warsztaty ak-
tywnego poszukiwania pracy i doradztwo za-
wodowe, inicjujące rozpoczęcie nowej działal-
ności gospodarczej. Środowisko nauczyciel-
skie ma jednak wątpliwości, czy to aby dobry 
lek na całe zło. 

(S) 

Roszady pod tablicą

— Uczniowie będą kończyć lekcje o 15, a nie  
o 18. Poprawi się też komfort pracy. Mam pomysł 
na zagospodarowanie dwóch większych sal na 
zajęcia w-f – w jednej sprawdziła by się siłownia, 
drugą można by przeznaczyć na zajęcia fitnessu, 
czy aerobiku — mówi Grażyna Kohut, dyrek-
torka ZST, na temat możliwości, jakie otwar-

ły się przed placówką, po tym, jak politechni-
ka zdecydowała się zamienić budynek przy ul. 
Kościuszki 5 na kampus przy ul. Rudzkiej. Po-
wodem jest chęć utworzenia przez politechni-
kę wydziału zamiejscowego w Rybniku, czyli 
czegoś, co nie udało się UŚl., który opuszcza 
właśnie rybnicki kampus. Kiedyś w budynku 

Niektórzy sobie poradzą, dla innych to prawdziwy dramat. — Ponad 
50-letni nauczyciel matematyki tak łatwo się nie przekwalifikuje i z dnia 
na dzień nie stanie się kimś innym — zauważa Joanna Kryszczyszyn, 
wiceprezydent miasta. Sytuacja zwalnianych nauczycieli nie jest 
łatwa; dla nikogo. 

Kampus odchudzony
Uniwersytet Śląski się wyprowadza, Politechnika Śląska – wprowadza, ale to 

raczej nie koniec przemeblowań w kampusie. Na uczelnianych roszadach skorzysta 
Zespół Szkół Technicznych, który od listopada powinien przejąć pomieszczenia  
w gmachu przy ul. Kościuszki 5, zajmowane dotychczas przez Centrum Kształcenia 
Inżynierów Politechniki Śląskiej.
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Znowelizowana ustawa o systemie oświaty wprowadziła pro-
jekt „przedszkoli za złotówkę”, zgodnie z którym samorządy 
nie mogą pobierać od rodziców więcej niż jedną złotówkę za 
każdą godzinę pobytu ich dzieci w przedszkolu (pierwszych 
pięć jest bezpłatnych). 

Miało być taniej i równo dla wszystkich, jednak radość rodziców okaza-
ła się przedwczesna. Już we wrześniu dowiedzieli się, że przedszkola nie 
mogą organizować dodatkowych zajęć, które do tej pory odpłatnie zapew-
niały wynajęte firmy. Pojawiły się obawy, że w wielu placówkach zajęcia 
plastyczne, nauka angielskiego, czy rytmika staną pod znakiem zapytania. 

przy ul. Kościuszki 5 mieścił się internat ZST, 
ale uczniowie „Tygla” również dziś uczą się w 
tym budynku (m.in. na ostatnim piętrze znaj-
dują się sale językowe), więc szkoła rozszerzy 
tylko swoją siedzibę, a pomieszczenia zostaną 
zaadaptowane na sale lekcyjne. — Duży remont 
raczej nie będzie konieczny, bo okna są wymie-
nione, a stan sal jest bardzo dobry. Trzeba bę-
dzie jedynie zdemontować ścianki działowe, by 
przebić się przez korytarze i połączyć pomieszcze-
nia — dodaje Grażyna Kohut. ZST, w którym 
uczy się 1600 osób (1260 uczniów szkoły dzien-
nej), przejmie budynek na przełomie paździer-
nika i listopada. Od 2 października studenci Po-
litechniki Śląskiej rozpoczną z kolei zajęcia na 
kampusie. Tym sposobem rybnicki zespół szkół 
wyższych będą teraz tworzyć tylko dwie uczel-

nie – PŚl i Uniwersytet Ekonomiczny. — Zale-
ży nam na tym, by w mieście były szkoły wyższe. 
Oczywiście żałujemy, że UŚ opuścił kampus, ale 
to, że dziś w Rybniku są tylko dwie uczelnie, nie 
przesądza, że tak będzie zawsze. Dyskusje z inny-
mi szkołami wyższymi trwają, mamy inne budyn-
ki i pomieszczenia, które mogłyby zająć, ale obec-
nie kluczowa staje się sytuacja, w jakiej znalazły 
się uczelnie wyższe. Dziś muszą sobie poradzić 
przede wszystkim ze zmianą przepisów — tłu-
maczy Joanna Kryszczyszyn. Wiceprezydent 
miasta dodaje, że rybnickim kampusem nadal 
zainteresowane są uczelnie prywatne, m.in.  
o profilu medycznym. — Ze względu na maleją-
cą liczbę studentów coraz trudniej im jednak po-
dejmować jakieś strategiczne decyzje — ocenia. 

(S)

Przedszkola za złotówkę – taniej, czyli jak?

W październiku, w Przedszkolu nr 11 
w dzielnicy Maroko-Nowiny rozpocznie 
się testowanie systemu służącego do 
automatycznej rejestracji czasu i kosz-
tów pobytu dziecka w placówce. Rodzi-
ce przedszkolaków otrzymają specjalne 
karty, które przyprowadzając i odbiera-
jąc dzieci z przedszkola, będą odbijać 
w elektronicznych czytnikach. — Część 
dzieci opuszcza placówki już o godzi-
nie 13. Wtedy grupy stają się mniej licz-
ne, są więc łączone. Dziecko może na-
wet dwukrotnie zmienić salę, w której 
przebywa. Mamy nadzieję, że testowa-
ny system ułatwi dokładną rejestrację 
czasu, w którym opuszcza przedszko-
le — wyjaśnia Katarzyna Fojcik, naczel-
nik wydziału edukacji w urzędzie mia-
sta. Wart kilka tysięcy system testowa-
ny będzie przez rok. Jeśli się sprawdzi, 
być może zostanie wprowadzony we 
wszystkich rybnickich przedszkolach. 

O  w y j a ś n i e n i e 
wątpliwości poprosiliśmy 
K a t a r z y n ę  F o j c i k , 
nacze lnika  wydziału 
edukacj i  w  urzędzie 
miasta. 

Na czym polegają kontro-
wersje związane z „przed-
szkolem za złotówkę”?

W przedszkolach podstawa 
programowa realizowana jest 
podczas pięciu bezpłatnych go-
dzin. Od września za każdą do-
datkową godzinę pobytu dziec-
ka pobierana jest złotówka. 
Do tej pory, w poszczególnych 
gminach te kwoty były różne. 
W Rybniku rodzice płacili dwa złote. Dla wie-
lu osób opłaty były zbyt wysokie, dlatego rząd, 
chcąc wyrównać szanse, zdecydował o ich ujed-
noliceniu i obniżeniu. Jednocześnie zabronił 
prowadzonym przez samorządy przedszkolom 
pobierania od rodziców dodatkowych pieniędzy.  

Pomysł wydaje się być trafiony, tymcza-
sem rodzice twierdzą, że nowe regulacje, 
owszem, wyrównują szanse, ale w dół, two-
rząc z przedszkoli przechowalnie, w któ-
rych nie można zorganizować dodatko-
wych, rozwijających dzieci zajęć

Ta nowelizacja narusza dotychczas ustalone re-
guły i utrudnia życie rodzicom, którzy byli przy-
zwyczajeni do tego, że wynajęte firmy organizo-
wały w przedszkolach dodatkowe zajęcia angiel-
skiego czy rytmiki, a wszelkie formalności z tym 

związane załatwiało przedszko-
le. W tej chwili prywatna firma 
może poprowadzić zajęcia na 
terenie placówki dopiero po 
godzinie, w której dziecko jest 
z niej odbierane. Jeśli więc po-
byt kończy się o 15, to dodatko-
we zajęcia można rozpocząć do-
piero po 15.

To może być kłopotliwe, 
bo dzieci opuszczają przed-
szkole o różnych porach...?

Dlatego zachęcam rodziców, 
by najpierw zorientowali się jaką 
kadrą dysponuje placówka, do 
której uczęszcza ich dziecko. 
Uważam, że rybnickie przed-

szkola kształcą na dobrym poziomie. Nauczycie-
le są ambitni i proponują dzieciom dużo więcej 
niż to, czego wymaga od nich podstawa progra-
mowa. Prowadzą świetne zajęcia z rytmiki, pla-
styki, muzyki, a nawet teatralne. Największy pro-
blem jest z angielskim, ale już w wielu przedszko-
lach mamy nauczycieli z odpowiednimi kwalifi-
kacjami. W mieście funkcjonuje sporo zespołów 
szkolno-przedszkolnych; nic nie stoi na przeszko-
dzie, by lekcje angielskiego poprowadził anglista 
ze szkoły, z którą przedszkole współtworzy zespół. 
Musi jedynie ukończyć odpowiedni kurs kwalifi-
kacyjny. Jeśli jednak rodzicom zależy na zajęciach, 
których żaden z nauczycieli nie może przeprowa-
dzić, to sami muszą wynająć firmę, która zorga-
nizuje lekcje na terenie przedszkola, z zastrzeże-
niem, że zrobi to po godzinie, w której dzieci są 
odbierane. Przedszkole nie może pośredniczyć 

w załatwianiu formalności czy zbiórce pieniędzy, 
może za to odpłatnie udostępnić salę. Wynajęta 
firma odpowiada wtedy za bezpieczeństwo dzieci 
oraz za wartość dydaktyczną zajęć.

Minister edukacji Krystyna Szumilas 
twierdzi, że samorządy otrzymały z mini-
sterstwa pieniądze, które mogą w części prze-
znaczyć na organizację dodatkowych zajęć w 
przedszkolach  

Do tej pory wychowanie przedszkolne było za-
daniem własnym gminy, w całości przez nią finan-
sowanym. W tym roku MEN przyznał samorzą-
dom dotacje na wydatki bieżące związane z pro-
wadzeniem przedszkoli. Do Rybnika ma wpły-
nąć ponad 1 mln 860 zł, czyli 414 zł na każdego 
przedszkolaka. To konkretny zastrzyk pieniędzy, 
który jednak niewiele zmieni w organizacji pracy 
przedszkoli, bo stanowi zaledwie niewielki pro-
cent naszych potrzeb. We wrześniu otworzyliśmy 
w mieście 15 nowych oddziałów przedszkolnych. 
W znacznej części są one finansowane z Europej-
skiego Funduszu Społecznego, ale więcej dzieci 
to kolejne koszty, choćby związane z przygotowy-
waniem posiłków. Obniżenie o 50 procent opła-
ty za pobyt dziecka w przedszkolu spowodowa-
ło wydłużenie pracy wielu placówek. To również 
przekłada się na konieczność zabezpieczenia od-
powiednich środków w budżecie miasta.

Rozmawiała 
Dominika Ingram-Nowaczyk
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Katarzyna Fojcik, naczelnik wydziału 
edukacji przekonuje, że w przedszkolu,  
rozwijające dzieci zajęcia nie muszą się 
odbywać tylko po godzinach

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 17



Przypomnijmy: Rybnik był pierwszym miastem 
w Polsce, które na początku lat 60. uchyliło nieco 
żelazną kurtynę i nawiązało partnerską, trwają-
cą do dziś, współpracę z Saint Vallier w Burgun-
dii, gminą rządzoną wtedy przez lewicę. Józef Ma-
kosz, pierwszy prezydent Rybnika po 1990 r., był  
z wykształcenia romanistą oraz wielkim admirato-
rem kultury francuskiej, zaś samorządowe wzor-
ce czerpał m.in. z Allés i Mazamet, miasta, które 
już w latach 80. współpracowało z rybnicką szko-
łą sióstr urszulanek. Już jako prezydent przeniósł 
na rybnicki grunt m.in. ronda oraz inne francuskie 
pomysły przydatne w zarządzaniu miastem. Orga-
nizował też szkoleniowe wyjazdy do Francji rybnic-
kich radnych oraz urzędników gminy. W kolejnych 
kadencjach kontakty z Francją podtrzymywano,  
a do grona miast partnerskich dołączyło Liévin   
w regionie Nord-Pas-de-Calais. — Rybnicki ośro-
dek Alliance Française był pierwszą w Polsce placów-
ką powstałą przy urzędzie miasta, a nie, jak prakty-
kowano dotąd, przy wyższej uczelni, co było ze strony 
Francji niewątpliwym ukłonem w stronę frankofoń-
skich władz miasta. Na początku lat 90., podobnie  

jak w przypadku innych placówek światowej sieci 
AF, rząd francuski zapewnił ośrodkowi księgozbiór, 
prenumeratę  francuskich czasopism, wyposażenie 
w sprzęt audiowizualny i multimedialny, finanso-
wanie występów francuskich artystów, staże lekto-
rów we Francji czy wyjazdowe stypendia dla najlep-
szych słuchaczy. Miasto pokrywało płace pracowni-
ków i utrzymanie ośrodka, który wszedł w struktury 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i tam-
że miał siedzibę — mówi Elżbieta Paniczek. Doda-
je, że na początku lat 90., w ciągu roku szkolnego 
ośrodek mógł liczyć na 120-150 płacących za lek-
cje słuchaczy, potem sukcesywnie chętnych do na-
uki języka francuskiego ubywało. — Szkoły języko-
we powstawały jak grzyby po deszczu i trudno było  
z nimi konkurować, szczególnie, że my, w dobie do-
minacji języka angielskiego, uczyliśmy wyłącznie ję-
zyka francuskiego, na co zezwalał rząd francuski,  
a „w porywach” hiszpańskiego i włoskiego — tłu-
maczy Elżbieta Paniczek. Od 2007 r.  ośrodki AF  
w Polsce zaczynają przekształcać się w stowarzysze-
nia, zgodnie z zaleceniami Fundacji AF w Paryżu. 
Jednym z pierwszych, który przeszedł na samofi-

nansowanie, był rybnicki ośrodek.  Kryzys sprawił, 
że zmalała  francuska dotacja i AF bez oferty ar-
tystycznej dla mieszkańców stracił swoją atrakcyj-
ność. Mimo, iż miasto zobowiązało się do odstą-
pienia od pobierania czynszu za miesiące wakacyj-
ne, sytuacja finansowa była coraz trudniejsza, co w 
konsekwencji doprowadziło do decyzji o likwidacji 
ośrodka wraz z końcem roku szkolnego. — Ryb-
nicki ośrodek AF był również centrum językowych 
egzaminów międzynarodowych typu DELF i DALF  
i taką działalność chcielibyśmy utrzymać pod egi-
dą innej organizacji. Wiele wskazuje na to, że bę-
dzie to Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej 
Rybnik-Europa. Nas, romanistów cieszy, że jeszcze 
wciąż kilkadziesiąt osób rocznie z naszego regionu 
chce do takich egzaminów przystępować — podsu-
mowuje Elżbieta Paniczek. I dodaje: — Pracow-
nicy Stowarzyszenia Alliance Française w Rybniku 
pragną skierować podziękowania do wszystkich in-
stytucji za współpracę, wsparcie i okazywaną życz-
liwość. Pozdrawiają również wszystkich słuchaczy 
kursów językowych i miłośników kultury francuskiej.

(r)      

Sezon wakacyjny w Młodzieżowym Biurze 
Pracy kończy się we wrześniu

Elżbieta Paniczek (z lewej) z przedstawicielami fundacji AF we Francji i w Polsce w rybnickiej siedzibie placówki
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Najwięcej wakacyjnych ofert dotyczyło prac krót-
koterminowych na umowę zlecenie. Zarobić można 
było od 6 zł do 11 zł za godzinę, choć ci, którzy zde-
cydowali się na przepracowanie trzech miesięcy na 
stanowisku pracownika produkcji w Żorach, mogli 
otrzymać stawkę równą płacy minimalnej (1600 zł 
brutto). 60 mężczyzn znalazło też pracę przy orga-
nizacji koncertu Roda Stewarta – pomagali w wy-
ładunku tirów, ustawianiu barierek, przygotowa-
niu oświetlenia i pracach porządkowych. Do poło-
wy września młodzi ludzie mogli też zarabiać przy 
zbiorze borówek w Holandii. — Kiedy mamy oferty 
pracy za granicą, w których nie jest wymagana znajo-
mość języka, dzwonią telefony z całej Polski. Kiedy jed-
nak pojawia się taki wymóg, zainteresowanie jest nie-
wielkie — mówi Ewelina Marszołek-Polańczyk. Se-
zon wakacyjny w Młodzieżowym Biurze Pracy koń-

czy się we wrześniu. Zaczyna się już po maturach, 
ale największe zainteresowanie sezonowymi oferta-
mi odnotowuje się w lipcu. Na początku września  
w rybnickim MBP zarejestrowanych było ponad 
450 osób, które skończyły 16 lat, głównie z Rybnika 
i okolic (przeważają uczniowie, ponad połowa to ko-
biety). Są i tacy, którzy rokrocznie korzystają z ofert 
MBP – teraz są już studentami, ale zaczynali jesz-
cze w szkole średniej. — Najchętniej pracę podejmu-

ją 16- i 17-latkowie, którzy chcą zaro-
bić swoje pierwsze pieniądze, ale do 
naszego biura przychodzą też młodsi, 
nawet 12- i 13-latkowie i są rozczaro-
wani, gdy okazuje się, że są jeszcze za 
młodzi — opowiada Ewelina Mar-
szołek-Polańczyk. Granicy wieku  
w górę nie ma, więc pracę dorywczą 

w MBP mogą znaleźć też dorośli, choć ci mają więk-
sze wymagania. Coraz więcej osób chciałoby praco-
wać jak najbliżej miejsca zamieszkania. — Zdarzy-
ło się, że jedna z pań zrezygnowała, mimo, iż praco-
dawca gwarantował dowóz pracowników z Rybnika 
do Gliwic, bo najpierw musiałaby tam pojechać, by 
podpisać umowę — mówi pośredniczka. Sporo osób 
szuka też wyłącznie pracy na stałe. Są też jednak  
i tacy, którzy za wszelką cenę chcą znaleźć jakieś 
płatne zajęcie. — Pracy szukam od czerwca, więc 
jeszcze się nie załamuję. Najbardziej podobałaby mi 
się praca w zawodzie, ale coraz trudniej znaleźć coś 
dla nauczyciela anglisty, więc szukam czegokolwiek, 
co pozwoli mi zapłacić za dalsze studia. Próbuję nie 
tylko w Rybniku, ale też w Żorach, Wodzisławiu, Ja-
strzębiu, czy Raciborzu — mówi pani Judyta ze Świer-
klan, która również trafiła do Młodzieżowego Biu-
ra Pracy. Ewelina Marszołek-Polańczyk zachę-
ca, by na bieżąco śledzić oferty pracy w internecie  
(www.mbp.ohp.pl).                                                (S)

Alliance Française adieu!

Za sprawą wielu kontaktów z miastami francuskimi,  
a także działań Józefa Makosza, prezydenta – romanisty, 
na początku lat 90. Rybnik zyskał zasłużenie opinię 
miasta frankofońskiego. Naturalnym efektem tej sytuacji 
było powstanie w 1991 r. ośrodka Alliance Française,  
propagującego język i kulturę francuską. Z końcem sierpnia, 
po 22 latach działalności, rybnicki AF przestał istnieć.  
Od początku do końca szefowała mu Elżbieta Paniczek.

P r a c o w i t e  w a k a c j e
Osoby, które tego lata skorzystały z ofert rybnickiej filii Młodzieżowego Biura Pra-

cy, najczęściej pracowały w marketach, przy obsłudze imprez plenerowych, jako kol-
porterzy ulotek, ankieterzy, czy telemarketerzy. — Sporo osób znalazło też pracę przy ko-
szeniu i grabieniu trawy przy autostradach. Okres wakacyjny jest gorszy dla hostess, bo mało 
jest akcji promocyjnych — mówi Ewelina Marszołek-Polańczyk, pośrednik pracy w MBP.



 

Stypendia w Tyglu 
Podobnie jak w ubiegłym roku Kompa-

nia Węglowa ufundowała stypendium na-
ukowe dla uczniów Zespołu Szkół Tech-
nicznych. 

Warunkiem była średnia ocen z czerwco-
wego świadectwa (minimum 4,75). Jednora-
zowe stypendium, w kwocie 1200 zł, otrzy-
mało dziesięciu uczniów technikum górni-
czego: Michał Bernacki, Kamil Tołwiński, 
Mateusz Gąska, Michał Malik, Dawid Dyr-
buś, Mateusz Malik, Sebastian Przeździng, 
Gabriel Szmid, Artur Kroczek i Szymon Zi-
moń. Ten ostatni miał też szczęście w loso-
waniu kursu prawa jazdy ufundowanego 
przez firmę K2.

Hiszpanie w Rybniku
Od 8 do 16 września w dwujęzycz-

nym gimnazjum społecznym gościło 14 
uczniów i dwóch nauczycieli z hiszpań-
skiej Salamanki.

Współpraca pomiędzy placówkami rozpo-
częła się dwa lata temu. Pracowali nad projek-

tem e-Twinning zatytułowanym „Poland-Spa-
in, so far-so close”. Potem nauczycielki – Agata 
Malik i Ana Maria DeAzua – postanowiły zor-
ganizować wymianę młodzieży. W styczniu br. 
12-osobowa grupa rybnickich uczniów wraz z 
dwoma nauczycielami gościła u hiszpańskich 
rodzin i zwiedzała, m.in. Madryt. Teraz przy-
szła pora na rewizytę. Hiszpanie wzięli udział 
w zajęciach dydaktycznych, a także zwiedzili 
m. in. Kraków, Oświęcim i Wieliczkę. Kolejna 
wymiana za rok.

Zmienili swoje szkoły
12 września w Kielcach podsumowano 

projekt „Szkoła partycypacji”, w ramach 
którego młodzież pięciu rybnickich i pię-
ciu kieleckich szkół średnich przetestowa-
ła budżet obywatelski. Projekt w Rybniku 
realizowało Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych wspólnie z miastem.

8 października ub.r. wylosowano pięć 
rybnickich szkół (I LO, „Ekonomik” i zespo-
ły szkół nr 3, 5 i 6), których uczniowie naj-
pierw musieli wymyślić, a potem w głoso-
waniu zdecydować, na co przeznaczą 20 tys. 
zł, by zmienić coś w swoich szkołach. W I 
LO powstała świetlica, szkolna sala kinowa 
z filmoteką, a uczniowie nakręcili lib dub 
promujący szkołę. W „Ekonomiku” wygrały 

projekty: „Blaszany odlot” (montaż szafek 
szkolnych), „Otwórz okno na Wi-Fi!” (szyb-
ki internet), „Z książką przez wieki” (nowe 
książki do biblioteki) oraz „Sportowe marze-
nia” (zajęcia sportowe). W Zespole Szkół nr 
3 na Nowinach ruszył radiowęzeł „Radiowa 
piątka”, kupiono sprzęt sportowy i filmowy. 
Uczniowie Zespołu Szkół nr 5 z Niedobczyc 
z siedmiu propozycji wybrali trzy: „Big by-
fyje” – projekt nowych szafek, szkolną tele-
wizję i doposażenie toalet. Zespół Szkół nr 
6 z Boguszowic postawił na szkolny ogró-
dek relaksacyjny, festyn integracyjny i sprzęt 
rekreacyjno-sportowy (szczegóły na www.
szkolapartycypacji.pl). Formalnie projekt 
trwał rok; w praktyce – dłużej, bo dyrekto-
rzy placówek biorących w nim udział zade-
klarowali, że przeznaczą kolejne środki na 
uczniowskie pomysły.

 
Terapia bez granic
Na początku września rybnickie koło 

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym, prowadzą-
ce w Rybniku dwa warsztaty terapii za-
jęciowej, zakończyło realizację transgra-
nicznego projektu „Terapia bez granic”.

 W maju warsztatowicze z Rybnika i niepeł-
nosprawni podopieczni centrum pomocy Ga-
laxie w Karwinie wspólnie obchodzili w Ryb-
niku dzień godności osób z niepełnospraw-
nością intelektualną. W lipcu 40 uczestni-
ków WTZ i 19 Czechów wzięło udział w ty-
godniowych warsztatach terapeutycznych w 
Istebnej, na które oprócz wspólnych zabaw 
i wycieczek złożyły się zajęcia warsztatowe, 
w czasie których m.in. wyplatali wiklinę oraz 
tworzyli ceramikę i witraże. 4 września po-

wstałe tam prace zaprezentowano w Domu 
Kultury w Karwinie, a w ośrodku Galaxie od-
było się spotkanie uczestników projektu. — 
Nasi podopieczni zawarli nowe znajomości. 
Cenna była również wymiana doświadczeń 
między terapeutami. Trudno było nie zauwa-
żyć, że bardzo otwarte i spontaniczne podej-
ście naszych terapeutów do podopiecznych 
naszego stowarzyszenia zrobiło na kolegach 
z Czech spore wrażenie — mówi Lidia Moc, 
która od maja 2011 roku jest przewodniczą-
cą zarządu rybnickiego koła PSOUU.

Realizację projektu, wartego 27,5 tys. 
euro sfinansował w 85 proc. Europejski Fun-
dusz Rozwoju Regionalnego (Fundusz Mi-

kroprojektów w Euroregionie Silesia Progra-
mu Operacyjnego Współpracy Transgranicz-
nej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 
2007-2013). 10 proc. kosztów pokrył budżet 
państwa, a 5 proc. rybnickie stowarzyszenie 
wspierane przez urząd miasta. 

Gimnazjaliści 
na uniwersytecie
We wrześniu grupa uczniów Gimna-

zjum nr 10 w Ligocie-Ligockiej Kuźni 
uczestniczyła w nietypowej wycieczce 
przedmiotowej z biologii. 

Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe-
Wszechnica Śląska, którego ideą jest rozwi-
janie pasji i zainteresowań uczniów poprzez 

poszerzanie ich wiedzy i umiejętności, orga-
nizuje spotkania z naukowcami Uniwersyte-
tu Śląskiego w Katowicach. Takiej okazji nie 
mogli przegapić gimnazjaliści z Ligoty, któ-
rzy na wydziale biologii i ochrony środowi-
ska uczestniczyli w zajęciach z cyklu „Spo-
tkania z biologią”. Poznali m.in. tajniki po-
miarów EKG i EEG i zagadnienia związane 
z procesami fizjologicznymi zachodzącymi 
w ciele człowieka.  

 Przedszkolak
potrafi

Lekcja na cztery łapy
18 września dzieci z Przedszkola nr 4  

w Ligocie dowiedziały się, jak zachować 
się w czasie ataku psa. 

Ważnej lekcji udzielił im Aleksander Ochal, 
policjant z rybnickiej komendy, któremu part-
nerował owczarek niemiecki – Wolf. Funkcjo-
nariusz opowiadał maluchom również o tym, 
jak szkoli się psy, by mogły służyć w policji. 

(S), (WaT)
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— Bardzo dobrze sobie poradzi-
li. Zajęcia zwykle zaczynały się o 15,  
a oni już o 14 siedzieli przed kompute-
rami. Zaskoczyło nas ich zaangażowa-
nie — mówi Mirosław Górka z OPS-u 
o pierwszej grupie uczestników, wśród 
której były dwie osoby na wózkach. Na-
bór kolejnych chętnych wciąż trwa – do 
połowy 2015 roku ma zostać przeszko-
lonych co najmniej 80 osób, w wieku 
od 15 do 27 lat, z Rybnika, które nie 
mają pracy i chcą nabyć, podnieść lub 
zmienić swoje kwalifikacje zawodowe. 
Mogą skorzystać z darmowych szkoleń 
m.in. z grafiki komputerowej, podstaw 

tworzenia i administrowania strona-
mi www, czy e-marketingu. — Dowie-
dzą się również jak stworzyć i prowa-
dzić sklep internetowy. Jak widać, po-
stawiliśmy na nieco inne, bardziej no-
woczesne kierunki szkoleń i mamy na-
dzieję, że to dobry wybór. Młodzi ludzie 
zdobędą tutaj wiedzę i umiejętności. Po-
tem mogą ubiegać się choćby o środki z 
Powiatowego Urzędu Pracy, a stąd już 
tylko krok do samozatrudnienia, pro-
wadzenia własnego biznesu, zarabiania  
i zmiany swojego życia — mówi Gór-
ka. Wszystkie szkolenia kończą się te-
stem i otrzymaniem zaświadczenia po-
twierdzającego zdobyte umiejętności. 
Zajęcia odbywają się w Centrum Cy-
frowych Kompetencji, które powstało 
w ramach dofinansowanego przez UE 
projektu. Centrum otwarto 21 lipca  
w budynku Uniwersytetu Ekonomicz-
nego przy ul. Rudzkiej. W czasie szko-
leń każdy uczestnik ma zapewnione 
również indywidualne wsparcie asy-
stentów rodziny i psychologów, może 
też liczyć na pomoc w zakresie doradz-
twa zawodowego, czy w poszukiwaniu 
pracy. Więcej informacji o projekcie  
(w tym dokumenty rekrutacyjne) na 
stronie www.cck.rybnik.pl.   
            (S) 

Oligos otrzymało certyfikat i pamiątkową odznakę za szcze-
gólną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności zawo-
dowej osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. 
Zdaniem kapituły, stowarzyszenie na polu rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej niepełnosprawnych stanowi wzór do na-
śladowania. Oligos prowadzi Środowiskowy Dom Samopo-
mocy przy ul. Karłowicza, świetlicę dla osób  z głębokim upo-
śledzeniem umysłowym i realizuje szereg projektów integra-
cyjnych. — Nasi podopieczni mają znikome szanse na znale-
zienie zatrudnienia, dlatego przynajmniej dajemy im szansę, by 
przekonali się jak to jest być zatrudnionym i móc wydać pierw-
sze osobiście zarobione pieniądze. Dzięki temu czują się do-
wartościowani i na każdym kroku – w rozmowach z sąsiadami, 
czy znajomymi – z dumą podkreślają, że pracują — przeko-
nuje Elżbieta Piotrowska. Od 2010 r. Oligos zatrudnia jedną 
osobę niepełnosprawną w stopniu lekkim, która pełni funk-
cję asystenta osób niepełnosprawnych podczas zajęć w ŚDS. 
—  Przez kilka lat w placówce pracowała też sprzątaczka, jed-
nak doszliśmy do wniosku, że nasi podopieczni świetnie pora-
dzą sobie z taką pracą, a co najważniejsze, będzie to dla nich 
okazja do wykazania się samodzielnością. Dlatego od roku za-
trudniamy na umowę zlecenie jako fachowców od sprzątania 
tylko niepełnosprawnych z naszej placówki. Umowy podpisu-
jemy na miesiąc, dzięki czemu więcej osób może poczuć się 
odpowiedzialnymi pracownikami — opowiada Elżbieta Pio-
trowska, która w Chorzowie odebrała laury dla stowarzysze-
nia w regionalnej edycji konkursu „Lodołamacze”. Nagrody 
przyznawane są od 2006 r.  

