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15 września na terenie dawnego szpitala Juliusz odbyła się 
druga edycja Animalium, imprezy adresowanej głównie do 
młodszych rybniczan i ich rodziców. 

Główny cel imprezy to przybliżenie dzieciom, i to na różne sposoby, intry-
gującego świata owadów i roślin, a także dziedzin nauki związanych z bada-
niem natury. Z kolei dla rodziców to okazja, by z bliska zobaczyć zabytkowy 
szpitalny kompleks, który miasto zamierza wyremontować, zmodernizować 
i urządzając w nim m.in. nowoczesne, multimedialne ekspozycje, uczynić 
jedną z atrakcji Rybnika. Patronem Animalium jest oczywiście Juliusz Ro-
ger, XIX-wieczny lekarz i społecznik, inicjator budowy rybnickiego szpitala,  
a z zamiłowania również etnograf i entomolog. Animalium zorganizowało 
stowarzyszenie Instytut Społeczny „Silesia” razem z urzędem miasta oraz 
stowarzyszeniami: Izart, Uwagi Warte i Kulturalny Domek. 

Tekst i zdj.: (WaT)

Animalium po raz drugi

Animalium to w zamyśle organizatorów impreza edukacyjna. Tym razem dzieci dużo dowiedziały się  
o pszczołach i ich systemie pracy, o czym w zajmujący sposób opowiadał Tomasz Wysocki ze 
stowarzyszenia Skrzydlaci Przyjaciele W tzw. strefie Juliusza można było spotkać owady w różnej postaci

Oswajanie pająka 

Strefa Juliusza

Taniec z robaczkami. Przy kolejnych utworach 
uczestnicy tej zabawy próbowali tańczyć naśladując 
jednocześnie owady wybranych gatunków

Nie zabrakło również bliskich spotkań z chemią  
i zapalonym naukowcem



Panie Prezydencie, nieuchronnie nadchodzi okres jesienno-
zimowy, a wraz z nim, niestety także i smog. Czy obowiązująca 
od początku września tzw. uchwała antysmogowa wpłynie  
na poprawę stanu jakości powietrza? 

Uchwała obejmuje zapisy nakazujące stosowanie odpowiednich 
jakościowo paliw w odpowiednich urządzeniach grzewczych na 
terenie całego województwa śląskiego. To bardzo ważny krok w kie-
runku poprawy jakości powietrza, ale jednocześnie dopiero początek 
działań zmierzających do uzyskania realnych efektów. Jestem prze-
konany, że dzięki zapisom uchwały w najbliższych latach odczujemy 
różnicę, choć w pierwszym sezonie grzewczym po wejściu uchwały 
efekty mogą być jeszcze mało widoczne – w piwnicach mieszkańców 
zapewne zalegają jeszcze zapasy zakazanego paliwa, które – mimo 
nowych przepisów – będą próbowali wykorzystać. Straż miejska, 
podobnie jak dotychczas, będzie odpowiadać na każde zgłoszenie 
mieszkańców wskazujące na nieprawidłowości. Poza zgłoszeniami 
strażnicy miejscy również będą patrolować teren i w zależności  
od potrzeb interweniować. Trzeba jednak dodać, że straże w Pol-
sce wciąż czekają na nadanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji odpowiednich uprawnień, by w pełni móc wykorzy-
stywać zapisy uchwały. Uchwała antysmogowa to ważny krok, ale 
w dalszym ciągu konieczne jest wprowadzenie prawnych rozwiązań 
ogólnopolskich, o co apeluję na różnych forach.

Rybnik wydaje spore kwoty na to, by jakość powietrza się po-
prawiła. O jakich środkach mówimy i czy te wydatki są opłacalne? 

75 milionów złotych – tyle w sumie przeznaczy Rybnik w latach 
2015-2018 na działania poprawiające jakość powietrza. W kwocie 
tej zawierają się ekodotacje dla mieszkańców oraz działania inwe-
stycyjne obejmujące głównie termomodernizacje i zmiany źródeł 
ogrzewania budynków miejskich. Mowa tutaj o działaniach plano-
wanych i realizowanych i ze środków budżetu miasta i funduszy 
zewnętrznych. Te milionowe środki są wciąż niewystarczające.  

Czy więc te wydatki są opłacalne? Dziś 
nie możemy sobie pozwolić na to,  
by w ekologię nie inwestować. Tak, ona 
nas kosztuje, jednak każde podjęte dzia-
łanie to kolejny krok w dobrym kierunku. 
Mam także nadzieję, że samorządy do-
czekają się w swoich działaniach wspar-
cia finansowego na poziomie rządowym.

Miasto stawia też na wiedzę miesz-
kańców o przyczynach i skutkach 
zanieczyszczenia powietrza. Prowa-
dzone są różnego rodzaju kampanie 
edukacyjne, a rybniczanie są coraz 
lepiej zorientowani w tym, jaki jest stan powietrza danego dnia...

Edukacja to bardzo cenne narzędzie, które wykorzystujemy na 
wielu różnych płaszczyznach. Spotkania informacyjne, materiały 
graficzne, sugestywne kreacje billboardowe, pokazywanie dobrych 
wzorów, zaangażowanie autorytetów społecznych – oto przykłady 
podejmowanych działań w tym zakresie. Jestem przekonany, że ini-
cjatywy te przynoszą efekt – do walki ze smogiem dołączają kolejne 
osoby przekonane o tym, że ma ona sens, że wspólnie możemy coś 
zmienić. Wzrost świadomości problemu wyraża się także chęcią 
dostępu do informacji o bieżącym stanie powietrza – takie dane 
pojawiły się w placówkach edukacyjnych oraz na elektronicznych 
tablicach na przystankach. Teraz wprowadzamy nowe narzędzie 
na terenie Rybnika – na budynkach należących do miasta zamon-
towanych zostanie 27 urządzeń monitorujących jakość powietrza. 
Do tej pory bazowaliśmy na pomiarach z jednej, centralnej stacji 
zlokalizowanej przy ulicy Borki w Orzepowicach, teraz będziemy 
pozyskiwać dane z każdej dzielnicy. Pozwoli to rybniczanom na 
uzyskanie precyzyjnych i wiarygodnych informacji na temat jakości 
powietrza w ich najbliższym otoczeniu.

Miliony na walkę ze smogiem
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Kolejne wydanie „GR” ukaże się w niedzielę 29 października

Trzy pytania do prezydenta Rybnika Piotra Kuczery



Sesja po wichurach
W czasie nadzwyczajnej, wakacyjnej jeszcze, sierpniowej sesji rady 

miasta radni zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej dwóm 
gminom, które ucierpiały w czasie nawałnic w dniu 11 sierpnia.

Miasto w skrócie
e 1 października od godz. 15 do 17 na 

popularnej Górce dla Burka, czyli psim 
wybiegu na Nowinach (ul. Góreckiego) 
będzie można zobaczyć kolejną grup-
kę psów przeznaczonych do adopcji. 
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca 
miłośnicy zwierząt z Rybnika, którzy 
mówią o sobie „wyprowadzacze”, 
przychodzą tam z psami z rybnickiego 
schroniska i zachęcają, by przygarnąć 
któregoś z czworonogów. Szczegóły 
na facebookowym profilu „Psiaki do 
adopcji z Rybnika”.

e Rybnik otrzymał dofinansowanie z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na likwidację barier 
transportowych. 71.500 zł dotacji na 
zakup dziewięcioosobowego mikrobusu 
przystosowanego do przewozu osób na 
wózkach inwalidzkich otrzyma Zespół 
Szkół nr 6 w Boguszowicach, a 144.650 
zł – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy przy ul. Piasta, z przeznacze-
niem na autobus do przewozu swoich 
podopiecznych na wózkach. Brakujące 
do zakupu tych pojazdów kwoty dorzu-
cą miasto oraz stowarzyszenia Razem  
i Dla Dobra.

e 5 września nasze miasto odwiedził były 
prezydent RP Bronisław Komorowski, 
który przyjechał na Śląsk z nieoficjalną 
wizytą. Wspólnie z prezydentem Rybni-
ka Piotrem Kuczerą spotkał się z nauczy-
cielami i podopiecznymi Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
przy ul. Piasta oraz zwiedził Zabytkową 
Kopalnię „Ignacy”, po której oprowa-
dził go Alojzy Szwachuła. Z Rybnika 
Bronisław Komorowski pojechał do 
Jaworzna.

e W drugi weekend września strażnicy 
miejscy podejmowali aż dziewięć in-
terwencji wobec osób nietrzeźwych, 
które leżały w różnych miejscach miasta. 
Część z nich funkcjonariusze oddali 
pod opiekę rodzin, niektóre trafiły do 
izby wytrzeźwień w Chorzowie lub na 
pogotowie. — Trzy interwencje pro-
wadziliśmy po zgłoszeniu operatora 
monitoringu. Na nagraniach widać, że 
tylko w jednym przypadku przechodnie 
wykazali zainteresowanie leżącym czło-
wiekiem. Apelujemy, by wobec takich 
zdarzeń nie pozostawać obojętnym. Na-
wet anonimowe powiadomienie odpo-
wiednich służb może komuś uratować 
życie — zachęca Dawid Błatoń, rzecznik 
prasowy rybnickiej straży miejskiej.