(S)Jedna z uczestniczek projektu w czasie zajęć z cyfrowej 
obróbki zdjęć

z                  -u

Ośmioro młodych ludzi już wie, jak zaprojektować bilety wstępu, 
reklamę prasową, czy plakat reklamujący koncert gwiazdy rocka.  
27 sierpnia pierwsi uczestnicy zakończyli zajęcia z cyfrowej obróbki zdjęć 
w ramach projektu „Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w wieku 15-27 lat z Rybnika”. Realizują go wspólnie fundacja 
Imago, miasto i rybnicki Ośrodek Pomocy Społecznej.

— Czujemy się lodołamaczami dwóch światów: ludzi 
niepełnosprawnych i ich otoczenia — tłumaczy Elżbieta 
Piotrowska, prezes rybnickiego Stowarzyszenia Oligos, 
które zajęło trzecie miejsce w śląskiej edycji konkursu 
„Lodołamacze”, zorganizowanego z inicjatywy Polskiej 
Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. 
Uroczysta gala odbyła się 16 września w chorzowskim 
centrum kultury. 

Lodołamacze
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Dom Kultury w Niewiadomiu organizuje XII Regionalny Konkurs 
Dziennikarski „Świat według ciebie”, adresowany do uczniów klas 
IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjalistów. 

Tematyka prac konkursowych (artykuł prasowy, reportaż, wywiad 
lub recenzja) powinna dotyczyć aktualnych problemów młodych ludzi 
i środowiska, w którym żyją. Tematem może być coś, czego sami do-
świadczyli, czym się interesują lub co zaobserwowali. Liczy się umiejęt-
ność dostrzegania złożoności życia ludzi oraz ich historii. Tekst nie po-
winien być dłuższy niż pięć stron formatu A4 (czcionka nr 12). Każdy 
uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, do której może do-
łączyć zdjęcia. Na prace organizatorzy czekają do 31 października. 
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 22 li-
stopada. Tego dnia z młodymi ludźmi spotka się jedna z jurorek kon-
kursu – Marta Fox, pisarka, dziennikarka, autorka książek dla młodzie-
ży: „Karolina XL”, „Iza Anoreczka”, „Kaśka podrywaczka”, czy „Mag-
da.doc”. Szczegóły konkursu na www.dkniewiadom.eu.              (S)

Barbara Jakubiak, dyrektorka, obchodzącego w tym 
roku swoje 100-lecie, Domu Dziecka serdecznie zapra-
sza byłych wychowanków i pracowników, a także za-
proszonych gości na dzień otwarty, który odbędzie się 
10 października od 9.30 do 15.00. 

W programie jubileuszowych obchodów również:
• 9.10, godz. 18 – uroczysta msza św. w Kościółku Akademic-

kim przy ul. Gliwickiej.
•10.10, godz. 15.30 – gala z okazji 100-lecia Domu Dziecka 

w Teatrze Ziemi Rybnickiej, podczas której odbędzie się pre-
zentacja filmu o historii placówki oraz koncert jubileuszo-
wy w wykonaniu Big Bandu Lothara Dziwoki.
Z okazji jubileuszu dyrektorka Domu Dziecka w Rybniku poszu-

kuje byłych wychowanków, którzy chcieliby wziąć udział w jego 
obchodach (kontakt telefoniczny pod numerem: 32/42 22 147  
lub e-mailowo: biuro@domdziecka.rybnik.pl).

Stulecie
Domu Dziecka

Dziennikarski konkurs 
dla uczniów



Matyldzie bardzo spodobała się klasa szkolna z 1935 roku

Aneta Popiel-Machnicka obok odrestaurowanego domku, który kupiła w Londynie od wnuczki lotnika z Dywizjonu 303
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— Zaczęło się w dzieciństwie, kiedy sama ro-
biłam domki dla lalek – z kartonu, pudełek po 
zapałkach, czy lekarstwach. Później obiecałam 
sobie, że jak będę miała córkę, zrobię dla niej 
wyjątkowy domek z własnych dziecięcych ma-
rzeń – z maleńkimi dywanami, zasłonami, firan-
kami, czy porcelaną. Z czasem okazało, że jeden 
domek to za mało — mówi Aneta Popiel-Mach-
nicka. Dziś ma ich w kolekcji 50. Na wystawie 
w muzeum, którą otwarto 16 września, poka-
zała 35 domków, sklepików i lalkowych pokoi, 
wyposażonych w najdrobniejsze detale, które  

zachwycają precyzją wykonania. W edwar-
diańskim salonie ślubnym znajdziemy wszyst-
ko, czego potrzebowała panna młoda w 1900 
roku. Pani Aneta zainstalowała tam kunsz-
towne, stylowe oświetlenie, a manekiny ubra-
ła w suknie ślubne z epoki i wykonała ma-
leńkie komplety biżuterii, kapelusze, toreb-
ki, gorsety, czy parasolki. W sklepiku bła-
watnym, pełnym pięknych tkanin i artyku-
łów pasmanteryjnych, klientów obsłuży su-
biekt z wąsem, a w dwupokojowym mieszkan-
ku dobrze się zapowiadającego pisarza zoba-
czyć można miniaturową maszynę do pisania 
i książki, a nawet – przerdzewiały prysznic z 

zasłonką i apteczkę z lekarstwami. W klasie  
szkolnej z 1935 roku, wyposażonej w miniaturo-
wy, sprawny dzwonek, stoją ławki szkolne, glo-
bus i tablica, nad drzwiami wisi kolekcja moty-
li, a teczki, zeszyty i przybory do pisania Aneta 
Popiel-Machnicka zrobiła sama. — Teraz każ-
dy przedmiot oceniam pod kątem przydatno-
ści do przerobienia na coś do domku dla lalek. 
Z tych guzików, które ma pani przy marynarce, 
można by zrobić wspaniałe patery — ocenia. 
Apaszka może być kotarą, patyczki do lodów 
świetnie imitują podłogę, koronkową bluzkę  

można zmienić w wiktoriańską suknię ślubną, 
a wzorzyste serwetki – w tapety. — Najtrud-
niejsze jest skompletowanie wyposażenia do da-
nego domku, tak by pochodziło z jednej epoki  
i było w jednej skali. Czasem to detektywistycz-
na praca. Jeżeli nie mogę czegoś kupić lub trzeba 
coś dorobić, zmieniam się w stolarza, glazurni-
ka, krawca, czy elektryka. To świetne hobby, bo 
mam artystyczne ADHD i ciągle muszę coś ro-
bić — śmieje się właścicielka kolekcji, reżyser-
ka filmowa i scenarzystka, która w internecie 
prowadzi stronę internetową, gdzie dzieli się 
swoją pasją (www.belleepoque.pl). Pani Aneta 
nauczyła się też haftować i tkać, a w Rybniku,  

w ramach warsztatów pokazała, jak wykonać 
miniaturową wyprawkę szkolną. — To fanta-
styczna zabawa, w którą może się zaangażować 
cała rodzina — przekonuje. Domki, ich wypo-
sażenie i lalki Aneta Popiel-Machnicka czę-
sto znajduje na targach staroci, w serwisach 
aukcyjnych, a nawet na strychach starych do-
mów. Odrestaurowanie niektórych zajęło jej 
nawet trzy lata, ale są i takie pokoiki, które po-
wstały w jeden weekend. Najstarsza w kolekcji 
jest apteka z 1910 roku, a ostatnio pani Aneta 
pracowała nad dużym domkiem, który kupiła 

w Londynie od wnuczki lotnika z Dywizjo-
nu 303. — Czasem fascynująca jest historia 
ich powstania czy też właścicielek, które się 
nimi bawiły. Przecież te domki ktoś kiedyś ko-
chał — mówi. Wyjątkową kolekcję można 
oglądać w naszym muzeum do 17 listopada,  
a sądząc po słowach podziwu, zwiedzających 
nie powinno zabraknąć, podobnie zresz-
tą, jak w czasie wernisażu. Zachwytu nie 
kryły dzieci; te małe, jak i te dużo starsze.  
— To taki wyjątkowy sposób na powrót do 
lat mojego dzieciństwa — mówiła jedna ze 
zwiedzających, a mała Matylda zapewnia-
ła, że wszystko jej się podoba i chętnie by 
się pobawiła. — Mam nadzieję, że uda mi 
się zainspirować zwiedzających do tworze-
nia własnych domków. Żeby urządzić wyma-

rzone wnętrze w miniaturze nie trzeba ani wiel-
kich kosztów, ani umiejętności. Nawet, kiedy 
coś się nam nie uda, nic się nie stanie. Przecież 
to tylko domki dla lalek — przekonuje Aneta  
Popiel-Machnicka.                                        (S)

Od 1 października Muzeum jest 
czynne we wtorki, czwartki, piątki  
i soboty od 9-15, a w środy od 9-18. 
W niedziele, święta, poniedziałki i dni 
poświąteczne: muzeum jest nieczyn-
ne dla zwiedzających (szczegóły na  
www.muzeum.rybnik.pl). 

Życie na małą skalę
Pokoik dla lalek w drewnianej skrzynce po 

warzywach zrobił dla urodzonej w 1934 w Rydułtowach 
małej Krysi jej ojciec, sanitariusz w rybnickim szpitalu 
psychiatrycznym. Proste meble ze sklejki z pudełka 
po papierosach, miniaturowe kołdry i poduszki, 
uszyte pewnie przez mamę Krysi – są starannie 
odtworzonymi kopiami ówczesnego wyposażenia 
śląskich domów. Drugie życie dała pokoikowi Aneta 
Popiel-Machnicka z Warszawy, która od dziesięciu lat 
restauruje i kolekcjonuje domki dla lalek. 



Patriotyzm i samodzielność były dwoma 
filarami, na których angielski generał Ro-
bert Baden-Powell u progu XX wieku zbu-
dował ogromny ruch młodych ludzi. Skau-
ting, bo taką nazwę zyskało dzieło gene-
rała, szybko stał się potężną organizacją 
zrzeszającą młodych ludzi na całym nie-
malże świecie. W Polsce skauting, głów-
nie za sprawą Andrzeja Małkowskiego, 
zagorzałego patrioty i społecznika z Gali-
cji, przybrał formę harcerstwa. Od ponad 
stu lat pozbawiona niepodległości Polska 
potrzebowała młodych, wyszkolonych oby-
wateli gotowych stanąć do walki o ojczy-
znę. Harcerstwo miało być odpowiedzią 
na te potrzeby. 

Początki rybnickiego harcerstwa sięga-
ją okresu powstań i plebiscytu. Pierwszą 

męską drużyną była założona 24 kwiet-
nia I DH im. Adama Mickiewicza. Kolej-
ne powstawały w następnych tygodniach 
w różnych dzielnicach miasta i okolicz-
nych wsiach. W trakcie drugiego powsta-
nia harcerze wspierali walczących głów-
nie jako kurierzy. Zorganizowali też ak-
cję propagandową przed nadchodzącym 
plebiscytem. W trzecim powstaniu walczy-
li natomiast zbrojnie na terenie Paruszow-
ca. Rybnicki hufiec, jako jednostka nad-
rzędna zrzeszająca drużyny z całej oko-
licy, powstał natomiast już w wolnej Pol-
sce, 3 września 1923 r.  Działając od tam-
tej pory nieprzerwanie, rybnickie harcer-
stwo w ciągu 90 lat wychowało liczne poko-
lenia młodych, oddanych ojczyźnie i spo-
łeczeństwu Polaków. 

90 lat Hufca Ziemi Rybnickiej
Druhny, Druhowie, Instruktorzy
oraz Szanowni Mieszkańcy ziemi rybnickiej!

W kwietniu 1920 roku na ziemi rybnickiej 
powstają pierwsze drużyny harcerskie, które 
podejmują pracę formacyjną młodzieży i włączają 
się w działania pomocnicze i zbrojne podczas 
II i III Powstania Śląskiego, żywiąc jednocześnie 
nadzieję rychłego spotkania Górnego Śląska z Polską  
w nowym organizmie państwowym.

Po przyłączenia Górnego Śląska do Polski, 3 wrze-
śnia 1923 Komenda Chorągwi w Katowicach po-
wołała Hufiec w Rybniku, którego komendantką 
została druhna Zofia Krasińska. Już 8-9 września 
1923 roku zorganizowano I Zlot Hufca, podczas 
którego na rybnickim Rynku odbył się apel, następ-
nie w kościele Matki Boskiej Bolesnej odprawiono 
mszę św., a zajęcia i gry harcerskie przeprowadzo-
no w rozbitym nad rzeką Rudą obozie harcerskim. 
Tu też złożono pierwsze w dziejach hufca przyrze-
czenie harcerskie.

Obchodząc Jubileusz 90-lecia Hufca Ziemi Ryb-
nickiej im. hm. Józefa Pukowca pod honorowym 
patronatem Prezydenta Miasta Rybnika, przywo-
łujemy tamte doniosłe chwile mając jednocześnie 
świadomość odpowiedzialności, jaka na nas spoczy-
wa w przekazywaniu kolejnym pokoleniom młodych 
Polaków harcerskich ideałów zawartych w słowach 
Ojczyzna-Nauka-Cnota.

Niech te obchody jubileuszu 90-lecia są czasem 
radości, zabawy i harcerskiego działania, reflek-
sją nad czasem minionym, wspomnieniem o na-
szych poprzednikach w harcerskich mundurach 
oraz wyrazem uznania dla pracy harcerzy i instruk-
torów, którzy:
• chcą i potrafią przekazać wszystko to, co w po-

nad stuletniej historii harcerstwa było najważ-
niejsze i najcenniejsze w oparciu o uniwersalny i 
niezmienny kanon harcerskich wartości, zapisa-
ny w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzecze-
niu i Prawie Harcerskim 

• przyczyniają się do rozwoju młodych ludzi w taki 
sposób, aby w codziennym działaniu mogli w peł-
ni wykorzystać swoje „talenty”. 

Pozwólcie, że przy tej okazji pogratuluję wszyst-
kim nagrodzonym i wyróżnionym oraz podziękuję 
za dobro uczynione wobec nas wszystkich i każde-
go z osobna, za życzliwość i okazane serce, za wy-
ciąganie do nas każdego dnia pomocnej dłoni, za 
wsparcie materialne i rzeczowe oraz pomoc nie-
zbędną w naszej codziennej pracy.

 Z harcerskim pozdrowieniem 
 Czuwaj!

 Komendant Hufca Ziemi Rybnickiej 
 hm. Jan Bochenek

• Święto zmarłych: dzień lub dwa dni 
przed dniem Wszystkich Świętych ryb-
niccy harcerze sprzątają opuszczone 
groby na cmentarzu komunalnym. 
Zarośniętych i zapomnianych nagrob-
ków nie brakuje, harcerze od kilku już 
lat sprzątają te, o które nikt od daw-
na nie dba. 

• Warta na cmentarzu: tego samego 
dnia zapłoną także harcerskie znicze 
na grobach zmarłych instruktorów 
ZHP, a druhny i druhowie będą peł-
nili tradycyjne warty pod pomnikami 
tych, którzy polegli za ojczyznę.

• Święto 11 listopada: Początki harcer-
stwa związane były z odradzaniem się 
państwa polskiego. To idea niepodle-
głości pchnęła twórców ZHP do za-
wiązania jego szeregów. Dziś w wol-
nej Polsce harcerze nadal składając 
przyrzeczenie, ślubują „... całym ży-
ciem pełnić służbę Bogu i Polsce...”. 

W święto niepodległości nie zabrak-
nie więc także harcerskiego apelu, 
jak i sztandaru i wart podczas uro-
czystości. 

• Światełko Betlejemskie: Przekazy-
wane wśród skautów całego świa-
ta światełko z groty narodzin Jezu-
sowych każdego roku trafia także  
i do Rybnika. Także i w tym roku, kilka 
dni przed świętami Bożego Narodze-
nia, harcerze dostarczą do kościołów 
i najważniejszych urzędów betlejem-
ski płomyk miłości i nadziei.

Najbliższe akcje 
rybnickich harcerzy
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Jak smakuje herbata z pokrzyw? Jak  
w ciemną noc odnaleźć właściwą drogę  
w ciemnym lesie? Jak wygląda wschód 
słońca obserwowany z górskiego grzbietu?  
Dowiedz się! 

Początek kolejnego roku szkolnego to także 
początek kolejnego roku harcerskiego. Po dzie-
sięciu miesiącach zbiórek, gier terenowych, wy-
cieczek i górskich wędrówek, na których harce-
rze zbierają nową wiedzę i umiejętności, przyj-
dzie wreszcie czas na wakacyjny obóz. Dwa ty-
godnie pod namiotami. Czas wypełniony grami 
terenowymi, ogniskami i świetną zabawą w gro-
nie przyjaciół. Ostatnie obozy dobiegły jednak 
końca wraz z zakończeniem wakacji. Od pierw-
szego września harcerze zaczynają kolejny cykl 
zbiórek. Większość drużyn zapewne we wrześniu 
czy październiku wybierze się jeszcze na kilku-
dniowe biwaki. Dołącz do nich. Masz ochotę na 
przygodę? Chcesz się sprawdzić w nietypowych 
warunkach – zobaczyć, jak sobie poradzisz na 
kilkudniowej wędrówce, górskiej wspinaczce, 
czy spływie kajakowym? Może wolisz się prze-
konać, czy potrafisz rozpalić ognisko z mokrego  

drewna, rozbić namiot nocą lub odnaleźć wła-
ściwą drogę w gęstym lesie? A może po prostu 
chcesz poznać nowych, fajnych ludzi, z którymi 
da się ciekawie spędzić czas wolny? Jeśli na któ-
rekolwiek pytanie odpowiedziałeś twierdząco, to 
harcerstwo jest dla Ciebie. Nie jesteś pewien? 
Sprawdź. To nic nie kosztuje. Możesz przyjść na 
jedną, czy dwie zbiórki, zupełnie bez zobowią-
zań. Poznasz ludzi w drużynie, zobaczysz, co ro-
bią, zapytasz, jakie mają plany i sam podejmiesz 
decyzję, czy masz ochotę na taką przygodę. Sze-
rokie spektrum działalności pozwala wszystkim 
młodym ludziom odnaleźć cząstkę dla siebie. 
Nic nie tracisz, a naprawdę wiele możesz zyskać.  
W Rybniku działa wiele drużyn, zarówno dla 
młodszych, jak i starszych uczniów. Wśród har-
cerzy są tacy, którzy zaczynali swoją przygodę z 
ZHP w wieku pięciu lat, jak i tacy, którzy harce-
rzami stawali się mając lat 20.  Teraz kolej na Cie-
bie albo na kogoś z Twoich najbliższych. Dzieci, 
wnuki? Nie pozwól, żeby siedziały przed telewi-
zorem czy komputerem cały dzień. Wyślij je na 
harcerską zbiórkę, a przekonasz się, że któregoś 
dnia szczerze Ci podziękują!

Rybnickie drużyny:

• Centrum:
 1 DH ,,Zapomniany górski szlak”, zbiórki w SP nr 1
 5 DH „Podziemni”, zbiórki w SP nr 5
 34 DH „Watra”, zbiórki w SP nr 34
 9 DH „Kremenaros”, zbiórki w harcówce 

przy ul. Dąbrówki 3d
• Chwałowice:
 8 DH ,,Krzyż Południa’’, zbiórki w SP nr 13
• Gaszowice:
 27 DH „Pogodne Serca”, zbiórki w SP  

w Gaszowicach (dodatkowo działa także 
zastęp w Suminie)

• Gotartowice:
 13 Ratownicza Drużyna Harcerska  

,,Bratnie Dłonie’’, zbiórki w SP nr 20
 16 DH ,,Bratnie Serca’’,  zbiórki w SP nr 20
• Niedobczyce:
 30 DH „Szybkie Błyskawice”, zbiórki w SP 

nr 21
• Niewiadom:
 15 DH „Spóźniony wędrowiec”, zbiórki  

w G nr 12
• Orzepowice:
 6 HDŻ – zbiórki na stanicy wodnej nad Za-

lewem Rybnickim

Szymon Marszałek, harcerz 30 DH
Harcerstwo jest bar-

dzo ważną rzeczą  
w moim życiu. To jest 
w zasadzie moja pasja, 
styl życia. Dzięki harcer-
stwu można się świet-
nie bawić, ale to także 
praca i obowiązki. Na-
sze prawo i przyrzecze-
nie stawiają przed każ-
dym z nas szereg wymagań, ale uważam, 
że warto iść z nimi przez życie. A poza tym 
dla mnie wszyscy harcerze to jedna wiel-
ka rodzina.

Agnieszka Oleś, 
członkini komendy hufca
Harce r s two  j e s t 

przede wszystkim wiel-
ką przygodą, która daje 
młodemu człowiekowi 
możliwość poznania 
siebie i świata. Uczy pa-
triotyzmu, samodziel-
ności, życiowej zarad-
ności i odpowiedzial-
ności za siebie i drugie-
go człowieka, a także współpracy w grupie. 
Dla mnie harcerstwo zawsze było drugim 
domem. To, co w nim jest piękne, to przede 
wszystkim ludzie, którzy je tworzą. W szere-
gach ZHP każdy zawiązuje wiele znajomo-
ści, które nierzadko przeradzają się wielolet-
nie przyjaźnie. Klimat jaki panuje na biwa-
kach, rajdach czy obozach sprawia, że czę-
sto czujemy się tam jak w domu.

Piotr Grabowski, 
przewodniczący kręgu instruktorskiego 
Harcerstwo jest or-

ganizacją dla młodych 
ludzi, która pomaga 
w ich wychowywaniu 
i kształtowaniu cha-
rakterów. W pewnym 
wieku człowiek staje 
się jednak dorosły, a 
wtedy może albo zre-
zygnować, albo zostać 
instruktorem ZHP i nadal działać, przeka-
zując harcerskie ideały młodszym. Osobi-
ście wiele zawdzięczam harcerstwu. Tam 
poznałem najlepszych przyjaciół, a nawet 
żonę. Uważam, że harcerstwo uczy odpo-
wiedzialności i wytrwałości w dążeniu do 
postawionych sobie celów, ale jest również 
bardzo dobrą zabawą.

Hufiec Ziemi Rybnickiej według ostatniego spisu harcerskiego liczy 570 harcerzy 
zrzeszonych w gromadach zuchowych, drużynach harcerskich i kręgach instruktorskich.

Gromady Zuchowe:

• Centrum:
 2 GZ  „Szóstkowe żywioły”, zbiórki w SP 

nr 2
 14 GZ „Bajkowy wóz”, zbiórki w SP nr 34
 próbna GZ działająca w SP nr 1 

• Boguszowice:
 7 GZ „Przyjaciele słońca”, zbiórki w SP nr 18
• Golejów:
 próbna GZ, zbiórki w SP nr 4
• Gotartowice:
 11 GZ „Leśne skrzaty”, zbiórki w SP nr 20

Zostań harcerzem
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Drugi dom rybnickich harcerzy, bo tym 
bez wątpienia jest właśnie obozowy ośrodek 
hufca w Wapienicy u podnóża Beskidu Ślą-
skiego, jest dobrze znany każdemu, kto kie-
dykolwiek znalazł się w szeregach rybnic-
kich harcerzy. 

Zaraz za bramą, która każdego wita harcer-
skim „Czuwaj!” znajduje się „centralka”. To tam 
każdego dnia wartę pełnią dzieci wypoczywają-
ce na obozie w tzw. kempingach, znajdujących 
się na pierwszej polanie. Cały ośrodek składa się  
z bowiem z dwóch polan połączonych Willy stras-
se i wyspy, ale po kolei. Pierwsza polana to cała 
infrastruktura, to właśnie wspomniane wcześniej 
drewniane kempingi, to magazyn, sklepik, do-
mek piguły (czyli obozowej pielęgniarki) i izo-
latka. Tam znajduje się także najnowsza inwe-
stycja naszego hufca, czyli Dom Zucha. Potężny 
obiekt przystosowany do wypoczynku 50 dzie-
ci (chwilowo, bo druga część otwarta zostanie 
w przyszłym roku). Poza pokojami dla najmłod-
szych jest tam także jadalnia, z której korzystają 
wszyscy obozowicze. Najmłodsze dzieci, nie tylko 
zuszki, bo do Wapienicy na wakacje często przy-
jeżdżają także dzieci niezrzeszone w ZHP, nocu-
ją właśnie w Domu Zucha albo w kempingach. 
Starsi harcerze nie mają już takich luksusowych 

warunków, ale w sumie za to wła-
śnie najbardziej kochają Wapie-
nicę. Żeby zajrzeć do obozu tych 
starszych musimy pokonać słyn-
ną Willy strasse – biegnącą przez 
las wąską drogę, którą docieramy 
na drugą polanę. Spacer w dzień 
zajmuje nie więcej niż minutę, ale 
pokonanie tej trasy nocą, bez latarki (a tak ba-
wią się nasi harcerze) jest już o wiele trudniej-
sze. Każdy krok trzeba stawiać bardzo ostrożnie, 
żeby nie zgubić spod stóp wąskiej ścieżki, bo jak 
już wejdzie się w las, to ciężko znaleźć z powro-
tem drogę. Czasem łatwiej z zamkniętymi oczy-
ma. Nocą w lesie i tak jest ciemno, wzrok zawo-
dzi, a wyłączenie jednego ze zmysłów wyostrza 
inne. Na końcu Willy znajduje się duża otwar-
ta polana, na niej kilkanaście rozstawionych na-
miotów. W ciągu wakacji można tu zmieścić kil-
ka obozów obok siebie. Harcerze nocują w woj-
skowych namiotach, wyposażonych w drewniane 
podłogi, metalowe półki i składane łóżka-kana-
dyjki. To i tak dużo. Kiedyś nie było łóżek, trze-
ba było samemu robić sienniki, ba, nie było na-
wet podłóg, więc jak padał deszcz, to w namio-
tach stały kałuże, lub nawet przepływały rzeczki. 
Dziś są i kanadyjki i podłogi, ale młodzi ludzie 

i tak najbardziej lubią spać w samych śpiworach 
przy ognisku, albo bezpośrednio pod gołym nie-
bem, a niebo w Wapienicy jest naprawdę pięk-
ne. Oddalony od rozświetlonych centrów ośro-
dek daje możliwość podziwiania niezliczonych 
konstelacji. Każdej nocy ktoś w te gwiazdy spo-
gląda. Co noc obozu pilnuje bowiem warta, bo 
obóz harcerski to nie tylko zabawa, to także obo-
wiązki, więc dwóch wartowników, zmieniająych 
się co dwie godziny z następnymi, pilnuje obo-
zu, aby inni mogli spokojnie spać. A w dzień? 
Zabawa, nauka, harcerstwo. Gry terenowe, gór-
skie wycieczki, harcerskie apele, nauka pierw-
szej pomocy, terenoznawstwa, pionierki, zajęcia 
sportowe i artystyczne, musztra, podchody, no 
i oczywiście wieczorne ognisko z gawędą i gita-
rami. Życie na obozie płynie własnym rytmem, 
który poznać można w zasadzie jedynie w jeden 
sposób – osobiście. 

Laska skautowa
W początkach angielskiego skautingu jednym z elementów obo-

wiązkowego wyposażenia była tzw. laska skautowa. 
Długi, prosty kij, sięgający właścicielowi przynajmniej do brody przy-

dawał się skautom nie tylko w trakcie długich wędrówek. Polscy harce-
rze dawniej także nosili ze sobą laski, z czasem zwyczaj ten zaczął za-
nikać, a sama laska stała się tylko tradycyjnym dodatkiem, co prawda 
rzadko używanym, ale nadal występującym w obrzędowości niektórych 
drużyn. Współcześnie laska harcerska nabrała także innego, symbo-
licznego znaczenia. Druhowie często wręczają ją zasłużonym dla har-
cerstwa osobom. Pierwszą tego typu laskę otrzymał od harcerzy pa-
pież Jan Paweł II. Harcerze rybnickiego hufca w ubiegłym roku laską 
skautową uhonorowali prezydenta miasta Adama Fudalego. W tym 
roku natomiast, swoje podziękowanie za wsparcie hufca i poszczegól-
nych drużyn, wyrażone w symbolicznym drzewcu skautowej laski har-
cerze, złożyli na ręce zastępczyni prezydenta Ewy Ryszki.

Wapienica

Ewa Ryszka, zastępczyni prezydenta miasta Laskę Skautową odebrała z rąk Krzysztofa Budzińskiego, 
zastępcy naczelnika ZHP, któremu asystowali komendant śląskiej chorągwi Andrzej Lichota (pierwszy  
z prawej) i komendant rybnickiego hufca Jan Bochenek
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Najmłodsze zuchy oraz kil-
ka pokoleń rybnickich harce-
rzy świętowało jubileusz huf-
ca w sobotę 21 września na te-
renie akademickiego kampu-
su. Młodzież z kilku drużyn roz-
biła tam harcerski miniobóz, pre-
zentując z jednej strony swoje do-
konania i osiągnięcia, a z drugiej 
sprzęt z jakiego korzystają m.in. 
w czasie wakacyjnych obozów i 
eskapad. 

Po uroczystym jubileuszowym 
apelu, w którym udział wzię-
li m.in. Krzysztof Budziński, za-
stępca naczelnika ZHP i An-
drzej Lichota, komendant Cho-
rągwi Śląskiej ZHP, rozpoczęła 
się część oficjalna jubileuszowych 
uroczystości, w czasie której wrę-
czyli oni laskę skautową druhnie 
Ewie, czyli Ewie Ryszce, zastęp-
czyni prezydenta miasta. — Od-
bieram to wyróżnienie w imieniu 

tych wszystkich osób, które na róż-
ne sposoby wspierają rybnickich 
harcerzy, a dobro naszego hufca 
leży im na sercu — mówiła Ewa 
Ryszka po otrzymaniu tego wy-
jątkowego, również w formie, wy-
różnienia. Rybnicki hufiec jest w 
tej chwili jedynym w Polsce, któ-
ry może się poszczycić dwoma ta-
kimi wyróżnieniami (w ubiegłym 
roku otrzymał je Adam Fudali, 
prezydent miasta). Do tej pory w 
całym województwie śląskim wrę-
czono 16 lasek skautowych.  

Przedstawiciele harcerskich 
władz naczelnych wręczyli też 
wyróżnionym członkom kadry 
rybnickiego hufca złote, srebrne 
i brązowe krzyże „Za zasługi dla 
ZHP”. Złote otrzymały: Kazimie-
ra Musiolik, Katarzyna Trzebunia 
i Dominika Nadolny; srebrne: Jan 
Bochenek i Iwona Ucher, zaś brą-
zowe: Patrycja Bielaczek, Wie-

sława Gorywoda i Grze-
gorz Trzebunia. Wśród ko-
lejnych wyróżnień wręczo-
nych osobom zasłużonym 
dla rybnickiego harcerstwa 
znalazło się 12 pamiątko-
wych, harcerskich lalek. 
Malutkie  mundurki uszy-
ła druhna Janina Brychcy. 