Przyjęto w sumie dwie uchwały w tej 
sprawie, obie na wniosek prezydenta i prze-
wodniczącego rady miasta. Pierwsza mówi  
o przyznaniu 50 tys. zł dotacji miejsko-wiejskiej 
gminie Brusy (ponad 13 tys. mieszkańców; 
województwo pomorskie, powiat chojnicki), 
na terenie której porywista wichura uszkodziła 
wiele domów i budynków, a jej władze nie są 
w stanie wszystkim potrzebującym pomóc. 
Drugie 50 tys. zł osobną uchwałą przeznaczo-
no na pomoc mieszkańcom wiejskiej gminy 
Sulęczyno (niespełna 5 tys. mieszkańców; 
województwo pomorskie, powiat kartuski).  
W obu przypadkach zasady udzielenia pomocy 
finansowej, jej przeznaczenie i sposób rozlicze-
nia mają zostać określone w umowie zawartej 
przez poszkodowane gminy z miastem Rybnik.

Prezydent Piotr Kuczera w czasie swojego 
zwyczajowego wystąpienia poświęconego bie-
żącym sprawom miasta poinformował m.in., że 
jesienią w różnych miejscach Rybnika pojawi 
się 27 urządzeń do monitorowania jakości 
powietrza. Radni i śledzący sesję internauci 
dowiedzieli się również, że w końcu sierpnia 
mieliśmy w mieście 2676 oficjalnie zarejestro-
wanych bezrobotnych.

Droższa prognoza
Na początku lipca Rybnickie Służby 

Komunalne ogłosiły przetarg na zaprojek-
towanie i zbudowanie wielopoziomowego 
parkingu, który ma stanąć na terenie 
parkingu między ulicami Raciborską i Hal-
lera. Najwyżej oceniona z czterech złożonych 
ofert opiewająca na 19,4 mln zł przewyższała 
zabezpieczoną na tę inwestycję kwotę o 1,688 
mln zł. W tej sytuacji, by zrealizować inwesty-
cję i skorzystać z usług najlepszego oferenta, 
konieczne było zwiększenie środków przezna-
czonych na budowę parkingu w wieloletniej 
prognozie finansowej miasta. Ostatecznie 
uchwałę korygującą WPF poparło w głosowa-
niu 14 radnych, przeciw było 5, a 2 wstrzymało 
się od głosu. Wcześniej jednak opozycyjni radni 
dyskutowali z prezydentem Piotrem Kuczerą  
o słuszności tego przedsięwzięcia. Andrzej Wo-
jaczek (BSR) stwierdził, że miastu nie jest po-
trzebny wielopoziomowy parking za 19,4 mln zł  
i postulował wykreślenie tej inwestycji z wie-
loletniej prognozy finansowej miasta. Jego 
klubowy kolega Michał Chmieliński skrytyko-
wał walory urbanistyczne budowy parkingu na 
„pustym placu, za 19 mln zł kredytu”, zaś Adam 
Fudali (BSR) krytycznie ocenił fakt, że to 
miasto, a nie np. prywatny inwestor sfinansuje 

jego budowę. Prezydent Kuczera, odnosząc się 
do tej krytyki, podkreślił, że nie chce oddawać 
parkingów prywatnym podmiotom i że dzięki 
tej inwestycji na dużo mniejszej przestrzeni 
zmieści się ta sama liczba samochodów, która 
dzisiaj zajmuje cały rozległy plac parkingowy, 
a bez pozbycia się ich jego zagospodarowanie 
nie jest możliwe.

Plany zagospodarowania
W czasie sierpniowej sesji radni uchwalili 

też dwa cząstkowe plany zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów w rejonach 
ulic Niepodległości i Karłowicza. W pierw-
szym przypadku chodziło o dostosowanie 
planu zagospodarowania do uchwalonego  
w roku ubiegłym Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
czyli dokumentu bazowego. W drugim (obszar  
w rejonie ul. Karłowicza) o zmianę przeznacze-
nia terenów zielonych, które według nowego 
planu mogą zostać zajęte przez zabudowę miesz-
kaniowo-usługową. Radni podjęli też uchwałę 
intencyjną o przystąpieniu do sporządzania 
planu zagospodarowania dla dwóch obszarów 
w rejonie ulic Kowalczyka (dzielnica Meksyk)  
i Rybackiej (dzielnica Rybnicka Kuźnia). W obu 
przypadkach chodzi o przeznaczenie terenów 
pod komunalne budownictwo wielorodzinne.

Rada miasta skorygowała też dwie uchwały 
oświatowe, traktujące o wspólnej obsłudze 
placówek przez Miejski Zespół Obsługi 
Placówek Oświatowych, który działając jako 
centrum usług wspólnych będzie od początku 
października obsługiwać finansowo wszystkie 
publiczne szkoły, dla których organem założy-
cielskim jest miasto. 

Wolne głosy
W ostatniej części sesji przeznaczonej na 

wolne głosy i interpelacje Mirela Szutka 
(PiS) wywołała temat odszkodowań dla 
mieszkańców, których domy trzeba było wy-
burzyć w związku z budową drogi regionalnej 
Racibórz – Pszczyna. Wcześniej radna otrzyma-
ła odpowiedź prezydenta na swoją interpelację w 
tej sprawie. Na sesji pytała m.in. o opóźniającą się 
w niektórych przypadkach wypłatę odszkodowań, 
której powodem jest zakwestionowanie przez 
miasto wycen nieruchomości dokonanych przez 
rzeczoznawców zaangażowanych przez wojewo-
dę. — Sprawa jest złożona i każdy przypadek należy 
rozpatrywać indywidualnie. Powodem naszych od-
wołań od wycen wojewody jest dyscyplina finansów 
publicznych. Dysponując środkami publicznymi, 
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Miasto w skrócie
jeśli mam wątpliwości co do wysokości tych wy-
cen, nie mogę się zachować inaczej. W przypadku 
5-procentowej bonifikaty sprawa jest oczywista 
– służby wojewody każą nam wypłacać bonifikatę 
za opuszczenie budynków w trybie 30-dniowym, 
a z dokumentacji wynika, że te osoby wciąż tam 
zamieszkiwały, więc nie możemy tych pieniędzy 
wypłacić. Bardzo bym chciał, by decyzje ministra 
w tej sprawie były szybkie i ostateczne, ale w okresie 
wakacyjnym trochę te sprawy utknęły. Zdecydo-
wana większość osób otrzymała takie pieniądze, 
które umożliwiają zagospodarowanie się. Ze swej 
strony udostępniliśmy tymczasowo potrzebującym 
mieszkania znajdujące się w zasobie Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej (zawarto 10 umów 
– przyp. red.). Poruszamy się w obszarze prawa  
i czekamy na takie akty prawne, które pozwolą 
nam wypłacić pełne kwoty odszkodowań; pieniądze 
na nie są zabezpieczone — wyjaśniał prezydent 
Piotr Kuczera. Chwilę później, odpowiadając na 
kolejne pytania radnej Szutki, która wspomniała 
o wysiedlonych mieszkańcach, którzy znaleźli 
się w bardzo trudnej sytuacji, prezydent zwrócił 
też uwagę na, mówiąc oględnie, trudną sytuację 

wewnętrzną niektórych rodzin, która odbija się na 
ich obecnym położeniu i przekłada się na kłopoty 
z zakupem działki czy domu. 

— Robimy wszystko, by w tych trudnych momen-
tach tym mieszkańcom pomóc. Udostępniliśmy 
mieszkania, magazyn na przechowanie mebli, 
a przecież nie musieliśmy tego robić. Patrząc na 
całość inwestycji, to ten etap odszkodowawczy i 
tak poszedł mimo wszystko dość sprawnie. Też 
ubolewam nad tym, że kilkunastu rodzinom te 
wysiedlenia mocno skomplikowały życie — mówił 
do radnych prezydent Kuczera. 

Do chwili zamknięcia tego wydania „GR” 
pełne odszkodowanie otrzymali właściciele 21 
wyburzonych budynków mieszkalnych i 94 nieru-
chomości niezabudowanych.        (WaT)

Kolejna sesja rady miasta 
miała się odbyć 21 września, 

już po zamknięciu tego wydania „GR”. 
Najbliższa sesja odbędzie się 
natomiast 19 października; 

początek o godz. 16.

W połowie września pracownicy 
Zarządu Zieleni Miejskiej oznakowali 
tradycyjnymi tabliczkami pięć drzew, 
które na mocy grudniowej uchwały 
rady miasta otrzymały status pomników 
przyrody, zapewniający im szczególną 
ochronę prawną. 