Komendant rybnickiego 
hufca Jan Bochenek szcze-

gólne podziękowania za pomoc 
i wspieranie harcerzy skierował 
m.in. do dyrektorów szkół, przy 
których działają drużyny harcer-
skie i gromady zuchowe.

Wieczorem w kampusie ks. 
Marek Bernacki, przewodniczą-
cy Rady Przyjaciół Rybnickiego 
Hufca ZHP i ks. Rafał Śpiewak, 
rybnicki duszpasterz akademic-
ki odprawili mszę polową w in-
tencji wszystkich pokoleń rybnic-
kich harcerzy. 

(WaT)    

Harcerski obóz 
w akademickim kampusie
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Katarzyna Lenczewska, prowadząca działającą 
od 2011 roku przy SP nr 5 drużynę harcerską 
Podziemni, do której należą m.in. podopieczni 
Domu Dziecka wygrała tegoroczny konkurs na 
najlepszą drużynową rybnickiego hufca. W czasie 
jubileuszowych uroczystości otrzymała w nagrodę 
jedną z jubileuszowych lalek przygotowanych przez 
druhnę Janinę Brychcy.         
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Przed nami tegoroczna edycja Rybnic-
kiej Jesieni Kabaretowej, czyli Ryjek nr 18. 

Rozpocznie się w czwartek 24 października 
w Klubie Energetyka i zakończy w niedzielę 27 
października koncertem finałowym w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej. Dodatkowo w poniedziałek 
28 października w TZR telewizja Polsat będzie 
rejestrować jubileuszowy benefis Jerzego Kry-
szaka i jego gości. Zapewne, jak co roku wie-
le emocji wzbudzi sprzedaż biletów, które co 
roku rozchodzą się w rekordowym tempie. Po-
dobnie, jak w ostatnich latach będzie je można 
kupić wyłącznie przez internet, tyle, że tym ra-
zem za pośrednictwem nie jednego, a dwóch 
biletowych portali. Sprzedaż biletów ma ru-
szyć 14 października w samo południe. Szcze-
góły na stronie internetowej (www.ryjek.eu).

Program Ryjka: 24.10, g. 16.45 (KE): 
On Ryj Show (Katarzyna Piasecka, Grze-
gorz Poloczek, Antoni Syrek-Dąbrowski 

i Marcin Wójcik); Wryjek (Made in Chi-
na, Drzewo A Gada, Kabaret 44-200, Kim 
Williams, Project Ancla); 25.10, g. 16.45 
(KE): konkurs główny (cz.1) i konkurs  
o  Z ł o t ą  K a s e t ę ;  2 6 . 1 0 ,  g . 
15.45(KE): konkurs główny (cz.2) 
i konkurs o Melodyjną nagro-
dę im. Artura; 27.10, g. 18.30 
(TZR): koncert finałowy z udzia-
łem uczestników konkursu główne-
go oraz zwycięzców On Ryj Show 

i Wryjka. Prowadzenie Kabaret Młodych 
Panów; 28.10, g. 18.30 (TZR): Postrzy-
żyny, czyli jubileusz Jerzego Kryszaka 
(Marian Opania, Mieczysław Szcześniak, 
Ani Mru Mru, Kabaret Młodych Panów).

W konkursie głównym Ryjka udział wezmą: 
Ani Mru Mru, Grupa MoCarta, Limo, Smile, 
Jurki, Czesuaf, Kałamasz, Formacja Chatelet 
i kabaret K2 oraz zwycięzcy Wryjka i One Ryj 
Show.                                                     (WaT)

Pełnoletni

W tegorocznym ryjkowym konkursie znów weźmie udział 
kabaret Ani Mru Mru, który na ubiegłorocznym Ryjku 
pokazał m.in. skecz z pierzem
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W Popielowie i Radziejowie święto plonów 
organizowane jest od lat. — Pamiętam dożyn-
ki z czasów, gdy byłem małym chłopcem. Wtedy 
w korowodzie jechały furmanki i wozy. Dzisiaj to 
przede wszystkim nowoczesny sprzęt — wspomi-
na Wiktor Adamczyk, prezes kółka rolniczego 

w Popielowie, które wspólnie z radami obydwu 
dzielnic, tutejszymi strażakami – ochotnikami, 
kołem gospodyń wiejskich oraz domem kultu-
ry w Niedobczycach przygotowało tegoroczne 
święto plonów. Uroczystość tradycyjnie rozpo-
częła msza dożynkowa w kościele Trójcy Prze-
najświętszej w Popielowie. Ceremonia, którą 
poprowadził ks. Antoni Odróbka miała wyjąt-
kowo uroczysty charakter. W jej trakcie rolni-
cy dziękowali za plony, a strażacy z popielow-
skiej Ochotniczej Straży Pożarnej za równe 105 

lat istnienia jednostki. Do barwnego korowodu, 
który po mszy przejechał na teren OSP, stawi-
ło się ponad 20 pojazdów. Były traktory, wozy 
strażackie, a nawet eleganckie bryczki, w któ-
rych zasiedli m.in. radni, przedstawiciele rad 
dzielnic oraz wiceprezydent Michał Śmigielski. 

— Nasza tradycja na-
kazuje szanować chleb 
i dzielić się nim. Niech 
zatem to dzielenie się 
chlebem dożynkowym 
będzie symbolem tego,  
że jesteśmy jedną rodzi-
ną i jedną wspólnotą 
samorządową — mó-
wił wiceprezydent od-
bierając świeżo wypie-
czony bochenek od sta-
rostów dożynek: He-
leny Spandel z koła 
gospodyń wiejskich  
i wspomnianego Wik-
tora Adamczyka.  

Popielów i Radzie-
jów to dzielnice miasta, które wciąż zachowu-
ją swój rolniczy charakter. Pomagają w tym 
środki unijne, dzięki którym w gospodarstwach  
z roku na rok przybywa sprzętu: — Nowocze-
sne traktory, pięć kombajnów, tyle samo pras do 
słomy… Mamy tyle sprzętu, że moglibyśmy jesz-
cze obsłużyć inne miejscowości. Mam wrażenie, 
że na tym polu nasi gospodarze rywalizują  mie-
dzy sobą.  To dobrze, bo jak na placu stoją po trzy, 
cztery ciągniki, to znaczy, że rolnikom dobrze się 
wiedzie — mówi Wiktor Adamczyk. Przyznaje, 

że mimo anomalii pogodowych ten rok nie był 
dla nich najgorszy, a zbiory pszenżyta, pszenicy  
i kukurydzy utrzymały się na przyzwoitym pozio-
mie. Święto plonów zakończyła tradycyjna, do-
żynkowa zabawa, w trakcie której nie zabrakło 
pysznego, śląskiego kołocza, dobrego humoru 
i występów artystycznych.

Hucznie świętowali również rolnicy z Gotar-
towic i Boguszowic Starych. — Co roku na-
sze dożynki przygotowują rady obydwu dzielnic 
oraz parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Boguszowicach Starych — mówi Jan Zimoń-
czyk, koordynator imprezy. W niedzielę 8 wrze-
śnia, niemal 20 pojazdów uformowało odświęt-
ny korowód, który spod remizy OSP w Gotar-
towicach przejechał do Boguszowic na uroczy-
stą mszę pod przewodnictwem ks. Krzysztofa 
Błotko. Odświętnie przystrojone bryczki prze-
wiozły m.in. członków rad obu dzielnic, rad-
nego Jana Murę oraz starostów tegoroczne-
go święta plonów: Annę Pierchałę z koła go-
spodyń wiejskich w Gotartowicach oraz Alfre-
da Zniszczoła, gospodarza z Boguszowic, któ-
ry od 13 lat uczestniczy w korowodzie. Okaza-
ły dożynkowy wieniec uplotły członkinie KGW, 
a w przygotowanie uroczystości włączyli się też 
pozostali mieszkańcy obu dzielnic. Właścicie-
le domów znajdujących się na trasie korowo-
du udekorowali swoje posesje, a 20 wystawców 
wzięło udział w Ogrodzie pasjonatów, zorgani-
zowanym na terenie ogrodu farskiego w Bogu-
szowicach, gdzie po południu odbył się tradycyj-
ny festyn. Tam zaprezentowali swoje, nierzad-
ko zaskakujące zainteresowania i umiejętności. 
Byli m.in. kolekcjonerzy, autorki prac ręcznych, 
szczudlarze, oraz hodowcy kanarków i … mró-
wek. Nie zabrakło swojskiego jedzenia, wystę-
pów artystycznych, pokazów ognia oraz nagród: 
dla Mariana Zimończyka, który najefektowniej 
przystroił pojazd jadący w korowodzie oraz dla 
wielopokoleniowej rodziny Elżbiety i Alojzego 
Pawelów za najlepiej udekorowaną posesję na 
trasie przejazdu.                                               (D)

Były plony, są i dożynki

Dożynkowe korowody przejechały w tym roku przez Popielów i Radziejów oraz 
Gotartowice i Boguszowice Stare. To jedne z niewielu dzielnic Rybnika, które za-
chowały jeszcze swój rolniczy charakter. Tutejsi gospodarze wciąż hołdują wielo-
wiekowej tradycji, zgodnie z którą po ukończeniu żniw świętują i dziękują za plony. 

W  Po p i e l o w i e  c h l e b  w y p i e c z o n y 
z  tegorocznego  z i a rna  p rzekaza l i 
wiceprezydentowi Michałowi Śmigielskiemu 
starostowie dożynek: Helena Spandel  
i Wiktor Adamczyk
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Praca na gospodarce może być dobrym 
źródłem utrzymania?

W tej chwili traktuję to jako hobby, bo z pra-
cy na roli trudno jest wyżyć. Kilka hektarów zie-
mi, dziesięć tuczników albo kilka byków to zbyt 
mało, bo zyski nie pokrywają kosztów. Tylko 
duże gospodarstwo może przynieść konkretne 
dochody. Kiedyś rocznie hodowałem i sprzeda-
wałem dwie i pół tony żywca. W tym roku zre-
zygnowałem z hodowli, bo pokonał mnie spa-
dek cen, susza i dzika zwierzyna.

Dzika zwierzyna niszczy uprawy?  
W poszukiwaniu pożywienia dziki i sarny pu-

stoszą pola i łąki. Niszczą miejsca, w których 
rośnie najlepsza trawa. W jedną noc potrafią 
przeorać cały hektar. Musiałem zlikwidować 
łąkę, na której dotąd wypasałem byki i zrobić 
z niej pole. Odtworzenie łąki jest bardzo kosz-
towne. Nie ma pewności, że dziki nie wrócą za 
rok, a wszystkiego zagrodzić się nie da. Dzikie 
zwierzęta podchodzą coraz bliżej, mają swoje 
stałe trasy – idą przez Boguszowice do Chwa-
łowic, dwa dni później wracają przez Gotarto-
wice. Od czterech lat ich obecność jest trud-
na do zniesienia. Swoje zrobiły też autostra-
da i nowe drogi.  

Przejmując ziemię kontynuował Pan ro-
dzinne tradycje? 

Tak, jestem rolnikiem z dziada pradziada. 
Mój pradziadek miał bardzo dużo ziemi, któ-
ra była przepisywana kolejnym pokoleniom. 
Tu się urodziłem. Było nas pięciu braci, więc 
wszyscy od najmłodszych lat pomagaliśmy ro-
dzicom. Z czasem przejąłem rodzinne go-
spodarstwo. Kiedyś Gortatowice były typową 
wsią. W każdej zagrodzie była jedna, dwie kro-
wy, ewentualnie koza. Z czasem ludzie zaczęli 
odchodzić do pracy w przemyśle i zostało tyl-
ko czterech, pięciu gospodarzy. Nie ma za to 
ani jednej krowy i żadnego konia. Moi rodzice 
hodowali krowy, świnie i drób. Uprawiali żyto 
i pszenicę. Sprzedawali mięso. Nigdy się nie 
buntowałem, bo praca w gospodarstwie bardzo 
mi się podobała. Wtedy była bardziej fizyczna 
niż mechaniczna. Ale rolnik pracy się nie boi. 
Dzisiaj używamy więcej sprzętu. Jest nieco lżej, 
jednak koszty produkcji są wyższe. Za kilo-
gram świniny można kupić litr ropy do traktora.  
To niewiele, bo ciągnik na dziesięciu litrach zro-
bi zaledwie pięć kilometrów. Nie ukończyłem 
szkoły rolniczej, mój wyuczony zawód to sto-
larz, a przez 25 lat pracowałem na kopalni, je-
stem więc tzw. chłopo-robotnikiem. Po szych-
cie wraz z żoną i dziećmi zajmowałem się go-
spodarstwem. Gdyby nie górnicza emerytura, 
dzisiaj z rolnictwa nie utrzymałbym rodziny. 

Jak duże jest pańskie gospodarstwo?
Uprawiam osiem hektarów ziemi: pszenicę, 

jęczmień, żyto i owies. W tym roku z powodu 
suszy i dzików plony były niskie; zazwyczaj zbie-
ram 1500 kostek siana, teraz tylko 500. Mam 
też trochę sprzętu: dwa ciągniki, prasę do sło-
my, rozrzutnik, przewracarkę do siana, roz-

siewacz nawozów, glebogryzarkę, kultywator, 
brony. Zamiast byków hoduję kury, gęsi i in-
dyki, które sprzedaję indywidualnym odbior-
com. Mam stałych klientów, którzy chcą jeść 
drób bez dopalaczy i zdrowe jajka od kur bie-
gających na świeżym powietrzu.

Czy małe gospodarstwa mają szan-
se przetrwać? Żywność, którą kupuje-
my w sklepach pochodzi głównie z wiel-
kich farm...

Niestety drobne rolnictwo zanika. Dzisiaj 
mamy do czynienia z fabrykami produkujący-
mi żywność, które dla zwiększenia wydajności 
stosują wszystkie dostępne specyfiki. Z hekta-
ra mają 12 ton zbiorów. Wie pani, co tam trze-
ba dołożyć, by uzyskać taki wynik? Drobnego 
rolnika niszczy nieprzewidywalność i kapryśna 
pogoda. Nie wszyscy szanują naszą pracę. Prze-
jeżdżają po łąkach kładami i rowerami, space-
rują po zbożu, zadeptują młode rośliny. A my 
jesteśmy kontrolowani. Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa, która każde-
go roku przekazuje unijne dotacje robi zdję-
cia satelitarne, mierzy pola GPSem, prowadzi 
kontrole weterynaryjne. Trzeba uprawiać to, 
co się zadeklarowało, bo satelita wszystko wy-
łapie. Dzisiaj chyba nikt nie narzeka na inte-
grację z unią, mimo, że drobne gospodarstwa 
wiele na tym nie skorzystały. Dofinansowanie 
trafia głównie do wielkich farm, choć są pomy-
sły, by większa pula pieniędzy wspierała też ta-
kich drobnych rolników jak ja. 

Czy myślał Pan o powiększeniu gospo-

darstwa albo o stworzeniu gospodarstwa 
ekologicznego? Coraz więcej osób doce-
nia przecież zalety zdrowej, a nie tylko ta-
niej żywności 

Mieszkamy w granicach miasta, więc nie 
możemy rozbudowywać naszych gospodarstw. 
Gdyby pojawiły się perspektywy rozwoju, to 
może któreś z moich dzieci zostałoby na gospo-
darce. By uzyskać certyfikat produktu ekolo-
gicznego trzeba spełnić wiele warunków i prze-

strzegać rygorystycznych norm i procedur. Poza 
tym rolnika gonią finanse. Bez przerwy trzeba 
liczyć co się opłaci. A opłaca się coraz mniej, 
bo na wszystko spadły ceny. Kiedy w latach 80. 
ubiegłego wieku brakowało żywności, a mię-
so było na kartki, górnik za jednego tucznika 
musiał oddać całą „barbórkę”. Dzisiaj za jed-
ną „barbórkę” kupi ich pięć. W tym roku w są-
siednich krajach był duży urodzaj. Rolnicy na 
Ukrainie, w Rosji, czy w Niemczech namłóci-
li bardzo dużo zboża. Jak je rzucą na rynek, to 
w Polsce po raz kolejny spadną ceny. Kilka lat 
temu było odwrotnie. Na Opolszczyznę przy-
jeżdżały francuskie i niemieckie tiry, które wy-
woziły zboże prosto z pól.  

Jak wyglądałoby Pana wymarzone go-
spodarstwo?

Marzy mi się sto hektarów łąki, na której pa-
słaby się co najmniej setka dorodnych byków. 
Każdego dnia bym to stadko obchodził, doglą-
dał i patrzył jak zdrowo rośnie…    

Rozmawiała 
Dominika Ingram-Nowaczyk

Ro ln ik  z  Rybnika
 — W tym roku pokonały mnie susza, niskie ceny i dzika zwierzyna — mówi 

Stefan Sobik z Gotartowic. Pod koniec lat 90. był pierwszym rolnikiem, który  
w dożynkowym korowodzie pojechał własnym traktorem. Nam opowiedział  
o swoim rodzinnym gospodarstwie.  

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 27
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Jeszcze przed rokiem pan Stefan 
Sobik hodował stado byków. 
Teraz w jego gospodarstwie 
królują gęsi, kaczki i kury



informator

30 września
poniedziałek

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: se-
ans Dyskusyjnego Klubu Filmowego 
„Ekran” – „Pan Lazhar”.

2 października
ŚRODA

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: 
Czas na kino – seans filmowy dla dzie-
ci i młodzieży. 

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam 
Session – wieczór z muzyką na żywo.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Plejada Dobrych Filmów – seans  
z cyklu „Świat wg Larsa von Triera”.

• 19.00 – Dom Kultury w Niewiado-
miu: Czas na Kino – seans filmowy 
dla dorosłych. 

3 października
CZWARTEK

• 17.00 – Biblioteka główna: Ogólno-
polski Tydzień Książek Zakazanych 
– prelekcja na temat książek zaka-
zanych i słuchanie „zakazanych” au-
diobooków.

• 21.00 – Kulturalny Club: koncert ze-
społu Coria (rock/metal).

4 października
PIĄTEK

• 18.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: 
Hajer w Ameryce Południowej – spo-
tkanie z cyklu „Podróże małe i duże” z 
podróżnikiem Mieczysławem Bieńkiem. 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Dobry 
wieczór kawalerski – spektakl ko-
mediowy z udziałem m.in. Mateusza 
Damięckiego, Tomasza Borkowskiego  
i Michała Milowicza. 

• 21.00 – Kulturalny Club: Heavy Men-
tal i przyjaciele – koncert hip-hopowy.

5 października
SOBOTA

• 17.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Międzynarodowy Konkurs Fotografii 

Przemysłowej i Industrialnej – FOTO-
PEIN 7 – ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród.

6 października
NIEDZIELA

• 16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Tajem-
nica Skarbu na Kurzej Nóżce – inte-
raktywny spektakl dla dzieci, w wy-
konaniu teatru Trip ze Świętochłowic. 

7 października
PONIEDZIAŁEK

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: XX Kon-
frontacje Filmowe – filmy: „Siedmiu  
psychopatów” i  „7  dni  w  Hawanie”. 

9 października
ŚRODA

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: 
Czas na kino – seans filmowy dla dzie-
ci i młodzieży. 

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam 
Session – wieczór z muzyką na żywo.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Plejada Dobrych Filmów – seans  
z cyklu „Świat wg Larsa von Triera”.

10 października
CZWARTEK

• 20.30 – Kulturalny Club: koncert ze-
społu Starvin Marvin. 

11 października
PIĄTEK

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Akwa-
rela, realizm, ilustracja – wernisaż 
wystawy obrazów malarza Krzyszto-
fa Dublewskiego.

• 20.00 – White Monkey: koncert Kuby 
Blokesza

12 października
SOBOTA

• 15.00-17.00 – Biblioteka główna: 
Swap książkowy, czyli wymiana 
książek. 

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Chwi-
la Nieuwagi i goście – koncert pro-
mujący drugi album studyjny rybnic-
kiej grupy, pt. „Miszung”.

13 października
NIEDZIELA

• 17.00 – Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” w 
Niewiadomiu – „6 na 6” na Ignacym 
– koncert zespołu wokalnego i werni-
saż wystawy fotografii Agnieszki Fałat.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Wese-
le na Górnym Śląsku – spektakl ze-
społu „Śląsk” inaugurujący 44 Rybnic-
kie Dni Literatury, które potrwają do 
19 października (szczegółowy pro-
gram na str. 35) 

• 19.00 – Dom Kultury w Boguszowi-
cach: Boguszowicka Scena Teatrów 
Profesjonalnych – spektakl „Zbrod-
nia” na motywach opowiadania Gom-
browicza w wykonaniu Teatru Polskie-
go z Bielska-Białej. 

14 października
PONIEDZIAŁEK

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: XX Kon-
frontacje Filmowe: filmy „Wypełnić  
pustkę” i „Dziewczyna  w  trampkach”. 

16 października
ŚRODA

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: 
Czas na kino – seans filmowy dla dzie-
ci i młodzieży.

• 17.00 – Muzeum: Czerwony kaptu-
rek – spektakl dla dzieci, w wykona-
niu Teatru Lalek „Pinokio”.  

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam 
Session – wieczór z muzyką na żywo. 

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowi-
cach: Plejada Dobrych Filmów – se-
ans filmowy z cyklu „Świat wg Lar-
sa von Triera”.

17 października
CZWARTEK

• 19.15 – Kościół Królowej Aposto-
łów (Śródmieście): Rybnicki wieczór 

chwały (cykl spotkań modlitewnych  
z muzyką na żywo).

• 20.00 – Kulturalny Club: KCowe Jam 
Session – comiesięczne spotkanie  
z muzyką na żywo. KC zaprasza 
wszystkich, których łączy muzyka.

18 października 
PIĄTEK

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: 
Warsztatowe powtórki – zajęcia z rę-
kodzieła, m.in. z filcowania na sucho, 
czy decoupage’u.

• 18.00 – Dom Kultury w Boguszowi-
cach: XII Boguszowickie Dni Mło-
dych: wystawy, pokazy kina offowe-
go oraz koncerty – Sari Ska Band, Cała 
Góra Barwinków i chorwacki zespół 
Božje Ovčice.

• 19.00 – Wierzbowe Zacisze: Kajetan 
Drozd akustycznie – koncert blueso-
wy z cyklu „Kulturalnie – kameralnie”. 

• 20.00 – Kulturalny Club: koncert ra-
pera Vixena – support: Czysty Umysł 
i Pet Petter.

19 października
SOBOTA

• 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: warsz-
taty artystyczne Filcowane torebki 
(zapisy do 13 października w dzia-
le reklamy, prowadzenie: Barba-
ra Budka).

• 15.00-17.00 – Biblioteka główna: 
Swap książkowy, czyli wymiana 
książek. 

• 16.00 – Dom Kultury w Boguszowi-
cach: XII Boguszowickie Dni Mło-
dych: wystawy, pokazy kina offowe-
go i koncerty, m.in. zespołów Kry-
zys, Apteka, The Abstinents, czy Nie-
Typowy Stan.

• 16.30 – Dom Kultury w Niewiado-
miu: Halloween dla dzieci – impre-
za współorganizowana przez mię-
dzynarodową sieć szkół językowych 
Helen Doron.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Hisz-
pańska Mucha – erotyczna komedia 
omyłek z udziałem m.in. Anny Korcz, 
Sambora Czarnoty i Piotra Szwedesa. 

19 października
SOBOTA
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• Teatr Ziemi Rybnickiej, siedziba Rybnickiego Centrum Kultury, ul. Saint Vallier 1, tel. 32 4222 132;  
32 42 23 235 (www.rck.rybnik.pl); 

• Dom Kultury w Chwałowicach, ul. 1 Maja 91 B, tel. 32 43 31 852; 32 42 16 222 (www.
dkchwalowice.pl); 

• Dom Kultury w Boguszowicach, Pl. Pokoju 1, tel. 32 42 52 016; 32 43 31 834 (www.dkbo-
guszowice.pl); 

• Dom Kultury w Niedobczycach,ul. Barbary 23, tel. 32 43 31 065; 32 43 31 066 (www.
dkniedobczyce.pl); 

• Dom Kultury w Niewiadomiu, ul. I. Mościckiego 15, tel. 32 42 13 755; 32 43 31 365 (www.
dkniewiadom.eu); 

• Muzeum w Rybniku, Rynek 18, tel. 32 42 21 423; 32 43 27 460 (www.muzeum.rybnik.pl); 

Kulturalne adresy

• Kulturalny Club, Rynek 3, tel. 32 42 27 864, 507 156 313
• Herbaciarnia White Monkey, ul. Kościuszki 62/1, tel. 536 307 064
• Wierzbowe Zacisze, ul. Raciborska 86, tel. 32 44 07 377
• Squash Club Rybnik, ul. Żorska 221, (www.squash.rybnik.pl)
• Centrum Chrześcijańskie „Winnica”, ul. Sosnowa 7.

Adresy placówek kultury: 

Lokale i kluby: 

• Fundacja Elektrowni Rybnik (Klub Energetyka), ul. Podmiejska, tel. 32 73 91 898 (www.
fundacjarybnik.pl)

• Galeria Smolna (PiMBP Filia Nr 8), ul. Reymonta 69, tel. 32 424 94 09
• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Szafranka 7, tel. 32 422 35 41 (www.bi-

blioteka.rybnik.pl)
• Biblioteka, filia nr 2, Maroko-Nowiny, ul. Zebrzydowicka 30, tel. 32 422 53 17. 
• Młodzieżowy Dom Kultury, ul. W. Broniewskiego 23, tel. 32 42 24 088 (www.mdk.rybnik.pl); 

wystawy• 19.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Szanty w Chwałowicach – koncert 
morskich pieśni a cappella w wyko-
naniu zespołu North Cape. 

20 października 
NIEDZIELA

• 16.00 – Dom Kultury w Boguszowi-
cach: XII Boguszowickie Dni Mło-
dych: wystawy, pokazy kina offo-
wego i koncerty zespołów z Rybnika  
i okolic, m.in. Feniks, Regal Blue, Re-
thorn, czy Hajva. 

21 października
PONIEDZIAŁEK

• 11.00 – Biblioteka główna: „Thor Hey-
erdahl – ostatni potomek Wikin-
gów” – wykład prof. Dariusza Rotta, 
w ramach festiwalu Nordalia 2013.

• 17.00 – Biblioteka główna: Dyskusyj-
ny Klub Książki – „Wypalanie traw” 
Wojciecha Jagielskiego. 

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: XX 
Konfrontacje Filmowe: filmy „Kto 
cię uczył jeździć?” i „Zanim noc nas 
nie rozdzieli”. 

23 października
ŚRODA

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: 
Czas na kino – seans filmowy dla dzie-
ci i młodzieży. 

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam 
Session – wieczór z muzyką na żywo. 

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowi-
cach: Plejada Dobrych Filmów – se-
ans filmowy z cyklu „Świat wg Lar-
sa von Triera”.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Harold 
i Matylda – spektakl z udziałem m.in. 
Krystyny Sienkiewicz i Tomasza Cia-
chorowskiego. Promocja książki Kry-
styny Sienkiewicz „Cacko”.

24 października
CZWARTEK

• 16.00 – Biblioteka, filia nr 2: Dyskusyj-
ny Klub Książki – powieść Kim Edwards 
„Córka opiekuna wspomnień”. 

• 16.45 – Klub Energetyka (Fundacja 
ER): XVIII Rybnicka Jesień Kabare-
towa – One Ryj Show i Wryjek (szcze-
góły na st. 26).

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Klub Miłośników Gór – inauguracja 
cyklu spotkań z ludźmi gór (pokazy 
slajdów i filmów, prelekcje, dyskusje).

25 października
PIĄTEK

• 16.45 – Klub Energetyka (Fundacja 
ER): XVIII Rybnicka Jesień Kabare-
towa – konkurs główny oraz konkurs 
filmowy o Złotą Kasetę.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Wieczór Sztuk – otwarcie wystawy  
V Ogólnopolskiego Festiwalu Fotogra-
fii Otworkowej, malarstwo Klaudii Ma-
rek oraz koncert kameralny.

26 października 
SOBOTA

• 10.00 – Centrum Chrześcijańskie „Win-
nica”: warsztaty muzyczne i wokalne, 
które poprowadzą m.in. Tadeusz Kolorz 
i Piter Pan. (17.30 – koncert grup: Po-
rozumienie, The Called i November).

• 15.45 – Klub Energetyka (Fundacja ER): 
XVIII Rybnicka Jesień Kabaretowa – 
konkurs główny oraz konkurs o Melo-
dyjną nagrodę im. Artura. 

• 17.00 – Dom Kultury w Boguszowi-
cach: Bajka o czarownicach – pre-
miera spektaklu  na podstawie opo-
wiadania Terrego Pratchetta w wyko-
naniu Teatru „Dratewka” z Młodzie-
żowego Domu Kultury w Rybniku; re-
żyseria Zofia Paszenda.

27 października
NIEDZIELA

• 15.00 i 17.00 – Dom Kultury w Bogu-
szowicach: Bajkowa niedziela – Baj-
ka o czarownicach w wykonaniu Te-
atru „Dratewka” z MDK.

• 16.30 – CH Focus Park: XVIII Rybnicka 
Jesień Kabaretowa: konferencja pra-
sowa i spotkanie z kabaretami.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowi-
cach: Zielone światło – koncert (hip
-hop/funk) z udziałem zespołów: Ko-
smos (Metrowy, Skorup, Bu, HK Rufi-
jok & DJ Hopbeat), Fankatak (Metro-
wy, Bulski, Wojaczek, Musiek & DJ Ju-
vson) oraz spotkanie z muzykami, ar-
tystami, sportowcami i pasjonatami.

• 18.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: XVIII 
Rybnicka Jesień Kabaretowa – kon-
cert finałowy.

28 października
PONIEDZIAŁEK

• 18.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Postrzy-
żyny, czyli jubileusz aktora i satyry-
ka Jerzego Kryszaka.

30 października
ŚRODA

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: 
Czas na kino – seans filmowy dla dzie-
ci i młodzieży. 

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam 
Session – wieczór z muzyką na żywo. 

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowi-
cach: Plejada Dobrych Filmów – se-
ans filmowy z cyklu „Świat wg Lar-
sa von Triera”.