Przypomnijmy, iż są to:
– dwa zrośnięte buki w parku Państwowego 

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Rybniku (vis-à-vis wieży ciśnień), których 
wiek określa się między 160 a 210 lat; 

– buk w lesie przy ul. Wielopolskiej mający 
między 170 a 190 lat; 

– dwa buki w lesie w Ochojcu (m.in. na polanie 
pod bukiem) i przy leśnej ścieżce mające 
odpowiednio między 130 a 150 i między 180 
a 200 lat

– oraz najstarsze z tych wszystkich drzew – 
dąb szypułkowy rosnący przy ul. Pniowskiej  
w dzielnicy Chwałęcice, mający między 310 
a 320 lat. 
Obecnie drzew mających status pomnika 

przyrody rośnie w Rybniku 16.             (WaT) 

e 2 września strażnicy miejscy spotkali 
się z członkami rybnickiego oddziału 
Polskiego Związku Głuchoniemych  
i z pomocą tłumacza przekazali im in-
formacje dotyczące działalności straży 
miejskiej. — Dużym zainteresowaniem 
cieszył się temat kontroli posesji. Nasza 
dzielnicowa wyjaśniła, na jakiej pod-
stawie strażnik jest upoważniony do 
jej przeprowadzenia, co kontrolujemy 
oraz czego nie wolno spalać w piecach 
centralnego ogrzewania. Osoby biorące 
udział w spotkaniu były zdziwione, że 
właściciele psów są zobowiązani do 
sprzątania nieczystości po swoich pupi-
lach. Pytali także, od kiedy obowiązują 
tego rodzaju przepisy oraz co grozi za 
niewywiązanie się z tego obowiązku. 
Podczas pogadanki okazało się, że 
uczestnicy spotkania często korzystają 
z jednośladów i chętnie oznakują swoje 
rowery — relacjonuje Dawid Błatoń 
z rybnickiej straży miejskiej. Ponadto 
głuchoniemi dowiedzieli się, że mogą 
zgłaszać interwencje drogą elektro-
niczną lub za pośrednictwem aplikacji 
„akcja – reakcja”. Rozdano także ulotki 
dotyczące jazdy na rowerze, „kartki 
dla sąsiada” oraz torebki na psie nie-
czystości 

e 25 października na terenie Zabytko-
wej Kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu 
odbędzie się konferencja „Ochrona 
powierzchni na terenach górniczych 
i pogórniczych kopalń w Subregionie 
Zachodnim Województwa Śląskiego”. To 
już 24 konferencja naukowo-techniczna 
zorganizowana przez rybnicki oddział 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Górnictwa. Tym razem będzie ona po-
dzielona na trzy części, w trakcie któ-
rych uczestnicy będą dyskutować m.in. 
na temat rewitalizacji pokopalnianych 
obiektów, a nawet o ograniczeniu niskiej 
emisji. Patronat nad konferencją objęli 
prezes Wyższego Urzędu Górniczego  
i prezydent miasta Rybnika. 

e 26 września o 11 w auli CKI Politechniki 
Śląskiej przy ul. Kościuszki odbędzie się 
inauguracja nowego roku akademickie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po 
uroczystym odśpiewaniu studenckiego 
hymnu „Gaudeamus igitur” zaplano-
wano m.in. wykład inauguracyjny prof. 
Stanisława S. Niciei „Magia kresów 
wschodnich”. Mszę w intencji członków 
UTW Rybnik i ich rodzin zaplanowano 
1 października o 14 w Kościółku Aka-
demickim.

Pomniki przyrody oznakowane
Charakterystyczna tabliczka pojawiła się m.in. na pięknym podwójnym buku rosnącym w parku szpitala psychiatrycznego
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Miasto w skrócie

Za nami trzy odcinki kręconego  
w  Ry b n i k u  s e r i a l u  „ D i a g n o z a ” 
z  O s t a s z e w s k ą ,  Z a k o ś c i e l n y m  
i Woronowiczem w rolach głównych.