31 października
CZWARTEK

• 20.30 – Kulturalny Club: koncert Szwa-
gier and Szwagier.

e Galeria Sztuki Teatru Ziemi Rybnickiej: 
Portret zbiorowy – wystawa kółka pla-
stycznego działającego przy Rybnickim 
Centrum Kultury prowadzonego przez 
Barbarę Budkę (do 6 października). 
„Akwarela, realizm, ilustracja – wysta-
wa malarstwa Krzysztofa Dublewskie-
go (od 11 października do 11 listopada)

e Galeria Oblicza Teatru Ziemi Ryb-
nickiej: „Walka dobra ze złem” – wy-
stawa zbiorowa grupy Oblicza (do 20 
października).

e Muzeum: „Przez dziurkę od klucza” – wy-
stawa domków dla lalek z kolekcji Ane-
ty Popiel-Machnickiej (do 17 listopada). 

e Biblioteka główna: wystawa aktów 
kobiecych Veroniq Zafon (do 31 paź-
dziernika), „Fototeka-Biblioteka: książ-
ka w życiu człowieka” – prace grupy 
fotograficznej Indygo (do 31 paździer-
nika), wystawa w ramach Ogólnopol-
skiego Tygodnia Książek Zakazanych  
(do 4 października).

e Dom Kultury w Chwałowicach: po-
konkursowa wystawa fotografii Mię-
dzynarodowego Konkursu Fotografii 
Przemysłowej i Industrialnej FOTO-PE-
IN 7 (od 5 do 21 października).

e Dom Kultury w Niewiadomiu: „Czło-
wiek” – wystawa fotografii Dariusza 
Langrzyka (do 23 października), „Pola 
Negri. Legenda kina” – wystawa z Mu-
zeum Kinematografii w Łodzi (od 24 
października do 24 listopada).

e Galeria Smolna: „Islandia – wyspa ży-
wiołów” – wystawa fotografii Arkadiu-
sza Pałasińskiego (do 31 października).

e Młodzieżowy Dom Kultury: wystawa 
prac wychowanków Pracowni Plastycz-
nej GiR-a (do 27 października). 

e Klub Energetyka (Fundacja ER): 
„SMILEsia – uśmiech Śląska” – ślązacy  
w karykaturze Marka Greli (do 31 paź-
dziernika). 

e Squash Club Rybnik: wystawa foto-
graficzna pt. „Birma” (od 1 październi-
ka do końca listopada).

20 października
NIEDZIELA

21 października
PONIEDZIAŁEK

23 października
ŚRODA

24 października
CZWARTEK

25 października
PIĄTEK

26 października
SOBOTA

27 października
NIEDZIELA

28 października
PONIEDZIAŁEK

30 października
ŚRODA

31 października
CZWARTEK
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Trzy perły pleneru

Engelbert Klimek w ogrodzie, który zdobył pierwsze miejsce w tegorocznej edycji konkursu O ładniejszy Rybnik
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W ogrodzie, który w tegorocznym konkur-
sie oceniono najwyżej, rośnie ok. 500 różne-
go rodzaju roślin, począwszy od świerków, so-
sen i jałowców, przez ozdobne bukszpany, żu-
rawki, hortensje, azalie, berberysy i funkie, po 
rozchodniki i różnorodne kwiaty – dalie, pe-
largonie czy begonie. — Najstarszy jest ten wy-
soki cyprys lawsona, a tutaj rośnie rzadko u nas 
spotykany, bo trudny w uprawie w polskich wa-
runkach, cedr atlantycki. Po raz pierwszy zakwi-
tło też ozdobne pnącze – milin — oprowadza 
po ogrodzie właściciel. Znajdziemy tam rów-
nież okazały wiąz holenderski, klon i cyprysik 
nutkajski pendula, a pan Engelbert nie może 
się już doczekać kiedy ambrowiec amerykań-
ski jesienią zacznie przebarwiać się na czerwo-
no. W nagrodzonym ogrodzie nie mogło też za-
braknąć warzywnika i drzew owocowych, rosną 
też winogrona, maliny, truskawki czy borów-
ki. Właściciel ma powody do zadowolenia, bo 
ogród jest jego dziełem, od początku do koń-
ca. — Tutaj spędzamy najwięcej czasu — mówi 
gospodarz o drewnianej altanie, którą zrobił 
sam, podobnie zresztą, jak wszystkie ogrodo-
we ścieżki; niektóre, wykonał ze starych pod-
kładów kolejowych. Rabaty wokół domu zdo-
bią nie tylko rozliczne drzewa i krzewy, ale też 
głazy i kamienie, a nawet konary i korzenie 

drzew, czy też stare maszyny rolnicze, które 
pełnią role kwietników. Jednak właściciel naj-
bardziej dumny jest z oczka wodnego z kaska-
dą i strumykiem, które sam zaplanował, wyko-
nał i podświetlił. — Przywiozłem tutaj pięć ton 
kamieni. Prace zajęły mi jedno lato — opowia-
da. W oczku pływają ozdobne karpie, a stru-
myk wygląda jakby był tu od zawsze. Gospo-
darz, emerytowany budowlaniec, szuka inspi-
racji w pokazowych ogrodach i szkółkach m.in. 
w Pisarzowicach, czy Goczałkowicach, skąd za-
wsze wraca z nowymi pomysłami i … roślinami. 
Śledzi też programy poradnikowe, jak „Maja 
w ogrodzie” i „Rok w ogrodzie”. — Zawsze 
można tam coś ciekawego podpatrzyć. Miałem 
też okazję zwiedzić ogrody królewskie w Bruk-
seli, dwa razy byłem w Holandii na światowej 
wystawie ogrodniczej. Jednak najwięcej czło-
wiek uczy się na własnych błędach — przeko-
nuje. W pracach pomaga mu również żona Ma-
ria, bo zajęć w 17-arowym ogrodzie nie bra-
kuje. W konkursie „O ładniejszy Rybnik” En-
gelbert Klimek wziął udział już po raz drugi  
– w 2009 przegrał z rodziną Kuwaczków z Wie-
lopola, których ogród już trzykrotnie zdoby-
wał konkursowe laury. 18 września w Urzę-
dzie Miasta Engelbert Klimek z rąk wicepre-
zydent Ewy Ryszki odebrał wreszcie nagrodę 

główną. — Dzięki wam miasto pięknieje, a od-
wiedzający nas goście mówią o Rybniku w sa-
mych superlatywach — mówiła laureatom Ewa 
Ryszka. Zwycięzca uważa, że konkurs wart jest 
kontynuacji, bo zachęca mieszkańców do dba-
nia o własne otoczenie i motywuje do pracy  
w swoich ogrodach. 

— Kiedy człowiek nie śpi, ma dużo czasu na 
myślenie. Do głowy przychodzą wtedy ciekawe 
ogrodnicze pomysły, a w moim wieku człowiek 
nie potrzebuje już dużo snu… — śmieje się En-
gelbert Klimek. W ogrodzie szykują się więc ko-
lejne zmiany, a na posadzenie czekają nowe ro-
śliny m.in. hortensja dębolistna. 

(S)

• Na 23. edycję konkursu „O ładniejszy 
Rybnik” napłynęło 25 zgłoszeń. 

• W kategorii najładniej zagospodaro-
wany teren wokół budynków prywat-
nych oceniano 12 ogrodów. Pierw-
sze miejsce zdobył Engelbert Klimek 
z Golejowa,  przed Lucyną Wieczorek 
z Ligoty-Ligockiej Kuźni i Ireną Zim-
ny z Ochojca. 

• 9 zgłoszeń napłynęło w kategorii naj-
lepiej urządzony i utrzymany teren 
wokół budynków mieszkalnych wie-
lorodzinnych, a nagrody przyznano: 
Wspólnocie Mieszkaniowej „Osiedle 
Wrzosy” przy ul. Gruntowej w Zamy-
słowie i Jerzemu Nowakowi za „dywa-
nowe” klomby przy ul. Grunwaldzkiej 
na Smolnej. 

• Nagrody za najładniej urządzone 
otoczenie pawilonów handlowych 
i obiektów użyteczności publicznej 
przyznano Szkole Podstawowej nr 2 
ze Smolnej, Zespołowi Szkół Technicz-
nych ze Śródmieścia i parafii św. Józe-
fa w Kłokocinie 

• Ogrody oceniało jury w składzie: Ja-
dwiga Kutkowska, Jan Mura, Hanna 
Wieczorek i Rafał Kołodziej.

Ogród na bezsenność

— Kiedy w 1970 r. kupiliśmy tę działkę, nawet żyto rosło tutaj z trudem — 
opowiada Engelbert Klimek z Golejowa. Dziś gleba nadal sprawia kłopoty, 
ale wszystko inne się zmieniło. Wokół domu wyrósł okazały ogród, który 
oczarował jurorów konkursu „O ładniejszy Rybnik”.

Wychowankowie działającej przy 
Młodzieżowym Domu Kultury 
pracowni  plastycznej  Creatio , 
pochwalili się swoimi pracami, które 
powstały podczas letniego pleneru 
artystycznego „Trzy perły” w Słowenii.

Nazwa nawiązywała do trzech tematów – 
sztuki, natury i historii oraz odwiedzanych 
krajów, bo oprócz Słowenii, podopieczni pra-
cowni dotarli też do Austrii i Włoch. Uczest-



Danuta Sarna wraz z Nadią, Nikolą i Martą mają co wspominać
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Zaczęło się od ogłoszonego w ubiegłym 
roku konkursu malarskiego dla dzieci w Hong 
Kongu, na który wpłynęło ponad 11.500 prac  
z 52 krajów. — Nasza pracownia znalazła się  
w gronie 20 najlepszych na świecie i została za-
proszona do udziału w plenerze w Hong Kon-
gu. Organizator opłacił nam przelot samolo-
tem oraz tygodniowy pobyt w Chinach — mówi 
Danuta Sarna, która 24 sierpnia polecia-
ła do Hong Kongu z 14-letnią Nadią Urba-
nek z Raciborza i dwiema trzynastolatkami 
z Rybnika: Nikolą Sczekałą i Martą Walasz-
czyk. Były przekonane, że będą jedynymi Po-
lkami, ale w samolocie z Warszawy do Am-
sterdamu, zauważyły trzy dziewczyny z pla-
stycznymi teczkami. Okazało się, że to grupa 

z Zamościa. Dziewczyny z Kameleona wraz  
z 120 uczestnikami z 15 innych państw, m.in. 
z Rosji, Czech, Indii, Tajlandii, Rumunii, Wę-
gier, czy Chin, codziennie malowały ciekawe 
miejsca Hong Kongu. — Było super! Bardzo 
się cieszę, że tam pojechałam. Poznałam wiele 
osób, no i sporo malowałam. Trwało to zwykle 
cały dzień, ale nie było męczące, gorzej z upa-
łem. Namalowałam m.in. autobus z zegarem  

i palmy ze statkiem, no i przekonałam się do 
suchych pasteli — mówi Nadia, która od po-
nad roku uczy się pod okiem Danuty Sarny. 
Marta dodaje, że chętnie pojechałaby tam 
jeszcze raz. — Bardzo mi się podobało. Za-
skoczyły mnie egzotyczne widoki i to, jak wie-
le małych dzieci potrafi tam dobrze malować 

— opowiada rybniczanka. Pod koniec każde-
go dnia pleneru jurorzy wybierali najlepszą 
pracę. Prym wiedli Chińczycy, ale bezkonku-
rencyjna była drużyna z Rosji. — Chińczycy 
mają do perfekcji opanowaną technikę akwa-
reli, której uczą się już od najmłodszych lat.  
I to właśnie w akwarelach lubowali się jurorzy, 
którzy, niestety, nie stawiali na artystyczną róż-
norodność. Poza tym poziom uczestników był 

naprawdę bardzo wysoki, a nasze dziewczyny 
były jednymi z najmłodszych, dlatego nie udało 
się im zdobyć żadnej nagrody. Malowały w róż-
nych miejscach – w oceanarium, na lotnisku, 
w metrze. Sporo było nowoczesnej architektu-
ry, a to trudne tematy, z którymi lepiej poradzi-
li sobie uczniowie szkół artystycznych — wy-
jaśnia Danuta Sarna. Dziewczyny zapamię-
tają pobyt z życzliwości mieszkańców, tem-
peratur jak w saunie i przechodniów, którzy 
na każdym kroku chcieli robić zdjęcia z blon-
dynkami z Polski. — Hong Kong, szczególnie 
nocą jest magiczny. Niesamowite wrażenie ro-
biły światła wielkiego miasta odbijające się  
w wodzie — opowiada nauczycielka. Najgo-
rzej było z jedzeniem – dziewczyny mówią  
o nim: dziwne. Danuta Sarna nie narzekała, 
bo lubi „chińszczyznę”, choć tej krajowej dale-
ko do oryginału. Na kolacje serwowano typo-
wo chińskie dania; na śniadania – chleb bana-
nowy oraz soki. — Smakowały jak woda z pły-
nem do mycia naczyń, ale przywiozłam je dla 
rodziny, by spróbowali. Im smakowały — dzi-
wi się Nadia. Dziewczyny cieszą się, że na-
uczyły się jeść pałeczkami i poznały utalen-
towanych rówieśników, ale żałują, że orga-
nizatorzy nie przewidzieli czasu na zwiedza-
nie miasta i na typowe dla kobiet, buszowanie 
po sklepach, choć Nadia nie ma powodów do 
narzekań: — Podczas uroczystej kolacji pod-
sumowującej plener, gdzie byli też ambasado-
rzy z krajów biorących udział w imprezie, od-
było się losowanie. Nagle wyczytali mój numer 
i okazało się, że wygrałam zestaw długopisów 
Swarovskiego — mówi. Pracownia Kameleon 
również w tym roku będzie wysyłać prace swo-
ich wychowanków na konkurs w Hong Kongu, 
który nazwany jest też „Pachnącym Portem”.

 (S)

Były w Pachnącym Porcie

nicy pleneru – począwszy od dziesięciolatków, przez gim-
nazjalistów, licealistów aż po studentów – sporo zwiedza-
li, ale przede wszystkim tworzyli: na drewnie, szkle, meta-
lu, jedwabiu, bawełnie i papierze, doskonalący przy tym 
swoje umiejętności w różnych dziedzinach: grafice, rysun-
ku, malarstwie i projektowaniu, m.in. witraży czy t-shirtów. 
Byli w zamku Miramare koło Triestu i w bazylice w Akwi-
lei, obejrzeli dzieła Klimta w wiedeńskim Belwederze, wypłynęli w rejs drew-
nianym stateczkiem wokół Ljublijany i zobaczyli intrygujący Most Szewców  
z tysiącami zawieszonych butów, a to tylko niewielki wycinek z ich wspomnień. 
Wystawę poplenerową pokazano w MDK-u 12 września. Artystyczne plene-
ry Creatio organizuje od 1995 roku. 

(S)

Przywiozły do domu nie tylko orientalne soki, których smak zapamiętają na 
długo, ale przede wszystkim wspomnienia związane z międzynarodowym plenerem 
artystycznym. Nadia, Marta i Nikola, trzy wychowanki Pracowni Plastycznej 
Kameleon, działającej przy Młodzieżowym Domu Kultury, wraz z nauczycielką 
Danutą Sarną 2 września wróciły z Hong Kongu.



W bibliotece centralnej przy ul. Szafranka 
7 do końca października można zobaczyć pra-
ce rybnickich seniorów i fotografie aktów by-
tomskiej artystki Veroniq Zafon. Mieszkań-
cy Miejskiego Domu Pomocy Społecznej pod 
okiem terapeutów wykonali dzieła plastyczne 
w kilku technikach: ceramika, modelarstwo, 
dziewiarstwo, haft, malowanie na szkle, ma-
larstwo, szydełkowanie, mozaika, florystyka, 
decoupage, filc. Podczas wernisażu wystawy 
usłyszeliśmy także zespół wokalny „Jesien-
ne nutki”, prowadzony przez Lidię Husak, 
a z pokazu zdjęć dowiedzieliśmy się, jak ak-
tywnie, twórczo i ciekawie seniorzy spędzają 
czas wolny. Jesień  życia to czas realizowania 
artystycznej pasji w dobrym towarzystwie. Bo 
najważniejsza – w każdym wieku – jest pogo-
da ducha, nadzieja, chęć robienia czegoś war-
tościowego i pięknego – na tym właśnie pole-
ga sztuka życia… Przekona się o  tym każdy 
zwiedzający wystawę.

W galerii Jasna można zobaczyć wystawę 
„Materia nieZŁOMna” – czarno-białe zdjęcia 
przedstawiają piękne, wygimnastykowane cia-
ła modelek na tle złomu – materii ulegającej 
degradacji. Takie połączenie tematów, niezwy-
kle dopracowane wizualnie, wprowadza jakże 
ludzką refleksję dotyczącą przemijania, nisz-

Czytali Fredrę na Rynku
W tym roku Rybnik po raz pierwszy włączył się do ogólnopolskiej 

akcji Narodowe Czytanie. 7 września spotkaliśmy się na Rynku, 
by słuchać utworów mistrza Aleksandra Fredry.

        Fotografie       i minerały 
 – o wystawach        w bibliotece

Czytelnicy, odwiedzający rybnicką bi-
bliotekę, mają okazję zobaczyć kilka cie-
kawych wystaw, które można oglądać do 
końca października. 
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Chociaż Fredro był głównym bohaterem 
Narodowego Czytania, równie ważni byli lek-
torzy – znani i lubiani rybniczanie (samorzą-
dowcy, parlamentarzyści, ludzie kultury, dzien-
nikarze). Spotkanie rozpoczął Marek Szołty-
sek, który zaprezentował śląską wersję bajki 
„Paweł i Gaweł”. Pogoda dopisała, więc sporo 
osób przystawało, by chociaż na chwilę posłu-
chać utworów Aleksandra Fredry. W repertu-
arze były głównie bajki i wiersze oraz fragmen-
ty proza – pamiętnika „Trzy po trzy”, w którym 
Fredro wspomina przygody swojej młodości  
z okresu kampanii napoleońskiej, uznawane-
go za najbardziej osobiste dzieło pisarza. Pro-
wadzący spotkanie Arkadiusz Żabka każdego  
z czytających pytał o ulubione lektury. Od Bo-
gusława Łabędzkiego dowiedzieliśmy się, że 
strażakom podczas dyżurów przydaje się bi-
blioteka. Adam Drewniok, basista zespołu Car-
rantuohil, już w szkole podstawowej bliżej po-
znał twórczość Fredry, kiedy podczas czytania 
„Ślubów panieńskich” z podziałem na role, zo-
stał wytypowany na Cześnika: — Do dzisiaj pa-
miętam słynną kwestię „Hej Gerwazy, daj gwin-
tówkę, niechaj strącę tę makówkę” — wspomi-
nał i dodał, że zespół Carrantuohill spotykał 
się z trzema noblistami: Czesławem Miłoszem, 
Wisławą Szymborską i Irlandczykiem Seamu-
s’em Heaney’em. O związkach z literaturą mó-
wił także poseł Marek Krząkała, z wykształce-
nia germanista: — Zawsze dużo czytałem. Lite-
ratura, i to bardzo różnorodna, jest moją pasją.  

Ulubiony pisarz? Hermann Hesse, lubię wracać 
do jego książek i wszystkim polecam — zachę-
cał. Poczuciem humoru i zdolnościami recyta-
tora wykazał się wiceprezydent Michał Śmigiel-
ski, któremu przypadł w udziale utwór „Trzeba 
by” (o tym, że wszyscy wiedzą, co należy zrobić, 
ale nikt nic nie czyni): — Tę opowiastkę moż-
na dedykować wszystkim samorządowcom i po-
litykom — podsumował po występie. Było sły-
chać, że wszyscy goście w przygotowanie recy-
tacji włożyli sporo pracy. Przy okazji czytania 
Fredry Izabela Karwot opowiedziała o niedaw-
nych sukcesach rybnickiej młodzieży na festi-
walu teatralnym w Warszawie i nie wykluczy-
ła, że w swojej pracy reżyserskiej sięgnie jesz-
cze po jego utwory. Podczas Narodowego Czy-
tania nie mogło zabraknąć komedii – fragmen-
ty „Ślubów panieńskich” i „Wielkiego człowie-
ka do małych interesów” rybniczanie usłyszeli  
w wykonaniu Jadwigi i Wojciecha Bronowskich 
oraz Franciszka Wrany. Teksty Aleksandra Fre-
dry prezentowali również wicestarosta Alek-
sandra Chudzik, radna Anna Gruszka, prze-
wodniczący rady miasta Andrzej Wojaczek, dy-
rektor Domu Kultury w Boguszowicach Ceza-
ry Kaczmarczyk oraz europoseł Bogdan Mar-
cinkiewicz i dyrektor rybnickiej bibloteki Hali-
na Opoka. Nie zabrakło przygód: Adam Rysz-
ka, szef Empiku w Focusie, dotarł na czytanie 
zawracając z drogi w góry, gdy podczas jazdy 
usłyszał w radiu, że dziś się spotykamy na Ryn-
ku, przypomniał sobie, że jest jednym z lekto-

rów. Warto dodać, że wkład Radia 90 w impre-
zę był znaczny, bo to właśnie na antenie tej roz-
głośni przez cały dzień można było posłuchać 
nagranych wcześniej fragmentów dzieł Fredry. 

Narodowemu Czytaniu towarzyszył kiermasz 
wymiany książek, który cieszył się bardzo du-
żym zainteresowaniem – rozeszło się blisko 200 
egzemplarzy! Organizatorzy nie zapomnieli o 
najmłodszych. W czytaniu bajek, malowaniu 
twarzy i innych atrakcjach wzięło udział dużo 
dzieci. Za udział w konkursach rozdawano na-
grody książkowe stemplowane okolicznościową 
pieczęcią. — Nasze pociechy do czytania przy-
gotowują dorośli. Wysłuchaliśmy interpretacji  
w wykonaniu rodziców i dziadków. Oby spotka-
nie z Fredrą było dla dzieci początkiem kontak-
tu z literaturą — podsumowują bibliotekarze. 
Mamy nadzieję, że kolejne takie wydarzenia 
już za rok! Inicjatorem Narodowego Czyta-
nia jest prezydent RP Bronisław Komorowski.  
W imprezę włączyło się ponad 600 miejsco-
wości z całej Polski. Organizatorem spotkania 
była Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicz-
na w Rybniku.                                        (m)

Na początek Fredro po śląsku w wykonaniu Marka Szołtyska



        Fotografie       i minerały 
 – o wystawach        w bibliotece

czenia, umierania… Wanitatywna tema-
tyka jest podkreślona pięknem kobiece-
go ciała – odwiecznym ludzkim konflik-
tem: niezgodą na przemijanie i świado-
mością jego nieuchronności. Prace Ve-
roniq Zafon rekomendował Zbigniew 
Podsiadło, prezes Górskiego Związku 
Polskich Artystów  Fotografików: — Na 
zdjęciach nie ma niczego zbędnego, każdy 
kadr jest dopracowany wizualnie i prze-
myślany — mówił podczas wernisażu. 

W holu na parterze są prezentowa-
ne zdjęcia grupy fotograficznej Indygo, 
działającej przy Domu Kultury w Chwa-

łowicach. „Biblioteka-Fototeka: książ-
ki w życiu człowieka” to projekt mający 
pokazać, że czytanie jest wszechobecne 
i zajmujące. Zdjęcia udowadniają, że te-
mat można ująć ciekawie i pokazać, że 
pociąg do literatury to sposób na życie, 
na budowanie relacji, na spędzanie wol-
nego czasu, no i dobra rozrywka.

Zainteresowanym fotografią krajo-
brazu polecamy wystawę fotografii Ar-
kadiusza Pałasińskiego „Islandia – wy-
spa żywiołów” w Galerii Smolna (filia 
nr 8, ul. Reymonta 69). Daleka północ 
jest ulubionym rejonem wypraw arty-
sty.  – Islandia daje możliwość przeby-
wania w otoczeniu fantastycznej przyrody, 
jakiej próżno szukać w innych zakątach 
Europy. Jest miejscem, w którym można 
docenić potęgę natury. Krajobraz interio-
ru jest surowy, przeważa kolor czarny, a 

niebo często jest za-
snute gęstymi chmu-
rami – podkreśla Pa-
łasiński. 

I jeszcze zapro-
szenie dla wielbi-
cieli skarbów ziemi 
– skamielin i mine-
rałów. W filii nr 12 
(Ochojec) są pre-
zentowane ekspona-
ty ze zbiorów rybni-
czanina Piotra Po-
wiecki. Pan Piotr jest 
prawdziwym pasjo-
natem – sam zebrał 
całą kolekcję i potra-
fi niezwykle zajmują-
co opowiadać o swo-
im hobby.

(m)
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Pierwsza dobra wiadomość to ta, że powstaje Od-
dział Zbiorów Specjalnych (ul. Szafranka 7 – łączo-
ne są Oddział Zbiorów Muzycznych i Wypożyczal-
nia Ksiązki Mówionej). To nie tylko zmiana orga-
nizacyjna i nowe meble. Na melomanów czeka tu 
prawie 7 tys. albumów CD, ok. 150 koncertów DVD 
oraz płyty analogowe (m.in. Led Zeppelin i Helena 
Vondrackova). Z nowości można wypożyczyć pły-
ty Michaela Bublé, Cesarii Evory, Sylwii Grzesz-
czak, Matta Duska lub muzykę filmową (np. „Sky-
fall). Wśród propozycji koncertowych znajdzie-
my zespół Clannad, Alanis Morrisette, Faith No 
More czy Electric Light Orchestra. Warto dodać, 
że powiększa się też kolekcja audiobooków – mi-
łośnicy tej formy poznawania literatury mogą po-
słuchać „Kodu Leonarda Da Vinci” Dana Brow-
na, znakomitych powieści Orwella, ostatniego be-
stselleru „Pięćdziesięciu twarzy Greya” E. L. Ja-
mes , kontrowersyjnego „Lubiewa” Michała Wit-
kowskiego czy niedawno po raz kolejny ekranizo-
wanego „Wielkiego Gatsby’ego” F. S. Fitzgeralda. 

Godną uwagi atrakcją jest ogólnopolski Tydzień 
Książek Zakazanych. Od 27 września w bibliotece 
centralnej będzie można zobaczyć wystawę na ten 
temat, a 3 października są planowane dwa spotka-
nia. W Oddziale Zbiorów Specjalnych o g. 17 dla 
dorosłych przygotowano prelekcję na temat ksią-
żek zakazanych i słuchanie „zakazanych” audiobo-
oków – wstęp wolny. W filii nr 4 (Paruszowiec-Pia-
ski) o g. 15 odbędzie się spotkanie dla dzieci, pod-
czas którego poznają historię książek zakazanych 
i zobaczą fragmenty filmów zrealizowanych na ich 
podstawie. 

(m)

Literacki 
październik 

We wrześniu wszedł w życie nowy 
regulamin Powiatowej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Rybniku – oto 
najważniejsze zmiany.
– Warunkiem korzystania ze zbiorów i usług bi-

blioteki jest zarejestrowanie się w bazie użyt-
kowników danej placówki/agendy. Rejestracji 
dokonuje się na podstawie aktualnego doku-
mentu tożsamości, zawierającego dane osobo-
we z adresem zamieszkania i numerem PESEL.

– W jednej placówce/agendzie biblioteki 

można wypożyczyć maksymalnie pięć jed-
nostek inwentarzowych, bez względu na 
rodzaj nośnika (książki tradycyjne, gaze-
ty, czasopisma, audiobooki, CD, DVD). 
Jednocześnie łączna liczba wypożyczo-
nych materiałów nie może przekroczyć 20 
egzemplarzy (dotyczy całej sieci).

– Książki, płyty i inne materiały biblioteczne 
można wypożyczać na cztery tygodnie. Pro-
longaty na kolejne cztery tygodnie można 
dokonać do dnia poprzedzającego termin 
zwrotu wypożyczonego egzemplarza. Pro-
longować można osobiście, telefonicznie, 
pocztą elektroniczną lub przez internet 
(prolongata internetowa dotyczy wyłącznie 
zbiorów dostępnych w katalogu OPAC).

– Opłaty i kary są naliczane za przetrzyma-
nie zbiorów – nie za upomnienie! W chwili 
upływu terminu zwrotu następuje blokada 
konta użytkownika w całej bibliotecznej 
sieci. Za każdy rozpoczęty tydzień prze-
trzymania jest naliczana kara 50 gr za każ-
dy przetrzymany egzemplarz.

– Za wypożyczenie zbiorów szczególnie cen-
nych biblioteka pobiera kaucję. Wyso-
kość kaucji i warunki wypożyczenia usta-
la bibliotekarz indywidulanie dla każde-
go tego typu egzemplarza.

– Filia nr 2 (ul. Zebrzydowicka 30) i filia nr 
8 (ul. Reymonta 69) są czynne także w so-
boty w g. 8-14.

(m)

Zmiany 
w regulaminie 

Październik to dla rybnickich miłośników 
literatury niezwykle intensywny miesiąc. Biblioteka 
zaprasza nie tylko do wypożyczania książek, ale 
także płyt CD, koncertów i udziału w ciekawych 
wydarzeniach. 

Jes ień życ ia  może być 
twórcza – prace rybnickich 
seniorów robią wrażenie



Laureaci 12 Rybnickich Prezentacji Filmu Niezależnego z przewodniczącym 
jury Janem F. Lewandowskim

W Domu Kultury w Chwałowicach 
można uczyć się fotografii
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— Nad jednym ujęciem – śnieżnej pantery  
w zbliżeniu – pracowałem osiem miesięcy — mówi 
Sebastian Jabłonka z Jastrzębia. Jego „Sen śnież-
nej pantery”, zdaniem jurorów – Jana F. Lewan-
dowskiego, Beaty Bodzioch i Grzegorza Lipca 
– okazał się najlepszym filmem fabularnym festi-
walu. To historia chłopaka, który wyrusza na po-
moc siostrze, która rozbiła się samolotem wysoko 
w górach. Pomaga mu śnieżna pantera. — Filmy 
krótkometrażowe tworzę od 2005 r. Ten jest pierw-
szym, z którego jestem bardzo zadowolony, dlate-
go zdecydowałem się pokazać go na tym festiwa-
lu. Wykorzystałem w nim efekty specjalne, które za-
wsze mnie interesowały — mówi scenarzysta, re-
żyser, autor zdjęć i montażysta nagrodzonej fa-
buły. Grand Prix RePeFeNe otrzymał Filip Luft  
z Warszawy, autor najlepszej etiudy studenc-
kiej festiwalu zatytułowanej „Szukając gwiazd”. 

Nagrodzona histo-
ria dziewięcioletniego 
chłopca, zakochanego  
w ukrywającej się po 
sąsiedzku żydowskiej dziewczynce to adaptacja 
wojennego opowiadania Marka Hłaski. Najlep-
szym dokumentem festiwalu okazała się wzru-
szająca relacja chorej na raka Marzeny pt. „Rak 
i ja” Macieja Kopera i Przemysława Jakóbczaka  
z Gliwic, a w głosowaniu internautów wygrał „Blue 
Velvet” Jarosława Antoszczyka z Łodzi, który na-
desłał na konkurs aż siedem filmów eksperymen-
talnych. — Nagroda internautów to tak naprawdę 
nagroda publiczności, która dla nas twórców jest naj-
ważniejsza — ocenia Antoszczyk. Jego rysowana 
opowieść wzorowana jest na komiksach z PRL-u. 
 — Być może faktycznie tekstu jest za dużo, ale film 
lepiej się ogląda w formie internetowej niż na dużym 

ekranie — zapewnia Jarosław Antoszczyk, któ-
ry pracuje właśnie nad filmem dokumentalnym  
o Stanisławie Mikulskim. Reżyser, aktor, pasjonat 
kina z czasów PRL-u mówi, że bardzo lubi przy-
jeżdżać do Chwałowic. To jego kolejny sukces na 
RePeFeNe – w 2007 film Antoszczyka zwyciężył  
w kategorii najlepszy dokument. Uroczyste wrę-
czenie nagród laureatom miało miejsce 15 wrze-
śnia w Domu Kultury w Chwałowiach. W ramach 
tegorocznego festiwalu pokazano 18 konkurso-
wych filmów, odbyły się również warsztaty dźwię-
ku filmowego i Filmowy Wieczór Sztuk z wysta-
wą grafik Beaty Bodzioch i fotografii Margot  
Bakendy.                                                              (S)

Dom Kultury w Chwałowicach poleca zajęcia w 
pracowniach – wikliniarskiej, ceramicznej, plastycznej, 
fotograficznej, decupage’u, robótek ręcznych, rysun-
ku i malarstwa sztalugowego. Proponuje też m.in. kur-
sy języka angielskiego, gry na instrumentach klawiszo-
wych, tańca towarzyskiego czy flamenco oraz zachęca 
do udziału w klubie szachowym, grupie teatralnej An-
tyteatr, chórze Słowiczek, w zajęciach aerobiku i śpie-
wu klasycznego, a na nowych członków czekają też ze-
społy Piruet, Gwiazdeczki, czy Tańczące Nutki. Placówka 
stawia też na nowości – zespół wokalno-instrumentalny 

Pop&Gospel (zaję-
cia dla młodych lu-
dzi poprowadzą Ja-
rosław Hanik i Mi-
chał Myszor), kurs 
taneczno-akroba-
tyczny break-dan-
ce dla dzieci i mło-
dzieży (zajęcia w 
dwóch grupach 

wiekowych: 8-11 lat i od 12 lat wzwyż, które poprowa-
dzi Bboy Śmietana – tancerz, członek rybnickiej forma-
cji Oczy Ważki). Kolejną nowością jest klub Mama i Ma-
luszek, czyli propozycja dla rocznych i dwuletnich dzie-
ci oraz ich mam, które chcą zadbać o swoją kondycję i 
rozwój własnych pociech. Szczegółowy program kół i 
warsztatów: www.dkchwalowice.pl.

— Jak co roku przygotowaliśmy ofertę nowych za-
jęć – to Koło Aktywnego Seniora i lekcje śpiewu z nową 
instruktorką — zachęcają w Domu Kultury w Boguszo-
wicach. Pierwsza z nowości, w myśl hasła „Koło atrakcji 
dla seniora w akcji!”, to propozycja dla osób starszych 
poszukujących nowych pasji, wiedzy i umiejętności. Zor-
ganizowane zostaną zajęcia manualne, plastyczne, re-

kreacyjne, spotkania z interesującymi ludźmi, wyciecz-
ki, czy zajęcia teatralne. Dla miłośników śpiewu w każ-
dym wieku, boguszowicka placówka przygotowała indy-
widualne lekcje śpiewu, w czasie których można będzie 
ćwiczyć emisję głosu, dykcję i interpretację oraz opano-
wać bogaty repertuar muzyki rozrywkowej (lekcje popro-
wadzi związana z Filharmonią Śląską i Operą Krakow-
ską – Natalia Mańka, absolwentka Akademii Muzycznej 
w Katowicach). W DK w Boguszowicach od września 
wznowiono też zajęcia w siedmiu grupach teatralnych, 
komputerowe, ceramiczne, plastyczne, taneczne i mu-
zyczne (szczegóły: www.dkboguszowice.pl).

Rybnickie Centrum Kultury zachęca do udziału w 
zajęciach dziecięcego teatru Guziczek (dla dzieci od 
6-12 lat) i młodzieżowego teatru Tara-Bum (poszukiwa-
ni zwłaszcza panowie od lat 14;) oraz studia tańca Vive-
ro (od 5. do 35. roku życia) dla miłośników tańca jazzo-
wego, nowoczesnego, klasycznego, akrobatyki, czy ba-
letu dla dzieci. W październiku ruszają zajęcia plastycz-
ne dla najmłodszych (w różnych grupach wiekowych) i 
dla dzieci zainteresowanych zajęciami zumby. Ponadto 
w placówce zajęcia zumby dla pań i studio tańca towa-
rzyskiego (szczegóły: www.rck.rybnik.pl). 

„Baby balet” to jedna z ofert Domu Kultury w Nie-
dobczycach, ale placówka przygotowała nie tylko za-
jęcia taneczne dla dziewczynek w wieku od czterech do 
siedmiu lat. Proponuje również naukę gry na instrumen-
tach (gitara, flet, pianino, saksofon, klarnet, perkusja), 
zajęcia wokalne, rytmiczne, plastyczne, czy naukę języ-

ka angielskiego oraz aerobik, zumbę i pilates. W DK w 
Niedobczycach działa również: modelarnia, chór, sekcje 
szachowa i skata sportowego, orkiestra dęta, klub foto-
graficzny oraz kabaret Suche Kluski (szczegóły: www.
dkniedobczyce.pl). 

Już od 30 sierpnia instruktorzy Młodzieżowego Domu 
Kultury zapisują chętnych do udziału w zajęciach: mu-
zycznych (poprowadzą je Wojciech Świerczyna, Agniesz-
ka Dziwoki, Mariusz Miszkurka i Maciej Skowroński), pla-
stycznych (Milada Więckowska, Ewa Tomas-Modlich i 
Zuzanna Śmieja), tanecznych (Ilona Myszka), filmowych 
(Ewa Klonowska) i modelarskich (Jacek Siwica). Do końca 
września dzieci w wieku 9-11 lat mogły też zapisywać się 
do nowej grupy tanecznej, prowadzonej przez Marzenę 
Butyłkin (szczegóły: www.mdk.rybnik.pl).

Nowości na ten sezon przygotował też Dom Kultury 
w Niewiadomiu. To kurs języka niemieckiego, kółko ta-
neczno-rytmiczne i kreatywny klub malucha Hakuna Ma-
tata (dla dzieci od 5 do 7 lat) oraz kółko musicalowe dla 
dzieci (od 7 do 12 lat), które będą pracować nad musi-
calem. Poza tym w placówce można uczyć się tańca to-
warzyskiego, nowoczesnego i break-dance’u, języka an-
gielskiego, zumby, czy tworzenia biżuterii i scrapbookin-
gu (technika ozdabiania i dekorowania kartek, kalenda-
rzy, albumów fotograficznych), a także śpiewu solowe-
go, gry na gitarze czy pianinie. Działa tu również klub 
scrabblowy, seniora i młodego turysty, a także odbywa-
ją się zajęcia jogi (szczegóły: www.dkniewiadom.eu). 

(S) 

Domy pełne nie tylko kultury
Od robótek ręcznych po malarstwo sztalugowe. Od kursów językowych przez naukę gry na 

gitarze po zajęcia zumby i jogi. Od maluszka do seniora! Miejskie placówki kultury zadbają, by 
długie jesienne i zimowe wieczory poświęcić na rozwijanie własnych talentów i zainteresowań.  

Szukając gwiazd na filmowej prowincji
— To ważny festiwal na mapie kina niezależnego. Odbywa się z dala 

od centrum życia filmowego, co ma swój urok, ale przede wszystkim 
przyciąga młodych twórców, nie tylko z całej Polski. W tym roku 
ocenialiśmy film nadesłany z Paryża — podsumowuje Jan Franciszek 
Lewandowski, przewodniczący jury 12. Rybnickich Prezentacji 
Filmu Niezależnego, jakie w połowie września odbyły się w Domu 
Kultury w Chwałowicach. 



SPOTKANIA AUTORSKIE (wstęp wolny)

• 14.10.2013 (poniedziałek) g. 17 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna (ul. Szafranka): spotkanie poetyckie ze Stanisławem KRAWCZY-
KIEM, połączone z recytacją wierszy poety w wykonaniu Jerzego Gły-
bina, aktora Teatru Śląskiego w Katowicach (moderator:  Marian Kisiel)

• 15.10.2013 (wtorek) g. 10.45 – Zespół Szkół nr 1 (aula I LO, ul. Kościusz-
ki): spotkanie autorskie z Józefem MUSIOŁEM i promocja jego najnow-
szej książki: „Dramat zaklęty w listach” (moderator: Tadeusz Chrószcz)

• 15.10.2013 (wtorek) g. 17 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicz-
na (ul. Szafranka): spotkanie z Michałem RUSINKIEM, pisarzem, tłu-
maczem, byłym sekretarzem Wisławy Szymborskiej (moderator: Grze-
gorz Walczak)

• 16.10.2013 (środa) g. 17 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
(ul. Szafranka): spotkanie z Andrzejem STASIUKIEM, prozaikiem i pi-
sarzem (moderator: Grzegorz Walczak)

• 17.10.2013 (czwartek) g. 17 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicz-
na (ul. Szafranka): spotkanie z Hanną KOWALEWSKĄ, poetką i proza-
iczką (moderator: Paulina Dróżdzel)

• 17.10.2013 (czwartek) g. 18 – Teatr Ziemi Rybnickiej (ul. Saint Val-
lier): spotkanie z Lidią GRYCHTOŁÓWNĄ, wybitną pianistką, połączone  
z promocją książki: „W metropoliach świata – kartki z pamiętnika” i mi-
nirecitalem fortepianowym (prowadzenie: autor książki Janusz Ekiert)

• 18.10.2013 (piątek) g. 10 – Filia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej nr 10 w Niedobczycach, oraz g. 16 – oddział dla dzieci PiMBP 
(ul. Szafranka): spotkanie z Zofią STANECKĄ i Marianną OKLEJAK,  
autorkami książek dla dzieci 

• 18.10.2013 (piątek) g. 17 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (ul. 
Szafranka): spotkanie z Andrzejem PILIPIUKIEM, pisarzem i publicystą

WYSTAWY, KONCERTY I PRZEDSTAWIENIA

• 11.10.2013 (piątek) g. 18 – Teatr Ziemi Rybnickiej (ul. Saint Vallier): 
otwarcie wystawy malarstwa Krzysztofa DUBLEWSKIEGO

• 11.10.2013 (piątek) g. 20 – Herbaciarnia White Monkey (ul. Ko-
ściuszki): koncert Kuby Blokesza „Poezja mista Lwów”. Bilety: 10 
zł (młodzież 5 zł).

• 12.10.2013 (sobota) g. 18 – Teatr Ziemi Rybnickiej (ul. Saint Vallier): 
koncert zespołu CHWILA NIEUWAGI promujący najnowszą płytę „Mi-
szung”. Bilety: 35 zł (do 4 października) i 40 zł (od 5 października). 

• 13.10.2013 (niedziela) g. 18 – Teatr Ziemi Rybnickiej (ul. Saint Vallier): 
Oficjalna inauguracja 44. RDL i spektakl WESELE NA GÓRNYM ŚLĄSKU 
w wykonaniu artystów chóru, baletu i orkiestry zespołu Śląsk, z gościn-
nym udziałem aktorów śląskich teatrów. Bilety: 50 zł ( do 30 września) 
i 70 zł (od 1 października) 

• 18.10.2013 (piątek) g. 19 – Teatr Ziemi Rybnickiej (ul. Saint Vallier): 
koncert Joanny TRZEPIECIŃSKIEJ: ŻARCIK A PROPOS z piosenkami Je-
rzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory oraz utworami do tekstów 
m.in. Marii Czubaszek i Jacka Dehnela. Bilety: 40 zł (do 30 września)  
i 50 zł (od 1 października)

• 19.10.2013 (sobota) g. 18 – Teatr Ziemi Rybnickiej (ul. Saint Vallier): 
spektakl komediowy HISZPAŃSKA MUCHA, CZYLI EROTYCZNA KOME-
DIA OMYŁEK! w reżyserii Jakuba Przebindowskiego, z udziałem: Anny 
Korcz, Sambora Czarnoty, Piotra Szwedesa, Doroty Zięciowskiej i pocho-
dzącej z Radlina Martyny Kliszewskiej. Bilety: 100 zł i 90 zł.                (D)    
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Uroczystą inaugurację Dni Literatury zapla-
nowano na niedzielę 13 października. Już tra-
dycyjnie będzie ona podzielona na dwie części. 
Najpierw poznamy tegorocznego laureata tra-
dycyjnego wyróżnienia nierozerwalnie związa-
nego z RDL – Honorowej Złotej Lampki Gór-
niczej, wręczanej osobom szczególnie zasłużo-
nym dla rybnickiej kultury. Drugą część wie-
czoru wypełni wyjątkowe widowisko teatralne 
„Wesele na Górnym Śląsku”. Przedstawienie, 
oparte na oryginalnym tekście Stanisława Li-
gonia z 1929 roku, wyreżyserował Henryk Kon-
wiński, który zaprosił do współpracy chór, ba-
let i orkiestrę zespołu Śląsk oraz aktorów kil-
ku śląskich teatrów. Efekt tej współpracy jest 
imponujący; będąc na wiejskim weselu mamy 
oto niepowtarzalną okazję zobaczyć Śląsk, ja-
kiego pamiętać już nie możemy, z niezwykłym 
bogactwem obrzędów i zwyczajów. Ze wzglę-
du na liczbę wykonawców, wystawienie tego 
przedstawienia to wielkie przedsięwzięcie lo-
gistyczne, dlatego, choć jego premiera odbyła 
się w grudniu ubiegłego roku, w czasie obcho-
dów 85-lecia katowickiej rozgłośni Polskiego 

Radia, rybnickie przedstawienie będzie dopie-
ro czwartym w historii.

Nie lada wydarzeniem i to z pogranicza lite-
ratury i muzyki, będzie spotkanie ze znaną pia-
nistką Lidią Grychtołówną. Pretekstem do jego 
zorganizowania stało się ukazanie się na ryn-
ku wydawniczym opowiadającej o jej karierze 
książki zatytułowanej „W metropoliach świa-
ta – kartki z pamiętnika”. Napisał ją mąż ar-
tystki redaktor Janusz Ekiert. To on poprowa-
dzi spotkanie, w ramach którego zaplanowa-
no również minirecital pianistki zaliczanej do 
grona najbardziej znanych wychowanków ryb-
nickiej szkoły muzycznej.

W ramach Dni Literatury odbędą się rów-
nież dwa interesujące koncerty „piosenek z tek-
stem”. W sobotę 12 października, w przededniu 
inauguracji, w Teatrze Ziemi Rybnickiej wystą-
pi zdobywająca coraz większą popularność ryb-
nicka grupa Chwila Nieuwagi, która zaprezen-
tuje m.in. piosenki ze swojej najnowszej płyty 
„Miszung”. Z kolei prawie na zakończenie, 18 
października z towarzyszeniem kwartetu dobo-
rowych muzyków zaśpiewa popularna aktorka 

Joanna Trzepiecińska. W jej wykonaniu usły-
szymy piosenki z Kabaretu Starszych Panów 
stworzone przez Jerzego Wasowskiego i Jere-
miego Przyborę oraz utwory z tekstami m.in. 
Marii Czubaszek. 

Tegoroczne Dni Literatury zakończy kome-
diowy spektakl teatralny o frapującym tytu-
le „Hiszpańska Mucha, czyli erotyczna kome-
dia omyłek!”. W sztuce wyreżyserowanej przez 
Jakuba Przebindowskiego zagrają m.in.: Anna 
Korcz i pochodząca z Radlina Martyna Kli-
szewska oraz Piotr Szwedes i Sambor Czarnota.

„Akwarela, realizm, ilustracja” – to tytuł 
wystawy, która będzie towarzyszyć tegorocz-
nemu świętu literatury w naszym mieście.  
W galerii sztuki TZR swoje prace wystawi zna-
ny rybnicki artysta Krzysztof  Dublewski, ob-
chodzący 40-lecie pracy twórczej (wernisaż 11 
października g. 18). 

Polecamy przedsprzedaż biletów, która po-
zwala zaoszczędzić parę złotych i zoptymali-
zować koszty swojego udziału w Rybnickich 
Dniach Literatury. 

Wacław Troszka

Przed nami 44. Rybnickie Dni Literatury, w czasie których będzie można obcować 
z literaturą w różnych postaciach, bo ich program wypełnią nie tylko sztandarowe 
spotkania z jej twórcami – autorami książek i tomików wierszy, ale również koncerty 
i widowiska teatralne.

Literatura w każdej postaci

• 12 i 19 października w byłej czytelni prasy (parter biblioteki głów-
nej) odbędzie się swap książkowy – czyli wymiana książek, w któ-
rej  każdy może wziąć udział. Właściciele księgozbiorów sami ustalają 
warunki wymiany książek. Spotkania będą trwały od g. 15 do 17. 

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu!
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w Po wakacyjnej przerwie Dom Kultury w 
Boguszowicach wznawia cieszący się spo-
rym zainteresowaniem cykl spektakli dla 
dzieci pn. „Bajkowa niedziela”. Jeszcze 
dziś (29 września o 15.00 i 17.00) zapla-
nowano przedstawienie „Bajka o dwóch 
królestwach” w wykonaniu Teatru Szy-
dełko z Wodzisławskiego Centrum Kultu-
ry. Po spektaklu, który pokazuje, że przy-
jaźń i miłość mogą pokonać konflikty i 
różnice, dla dzieci przygotowano anima-
cje teatralne. 

w 30 sierpnia w Domu Kultury w Chwałowi-
cach odbył się koncert uczestników Wa-
kacyjnych Warsztatów Wokalnych. Zajęcia 
poprowadził związany z placówką piani-
sta jazzowy, kompozytor i nauczyciel Ja-
rosław Hanik, którego podopieczne, m.in. 
Katarzyna Danek, Karina Abrahamczyk, 
Anna Pawlus, Marta Wachowicz, czy Ka-
rolina Filec, odnoszą sukcesy na ogólno-
polskich i regionalnych przeglądach i fe-
stiwalach piosenki. W warsztatach, które 
trwały od 26 do 30 sierpnia w DK w Chwa-
łowicach, wzięło udział kilkanaście dziew-
cząt nie tylko z Rybnika, ale również spo-
ra grupa ze Świętochłowic. Uczestniczki 
(panów, niestety, zabrakło) pracowały nad 
emisją dźwięku, nad interpretacją utwo-
rów i technikami wokalnymi, a to czego 
się nauczyły, zaprezentowały podczas fi-
nałowego koncertu.

w Dwie wystawy i dwie prelekcje przygoto-
wała rybnicka biblioteka w ramach Festi-
walu Nordalia 2013. Przez cały paździer-
nik w oddziale dla dzieci PiMBP (ul. Sza-
franka) prezentowana będzie wystawa z 
ambasady Szwecji pt. „Astrid Lindgren”, 
a w filii nr 8 na Smolnej – ekspozycja 
Duńskiego Instytutu Kultury „Baśnie H. 
Ch. Andersena w polskiej ilustracji książ-
kowej”. 11 października o g. 11 w filii nr 
20 w Boguszowicach Osiedlu odbędzie 
się prelekcja Daniela Dawidowicza „Jak 
Wikingowie na wiking chadzali”, a 21 
października o g. 11 w bibliotece głów-
nej zaplanowano prelekcję prof. Dariusza 
Rotta, pt. „Thor Heyerdahl – ostatni po-
tomek Wikingów”.

w 14 września w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
odbyły się kolejne warsztaty artystyczne. 
Tym razem w zajęciach pod nazwą „Ba-
tik – woskiem malowane” wzięło udział 
15 pań, które artystycznie ozdabiały tka-
niny. Mogą je teraz wykorzystać jako ob-
raz, poduszkę, obrus, czy wystrój dziecię-
cego pokoju. Zajęcia poprowadziła Bar-
bara Budka. Kolejne warsztaty – „Filco-
wane torebki” – zaplanowano na sobo-
tę 19 października.

W sobotę 21 września mocne, bo dęte 
brzmienie szkolnej orkiestry towarzyszyło 
inauguracji obchodów jubileuszu 80-lecia 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. 
Antoniego i Karola Szafranków. 

W samo południe w siedzibie szkoły miało miej-
sce spotkanie absolwentów, którzy po zwiedzeniu 
placówki kontynuowali klasowe spotkania w „okrą-
glaku”. Ponownie spotkali się na oficjalnej uro-
czystości w Teatrze Ziemi Rybnickiej, gdzie odbył 
się uroczysty koncert w wykonaniu jubileuszowej 
orkiestry złożonej z uczniów, pedagogów i absol-
wentów szkoły, a także kilku muzyków z włoskie-
go miasteczka Miglianico, gdzie młodzi rybnicza-
nie od dwóch lat biorą udział w wakacyjnym, mu-
zycznym projekcie. Gościem specjalnym koncertu 

był wybitny wychowanek szkoły Adam Makowicz, 
który zaprezentował „Błękitną rapsodię” Gersh-
wina, a orkiestrę poprowadził kolejny znakomity 
absolwent jubilatki Grzegorz Mielimąka. W pro-
gramie koncertu znalazł się również premierowy 
utwór Jacka Glenca oraz suita z West Side Sto-
ry Bernsteina. W uroczystości wzięli udział m.in. 
przedstawiciele władz miasta, Centrum Edukacji 
Artystycznej oraz ministerstwa kultury i dziedzic-
twa narodowego, którego przedstawiciel poinfor-
mował o przyznaniu przez ministra wysokich od-
znaczeń dla dyrektor szkoły Romany Kuczery oraz 
wybitnego pedagoga Leona Mielimąki. Rybnicza-
nie odbiorą wyróżnienia w październiku na Zam-
ku Królewskim w Warszawie. Więcej o szkole i ob-
chodach jubileuszu w październikowej „GR”.  (r)

Zakończyła się XXVIII edycja Dni Muzy-
ki Organowej i Kameralnej, na które złoży-
ło się pięć koncertów w kilku śródmiejskich 
kościołach.

 — Wiem, że melomani z niecierpliwością na na-
szą wrześniową imprezę czekają — mówi jej anima-
torka Elżbieta Włosek-Żurawiecka, pedagog klasy 
organów szkół muzycznych w Rybniku i Raciborzu. 
Podkreśla też, że z roku na rok poziom artystycz-
ny Dni... jest coraz wyższy: — Wykonawców dobie-
ram po zapoznaniu się z ich dorobkiem na płycie i 
staram się, by byli to artyści, którzy usatysfakcjonują 
publiczność. Niezwykle klimatyczny był koncert ka-
meralny z udziałem klawesynu zespo-
łu Cantica Sacra w kościele MB Bo-
lesnej, świetny recital dał Jan Boksz-
czanin z Warszawy, artysta ze znacz-
nym dorobkiem płytowym, znakomi-
cie zabrzmiało Krakowskie Trio Stro-
ikowe. Dobrze zaprezentowała się też 

rybnicka młodzież muzyczna: uczniowie klasy mo-
jej i Stanisława Pielczyka oraz chór Dominanta pod 
dyrekcją Joanny Glenc. Ostatni koncert w „starym 
kościele” był popisem chóru kameralnego Cantus 
Floridus z Katowic, zaś solowy występ dał absol-
went Akademii Muzycznej w Katowicach, a wcze-
śniej uczeń Elżbiety Włosek-Żurawieckiej w „szko-
le Szafranków” Michał Dłuźniak. 

Jest nadzieja, że w kolejnej edycji imprezy, któ-
rej organizatorem jest Rybnickie Centrum Kultu-
ry, do grona świątyń goszczących artystów Dni... 
wróci, po gruntownym remoncie organów, bazylika  
św. Antoniego.                                                        (r)      

A d a m o w i  M a k o w i c z o w i 
towarzyszy ła  jub i l euszowa 
orkiestra, którą poprowadził 
Grzegorz Mielimąka

Jubileusz szkoły Szafranków

XXVIII Dni Muzyki 
Organowej i Kameralnej zakończone

Absolwent „szkoły Szafranków” i Akademii 
Muzycznej w Katowicach Michał Dłuźniak 
wystąpił w ostatnim koncercie Dni... w „starym” 
kościele
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Laureaci nagród miasta w dziedzinie kultury (od prawej): Mariola Rodzik-Ziemiańska, Grzegorz Lerka, Michalina Kowalska i Damian Frycz; w imieniu 
Andrzeja Trefona nagrodę odebrała jego żona Jolanta
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Animatorka kultury, wokalistka zespołu Zawia-
ło, poetka, aktorka i reżyserka, współorganizatorka 
Portu Sztuki, instruktorka, pomysłodawczyni wie-
lu działań kulturalnych, m.in. „Spotkań ze Sztu-
ką” – starczyłoby do obdzielenia kilku osób. Tym-
czasem to dossier Marioli Rodzik-Ziemiańskiej, 
która mówi o sobie „wymarły gatunek”: — Nie je-
stem w stanie zamknąć którejś z tych artystycznych 
szuflad, które pootwierałam. Do tego pracuję w za-
wodzie geologa. Na co dzień chodzę w gumowcach 
i kufajce, ale w szczerym polu mogę śpiewać, wymy-
ślać teksty i nowe przedsięwzięcia — mówi laureatka 
nagrody, którą otrzymała za pobudzanie świadomo-
ści kulturalnej  i wrażliwości na sztukę oraz wspie-
ranie rozwoju grup artystycznych i indywidualnych 
twórców. — Gdyby ich nie było, również mnie by nie 
było — mówi o rybnickich artystach, którym pomo-
gła wyjść z cienia. Kiedy ponad dziesięć lat temu 
przeprowadziła się do Rybnika, poznała wielu al-
ternatywnych twórców, którzy jednak nie mieli na 
tyle odwagi i determinacji, by pochwalić się swoimi 
dokonaniami. — Zaczęło się od imprez w rybnickich 
kawiarniach, bo chciałam żeby uwierzyli, że jednak się 
da. Dziś jestem z nich dumna — opowiada Mario-
la Rodzik-Ziemiańska, bardziej znana jako Maya. 

Nagrodę indywidualną przyznano też urodzone-
mu w Rybniku malarzowi i grafikowi Grzegorzo-
wi Lerce, który wystawia swoje prace w całej Eu-
ropie. Znalazł się też na wysokim miejscu w rankin-
gu „Rzeczpospolitej”, sporządzonym we współpra-
cy z 79 prestiżowymi galeriami komercyjnymi i nie-
komercyjnymi, na temat współczesnych artystów, 
których warto kupować. Jego inspirowane kobie-
tami obrazy i grafiki można było oglądać w Gale-
rii Sztuki TZR do 8 września. Kolejnym laureatem 
jest Andrzej Trefon, gitarzysta jazzowy i rozryw-
kowy oraz animator kultury z 40-letnim dorobkiem 
artystycznym. Był akompaniatorem znanych i lubia-

nych wokalistów, m.in. Ireny Jarockiej, Hanny Ba-
naszak, Andrzeja Rosiewicza, Andrzeja Zauchy, 
Alicji Majewskiej, czy Ryszarda Rynkowskiego. Jest 
laureatem licznych festiwali jazzowych, członkiem 
orkiestry TV Katowice, czy Big Bandu Wiesława 
Pieregorólki i uczy gry na gitarze w Domu Kultury 
w Chwałowicach. 

Zespołowa nagroda trafiła do Młodzieżowe-
go Chóru Bel Canto, który od 25 lat reprezentu-
je miasto na ogólnopolskich i międzynarodowych 
konkursach, zdobywając wysokie wyróżnienia. 
Chór, który liczy obecnie 120 osób, prowadzi Lidia 
Blazel-Marszolik. Bel Canto, związane z I LO im. 
Powstańców Śl. i Młodzieżowym Domem Kultury, 
ma w swoim dorobku dwie nagrane płyty, udział  
w Międzynarodowym Festiwalu „Sing day of Song” 
w Essen, na którym zdobył wyróżnienie, członkostwo  
w PZChiO Okręgu Rybnickiego (od 1991 r.),  i wie-
le nagród i wyróżnień, by wymienić choćby: I miej-
sce i „Złoty Kamerton” w Ogólnopolskim Konkur-
sie Chórów a capella Dzieci i Młodzieży w Będzi-
nie, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Pieśni 
Chóralnej w Katowicach. Chór trzykrotnie zwycię-
żał też w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pa-
storałek w Będzinie. Michalina Kowalska śpiewa  
w chórze od ponad roku, a Damian Frycz, który 
wcześniej miał okazję pracować w mniejszym ze-
spole, od trzech lat. — Dla mnie – rewelacja. Współ-
pracuję z grupą osób, które chcą i lubią śpiewać i po-
święcają swój wolny czas na próby, które odbywają 
się również w soboty. Repertuar, jaki wykonujemy jest 
różnorodny – od utworów rozrywkowych po gospel  
i pieśni religijne — mówi Damian. 

Statuetki wręczyła laureatom wiceprezydent Ewa 
Ryszka, która gratulowała najlepszym i podkreśla-
ła, że wybór nie był łatwy. Wieczór uświetnił występ 
rybnickiego zespołu South Sielesian Brass Band. 