„Zapowiada się świetny serial”, „1 odcinek 
rewelka, tylko ta gwara...”, „Bez szału”, „Miło 
popatrzeć na znajome miejsca. Nie mamy się 
czego wstydzić! Pięknie tu jest”, „O dziwo, było 
lepiej niż się spodziewałam”, „Jak na razie nuda”, 
„Jestem dumna z mojego miasta” – to tylko część 
z wielu różnorodnych opinii internautów, którzy 
obejrzeli premierowy odcinek serialu „Diagnoza” 
z Rybnikiem w tle. 5 września telewizja TVN po-
kazała pierwszy z 13 odcinków medyczno-krymi-
nalnej historii o Annie Nowak, która po wypadku 
traci pamięć i wraca do zdrowia w rybnickim 
szpitalu. Kolejne odcinki we wtorki o 21.30. 

*   *   *
Jak informuje raport monitorującej media 

społecznościowe agencji Sotrender, we wrześniu 

Rybnik z blisko 15 tys. fanów po raz pierwszy w 
historii znalazł się na 20 miejscu wśród najpopu-
larniejszych facebookowych profili polskich miast 
i trudno tego faktu nie łączyć z emisją pierwszego 
odcinka kręconej w Rybniku „Diagnozy”. Profil 
miasta znalazł się także na 13 miejscu listy profili 
miejskich z największą liczbą aktywnych użytkow-
ników. Z kolei rybnicki filmowy post reklamujący 
nowy serial TVN, nakręcony z udziałem rybniczan 
z prezydentem Piotrem Kuczerą na czele, który na 
Facebooku zobaczyło ponad 100 tys. internautów 
(4 tys. udostępniło go, polubiło bądź skomento-
wało) znalazł się na liście najpopularniejszych 
postów. Jak informuje naczelnik magistrackiego 
wydziału promocji Robert Cebula, zwiększoną 
aktywność na profilu miasta zauważyć można 
zawsze przy postach dotyczących „Diagnozy”, 
a do ich komentowania czy lajkowania włączają 
się wtedy również osoby spoza Rybnika, a nawet 
spoza Górnego Śląska.                                      (S)

e W ostatnią noc sierpnia grupa młodych 
osób postanowiła spędzić czas na placu 
zabaw nad Nacyną. Nie byłoby w tym 
nic nagannego, gdyby nie fakt, że za-
bawie towarzyszył alkohol (co dostrzegł 
operator miejskiego monitoringu).  
W wyniku interwencji straży miejskiej 
jedną osobę ukarano mandatem, a dwie 
pouczono. 

e 31 sierpnia rano w czasie mycia okien 
przed rozpoczęciem roku szkolnego  
z okna na pierwszym piętrze budynku 
Zespołu Szkół nr 5 w Niedobczycach 
wypadła 54-letnia rybniczanka, pra-
cownica szkoły. Zginęła na miejscu. 
Wstępne wyniki sekcji zwłok wykazały, 
że przyczyną zgonu były obrażenia 
wewnętrzne, ale prokuratura czeka 
jeszcze na wyniki specjalistycznych ba-
dań próbek pobranych w czasie sekcji. 
Wiele wskazuje jednak na to, że był to 
po prostu nieszczęśliwy wypadek.

e Od 13 do 22 września na terenie na-
szego województwa przeprowadzono 
doroczną akcję szczepienia przeciw 
wściekliźnie wolno żyjących lisów. Z sa-
molotów zrzucono nad lasami, łąkami, 
ale i nad ogródkami działkowymi łącz-
nie blisko 201 tys. brunatnych krążków 
o zapachu zepsutej ryby – to przynęta 
zawierająca kapsułkę ze szczepionką, 
wyczuwaną przez lisy z odległości na-
wet 800 m. Organizatorzy szczepień 
apelują, by tej śmierdzącej szczepionki 
nie dotykać, bo lisy jej nie zjedzą, jeśli 
wyczują ludzki zapach.

e Strażnicy miejscy podejmują kontrole 
posesji nie tylko w wyniku zgłoszeń 
czy planowych działań, lecz także... na 
podstawie dobrego węchu i intuicji. 
1 września przejeżdżający ul. Świer-
klańską funkcjonariusze wyczuli swąd 
spalanych odpadów. Nie pomylili się – 
w domu jednorodzinnym zastali dwie 
osoby, które spalały ramy okienne, 
płyty meblowe i panele. Interwen-
cję zakończono dwoma mandatami  
w wysokości po 500 zł. O tym, że jedna 
kontrola i jeden mandat to za mało, 
mogli się natomiast niedawno przeko-
nać mieszkańcy Popielowa. Kontrola ich 
posesji przeprowadzona w listopadzie 
ubiegłego roku nie sprawiła, że zaczęli 
przestrzegać prawa. W sierpniu pod 
tym samym adresem funkcjonariusze 
ponownie stwierdzili nieprawidłowe 
spalanie odpadów i ponownie nałożyli 
karę w wysokości 500 zł.