(S)

w 20 września w galerii Oblicza otwarto 
wystawę „Interpretacje dobra i zła” Ze-
społu Twórców Nieprofesjonalnych Ob-
licza. — Od zarania dziejów istota ludz-
ka skazana jest na działanie dwóch krań-
cowo różnych energii – potęgę boskiego 
dobra i energię niszczącego zła. Prezen-
towane prace przedstawiają złożoność tej 
skomplikowanej problematyki — wyja-
śnia artysta Marian Rak, założyciel zespo-
łu i nauczyciel nieprofesjonalistów. Wysta-
wa  prezentuje obrazy 16 twórców, m.in. 
Kazimiery Drewniok, Niny Pukowiec, Jana 
Śliżewskiego i Elżbiety Prucnal. Prace moż-
na oglądać do 20 października.   

w Dom Kultury w Boguszowicach zaprosił 
na dwie imprezy: 21 września odbył się 
punkowy koncert zespołów The Absti-
nents&The Thinners i Dr Nagniot, a dzień 
później w ramach cyklu „Spotkań z kinem 
Off-owym”, pokazano filmy nagrodzone  
i wyróżnione podczas 59. Ogólnopolskiego 
Konkursu Filmów Niezależnych w Koninie 
– „Wspomnienia poprzedniego lata” Kuby 
Gryżewskiego i Ivo Krankowskiego, „Cu-
downy dzień” Stanisława Białoskórskiego 
i „Święto zmarłych” Aleksandry Terpińskiej. 

w 176 najlepszych zdjęć prasowych minio-
nego roku można oglądać jeszcze tylko do 
30 września w CH Plaza. 60 pojedynczych 
fotografii i 16 fotoreportaży zostało wy-
branych przez jury spośród ponad 4,8 tys. 
Wystawa pokonkursowa Grand Press Pho-
to jest podsumowaniem dziewiątej edy-
cji Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii 
Prasowej organizowanego od 2005 roku 
przez miesięcznik Press.

w Po raz 12. w Rybniku odbędą się Bogu-
szowickie Dni Młodych. Fanów muzyki al-
ternatywnej, ska i reggae 18 października 
(od 18.00) przyciągną z pewnością zespo-
ły: Cała Góra Barwinków, Sari Ska Band  
i punkrockowy zespół z Chorwacji Božje 
Ovčice. 19 października (od 16.00) za-
grają legendy: Kryzys i Apteka oraz beat-
boxer Piter Pan, The Abstinents, NieTypo-
wy Stan, Digitus Medius i Don’t Do That. 
Ostatni dzień, 20 października, zarezer-
wowano dla lokalnych zespołów. W DK 
pojawią się m.in. metalowy Feniks z Ja-
strzębia Zdroju, alternatywny Regal Blue 
z Rybnika, wykonujący mieszankę rocka 
z metalem rybnicki Rethorn, czy rockowe 
Hajva z Gliwic i Patafians Masta z Kuźni 
Raciborskiej. Wzorem lat ubiegłych BDM 
łączyć będą muzykę z prezentacją kina of-
fowego oraz wystawami. Zaprezentowa-
ne zostaną filmy nagrodzone m.in. pod-
czas festiwalu „Kameralne lato 2013” 
oraz fotografie „Makro-Cyber-Foto” Je-
rzego Pustelnika.  

Kulturalnie zakręceni

— To wynika z tradycji rodzinnych – moja babcia pisała scenariusze do sztuk ludowych  
i do dziś zajmuje się poezją ludową, a mama zawsze interesowała się rękodziełem. Byłam więc 
skazana na artystyczną działalność. To taka nasza klątwa rodzinna — śmieje się Mariola 
Rodzik-Ziemiańska, jedna z laureatek tegorocznej nagrody miasta w dziedzinie kultury. 
Statuetki wręczono 24 sierpnia w Teatrze Ziemi Rybnickiej.



Miesięczne karnety w cenie 39 zł oraz jednorazowe karty wstępu w cenie 13 zł 
do nabycia w kasie Teatru Ziemi Rybnickiej przed projekcją

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

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl

• 3.10., czwartek, godz. 11.00 – 
wykład „Nefretete – najpiękniej-
sza kobieta świata” – U. Motyka

• 7.10., poniedziałek, godz. 10.00 
– dyżur prawniczy mecenas Szcze-
pan Balicki

• 9.10., środa – wycieczka do Oło-
muńca – wyjazd godz.  7.30

• 10.10., czwartek, godz. 11.00 
– wykład: „Kopalnia Rymer we 
wspomnieniach i fotografii” – dr 
inż. Henryk Kaletka

• 16.10., środa, godz. 12.30 – wy-
kład „Interakcja leków” – dr Astrid 
Koterwa

• 17.10., czwartek,  godz. 11.00 
– wykład: „Futuryzm i ekspresjo-

nizm” – Helena Kisielewska
• 21.10., poniedziałek, godz. 

10.00 – dyżur prawniczy mece-
nas Gerard Kuźnik 

• 23.10., środa, godz. 12.30 – wy-
kład: „Nietrzymanie moczu” – 
Iwona Głowacka 

• 24.10., czwartek, godz. 11.00 – 
„Jak odnaleźć źródło radości i ży-
cia…” – Jolanta Szwalbe – spotka-
nie z autorką zbioru cytatów „Se-
krety istnienia”

• 31.10.,  czwartek, godz. 11.00 
– wykład „Parlament Europejski a 
praca europosła” – Bogdan Mar-
cinkiewicz, poseł do Parlamentu 
Europejskiego

20. Konfrontacje Filmowe
SIÓDEMKA TO MAGICZNA LICZBA KOBIETY W OKOWACH FUNDAMENTALIZMU RÓŻNICE MENTALNOŚCI W ŚWIECIE

Dramatyczna Afryka 
i rodzinne sekrety

Dwa spotkania, dwa tematy. Najpierw coś dla miłośników reportażu 
w najlepszym gatunku, a później wciągająca powieść Kim Edwards.

21 października o g. 17 w Oddziale Zbiorów Muzycznych przy ul. Sza-
franka 7 spotkanie z literaturą faktu – „Wypalaniem traw” Wojciecha Jagiel-
skiego.  Autor zabiera czytelnika do Republiki Południowej Afryki. Świet-
na obserwacja reportera, który w dramatycznej historii afrykańskiego mia-
steczka dostrzega uniwersalną opowieść o spustoszeniu i cenie, jaką niosą 
segregacja rasowa i społeczna rewolucja.

24 października o g. 16 w filii nr 2 (ul. Zebrzydowicka 30) rozmowa na 
temat powieści Kim Edwards „Córka opiekuna wspomnień”. Autorka po-
dejmuje temat niepełnosprawności, trudnych wyborów i konsekwencji ży-
cia z poczuciem winy. Wzruszająca, momentami bardzo bolesna opowieść 
o relacjach w rodzinie, której upośledzone dziecko ojciec decyduje się od-
dać do zakładu opiekuńczego. Po takim wydarzeniu każdy kolejny dzień bę-
dzie naznaczony poczuciem krzywdy i wyrzutami sumienia. Czy uda się na-
prawić dawne błędy i wrócić do normalnego życia? Zapraszamy do dyskusji!

(m)

7 października, g. 18.oo                       
SIEDMIU  PSYCHOPATÓW 
prod. Wielka Brytania, 2012, 109 

min., komedia kryminalna, scen.  
i reż.: Martin McDonagh, obsada: 
Sam Rockwell, Colin Farrell, Chri-
stopher Walken.

Głównym bohaterem jest Mar-
ty, irlandzki scenarzysta, który wła-
śnie próbuje skończyć nowy tekst. 
Niestety poza tytułem – „7 psycho-
patów” – stronice straszą dziewiczą bielą, nieskalaną żadnym 
słowem. Ale od czego są przyjaciele. Billy, zawodowy porywacz 
psów, podsuwa mu opowieści o barwnych psychopatach. Już 
wkrótce Marty będzie miał więcej materiału, niż mógł sobie wy-
marzyć, a sprawy jeszcze się skomplikują, kiedy Billy ukradnie 
ukochaną psinę pewnego bandziora.

7  DNI  W  HAWANIE  
prod.: Francja/Hiszpania, 2012, 

169 min., dramat, reż.: Laurent Can-
tet, Benicio Del Toro, Julio Médem, 
Gaspar Noé, Elia Suleiman, Juan 
Carlos Tabío, Pablo Trapero.

Siedem dni i siedmiu reżyserów. 
Spośród tych siedmiu dni, które spę-
dzamy tu w Hawanie, jeden drugie-
mu nierówny. Taki w końcu urok nowelowych, filmowych wycie-
czek po słynnych miastach. Choć gdzieniegdzie pobrzmiewają 
mniej oczywiste tony, przedstawiony tu obraz Kuby sprowadza 
się do turystycznej widokówki. Bardzo ładnie sfotografowanej, 
ale nie wolnej od stereotypów.

14 października, g. 18
WYPEŁNIĆ  PUSTKĘ 
prod.: Izrael, 2012, 90 min., dra-

mat, scen. i reż.: Rama Burshtein, 
obsada: Hadas Yaron, Yiftach Klein.

Osiemnastoletnia Shira pochodzi  
z rodziny chasydów, ultrakonserwa-
tywnych Żydów. Wkrótce dziewczyna 
ma wyjść za mąż. Kilka dni przed ślu-
bem, podczas porodu umiera jej star-
sza siostra. Matka Shiry chce, aby wy-
szła ona za mąż za swego szwagra i zatrzymała go w ojczyźnie. Mło-
da dziewczyna staje przed trudną decyzją.

W powszechnej świadomości społeczność chasydzka uchodzi za jedną 
z tych, w których prawa kobiet są mocno ograniczone. Jednak „Wypełnić 
pustkę” przekonuje, że jest inaczej. To film nakręcony przez kobietę i po-
kazujący kobiecy punkt widzenia. I jest to obraz absolutnie fascynujący.

DZIEWCZYNA  W  TRAMPKACH  
prod.: Niemcy/Arabia Saudyjska, 2012, 

100 min., dramat, scen. i reż.: Haifaa 
Al-Mansour, obsada: Waad Mohammed.

Wadjda ma 10 lat i mieszka w Arabii 
Saudyjskiej. Chodzi w trampkach, nie lubi 
zasłaniać głowy, cieszy się reputacją bun-
towniczki. Żeby zdobyć upragniony rower 
Wadjda postanawia wziąć udział w kon-
kursie recytacji wersetów Koranu. Pobożność wśród uczniów motywowana 
jest bowiem wysoką nagrodą pieniężną. Równolegle z losami dziewczyn-
ki poznajemy historię jej matki, która również cierpi niedole patriarchatu. 

Kobiecy punkt widzenia filmu wynika z faktu, że za kamerą stoi 
pierwsza w historii Arabii Saudyjskiej kobieta reżyserka.

21 października, g. 18
KTO CIĘ UCZYŁ JEŹDZIĆ?   
prod.: Francja/Niemcy, 2012, 84 

min., komedia dokumentalna, scen.: 
Lia Jaspers, reż.: Andrea Thiele.

Jake wyjechał ze Stanów, by  
w Tokio rozpocząć karierę grafi-
ka. Na razie bezskutecznie szuka 
wymarzonej pracy i zarabia, ucząc 
angielskiego. Mirela, asertywna 
kobieta przed czterdziestką, w In-
diach szuka inspiracji do swoich projektów modowych, a Hy-
e-Won wyjechała z Korei Południowej, by w Niemczech ułożyć 
sobie życie. Kluczem do odnalezienia się w obcym świecie ma 
być samochód, symbol wolności i swobody. Ale żeby w obcym 
kraju zdobyć prawo jazdy, trzeba przebić się przez kulturowe 
różnice i własne lęki.

ZANIM NOC NAS NIE ROZDZIELI  
prod.: Rosja, 2012, 71 min., dra-

mat/komedia, reż.: Boris Khlebnikov
Film powstał na podstawie za-

pisków rosyjskiej dziennikarki, która  
w ekskluzywnej restauracji podsłu-
chiwała rozmowy bogatych klientów  
i pracowników. Mamy więc bogatych 
gówniarzy traktujących innych jak 
śmieci, obleśnych biznesmenów kręcących lewe interesy, nawiedzo-
nych artystów i cyniczne kobiety, zainteresowane jedynie pieniędz-
mi. Mamy naiwnie romantycznego kelnera, grubaska z problemami 
małżeńskimi i szefa kuchni bardzo dumnego z zajmowanej pozycji.

38 Nr 9/507; wrzesień 2013

Program zajęć na październik

Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby, 
przy ul. Sobieskiego 15, tel. 32 755 79 90
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Dobry wieczór kawalerski
Zabawny spektakl w gwiazdorskiej ob-

sadzie. Przedstawienie, w którym oprócz 
dobrej zabawy, jest miejsce na reflek-
sję i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie  
o sens i znaczenie miłości i przyjaźni. Na sce-
nie m.in. Mateusz Damięcki, Leszek Lichota 
i Michał Milowicz.

piątek, 4 października – g. 19    

Tajemnica Skarbu na Kurzej Nóżce
Interaktywny spektakl dla dzieci w wy-

konaniu teatru Trip ze Świętochłowic. Hi-
storia Matyldy i Beniamina, którzy wybierają 
się w podróż do krainy wyobraźni. Ich peł-
na niespodzianek przygoda zaczyna się na 
domowym strychu.

niedziela, 6 października – g. 16 

Filcowane torebki
Kolejne warsztaty plastyczne, które  

w galerii Oblicza poprowadzi Barbara 
Budka. Tym razem uczestnicy spotkania zaj-
mą się filcowaniem torebek.    

sobota, 19 października – g. 9

Harold i Matylda
Poruszająca opowieść o poszukiwaniu 

szczęścia, miłości i zrozumienia w świecie 
nastawionym na konsumpcjonizm i mi-
nimalizm uczuciowy. Historia pokazuje jak 
różne może być podejście do życia i śmier-
ci u dwóch osób w różnym wieku. Na sce-
nie m.in.: Krystyna Sienkiewicz, Tomasz Cza-
chorowski, Grażyna Wolszczak, Magdalena 
Wójcik i Tadeusz Chudecki. Spektakl połą-
czony będzie z promocją najnowszej książki 
Krystyny Sienkiewicz „Cacko”, którą będzie 
można zakupić tuż po jego zakończeniu.    

środa, 23 października  - g. 19

Ryjek na finał
Finałowy koncert XVIII Rybnickiej Jesie-

ni Kabaretowej. Koncert z udziałem czoło-
wych grup kabaretowych z kraju poprowa-
dzą członkowie rybnickiego Kabaretu Mło-
dych Panów. Jak co roku, finałowego Ryjka 
zarejestruje telewizja Polsat. 

niedziela, 27 października – g. 18.30

Postrzyżyny, czyli...
… jubileusz Jerzego Kryszaka – akto-

ra i satyryka, który w tym roku obchodzi 
40-lecie pracy aktorskiej i 30-lecie poja-
wienia się na scenie kabaretowej. Oprócz 
jubilata na deskach teatru zobaczymy: Pio-
tra Bałtroczyka, Mieczysława Szcześniaka 
oraz kabarety: Ani Mru Mru i Kabaret Mło-
dych Panów. I to przedsięwzięcie zarejestru-
je telewizja Polsat. 

poniedziałek, 28 października – g. 18.30    

Dom Kultury w Niewiadomiu zaprasza do udziału w II Konkursie Piosenki 
Filmowej „Zapomniana melodia”.  

Przesłuchania odbędą się 15 listopada. Konkurs ma charakter otwarty i skierowa-
ny jest do młodzieży (od lat 16) i dorosłych. Uczestnicy muszą wykonać dwie pio-
senki – jedną z filmu polskiego, drugą z zagranicznego, w oryginalnej wersji języ-
kowej. Można sięgnąć po piękne, zapomniane melodie ze starych przedwojennych 
produkcji, czy też z filmów z lat 50-tych i 60-tych, rzadko dziś wykonywanych. Kar-
tę zgłoszenia należy pobrać ze strony www.dkniewiadom.eu i przesłać do 4 listopa-
da (szczegóły na stronie internetowej placówki). Koncert laureatów odbędzie się 16 
listopada. Imprezie towarzyszyć będzie wystawa „Pola Negri. Legenda kina”, udo-
stępniona przez Muzeum Kinematografii w Łodzi.               (S)

Sa
bi

na
 H

or
ze

la-
Pis

ku
la

— Chciałbym żeby mój zespół grał jak najwięcej i by nasza muzyka się podobała — 
mówi Wojciech Lichtański, zwycięzca konkursu solistów jazzowych zorganizowa-
nego w ramach VI Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego. Czy Złota 
Rybka spełni jego życzenia? 

(Nie) zapomniana piosenka
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Konkurs dla młodych wykonawców jazzo-
wych o Złotą Rybkę to festiwalowa nowość. 
— Były już uliczne występy i muzyczne parady 
w brytyjskim piętrowym autobusie czy zaprzęgu 
konnym. Teraz postanowiliśmy wzbogacić for-
mułę festiwalu o konkurs, by dać szansę mło-
dym wykonawcom jazzowym — mówił o po-
myśle Czesław Gawlik, jazzman i juror kon-
kursu. 24 sierpnia na estradzie w kampusie,  
w Parku nad Nacyną, wspólnie z prof. Andrze-
jem Schmidtem i Tadeuszem Petrowem, oce-
nił występy trzech instrumentalistów i pięciu 
wokalistek jazzowych. Pierwszą nagrodę zdo-
był saksofonista altowy Wojciech Lichtański 
z Jaworzna, który wykonał dwa utwory: stan-
dard „I can’t give you anything but love” Jim-
mego McHugha oraz „Ornitology” Charliego 
Parkera i w nagrodę otrzymał 1500 zł i statuet-
kę Złotej Rybki. — To drugi, po „Złotej Basz-
cie” w Czchowie, konkurs, który udało mi się 
wygrać w czasie tych wakacji — mówił student 
piątego roku na wydziale jazzu w Katowicach, 
kompozytor i założyciel kwartetu Lichtański 
Sound Lab. — Wykonujemy autorskie kompo-
zycje, które brzmią bardziej nowocześnie, ale lu-
bię też jazz tradycyjny. Żeby dobrze grać inne sty-
le jazzowe, trzeba najpierw dobrze poznać jaz-
zową klasykę — mówi Lichtański. Jego zespół, 
który już ma na koncie kilka sukcesów, w naj-
bliższym czasie planuje udział w festiwalu jaz-
zowym w Katowicach i występy w Niemczech. 

Drugą nagrodę w rybnickim konkursie zdo-
był pianista Bartosz Kalicki z Głogoczowa,  
a trzecie, ex aequo, wokalistki: Nika Lubowicz 
z Zakopanego i Anna Maria Jaśniak ze Święto-
chłowic. Jurorzy mówią, że poziom występów 
był wysoki i bardzo wyrównany. — Jeszcze przy-
najmniej kilka osób powinno otrzymać nagro-
dy i słowa uznania, ale tak to już z konkursami 
bywa… Byłem zaskoczony talentami młodych 

wokalistek — mówi prof. Schmidt, przewodni-
czący jury. Wojciech Lichtański też przyznał, 
że stawiał na zwycięstwo jednej z wokalistek. 

Obok młodych wykonawców w czasie dwu-
dniowego festiwalu na kampusowej scenie wy-
stąpili też „jazzowi wyjadacze” – poznańska Dixi 

Company, rybnicki South Silesian Brass Band 
oraz zagraniczne gwiazdy – Funny Fellows ze 
Słowacji i rosyjski sekstet Moscow Ragtime 
Band. Publiczność, która dopisała, bawiła się 
wyśmienicie. Jeszcze raz potwierdziły się słowa 
Adama Świerczyny, dyrektora Rybnickiego Cen-
trum Kultury, że Międzynarodowy Festiwal Jaz-
zu Tradycyjnego to święto muzyki przyjemnej.

(S)

O Wojtku saksofoniście i złotej rybce

Saksofonista Wojtek Lichtański z Jaworzna – pierwszy laureat ryb-
nickiego konkurs dla młodych wykonawców jazzowych 
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11 września w UM, 21 par odebrało medale prezydenta RP 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, listy gratulacyjne oraz upo-
minki. Byli wśród nich Barbara i Henryk Sobikowie ze Smol-
nej, którzy uważają, że kluczem do szczęśliwego życia jest kom-
promis. — Przede wszystkim potrzeba wyrozumiałości. Zanim doj-
dzie do kłótni, warto uspokoić emocje i odczekać pięć minut — ra-
dzi pani Barbara. — I nie można zapominać o uśmiechu, on po-
maga we wszystkim — dodaje Henryk Sobik. Poznali się w pracy, 
w rybnickiej Telekomunikacji, ślub wzięli po półrocznej znajomo-
ści. Spieszyli się, bo pan Henryk dostał powołanie do marynarki. 
— Mąż jest, jak to mówią, do rany przyłóż — ocenia Barbara Sobik.  
— Z wyjątkiem tych dni, gdy tak nie jest — śmieje się pan Henryk. 
— W dobrym związku musi być trochę soli i słodyczy, bo inaczej pa-
nowałaby nieprzeciętna nuda — dodaje. Państwo Sobikowie mają 
dwie pasje – działkę i podróże – zjeździli już niemal całą Europę. 

— Nigdy nie byłam tradycjonalistką, miałam krótką sukienkę 
i krótki welon. — A ja – jasny garnitur, podobny do tego, który 
mam dziś na sobie — wspominają dzień ślubu Zyta i Kazimierz 
Paszendowie, którzy poznali się u krewnych. Wesele odbyło się 
w domu, ale jak opowiadają małżonkowie, zabawa była wyjątkowo 
udana. Pani Zyta pracowała w hucie Silesia, a jej mąż uczył muzyki, 
ale jak mówi, szybko zdradził ją na rzecz Rybnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, w której przepracował 40 lat. Wychowali czwórkę 
dzieci i doczekali się pięciu wnuczek. — Moja żona jest przede 
wszystkim wyjątkowo cierpliwa, skoro tak długo ze mną wytrzymała 
— uśmiecha się Kazimierz Paszenda. Pani Zyta mówi, że jej 
mąż jest życzliwy, konkretny, słowny, choć raczej małomówny.  
— I dość pedantyczny — wtrąca pan Kazimierz. Zdaniem 
małżonków w związku nie warto roztrząsać drobiazgów. — Należy 
spojrzeć na siebie, a wtedy uzmysłowimy sobie, że nikt nie jest 

Przeżyłam z tobą tyle lat…
— Jesteście z sobą na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie. Udowadniacie, że we dwoje można rozwiązać wszyst-

kie problemy, a tych nie brakuje, bo życie pisze przecież różne scenariusze — mówiła Ewa Ryszka, wiceprezydent 
miasta, małżonkom świętującym jubileusz Złotych Godów.
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ideałem. Czasem warto przymknąć oko, bo z biegiem lat okaże się, 
że były to drobiazgi bez znaczenia, a wszystko i tak rozmyje czas — 
radzi młodym małżonkom pani Zyta. 

Złote Gody świętowali też: Helena i Henryk Chromikowie, 
Róża i Stanisław Cieślińscy, Urszula i Józef Czylokowie, 
Helena i Zygfryd Jamiccy, Maria i Alojzy Jargoniowie, 
Eugenia i Stefan Juraszczykowie, Łucja i Jan Kuczerowie, 
Gizela i Werner Kudlowie, Dorota i Hubert Kwiatkowscy, 
Jadwiga i Ernest Mandryszowie, Danuta i Edward Muszyńscy, 
Anna i Leon Pytlikowie, Bożena i Jan Sadziakowie, Danuta  
i Jerzy Słupikowie, Róża i Jerzy Szaboniowie, Łucja i Zygmunt 
Szymczykowie, Anna i Stanisław Tomalowie, Otylia i Serafin 
Żokowie oraz Alojzy Podleśny, którego żona Irena, niestety, nie 
doczekała jubileuszowego spotkania w UM. 

Tydzień później, w urzędzie miasta Złote Gody świętowały 
kolejne małżeńskie pary. Jubilatom towarzyszył wiceprezydent 
Michał Śmigielski, który gratulował tak wspaniałej rocznicy. — 
Mam za sobą 35 lat małżeństwa, więc pewnie też kiedyś zawitam 
do tej sali — mówił wiceprezydent, wręczając honorowe medale 
przyznane jubilatom przez prezydenta RP. Wśród świętujących 50. 
lecie wspólnego życia byli państwo Ludmiła i Józef Albińscy, 
którzy również poznali się w pracy. Byli głównymi księgowymi 

w dwóch oddziałach rybnickiego PKS-u, gdzie pracowali aż 
do emerytury. — Zaczęło się od cyferek i wspólnego ustalania 
bilansów. Gdy dostałem powołanie do wojska, a żona zobaczyła 
mnie w mundurze, już była moja — mówi z uśmiechem pan Józef, 
który do dzisiaj z sentymentem wspomina służbę w Poznaniu. Po 
ślubie i weselu na 50 osób zamieszkali w Rybniku. Tu wychowali 
syna, a dzisiaj cieszą się obecnością dwójki wnucząt. — Mam 
dobrą teściową, dobrego teścia, a jeszcze lepszą żonę. Taki ze mnie 
szczęściarz! — zapewnia pan Józef. Ich recepta na szczęśliwy 
związek to wzajemne ustępstwa, miłość, zgoda i harmonia. Trudno 
się z nimi nie zgodzić.  

Oprócz państwa Albińskich, 17 września Złote Gody świętowali 
również: Janina i Mieczysław Brauerowie, Irena i Zdzisław 
Chomiukowie, Róża i Eryk Gaszkowie, Stefania i Eugeniusz 
Gruszczykowie, Myra i Eryk Gwózdziowie, Emilia i Józef 
Joszkowie, Łucja i Henryk Kocurowie, Regina i Ginter 
Kowalikowie, Teresa i Norbert Kuśkowie, Elżbieta i Eryk 
Leisnerowie, Barbara i Herbert Lepichowie, Maria i Karol 
Modrzykowie, Elżbieta i Władysław Niezgóccy, Edyta i Jerzy 
Paprotni, Małgorzata i Grzegorz Piechowie, Maria i Jan 
Piędziakowie, Anna i Serafin Podleśni, Anna i Herman Rittau, 
Łucja i Stefan Rycmanowie oraz Janina i Jan Widerowie. 

(S), (D) 



2 września swoje 100. urodziny obchodzi-
ła Gertruda Fojcik z domu Filec, mieszkan-
ka rybnickich Brzezin, zacisznego zakąt-
ka położonego między dzielnicami Meksyk  
i Chwałowice.

W dniu urodzin Gertrudę Fojcik odwiedziły z ży-
czeniami przedstawicielki władz miasta Ewa Rysz-
ka, wiceprezydent Rybnika i Daniela Lampert, se-
kretarz miasta.  Jubilatka spędziła tu całe swoje życie. 
Teraz z córką Urszulą i jej mężem Józefem Ochoj-
skim mieszka w domu, który w ostatnich latach woj-
ny wybudowała razem z mężem Pawłem i z pomocą 
swoich rodziców. Od lat zmagają się tu ze szkodami 
górniczymi. Pierwszy konieczny remont przeprowa-
dzono już w roku 1953. Dziś na długości dziesięciu 
metrów różnica poziomów wynosi blisko pół metra. 

Chodząc po domu idzie się więc raz z górki, raz pod 
górkę. Jak to w życiu. Dom rodzinny pani Gertrudy 
stoi jeszcze kilkadziesiąt metrów stąd. — Mama za-
wsze była pogodna, życzliwa i bezkonfliktowa, a u lu-
dzi dostrzegała wyłącznie ich dobre strony — wspomi-
nają córka Urszula i syn Arkadiusz.

20 dni po swoich 18. urodzinach wyszła za mąż 
za starszego o 11 lat Pawła Fojcika, który na kopal-
ni Chwałowice był tokarzem. Jeszcze przed wybu-
chem wojny doczekali się trójki pociech; w 1932 roku  
urodził się Arkadiusz, znany rybnicki adwokat, w 
1935 Magdalena, która odziedziczyła po mamie ta-

lent krawiecki, a rok później Urszula, która przez 30 
lat uczyła w chwałowickiej podstawówce. Pani Ger-
truda wyuczyła się za krawcową, szyła więc dla swo-
ich bliskich, krewnych, sąsiadów i znajomych, a po-
nadto haftowała, szydełkowała i robiła na drutach. 
Zajmowała się oczywiście domem, wychowaniem 
dzieci i jak większość mieszkańców Brzezin prowa-
dziła małe gospodarstwo rolne. — Życie usłane ró-
żami na pewno to nie było, ale mama była pogodna  
i szczęśliwa — mówi jej syn Arkadiusz Fojcik. Razem 
z siostrami do dziś wspomina niezapomniany smak 
chleba i kołocza, który piekła w popularnym wte-
dy w śląskich domach „piekaroku”. Pięknych wspo-
mnień jest zresztą wiele. Z łezką w oku wspomina-
ją też rodzinne święta, a zwłaszcza wigilie. Na każ-
dą z nich pani Gertruda przygotowywała swoją wła-
sną, niepowtarzalną modlitwę. Na pasterkę chodzili 
do kościoła św. Teresy w Chwałowicach bo parafia 
Królowej Apostołów, do której obecnie należą po-
wstała dopiero w roku 1952. 

Męża pochowała w styczniu 1990 roku. Dziś ma 
sześcioro wnucząt i ośmioro prawnucząt; co ciekawe 
i w jednym, i w drugim przypadku jest po równo – tyle 
samo dziewcząt co chłopców. Nasza stulatka cieszy się 
względnie dobrą kondycją choć po niedawnym wyle-
wie bardzo popsuł jej się wzrok. Nadal uwielbia spa-
cery i przebywanie na świeżym powietrzu.      (WaT)

Jubilatka, pani Gertruda Fojcik w otoczeniu swoich najbliższych 
i zacnych gości, stoją od lewej: córka Urszula Ochojska, zastępca 
prezydenta miasta Ewa Ryszka, sekretarz miasta Daniela Lampert, 
syn Arkadiusz Fojcik i zięć Józef Ochojski

Ciśnienie pod kontrolą
Najpierw krótka ankieta, a potem dokładny pomiar ciśnienia
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Pogodna długowieczność
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Ponad 360 osób wzięło udział w bezpłatnych badaniach ciśnienia krwi, zor-
ganizowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ciśnienie na 
życie”. Rybnik był jednym z 40 miast, w których przeprowadzono pomiary.

6 września, w specjalnie przystosowanym tirze, który zaparkował przy Rybnickim 
Centrum Kultury można było bezpłatnie zmierzyć ciśnienie krwi oraz zasięgnąć po-
rad dotyczących profilaktyki schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Akcja, która w 
różnych miastach Polski potrwa do końca 2013 r., ma uświadomić Polakom ryzyko, 
jakie niesie za sobą brak profilaktyki schorzeń układu krążenia. Jednym z jej celów 
jest przeprowadzenie 200 tysięcy pomiarów ciśnienia krwi. — Nadciśnienie to choro-
ba cywilizacyjna, dlatego nasza akcja skierowana jest na profilaktykę oraz uświadamia-
nia Polakom potrzeby badania i kontrolowania swojego stanu zdrowia. Nieleczone gro-
zi zawałem i niewydolnością serca, udarem mózgu, schorzeniami nerek i oczu. Wysokie 
ciśnienie nie boli, ale powoli wyniszcza organizm — mówi Agnieszka Wierzbicka, ko-
ordynator akcji. Przedsięwzięciu patronowała jedna z firm farmaceutycznych, która 
za każdy wykonany pomiar przeznaczyła złotówkę na rzecz Kliniki Zdrowego Serca 
w Zabrzu. Zwieńczeniem akcji „Ciśnienie na życie” będzie raport „Serce Polaka”, w 
którym wykorzystane zostaną dane z tysięcy przeprowadzonych pomiarów.            (D)

— To nasza najstarsza podopieczna — mówi Danuta 
Wimmer, dyrektorka Miejskiego Domu Pomocy Spo-
łecznej o przebywającej w placówce od 2005 r. Annie Ko-
cur, która 24 sierpnia skończyła 102 lata. Nie jest jed-
nak wiekową rekordzistką; dwoje najstarszych miesz-
kańców Rybnika ma 106 lat!