już na ekranie
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Konsultacje społeczne to jedno z najważniej-
szych narzędzi dialogu społecznego w sprawach 
istotnych dla lokalnej społeczności. Sprzyjają one 
również kształtowaniu postawy obywatelskiej,  
zachęcają do zaangażowania w sprawy lokalne, a co 
za tym idzie do przyjmowania na siebie współodpo-
wiedzialności. Konsultacje ułatwiają także bieżące 
informowanie mieszkańców i pozyskiwanie od nich 
informacji zwrotnych, dzięki którym władze miasta 
mogą podejmować decyzje zgodne z ich oczekiwa-
niami, a potem skutecznie wprowadzać je w życie.

— Tylko dialog społeczny i spokojna, merytorycz-
na rozmowa, w czasie której każdy ma możliwość 
wyrażania własnej opinii, gwarantuje poznanie 
stanowiska wszystkich zainteresowanych stron. W 
efekcie tych działań jesteśmy w stanie wprowadzać 
najlepsze dla mieszkańców rozwiązania. Dlatego 
też zdecydowaliśmy się na prowadzenie dialogu z 
wszystkimi zainteresowanymi tematem konsultacji 
już na etapie przygotowywania projektu uchwały, 
która określi zasady ich prowadzenia w przyszłości. 

Dokument ten ma na celu wzmocnienie dialogu 
społecznego w mieście, a także zachęcenie rybniczan 
do większego udziału w procesie współdecydowania 
— mówi Marcin Stach, Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta ds. Rewitalizacji.

Konsultowana uchwała stanowi m.in. o podziale 
konsultacji na ogólnomiejskie i lokalne, precyzuje, 
kto może wystąpić z wnioskiem o zainicjowanie ta-
kich konsultacji oraz to, jak powinny one wyglądać, 
ile trwać i jaki kształt powinno mieć sprawozdanie 
pokonsultacyjne.

Już dziś zapraszamy do udziału w spotkaniach 
na terenie miasta, aktywnej dyskusji, dzielenia się 
uwagami, czyli pomocy przy tworzeniu ważnej dla 
mieszkańców i władz miasta uchwały.

Pierwsze z cyklu spotkań zaplanowano na czwar-
tek 28 września na rynku; rozpocznie się o godz. 16 
i potrwa do 18. Harmonogram kolejnych spotkań  
w sprawie projektu uchwały o konsultacjach moż-
na znaleźć na stronie internetowej urzędu miasta 
(www.rybnik.eu).                                            (WaT)

Nowy sezon grzewczy zbliża się nieuchronnie. Przypominamy, że na mocy uchwały Sejmiku 
Województwa Śląskiego od początku września obowiązuje na terenie całego województwa 
śląskiego zakaz spalania w piecach węgla brunatnego, mułu, flotokoncentratów oraz drewna 
(biomasy) o wilgotności powyżej 20 proc. 

Niestety, do dziś organy stanowiące prawo nie udzieliły mieszkańcom odpowiedzi na pytanie, co mają 
zrobić z niedozwolonym obecnie opałem, który pozostał im po poprzednim sezonie grzewczym. Cieszy 
fakt, że niedozwolony opał wycofała ze sprzedaży odbiorcom indywidualnym Polska Grupa Górnicza, 
ale trudno też nie zauważyć, że ceny legalnego opału poszybowały w górę.                                     (WaT)  

Miasto stawia na dialog

Jeszcze we wrześniu, a potem w pierwszej połowie października odbędzie się seria spotkań 
przedstawicieli magistratu z mieszkańcami, w czasie których przedstawiony zostanie 
im projekt uchwały rady miasta określającej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji 
społecznych. Magistraccy urzędnicy będą chcieli poznać opinię mieszkańców na jej temat.

Pierwszy taki sezon grzewczy



Miasto w skrócie

Po rozpoczęciu robót szybko okazało się, że bu-
dynek pochodzący z przełomu lat 70. i 80., będący 
typowym przedstawicielem technologii budowla-
nej określanej mianem wielkiej płyty, kryje wiele 
niespodzianek – zaskakujące rozwiązania tech-
niczne, nierówne podłogi i stropy. Konieczność 
wykonania dodatkowych robót i zużycia większej 
ilości materiałów spowoduje, że modernizacja 
będzie trwać znacznie dłużej i kosztować dużo 
więcej, niż pierwotnie zakładano. Na dziś wszystko 
wskazuje na to, że budynek z urządzonymi na nowo 
mieszkaniami będzie gotowy nie w październiku, 
jak zakładano, ale na koniec marca, a dodatkowe 
koszty pokryją oszczędności z przetargu.