Pani Aneczka, bo tak w miejskim domu mówią o zacnej ju-
bilatce, pochodzi z Śródmieścia. Nigdy nie wyszła za mąż; po-
magała siostrze, z którą mieszkała. Śpiewała w chórze, grała na 
pianinie i lubiła słodycze. — Kiedy osiem lat temu pani Anecz-
ka do nas trafiła z chęcią korzystała z naszych zajęć i rehabili-
tacji, jednak z wiekiem jej stan zdrowiał się zmieniał. Dziś już 
nie jest tak sprawna, ale humor jej dopisuje i wciąż kocha słody-
cze — mówi Danuta Wimmer. 26 sierpnia Annę Kocur w domu 
pomocy odwiedził wiceprezydent Michał Śmigielski. W dniu 
urodzin z wizytą przyszła też jej siostrzenica, która w tym roku 
świętować będzie 90. urodziny. To dowód, że Anna Kocur po-
chodzi z długowiecznej rodziny, kolejny, ale nie jedyny: jeden 
z jej braci, który zmarł w wieku 96, jeszcze jako 92-latek po raz 
trzeci stanął na ślubnym kobiercu i wyprowadził się za granicę. 

W rybnickim domu pomocy przebywa obecnie 150 osób. 
Najstarsza jest panna Anna, najmłodszy pensjonariusz ma 38 
lat. — Dominują panie. Jest kilka osób po 90., a jedna z naszych 
podopiecznych ma 94 lata i jest w doskonałej formie – zawsze 
elegancka, sama wychodzi na spacery i jeszcze z chęcią opiekuje 
się innymi! — opowiada dyrektorka placówki.                      (S) 

Wiek ponad wiek



Barbara Budka ze swoimi wychowankami podczas otwarcia wystawy 
„Portret zbiorowy”
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— Tata nigdy się z tym nie zdradził i miałem do 
niego o to pretensje, a on po prostu chciał mnie chro-
nić — mówi Płużański, syn więźnia stalinowskie-
go, skazanego w procesie grupy Witolda Pileckie-
go na karę śmierci, zamienioną później na doży-
wocie. 3 września historyk i dziennikarz podpisy-
wał w księgarni Sowa swoje książki o zbrodniach 
czasów stalinowskich: „Bestie: mordercy Pola-
ków”, „Oprawcy: zbrodnie bez kary” i „Bestie 2”. 
Do Rybnika przyjechał też Leszek Żebrowski, hi-
storyk i publicysta, syn oficera ZWZ i AK, który 
również lata pracy poświęcił na badanie dziejów 
żołnierzy wyklętych. Tą nazwą określa się żołnie-
rzy podziemia niepodległościowego i antykomu-
nistycznego, którzy po wkroczeniu Sowietów nie 
złożyli broni i stawiali opór próbom sowietyzacji 
Polski. — Oficjalna propaganda była taka, by ten 
temat zostawić, bo to zagmatwane i niejasne losy 
oraz dwuznaczne historie, bo podziemie przeciw-
stawiło się legalnemu państwu. Ci, którzy łagodnie 
przeszli z tamtego ustroju do obecnego byli zaintere-
sowani, by to „przyschło, zaschło i samo naturalnie 
odpadło”. Ale młodzi ludzie, którzy tak chętnie bio-
rą udział w takich spotkaniach, nie mają obciążeń  
i zahamowań, by tę przeszłość szczerze poznać. Są 
zainteresowani wydarzeniami, o których nie uczyli 

się w szkole i nie usłyszeli w domu. Szukają wzorców 
i prawdziwych bohaterów i chcą wiedzieć jak naj-
więcej, a my im tę wiedzę przypominamy — mówi 
Leszek Żebrowski o spotkaniu w rybnickim Uni-
wersytecie Ekonomicznym, gdzie obaj historycy 

wygłosili swoje prelekcje. Na pomysł zorganizowa-
nia w Rybniku dnia poświęconego pamięci żołnie-
rzy wyklętych wpadł Michał Brewczyk ze Stowa-
rzyszenia Pomocy Chorym na Stwardnienie Roz-
siane „Pro Bono”: — Dlatego, że dotychczas nikt 
w Rybniku tego nie zrobił, więc trochę z poczucia 
obowiązku, ale również ze względu na moje zain-
teresowania — mówi Brewczyk. — To prawdziwy 
fenomen, że po tylu latach żołnierze wyklęci wraca-
ją do świadomości Polaków — dodaje Płużański. 

17 września stowarzyszenie „Pro Bono”  
w ramach „Rybnickich spotkań z historią” za-
prosiło do Rybnika Piotra Zychowicza i Rafa-
ła Ziemkiewicza. 

(S)

— Pretekstem był autoportret. Dzieci pracowa-
ły ze swoimi zdjęciami, do których miały doryso-
wać ciąg dalszy, czyli stworzyć artystyczną rzeczy-
wistość, która miała być wytworem ich wyobraźni 
lub projekcją marzeń. W ten sposób przekonały 
się, że inspiracji można szukać w sobie — opo-
wiada o wystawie Barbara Budka, prowadząca 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej zajęcia plastyczne 
dla dzieci w różnym wieku – od trzyletnich ma-
luszków, które przychodzą razem z rodzicami, 
po nastolatki. Otwarta 12 września w Galerii 
Sztuki wystawa, na której znalazło się ponad 
40 prac, była podsumowaniem zajęć, jakie od-
bywały się w placówce w minionym sezonie ar-
tystycznym. — W październiku ruszają kolejne 
zajęcia — zachęcała do udziału Barbara Bud-
ka. Wystawę „Portret zbiorowy” można oglądać 
w TZR do 7 października.                             (S)

Dzieciaków 
portret własny

Wyklęci, ale nie zapomniani
Miał 18 lat kiedy poznał historię swojego ojca. — Dowiedziałem się w 1990 r. na sali 

sądowej podczas procesu rehabilitacyjnego grupy rotmistrza Witolda Pileckiego, którego 
tato był bliskim współpracownikiem. Dla mnie to był szok. Nie wiedziałem, że był ktoś taki, 
jak Witold, bohater walk z Niemcami, a potem z Sowietami, i że coś w ogóle działo się po 
wojnie — opowiada Tadeusz Płużański, który wspólnie z Leszkiem Żebrowskim, 
przyjechał do Rybnika, by przypomnieć żołnierzy wyklętych.  

Kacper będzie piłkarzem, Piotr – supermenem, Weronika – królową Elfów, 
Ola widzi siebie na czerwonym dywanie, a Natalia w otoczeniu dzikich zwie-
rząt. Dzieci z kółka plastycznego działającego w Rybnickim Centrum Kultu-
ry, prowadzonego przez Barbarę Budkę, mają marzenia i bujną wyobraźnię. 
Wystarczy obejrzeć wystawę „Portret zbiorowy” w Teatrze Ziemi Rybnickiej. 

Leszek Żebrowski  i  Tadeusz 
Płużański podpisywali swoje książki 
w księgarni Sowa



Kwatera wojenna czerwonoarmistów, o którą dba na co dzień Zarząd Zieleni 
Miejskiej jest usytuowana na skraju cmentarza komunalnego przy ul. Rudzkiej 

Napis na rybnickim obelisku prawdopodobnie już wkrótce zostanie zmieniony

Formalnie to kwatera wojenna z czterema mo-
giłami czerwonoarmistów, którzy zginęli, głównie 
w naszym mieście i w okolicy, wiosną 1945 roku  
w czasie walk z hitlerowcami o wyzwolenie Rybni-
ka. Choć zapewne użyty tu termin „wyzwolenie” 
jest dla wielu osób kwestią dyskusyjną... Z oficjal-
nych dokumentów będących w posiadaniu magi-
stratu wynika, że jest tu pochowanych 1834 żołnie-
rzy armii czerwonej, konkretnie zaś 106. Korpusu 
60. Armii I Frontu Ukraińskiego. Na marmuro-
wych tablicach na cmentarzu widnieją nazwiska i 
stopnie wojskowe tylko 159 z nich, ale w znajdującej 
się w urzędzie miasta Księdze pochowanych wid-
nieje 171 nazwisk. Personalia innych pochowanych 
tu żołnierzy m.in. za sprawą Czerwonego Krzyża 
wciąż są ustalane. Jeszcze w 1985 znane były nazwi-
ska tylko 92 pochowanych tu czerwonoarmistów. 

W czasie wizyty w tym miejscu kilka rzeczy 
rzuca się w oczy, generalnie jednak można od-
nieść wrażenie, że oto przenieśliśmy się i w czasie,  
i w przestrzeni i oto jesteśmy na terenie Związku 
Radzieckiego. Po pierwsze, nie ma tu nigdzie ani 
jednego słowa po polsku, bo wszystkie napisy są w 
języku rosyjskim. Po drugie, głównymi ornamen-
tami ogrodzenia są pięcioramienna gwiazda oraz 
sierp skrzyżowany z młotem, co zostało już oficjal-
nie uznane za zakazany symbol systemu totalitar-
nego. Po trzecie, napis na cokole w tłumaczeniu 

na język polski brzmi: Wieczna chwa-
ła bohaterom poległym w walkach 
za wolność i niepodległość naszej 

ojczyzny 1941-1945.  Treść jest 
więc bardziej ideologiczna niż 
informacyjna. Po czwarte, je-
śli trafi tu ktoś, kto nie zna 

rosyjskiego alfabetu, nicze-
go się nie dowie.  

— Zastosowano tu ide-
ologiczny szymel, któ-
ry jest wyrazem wszech-
władzy ZSRR po za-
kończeniu II wojny 
światowej i domina-
cji wśród tzw. „de-
moludów”. Nie 
ma tam żadnej 

w z m i a n k i  
o tym, że to 
mogiły żoł-
nierzy, któ-
rzy polegli 
tu w pierw-
szych mie-
s i ą c a c h  
1945 roku 
w  w a l -

kach o wyparcie wojsk III Rzeszy Niemiec-
kiej  z Rybnika i Śląska. Obelisk z obecnym 
napisem jest raczej symbolem sowieckiej 
dominacji, więc trudno się dziwić, że draż-
ni wielu rybniczan i Górnoślązaków. Tym 
bardziej, że gloryfikowana Armia Czerwona 
dopuściła się zbrodni na ludności cywilnej 
niedaleko tego cmentarza, nie mówiąc już 
o skali różnych sowieckich represji i bestial-
stwa na Kresach II RP. Negatywnie mogą 
być również odbierane umieszczone na co-
kole daty: 1941-1945, odnoszące się do tzw. 
wojny ojczyźnianej między związkiem so-
wieckim a nazistowskimi Niemcami. Naj-
oględniej można powiedzieć, że umieszcze-
nie napisów tylko w j. rosyjskim było przeja-
wem braku szacunku i ignorancji, a także 
ze strony komunistycznych władz partyjnych 
Rybnika i województwa katowickiego szczy-
tem służalczości (może też strachu) wobec 
radzieckich towarzyszy. Inskrypcje pomija-
ją  w ten sposób to wszystko, co wcześniej działo się  
w Polsce, w tym sowiecką inwazję na wschodnie woje-
wództwa II RP w dniu 17 września 1939 roku. Odda-
je to sowiecki sposób patrzenia na II wojnę światową, 
historię Europy i świata — mówi o napisie na obeli-
sku dr Bogdan Kloch, dyrektor Muzeum w Rybniku.

Korzystając z ogólnopolskiej komputerowej 
bazy cmentarzy wojennych sprawdziliśmy, jak wy-
glądają podobne kwatery wojenne czerwonoar-
mistów w innych zakątkach Polski. Okazuje się,  
że w zdecydowanej większości przypadków wy-
stępują na nich przede wszystkim napisy w języ-
ku polskim, choć towarzyszą im również inskryp-
cje rosyjskie. Najważniejsze jednak, że napisy te 
mają charakter typowo informacyjny; dowiaduje-
my się z nich przede wszystkim kiedy, gdzie i w cza-
sie jakich walk zginęli pochowani tam żołnierze.

Jak powiedziano nam w sekretariacie Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, od cza-
su ustrojowego przesilenia napisy na radzieckich 
kwaterach, mogiłach i obeliskach są sukcesywnie 
aktualizowane przy okazji prac remontowych czy 
modernizacyjnych. Rzecz jasna wszystko odbywa 
się w oparciu o przepisy międzynarodowe (ustawa 
z marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wo-
jennych oraz umowa z lutego 1994 roku zawar-
ta przez rządy RP i Federacji Rosyjskiej) dlatego 
każda zmiana np. treści napisów umieszczonych 
na takiej kwaterze wymaga zgody Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa.

Wiele wskazuje na to, że takiej poprawki docze-
ka się również napis widniejący na rybnickim, ra-
dzieckim obelisku. Dr hab. Andrzej Krzysztof Ku-
nert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa odpowiadając na pismo naszej redakcji 

zapewnił, że Rada wystąpi do Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach (kompetencja ad-
ministracji rządowej) z prośbą o podjęcie działań 
zmierzających do zamieszczenia na pomniku cen-
tralnym nowej tablicy informacyjnej oraz usunięcia 
sierpa i młota z ogrodzenia cmentarza Armii Czer-
wonej w Rybniku (gwiazda jest traktowana jako 
symbol wojskowy). Sekretarz zaznaczył, że wystę-
pujący w ogrodzeniu cmentarza totalitarny orna-
ment nie narusza wprawdzie porządku prawnego, 
ale zgodnie ze stanowiskiem ROPWiM, symboli-
ka związana z ustrojem totalitarnym powinna być 
systematycznie usuwana z cmentarzy wojennych.

To jak szybko doczekamy się nowego napisu na 
rybnickiej kwaterze wojennej czerwonoarmistów 
będzie też oczywiście zależeć od funduszy, jakie 
będzie w stanie przeznaczyć w najbliższym czasie 
na tzw. grobownictwo wojenne urząd wojewódzki.

Z kwaterą czerwonoarmistów wiąże się też hi-
storyczna zagadka, którą warto by wyjaśnić. Wśród 
nazwisk żołnierzy radzieckich wyrytych na marmu-
rowych płytach kwatery widnieją też nazwiska 20 
osób, które miały zginąć w roku 1939. Większość 
z nich nosiła polskie nazwiska: Wodecki, Michal-
ski, Moll, Lis, Oleś, a nawet Korfanty (są wypi-
sane cyrylicą). Na płycie uwieczniono też Jana 
Kotlicza, który w Księdze pochowanych figuruje 
jako kpt. Jan Kotucz, który miał zginąć 21 wrze-
śni 1939. Czy to przypadkowa zbieżność imion  
i nazwisk z obrońcą Rybnika, który według świad-
ków miał zostać zamordowany przez hitlerow-
ców 6 września 1939 roku w Nieborowicach?                                                                                    
Być może w niedalekiej przyszłości na obelisku 
tym pojawi się napis bardziej zrozumiały dla Pola-
ków i bardziej adekwatny do historycznej prawdy.

Wacław Troszka
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Kwatera do poprawki
Jeden z naszych czytelników zwrócił nam uwagę na nieodpowiedni,  jego zdaniem, 

napis widniejący na postumencie obelisku na cmentarzu żołnierzy radzieckich, 
znajdującego się na największym w Rybniku cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej. 



20 września rozpoczęła się organizowana raz na pół roku 
akcja wywozu tzw. odpadów wielkogabarytowych oraz elek-
trośmieci z prywatnych posesji. 

Przedstawiciele magistratu podkreślają, że w dniu wywozu odpa-
dy powinny zostać wystawione przed ogrodzenie posesji (w miarę 
możliwości przy głównej drodze) lub, gdy jest to niemożliwe, bez-
pośrednio przy otwartej bramie, najpóźniej o 6 rano.

Do odpadów wielkogabarytowych należą: meble, materace, 
wykładziny, meble ogrodowe, pierzyny, stojaki na pranie, opony 
samochodów osobowych, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp. 
Z kolei do elektrośmieci: pralki, lodówki, telewizory, komputery, 
radia, sprzęt RTV i AGD, telefony, świetlówki i żarówki energoosz-
czędne, odtwarzacze mp3, żelazka, wiertarki itp. 

Pracownicy służb komunalnych nie będą natomiast odbie-
rać: gruzu, odpadów pochodzących z rozbiórek i remontów, czę-

ści samochodowych, kosiarek spalinowych, motorowerów, karto-
nów, odpadów ogrodowych i komunalnych.

Poniżej ogólny harmonogram odbioru odpadów wielkogabaryto-
wych i elektrośmieci z poszczególnych dzielnic. Szczegółowy plan 
z podziałem na poszczególne ulice (z każdej odpady będą wywo-
żone tylko jednego dnia) jest dostępny na miejskiej stronie inter-
netowej (www.segreguj.rybnik.eu). 

Boguszowice Osiedle – 24 X; Boguszowice Stare – 9 X; Chwa-
łęcice – 15 X; Chwałowice – 3, 16, 17, 18 i 21 X; Golejów – 5 X; 
Gotartowice – 31 X; Grabownia – 28 IX; Kamień – 17 X; Kłoko-
cin – 29 X; Ligota – Ligocka Kuźnia – 30 X; Maroko-Nowiny – 14 
i 26 X; Meksyk -21 X; Niedobczyce - 23, 26 i 30 IX oraz 7, 8 i 9 
X; Ochojec - 28 IX; Orzepowice – 15 X; Paruszowiec-Piaski – 28  
i 29 X; Popielów – 28 X; Radziejów – 28 X; Rybnicka Kuźnia – 10 
X; Rybnik Północ – 15 i 16 X; Smolna – 10 i 11 X; Stodoły – 15 
X; Śródmieście – 7 i 24 X; Wielopole – 30 IX; Zamysłów – 23 X; 
Zebrzydowice – 21 X.   

Z notatnika strażnika miejskiegoPoznaj swojego 
dzielnicowego

Informacje o działaniach rybnickiej straży miejskiej również 
na www.sm.rybnik.pl
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MMagdalena Kolar-

czyk (27 l.) to straż-
niczka miejska odpo-
wiedzialna za dzielni-
ce: Zamysłów, Smol-
na oraz Maroko-No-
winy. Z wykształcenia 
jest filologiem polskim. 
W SM pracuje od stycz-
nia tego roku, a funkcję 
dzielnicowej pełni od 
maja, ale jak zapewnia 
Dawid Błatoń, rzecznik 
prasowy rybnickiej stra-
ży miejskiej, mieszkańcom dzielnic, które ma w swo-
jej pieczy jest już dobrze znana. W swojej pracy wy-
korzystuje naturalne predyspozycje do podejmowa-
nia trudnych, wciąż nowych wyzwań. Przychodzi jej 
to tym łatwiej, że lubi pracę wśród ludzi.

— Maroko-Nowiny to najbardziej zaludniona dziel-
nica Rybnika. Problemy, z jakimi się tu spotykamy 
znacznie różnią się od tych, z którymi mamy do czynie-
nia w pozostałych częściach naszego miasta. Duża gę-
stość zaludnienia powoduje, że interwencji jest tu sto-
sunkowo dużo, a zróżnicowany charakter mieszkańców 
sprawia, że do każdej sprawy należy podejść indywidu-
alnie i koniecznie z dużą dozą zrozumienia dla każdej 
ze stron. Nierzadko zdarza się, że strażnik musi wystę-
pować w roli rozjemcy w sąsiedzkich konfliktach i spo-
rach — mówi Dawid Błatoń.

Najwięcej przyjemności sprawiają jej jednak in-
terwencje związane ze zwierzętami, na ogół z psa-
mi. — Posiadanie psa to nie tylko przyjemność,  
ale i obowiązek, a o tym, niestety, wciąż wielu posiada-
czy czworonogów zapomina — mówi dzielnicowa Mag-
dalena Kolarczyk. Prywatnie interesuje się sportem, 
dobrą kuchnią oraz zwierzętami.
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Odbierają wielkie gabaryty 
i elektrośmieci

3 września
Pogryziona przez psa
Mieszkanka Rybnika powiadomiła 

strażników o tym, że została pogryzio-
na przez psa, którego właściciel mieszka  
w dzielnicy Paruszowiec Piaski. Okaza-
ło się, że pies nie był zaszczepiony przeciw 
wściekliźnie. W takich przypadkach strażni-
cy dodatkowo informują sanepid i lekarza 
weterynarii. Niepilnowane przez właścicie-
li psy to zmora mieszkańców miasta i funk-
cjonariuszy, którzy często wyruszają do tego 
typu interwencji. Parafrazując Alexisa de To-
cqueville: niech wolność zwierząt kończy 
się tam, gdzie zaczyna wolność człowieka 
– szczególnie wtedy, gdy mogą zostać bo-
leśnie nadgryzione granice naszego ciała… 

5 września
Erotoman i złodziej
Strażnicy wraz z policjantami ujęli męż-

czyznę, który obnażał się na ul. Łony  
w Rybniku. O zdarzeniu straż miejska dowie-
działa się od policjantów, których powiado-
miła mieszkanka Rybnika, która natknęła się 
na osobnika i zobaczyła go w negliżu. Straż-
nicy przyjęli zgłoszenie o g. 23. Patrol natych-
miast udał się we wskazane miejsce. W mię-
dzyczasie okazało się, że mężczyzna był tak-
że sprawcą kradzieży w sklepie spożywczym 
oraz napaści na dwie kobiety. Około półno-
cy strażnicy wraz z policjantami odnaleźli po-
szukiwanego. Ten przeskoczył przez betono-
we ogrodzenie i chciał ukryć się w zaroślach. 
Nie uciekł jednak daleko – strażnicy ujęli go w 
pasażu na ul. Sobieskiego. Mężczyznę odda-
no w ręce policji. Złośliwi plotkują, że spraw-

ca najbardziej przejął się opinią „wątpliwa 
przyjemność”. Miał ją usłyszeć od kobiety, 
która mimo woli zobaczyła jego „prezenta-
cję”. Dalszych czynów miał dokonać dla po-
twierdzenia swojej męskości.

24 września
Uwaga na grzyby!
Po ostatnich doniesieniach medial-

nych o ciężkich zatruciach grzybami ryb-
niccy strażnicy organizują akcję kontro-
lowania osób handlujących grzybami. 

Pomysł zrodził się po sygnałach od miesz-
kańców miasta o osobach, które handlują 
grzybami na ulicy. — Osobom indywidual-
nym nie wolno handlować grzybami poza 
targowiskiem. Poza tym wymagany jest 
atest wydany przez grzyboznawcę. Taki 
dokument jest ważny 48 godzin i dotyczy 
konkretnej partii grzybów — wyjaśnia Da-
wid Błatoń. I podkreśla, że choć akcja ma 
zminimalizować ryzyko kupienia trujących 
okazów, żadne działania służb nie zastą-
pią zdrowego rozsądku i czujności konsu-
mentów. Zanim zjesz – sprawdź i pomyśl!

•••
Grzyby do kontroli!
Od kilku lat w rybnickim Sanepidzie 

nie ma już weekendowych dyżurów 
grzyboznawcy. Fachowiec ten może jed-
nak sprawdzić, czy zebrane bądź kupio-
ne przez nas grzyby są jadalne, pod wa-
runkiem, że pojawimy się tam z nimi w 
godzinach pracy Sanepidu, czyli od po-
niedziałku do piątku między 7.30 a 14.

(m) 



Kapusta na gyburstag
Od XIV wieku do 1922 roku Śląsk nie był częścią państwa polskiego. Zatem w kategoriach cudu należy rozważać 

nie tyle fakt, że ziemie śląskie wróciły do Polski, ale przede wszystkim przetrwanie na tych ziemiach śląsko-polskich 
tradycji. Nie znaczy to jednak, że między pojęciem śląska kultura i polska kultura można postawić całkowity znak 
równości. Nie można, bo Śląsk jest inny. Nie jest narodowo inny, ale regionalnie tak – takie jest moje zdanie. Tym 
zjawiskiem zajmuję się już ćwierć wieku i ciągle mam więcej pytań niż odpowiedzi. 

Ta regionalna odrębność Śląska wyraża 
się między innymi w powiedzeniu – jada do 
Polski! Jeżeli więc Ślązok tak powie, to nie 
znaczy, że uważa Śląsk za inne państwo. Bo 
po prostu przez ponad sześćset lat Polska 
zaczynała się dopiero za granicą Śląska, co 
utrwaliło się w śląskiej mowie. Kiedy więc 
się powie: – moja cera wziyna se chopa  
z Polski!, to należy to przetłumaczyć – moja 
córka wyszła za mąż za kogoś z innej części 
Polski! Wypowiedź taka nie ma zabarwie-
nia separatystycznego. I skoro już to wyja-
śniłem, to teraz mogę powiedzieć, że nie-
dawno podróżowałem do Polski dwa razy!

Podczas mojego rajzowania do Lublina  
i Częstochowy prowadziłem wiele cieka-
wych rozmów. Między innymi dyskutowa-
łem na temat polskich i śląskich tradycji ob-
chodzenia urodzin. To ciekawe zagadnie-
nie, choć może ktoś pochopnie sądzić, że 
sprawa jest prosta, bo w Polsce obchodzi się 
imieniny, a na Śląsku gyburstag, czyli uro-
dziny. Zatem na Śląsku obchodzi się nie-
znany w Polsce – roczek, kiedy „roczniaka” 
przyprowadza się do kościoła na specjalną 
mszę z błogosławieństwem. Dziecko ubra-
ne jest wtedy na biało, a specjalną ozdobą 
jest mirtowy wianuszek, który dziewczyn-
kom wkłada się na głowę, zaś chłopcom 
przyszywa do rękawa. Na roczkowym na-
bożeństwie dziecko niesione jest też z za-
paloną świecą na uroczyste ofiarowanie do-
okoła ołtarza. Dzień ten jest, podobnie jak 
w przypadku chrzcin, okazją do zjazdu ro-
dzinnego i wielkiej gościny. Nie może wtedy 
zabraknąć potków, czyli rodziców chrzest-
nych. Roczek wyraża też głęboko zakorze-
nione na Śląsku tradycje chrześcijańskie. 
A tutaj chodzi o odniesienie do wydarzeń 
biblijnych, czyli ofiarowania małego Jezu-
sa w jerozolimskiej świątyni.

Jednak Ślązoki nie poprzestają na obcho-
dzeniu tylko pierwszych urodzin, ale potem 
przez całe życie świętuje się każdą rocz-
nicę urodzenia. Obchodzi się zatem dru-
gie urodziny, trzecie, czwarte… wówczas 
już się nie chodzi do kościoła z mirtowym 

wianuszkiem, ale przyjmuje się w domu go-
ści i ucztuje. Jest też na Śląsku zwyczaj, że 
na urodziny się nie zaprasza, bo rodzina 
wie, kiedy kto obchodzi gyburstag i wów-

czas się idzie na gościnę i winszuje, czyli 
życzy – zdrowio, szczynścio i błogosławiyń-
stwa Bożego! Ale urodziny to uroczystość 
rodzinna, więc jeżeli chcemy, by przyszedł 
kolega z pracy czy ze szkoły, to takiego cu-
dzego trzeba zaprosić. I trzeba jeszcze po-
wiedzieć, że Ślązoki nie wszystkie roczni-
ce urodzin świętują tak samo uroczyście. 
Zatem oprócz roczku, nadzwyczajnie świę-
tuje się: 33. urodziny – czyli Chrystusowe 
lata, 50. urodziny – zwane Abrahamem oraz 
oczywiście 100. urodziny – jak się dożyje. 

W Polsce panuje przekonanie, że świę-
towane przez Ślązoków urodziny, to zwy-
czaj przyjęty od Niemców. Tyle że urodzi-
ny świętują też Czesi, Holendrzy, Anglicy, 
Amerykanie, a dawniej starożytni Egip-
cjanie, Grecy i Rzymianie, którzy po łaci-
nie nazywali to dies natus lub dies natali-
tie. Natomiast Polacy, choć przede wszyst-
kim świętują imieniny, to jednak wyjątkowo 

hucznie obchodzą 18. urodziny. Te osiem-
nastki, choć dawniej na Śląsku nie celebro-
wane jakość szczególnie, przenikają powo-
li również do nas. Ale z tym ostrożnie, bo 

jak się dowiedziałem podczas wizyty w Lu-
blinie i Częstochowie, mają z tym prawdzi-
we wariactwo. Robi się nawet imprezy w re-
stauracjach, osobno dla rodziny i kolegów. 
A jedna osoba pochwaliła mi się, że zafun-
dowała wnukowi imprezę w restauracji za 
siedem tysięcy złotych (!).

Może więc niech Ślązoki pozostaną przy 
swych skromnych gyburstagach w gronie 
najbliższej rodziny, gdzie ważne jest przede 
wszystkim spotkanie z bliskimi. Dla star-
szych Ślązoków, bo dzieci lubią dostawać 
prezenty, nie są ważne upominki. I wystar-
czy symboliczny kwiatek i coś do kwiatka. 
A ja kiedyś na gyburstag dostałem na uro-
dziny niezwykły kwiatek – ozdobną czerwo-
ną kapustę. Bo wiadomo jak śląska kultura, 
to modro kapusta. I jaka praktyczna. Moż-
na ją potem zjeść w niedzielę na obiad, tyl-
ko bez wstążek i asparagusa.

Marek Szołtysek

Kiedyś na gyburstag, czyli urodziny zamiast kwiatów dostałem w prezencie ozdobną czerwoną kapustę. Jakież to śląskie, prawda?
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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 112/1 i 112/2
Podczas przeszukiwania archiwum fotogra-

ficznego w pewnym rybnickim domu natrafi-
łem na stare zdjęcie (nr 112/1), które było opi-
sane tylko „rok 1935”. Wiadomo jedynie, że 
była to jedna z podrybnickich wtedy kopalń, 
ale nie wiemy która. Może więc ktoś rozpozna 
tu swojego przodka i rozwiąże tajemnicę tego 
zdjęcia? Tak czy inaczej, zdjęcie to pokazuje kil-
ka bardzo interesujących szczegółów. A są to 
przykładowo sposoby układania sztompli oraz 
ubrania robocze górników. Ciekawe jest też, że 

112/3Zdjęcie 112/3
Fotografia ta pochodzi z przedostatniej 

strony okładki „Gościa Niedzielnego” z 16 
sierpnia 1931 roku i przedstawia wnętrze 
kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa  
w Niedobczycach, w dzisiejszej dzielnicy Ryb-
nika. Z lewej widzimy ołtarz boczny św. Sta-
nisława, w środku ambonę, a z prawej jest 
ołtarz boczny Matki Boskiej Różańcowej. Dla 
przypomnienia powiedzmy, że kamień wę-
gielny pod ów kościół położono 18 września 
1921 roku, a konsekracja wybudowanej już 
światyni odbyła się 19 czerwca 1931 roku.

chłopak pierwszy z prawej na dole ma rozdartą pod pachą koszulę. 
Natomiast dwaj górnicy u góry od prawej trzymają w rękach jakieś 
fajki. Może koś wie o co chodzi z tymi fajfkami, przecież na dole nie 
wolno palić. Centralnym elementem fotografii są jednak dwie skrzy-
żowane wielkie łopaty (nr 112/2) zwane też – „hercowy” albo „bab-
sko rzić”, na których wypisano kredą śląskie i górnicze pozdrowie-
nie – „Szczęść Boże”. 

112/1

112/2
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Wielki album Rybnika (cz. 112)
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Krótko i szybko
29 drużyn zgłosiło się do 15. edy-

cji rybnickiej Amatorskiej Ligi Pił-
ki Siatkowej Leon Internet. Skoro 
drużyn jest tyle samo, co w poprzed-
niej edycji, rozgrywki będą przebiegać 
tym samym systemem; 12 najlepszych 
drużyn z poprzedniego sezonu zagra  
w I lidze, a pozostałe ekipy podzielone 
zostaną na dwie grupy II ligi. Sądząc po 
transferach, sezon zapowiada się bar-
dzo ciekawie. Łukasz Lip były zawod-
nik Górnika Radlin i TS Volley Rybnik 
wzmocnił np. drużynę Leon Internet 
Rybnik, a MVP poprzedniego sezonu 
amatorskiej ligi Marcin Gonsior (VT Nę-
dza) powraca na pozycję atakującego 
w II-ligowym Rafako Racibórz.

Przykrą niespodzianką jest z kolei 
wycofanie się z rozgrywek jednej z naj-
lepszych i najbardziej zasłużonych dru-
żyn Beer Teamu Rybnik. Czy po pięciu 
latach absolutnej dominacji drużyn ze 
Świerklan i Jankowic uda się komuś in-
nemu zagrać w finale? Pierwszy mecz 
w II lidze miał się odbyć 26 września, 
pierwszy I-ligowy pojedynek zaplano-
wano na 30 września; finał ligi w maju. 

q
Nie licząc Gimnazjum Mistrzo-

stwa Sportowego w Zespole Szkół 
nr 3, w rybnickich szkołach w roz-
poczętym niedawno roku szkolnym 
funkcjonuje 28 klas sportowych (13 
klas w sześciu szkołach podstawo-
wych, 12 klas w trzech gimnazjach 
i trzy prowadzone w liceum ogól-
nokształcącym nr 5, współtworzą-
cym Zespół Szkół nr 3 na Nowinach).  
W poprzednim roku szkolnym było ich 
27. Uczniowie klas sportowych upra-
wiają w sumie siedem dyscyplin (piłka 
nożna, koszykówka, siatkówka, dżu-
do, lekkoatletyka, ju-jitsu i szachy). 18 
z tych 28 klas to tzw. oddziały dwudy-
scyplinowe, gdzie do jednej klasy cho-
dzą np. szachiści i koszykarze (SP nr 2), 
dżudocy i lekkoatleci (G nr 1) lub pił-
karze i siatkarki (V LO). Na taką dwu-
dyscyplinową klasę przypada 20 lekcji 
wychowania fizycznego tygodniowo, 
w tym cztery programowe.

q
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-

acji ogłosił dwa przetargi. Pierwszy 
na budowę pełnowymiarowego bo-
iska piłkarskiego z murawą naturalną 
na terenie ośrodka w Kamieniu (te-
ren w sąsiedztwie łowiska dla wędka-
rzy, gdzie kiedyś koncertowały zespo-
ły Perfect i Ich Troje) wygrała ta sama 
firma, która niedawno modernizowa-
ła boisko i tor żużlowy na stadionie 

miejskim przy ul. Gliwickiej – Trawni-
ki Producent Sp. z o.o. z Turowa (naj-
tańsza z czterech ofert). Ogłoszono też 
przetarg na przebudowę, a właściwie 
gruntowną modernizację stadionu lek-
koatletycznego przy ul. Żużlowej. Ter-
min składania ofert wyznaczono na 
4 października. Prace mają się rozpo-
cząć jeszcze tej jesieni, a zakończyć  
w czerwcu przyszłego roku. 1 mln zł 
na pokrycie części kosztów inwestycji 
miasto otrzyma z Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki w ramach Programu Roz-
woju Inwestycji Sportowych.

q
8 września na wodach Zalewu 

Rybnickiego dziesięć dzielnicowych 
załóg rywalizowało w dorocznych 
regatach w klasie Omega o Puchar 
Prezydenta Rybnika. Swoje załogi wy-
stawiło siedem dzielnic: Chwałęcice, 
Maroko-Nowiny, Niewiadom, Orzepo-
wice, Rybnicka Kuźnia, Rybnik Północ i 
aż trzy załogi Paruszowiec-Piaski. Zwy-
ciężyła trzecia osada Paruszowca-Pia-
sków, pływająca w składzie: (Krzysz-
tof Harnasz – sternik, Joanna Har-
nasz, Wiktoria Harnasz, Michał Mal-
grab). Drugie miejsce zajęli żeglarze  
z Chwałęcic, trzecie z Rybnickiej Kuźni, 
a czwarte ze Śródmieścia.

q
Rozpoczęła się jesienna edycja 

Akademii Jazdy na Rolkach pod au-
spicjami MOSiR-u. Darmowe zajęcia 
dla dzieci w wieku od siedmiu do 15 
lat będą się odbywać w każdą niedzielę 
aż do 27 października od 11 do 12.30 
na terenie ośrodka w Kamieniu. Wła-
sne rolki i kask – obowiązkowe! Wię-
cej informacji na stronie internetowej 
(www.mosir.rybnik.pl).

q
W drugi weekend września  

w Warszawie odbył się pierwszy tur-
niej Pucharu Polski Juniorów do lat 
20 w szpadzie kobiet i mężczyzn.  
W sobotnim turnieju szpadzistów siód-
me miejsce wywalczył Krystian Fajkis  
z RMKS-u Rybnik (102 startujących).  
W gronie 104 zawodniczek barw Ryb-
nika broniły: Anna Mroszczak i Kinga 
Brawańska. Ania po zwycięstwie w I 
Pucharze Polski juniorów młodszych 
(do 17 lat) bardzo chciała zwyciężyć 
również w starszej kategorii wiekowej. 
Niestety na drodze do podium stanęła 
jej starsza kadrowiczka i koleżanka ze 
Szczecina Martyna Swatowska, która  
wygrała z Mroszczak, sklasyfikowaną 
ostatecznie na ósmym miejscu, 15:11. 
W zawodach wystąpiło w sumie dzie-
więciu zawodników RMKS-u Rybnik. 

W ostatnim decydującym o mistrzostwie meczu spo-
tkały się dwie niepokonane drużyny gospodarzy turnie-
ju: Silesia Rybnik i Gepardy Żory. Po dramatycznym 
pojedynku i dogrywce 5:2 zwyciężyli żorzanie. Za MVP 
turnieju uznano rybniczanina Artura Strzałkę, który ma 
już podpisany zawodowy kontrakt z New York Yankees.

Niestety drużyna Silesii Rybnik, która w ekstrali-
dze bejsbola gra nieprzerwanie od czasu jej powsta-
nia w 1984 roku, boryka się z poważnymi kłopotami. 
Właściwie brakuje wszystkiego – pieniędzy, zawod-
ników i szkoleniowców. Kiedyś bejsbolowe drużyny 
grały na Paruszowcu, Piaskach, w Gotartowicach i 
Boguszowicach. Dziś pozostał już tylko KS Silesia 
Rybnik. Zresztą podobnie wygląda sytuacja w ca-
łej Polsce. Jeszcze trzy lata temu w ekstralidze gra-
ło osiem drużyn, w tym roku już tylko sześć. W se-

zonie zasadniczym Silesia zajęła piąte miejsce, i gdy 
zamykaliśmy to wydanie „GR”, klub czekał jeszcze 
na decyzję w sprawie ewentualnego barażu o pozo-
stanie w ekstralidze, bo nie było wiadomo, czy druga 
drużyna I ligi będzie chciała o nią walczyć. 

Granty, które klub otrzymuje z budżetu miasta 
nie starczają na wszystko. Tylko opłacenie sędziów 
kosztuje klub w sezonie blisko 6 tys. zł, opłata star-
towa w ekstralidze kolejne 2 tys. zł. Trener młodzi-
ków i juniorów Grzegorz Mularczyk pracuje za gło-
dową stawkę. Seniorów w klubie jest dwóch, w tym 
41-letni grający trener Artur Szymura. Nie ma też 
pełnej drużyny kadetów (13-16 lat), więc trenują oni 
razem z juniorami i seniorami, a w rozgrywkach wy-
stępują grając w zespole Gepardów Żory.     

Jeszcze żaden zwycięzca żużlowego memoria-
łu Łukasza Romanka nie cieszył się z wygranej 
tak, jak 20-letni junior Betardu Sparty Wrocław 
Patryk Malitowski, który w sobotę 31 sierpnia 
wygrał na stadionie miejskim VII Międzynaro-
dowy Turniej Pamięci Ł. Romanka. 

W wyścigu finałowym pokonał on Anglika Wof-
findena – lidera klasyfikacji generalnej mistrzostw 
świata, Duńczyka Pedersena – trzykrotnego mistrza 
świata oraz Ilię Czałowa, lidera ROW-u Rybnik. Tur-
niej rozgrywany na świeżym jeszcze, nowym, dłuż-
szym torze nie był zbyt interesujący, ale licznej rzeszy 

fanów czarnego 
sportu wynagro-
dził to wspaniały 
pokaz sztucznych 
ogni, który już tra-
dycyjnie zwieńczył 
zmagania żużlow-
ców. 

Siatkarze już grają
W sobotę 28 września siatkarze TS Volley 

Rybnik spotkaniem z TKKF Czarni Katowice 
mieli zainaugurować kolejny drugoligowy se-
zon. Drużynę, do której dołączyło siedmiu nowych 
zawodników, ponownie prowadzi Wojciech Kasper-
ski. Nie ma w niej za to doświadczonego rozgrywa-
jącego Łukasza Lipa, który przeniósł się na ama-
torskie parkiety. Rybnicki zespół solidnie przepra-

cował okres  przygotowawczy i rozegrał kilka spo-
tkań kontrolnych. Co cieszy, wygrał dwa siatkar-
skie turnieje w Bochni oraz w Andrychowie. Tra-
dycyjnie swoje spotkania rybniccy siatkarze rozgry-
wać będą w hali sportowej rybnickiego „Ekonomi-
ka” przy ul św. Józefa. 

Kolejne drugoligowe spotkania odbędą się tam 
5 października (Volley - AT Jastrzębski Węgiel II) 
i 19 października (Volley - Rafako Racibórz). Po-
czątek meczów o 17.30.

Junior pokonał mistrzów

Najlepsi żużlowcy 
t e g o r o c z n e g o 
m e m o r i a ł u 
Romanka, od lewej: 
N i c k i  Pe d e r s e n 
(2. m.), zwycięzca 
Patryk Malitowski  
i Tai Woffinden (3. m.)

Srebrna drużyna juniorów Silesii Rybnik

Na przełomie sierpnia i września na bejsbolowych boiskach w Żorach i w rybnickiej Ligockiej 
Kuźni, z udziałem sześciu drużyn m.in. z Warszawy, Wrocławia i Miejskiej Górki rozegrano mi-
strzostwa Polski juniorów, w których tytułu mistrzowskiego bronili bejsboliści Silesii Rybnik.
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Srebro bejsbolistów Silesii
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W tej chwili rybnicki wyścig należy do 19 naj-
ważniejszych imprez kolarskich organizowanych 
pod auspicjami Polskiego Związku Kolarskiego. 
Nic więc dziwnego, że w tym roku kolarze ściga-
li się nie na obrzeżach miasta, ale w ścisłym jego 
centrum pokonując 15 pętli długości 9 km. Start 
i metę wyścigu urządzono na ul. Rudzkiej na wy-
sokości kampusu. To efekt współpracy Fundacji 
Elektrowni Rybnik – głównego organizatora wy-
ścigu oraz urzędu miasta i rybnickiego Centrum 
Kształcenia Inżynierów Politechniki Śl. — Nasz 
wyścig wzbogacił nieco dziurawy kalendarz ProLi-
gi, która w ubiegłym roku skończyła się już w sierp-
niu. Musieliśmy wydłużyć trasę – w ubiegłym roku 
na dystansie 78 km rywalizowało 176 kolarzy, w tym 
roku 196 kolarzy z polskich grup zawodowych ściga-
ło się na dystansie 132 km. Wyścig na pewno uroz-
maiciłaby jakaś solidna górka, ale w tym roku ma-
gistrat i policja nie zdecydowały się jeszcze na po-
prowadzenie trasy wyścigu np. ul. Kotucza lub Gli-

wicką — mówi Robert Słupik, 
organizator i dyrektor jedno-
dniowego Tour de Rybnik. Jak 
dodaje rybnicki wyścig z budże-
tem sięgającym 20 tys. zł był 
najuboższym wyścigiem w ca-
łej ProLidze.

W wyścigu głównym finiszo-
wała ośmioosobowa grupa ko-
larzy, którzy oderwali się od pe-
letonu. Pierwszy na „kresce” 
był Grzegorz Stępniak z CCC 
Polsat Polkowice, drugi Kacper 
Gronkiewicz z BDC MarcPol 
Team (wygrał klasyfikację „orli-
ków”), a trzeci Kamil Zieliński 
z Las Vegas PED.

Przed wyścigiem głównym, niestety w strugach 
deszczu, rozegrano dwa wyścigi dla amatorów, któ-
rzy zjechali do Rybnika z całej Polski.

I nie przeszkodziła im w tym nawet przebudowa toru  
w trakcie sezonu. Z sześciu finałowych meczów rybniczanie wy-
grali cztery, w tym, ten kluczowy, z Wandą Kraków na jej torze 
(47:43). Przed trzema ostatnimi wyścigami gospodarze prowa-
dzili jeszcze 40:32, ale w nich właśnie rybniczanie ich znokauto-

wali. Pary: Bridger-Czałow, Mitko-Chromik oraz 
ponownie Anglik Bridger z Rosjaninem Czało-
wem (zdobyli łącznie 29 pkt) wygrali swoje wyści-
gi podwójnie i awans był już na wyciągnięcie ręki. 
Później wystarczyło już tylko w wyjazdowym meczu  
w Opolu zdobyć punkt bonusowy za wygranie dwu-
meczu (ROW przegrał ten mecz 38:52) i awans 
stał się faktem. Ostatni mecz sezonu, w którym 

22 września rybniczanie pokonali na swoim torze KSM Kro-
sno 65:25 nie miał już żadnego znaczenia. Po meczu fetowano 
awans, paląc, zgodnie z tradycją, marynarkę prezesa Krzyszto-
fa Mrozka, który z trenerem Grabowskim, gronem współpra-
cowników i zawodnikami zrealizował pierwszą część planu,  

zakładającego powrót rybnickiego zespołu do grona najlep-
szych drużyn w kraju. 

W sumie w barwach ROW-u wystąpiło w tym sezonie aż 
16 zawodników (w tym sześciu juniorów w roli „gościa”). Zde-
cydowanymi liderami drużyny byli 18-letni Rosjanin Ilia Cza-
łow i 24-letni Anglik Lewis Bridger (podpisał już kontrakt  
z ROW-em na sezon 2014), który zwłaszcza w meczach rundy fi-
nałowej pokazał, na co faktycznie go stać. Kibice polubili też wa-
lecznego 20-letniego Czecha Wacława Milika jr., który dołączył 
do zespołu w połowie sezonu.

Teraz przed prezesem Mrozkiem zadanie znacznie trudniej-
sze – zgromadzenie budżetu i zbudowanie składu na miarę I ligi, 
która w przyszłym sezonie będzie prawdopodobnie bardzo silna.  

Kolejne nadzieje wiązano z pojedynkiem dziesią-
tej rundy, w którym w niedzielę 29 września o 12.30 
(pora związana z transmisją telewizyjną w Orange TV) 
nasi piłkarze mieli zmierzyć się na rybnickim stadionie  
z Górnikiem Łęczna (14 pkt i 7. m. w tabeli).

Po dziewięciu kolejkach ROW z dorobkiem 7 pkt zaj-
mował w tabeli 14. lokatę (na 18 drużyn). Rybniczanie mie-
li wtedy na swoim koncie siedem (!) remisów i dwie poraż-
ki, z Sandecją Nowy Sącz u siebie i z GKS-em Katowice 
na wyjeździe. Pocieszający jest jednak fakt, 
że z tych dziewięciu meczów, aż siedem ryb-
niczanie rozegrali na wyjeździe. Zwycięstwo 
było już blisko w wyjazdowym pojedynku  
z zamykającą tabelę Miedzią Legnica.  

W 18. minucie bramkę dla ROW-u strzelił Mariusz Mu-
szalik, ale w 86. minucie gospodarze zdołali jednak wyrów-
nać. Inna sprawa, że I liga jest w tym sezonie bardzo wy-
równana. Zamykająca tabelę Miedź ma 5 pkt i do pro-
wadzącego Bełchatowa traci ich tylko 15.

Najbliższe mecze Energetyka ROW-u w Rybniku: 
piątek 18 października g. 18: ROW – Dolcan Ząb-
ki; sobota 2 listopada: ROW – Puszcza Niepołomice.       

Koszykarki znów w elicie
W sobotę 28 września spotkaniem z MKS MOS Konin w bogu-

szowickiej hali koszykarki nowo powstałego klubu Basket ROW 
Rybnik miały zainaugurować sezon w koszykarskiej elicie, czyli  
w Basket Lidze Kobiet. Zanim jednak rozpoczęły walkę o ligowe punk-
ty, rozegrały kilka sparingów. Po obozach w Brennej i Szczyrku pierwszym 
sparingpartnerem podopiecznych trenera Kazimierza Mikołajca dwu-
krotnie był wicemistrz kraju zespół Wisły Can-Pack Kraków. Co prawda 
krakowianki wygrały oba mecze, ale drugi rozegrany w Rybniku zakoń-
czył się już tylko niewielkim zwycięstwem „białej gwiazdy” 69:65 (pierw-
szy w Szczyrku rybniczanki przegrały 54:66). Następnie rybnicki Basket 
zajął drugie w turnieju w czeskim Hradec Kralowe, przegrywając w fi-
nale z gospodarzem imprezy 72:90. Ostatnim sprawdzianem był roze-
grany w Rybniku dwumecz z pierwszoligową Ślęzą Wrocław, który przy-
niósł dwa zwycięstwa rybniczanek:  87:80 (po dogrywce) i 92:47. Spotkanie  
z Koninem rozpoczęło serię czterech spotkań z rzędu, które rybniczan-
ki mają rozegrać we własnej hali. Kolejnym rywalem zespołu trenera Mi-
kołajca będzie beniaminek King Wilki Morskie Szczecin (sobota 5 paź-
dziernika), tydzień później, 12 października rybniczanki zmierzą się  
z Wisłą Can-Pack Kraków, a w środę 16 października Basket ROW zagra-
ją z Widzewem łódź. Początek meczów o 17.30.

Zrobili pierwszy krok
Żużlowcy ROW-u Rybnik są już w I lidze. Podopieczni trenera Jana Grabowskiego po wygraniu 

części zasadniczej II-ligowego sezonu, pewnie zwyciężyli również w rundzie finałowej (awans dawało 
tylko pierwsze miejsce w tabeli). 

Zawodowy Tour de Rybnik
W niedzielę 1 września na ulicach Rybnika po raz szósty rozegrano 

międzynarodowy wyścig kolarski Tour de Rybnik, rozgrywany tym razem  
w ramach BGŻ ProLigi, co przydało mu znaczenia i prestiżu.

Tym razem t rasa 
wyścigu prowadziła 
przez ścisłe centrum 
Rybnika

Z w y c i ę z c a 
tegorocznego 
Tour de Rybnik 
G r z e g o r z 
S t ę p n i a k 
(CCC Po l sa t 
Polkowice)

W dramatycznym meczu rozegranym na 
rybnickim stadionie w ostatni piątek sierpnia, 
piłkarze ROW-u prowadzili już z Sandecją 2:0, 
ale przegrali ostatecznie 2:3

Zwycięska drużyna ROW-u Rybnik z trenerem Janem Grabowskim i prezesem 
Krzysztofem Mrozkiem
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Czekając na zwycięstwo
Gdy zamykaliśmy to wydanie „GR” kibice I-ligowych piłkarzy Energetyka ROW-u Rybnik wciąż 

czekali na pierwsze ligowe zwycięstwo podopiecznych trenera Ryszarda Wieczorka.

Biuro ogłoszeń: tel. 32/42 60 070, fax 32/43 32 160, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl 49



CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 22 451 02 97

empik

Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, i interesujesz się zacho-
dzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział w konkursie. 

Wystarczy uważnie przyjrzeć się publikowanemu powyżej zdjęciu i ustalić co przed-
stawia i gdzie się znajduje ten obiekt.

Na odpowiedzi czekamy do 18 października.
Wśród osób, które rozwiązanie przyniosą do redakcji, przyślą pocztą (Rynek 12a) 

lub e-mailem na adres gazeta@um.rybnik.pl (prosimy o podawanie w wiadomości 
imienia, nazwiska, adresu pocztowego i telefonu), rozlosujemy nagrody:

Foto-zagadka

2 pozycje książkowe

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

empik
19–litrowa butla wody 

z pompką 

Zadzwoń i zamów!
32 42 25 127, 501 345 006
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Rozwiązanie 8/2013
Zdjęcie opublikowane w sierpniowym numerze „GR” przedstawia ozdobny fragment 

kamienicy przy ulicy Gliwickiej 6. Nagrody otrzymują: Julia Wypych (woda) oraz Karoli-
na Filipowska i Leszek Rusiński (empik).  

Po odbiór nagród z tego wydania, należy zgłosić się w redakcji 
od poniedziałku 30 września w ciągu miesiąca

Barbara  Kowalczyk-
Hoyer, Anielska pomył-
ka, wyd. Novaeres, Gdy-
nia 2013

Anielska pomyłka – bo jak 
inaczej nazwać fakt, że boha-
terka w drodze na pasterkę 
zauważa człowieka łudząco 
podobnego do jej męża, któ-
ry zginął w katastrofie lotni-
czej kilkanaście lat temu. Lite-
racki debiut rybniczanki, na stałe mieszkającej w Berlinie. 
Na spotkanie z autorką Empik zaprasza w październiku.

•   •   •
Claudia, 10/2013
W najnowszym miesięczni-

ku „Claudia” coś o zdrowiu, 
gotowaniu, modzie, tren-
dach, testy kosmetyków oraz 
rozmowy ze znanymi aktorka-
mi o tym, że metryka nie ma 
żadnego znaczenia. Paździer-
nikowy numer można nabyć 

także z filmem „Oszukane”, opowiadającym poruszają-
cą historię nastolatek, które odkrywają, że jako dzieci zo-
stały zamienione w szpitalu. Fabuła inspirowana praw-
dziwymi wydarzeniami.

•   •   •
CD Męskie Granie 2013, 

Firma Księgarska Jacek  
i Krzysztof Olesiejuk

Męskie granie nie jest dla 
każdego, ale – jak przekonu-
ją pomysłodawcy serii kon-
certów – dla odważnych, nie-
nasyconych, idących dalej, wymagających więcej. W te-
gorocznym zestawie męskiej muzyki m.in. Marek Dy-
jak, Stanisław Soyka, Fisz, Emade, O.S.T. R w duetach 
z Grażyną Łobaszewską i Katarzyną Nosowską i Kape-
la Ze Wsi Warszawa. 

•   •   •
DVD, Kwartet, reż. Dustin 

Hoffman, Best Film 2013
Przed laty tworzyli świa-

towej sławy kwartet wokal-
ny, dziś są pensjonariuszami 
domu emerytowanego mu-
zyka. Jesień życia jednak nie 
oznacza, że słabną emocje  
i dawne namiętności. Daw-
ne urazy i sympatie wracają 

ze zdwojoną siłą. Czy ekscentryczna diva stanie na sce-
nie wraz ze swoim byłym mężem, ich lubieżnym przyja-
cielem i roztrzepaną koleżanką? 

Już tradycyjnie w pierwszą niedzielę października (6.10) w ośrodku  
w Kamieniu odbędzie się krajowa wystawa psów rasowych. 

Rybnicki oddział Związku Kynologicznego w Polsce organizuje ją po raz 28. Według 
wstępnych wyliczeń, w rozsianych po terenie ośrodka ringach zostanie ocenionych blisko 
tysiąc psów ok. 170 ras. Wystawa rozpocznie się o g. 10, na g. 14 zaplanowano po-
czątek eliminacji do konkursu młodego prezentera-wystawcy (dla dzieci), a na 15.30 
konkurencje finałowe w amfiteatrze. Tam też ok. 16.30 sędziowie wybiorą cztery naj-
piękniejsze psy całej wystawy. W jej trakcie odbędą się również pokazy posłuszeństwa.

Dzień wcześniej, w sobotę 5 października również w Kamieniu odbędzie się krajo-
wa wystawa psów myśliwskich. Będzie można zobaczyć na niej przedstawicieli wszyst-
kich grup tej psiej branży (aportery, dzikarze, gończe, norowce, płochacze, posokow-
ce, tropowce, wyżły). 

Początek o g. 10, o g. 14 początek konkurencji finałowych w amfiteatrze. (WaT)                                                        
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Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według poniższego 
harmonogramu. Dyżury nocne rozpoczynające się od niedzieli do 
piątku trwają od g. 22 do 7, a w soboty od 22-8. Informacja o dy-
żurach aptek dostępna również na stronie internetowej urzędu 
miasta (www.rybnik.eu).

Nocne 
dyżury aptek

Uwaga! W ścisłym centrum apteka Pod Lwem (ul. Sobieskiego 
4) od poniedziałku do piątku jest czynna do g. 24, zaś w soboty do 
18. Z kolei apteka Damian (ul. Raciborska 3) codziennie, również 
w niedziele i święta jest czynna do g. 22.

29/30.09 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3 Śródmieście  

30.09/1.10 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100 Maroko-Nowiny/Real

1/2.10 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16 Śródmieście/Plaza 

2/3.10 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3 Niewiadom 

3/4.10 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3 Śródmieście 

4/5.10 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B Niedobczyce 

5/6.10 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a Meksyk 

6/7.10 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76 Smolna 

7/8.10 Apteki Familijne, ul. Żorska 2 Ligota Ligocka-Kuźnia/Tesco 

8/9.10 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4 Śródmieście 

9/10.10 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11 Śródmieście 

10/11.10 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17 Śródmieście 

11/12.10 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6 Śródmieście 

12/13.10 Apteka „Pod Orłem”, os. Południe 17 b Boguszowice Osiedle 

13/14.10 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1 Śródmieście 

14/15.10 Apteka „Przy Elektrowni”, ul. Podmiejska 48 Rybnicka Kuźnia

15/16.10 Apteka „Medikus”, ul. Gliwicka 45 Północ/Carrefour

16/17.10 Apteka „Medea”, ul. Lompy 10 Boguszowice Osiedle

17/18.10 Apteka „Św. Anny”, ul. Chabrowa 21 Nowiny

18/19.10 Apteka „Św. Anny”, u. Kard. Kominka 13 Nowiny

19/20.10 Apteka „Św. Józefa”, ul. Św. Józefa 16 Maroko-Nowiny/os. Dworek

20/21.10 Apteka „Silesia”, ul. Patriotów 23 Boguszowice Osiedle

21/22.10 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20 Golejów 

22/23.10 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37 Północ 

23/24.10 Apteka „Źródło”, ul. Wodzisławska 57 Smolna 

24/25.10 Apteka „Pacis”, ul. Broniewskiego 23 Maroko-Nowiny/pawilon Wanda

25/26.10 Apteka, ul. Barbary 6 Niedobczyce 

26/27.10 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46 Orzepowice

27/28.10 Apteka, ul. Górnośląska 34 Niedobczyce

28/29.10 Apteka, ul. Patriotów 11 Boguszowice Osiedle 

29/30.10 Apteka, ul. Reymonta 60 Smolna 

30/31.10 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18 Boguszowice Stare

31.10/1.11 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a Chwałowice
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Gabinety
Le kar skie

Rybnik, ul. Reymonta 50 
(obok salonu HONDA)

Rejestracja od 14.00 
tel. 32 432 77 94

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. Lidia Kucza
Specjalista Laryngolog

USG zatok, audiometria, tympanometria
tel. 32 432 77 94 od 14.00

www.gabinety-reymonta50.pl

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. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

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. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

dr n. med. Maciej Świat
Specjalista Neurolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. Urszula Zimoń
Specjalista Chirurg

tel. 602 759 931

lek. Krzysztof Paruzel
Specjalista Chirurgii Naczyniowej

Specjalista Chirurgii Ogólnej

tel. 504 154 566 od 15.00

lek. med. Janusz Bieńkowski
Specjalista 

Chorób Wewnętrznych

Kardiolog

tel. 660 461 382
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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

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 śro-

dę w godz. 18.30-20.30. Szukasz pomocy? Przyjdź lub zadzwoń. Pomoc bezpłatna! Stowa-
rzyszenie „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. Orzepowicka 15a, tel. 32/42 36 766, 506 756 161, 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
• Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom, ul. Wawelska 39, 44-217 Rybnik, tel. 32/42 25 

774, www.nwsd.pl; Dyżury: każdy wtorek i czwartek 17-19; w każdą środę 10-12.

ul. Szosowa 12, 41-203 Sosnowiec
tel. 32 745 17 71

www.omegapress.pl

54 Nr 9/507; wrzesień 2013

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 senatorskie Senatora RP Bolesława Piechy, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel./fax 32/422 84 53

www.piecha.com.pl. Biuro czynne: pon.-śr. 9-15, czw. 12-18, pt. 12-15
Bezpłatne porady prawne: czwartek 16-18 (zapisy telefoniczne lub osobiste)

_______________________________________________________
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Grzegorza Janika, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel./fax 32/424 50 72 

Biuro czynne: pon.-śr. 9-15, czw. 12-18, pt. 11-15
Bezpłatne Porady Prawne: piątek 12.30-15 (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.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
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 Posła na Sejm RP 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)

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.

Nasz Wspólny Śląski Dom
Dyżury: wtorki, czwartki 17-19; środy 10-12, ul. Wawelska 39, 44-217 Rybnik, tel. 32 42 25 774

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Rybniku, ul. Białych 7, 44-200 Rybnik, tel. 32 42 22 381; dyżury od pon. do czw. 9-13