Ten nieduży blok ma pięć kondygnacji i jest 
wyposażony w windę. Ma parterową przy-

budówkę, w której zostanie teraz urządzone 
jedno z dwóch zaprojektowanych mieszkań 
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.  
W sumie w gruntownie zmodernizowanym budyn-
ku powstanie 26 mieszkań, których powierzchnia 
będzie wynosić od 49,5 do 93 m kw. Ze starego 
budynku pozostaną tak naprawdę tylko ściany 
nośne. Obecnie trwa tam m.in. naprawa uszko-
dzonych elementów konstrukcyjnych, skuwanie 
tynków i nierównych posadzek, wycinanie no-
wych otworów drzwiowych i stawianie ścianek 
działowych, a gdzieniegdzie również montaż 
instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania, 
elektrycznej, a w piwnicy instalacji gazowej. 
Budynek zostanie podłączony do ciepłociągu  
i będzie ogrzewany ciepłem systemowym.  (WaT)

Po rozpoczęciu prac w budynku przy ul. Borki okazało się, że budowlańcy będą tam mieli dużo więcej roboty, niż zakładano

e W pierwszy weekend września w szpitalu 
wojewódzkim w Orzepowicach zmarł czte-
roletni chłopiec, którego rodzice przywieźli 
tam kilka godzin wcześniej z silnym bólem 
brzucha. Wstępne wyniki sekcji zwłok mó-
wiły o ostrym zapaleniu jelita cienkiego. 
W jej trakcie pobrano też próbki do badań 
histopatologicznych, które pomogą wyja-
śnić przyczyny śmierci. W wydanym przez 
dyrekcję szpitala oświadczeniu czytamy, że 
u dziecka stwierdzono niedrożność układu 
pokarmowego, a gdy przygotowywano je 
do operacji, doszło do zatrzymania krążenia. 
Reanimacja nie przyniosła rezultatu. Sprawę 
bada Prokuratura Rejonowa w Katowicach.

e 21 września, już po zamknięciu tego 
wydania „GR”, w Industrialnym Centrum 
Kultury w Niewiadomiu miała się odbyć 
konferencja „Energia tradycji – tożsa-
mość, przestrzeń, artefakty” poświęcona 
roli edukacji regionalnej w procesie 
rewitalizacji. W jej trakcie zaplanowano 
m.in. podsumowanie pierwszego roku 
szkolnego edukacji regionalnej w rybnic-
kich podstawówkach i zaprezentowanie 
podręcznika do tego przedmiotu. 

e W niedzielę 8 października o godz. 14 w 
Starym Kościele w centrum Rybnika zo-
stanie odprawiona kolejna msza w rycie 
trydenckim (po łacinie). Jak informują 
organizatorzy, jesienią i zimą msze try-
denckie będą się tam odbywać zawsze 
w drugą niedzielę miesiąca o godz. 14.

e Rybniccy kryminalni zajmujący się zwal-
czaniem przestępczości narkotykowej. 
Przy wsparciu komendy wojewódzkiej  
w Katowicach rozbili kilkunastoosobową 
grupę zajmującą się handlem dopalacza-
mi. Zatrzymano 14 osób, a wobec sześciu 
mężczyzn rybnicki sąd rejonowy na wniosek 
prokuratury zastosował areszt tymczasowy. 
Zlikwidowano też sześć sklepów z dopala-
czami, które funkcjonowały w Rybniku przy 
ul. Gliwickiej, Katowicach, Sosnowcu, Kra-
kowie, Tarnowie oraz Zakopanem, a poli-
cjanci zabezpieczyli ponad tysiąc opakowań 
ze środkami psychoaktywnymi. Rybnicka 
prokuratura zamierz zakończyć postępo-
wanie w tej sprawie przed końcem roku.

e Do 23 września na ul. Rynkowej miała 
trwać jesienna edycja miejskiego jar-
marku zorganizowanego pod hasłem 
„Pożegnanie lata”. Wielkanocne i bo-
żonarodzeniowe jarmarki mają charak-
ter zdecydowanie prezentowy, nato-
miast w przypadku jesiennych zakupów  
w rachubę wchodzi zrobienie solidnych 
zapasów na zimę.

Mieszkania z niespodzianką
Od sierpnia trwa gruntowna modernizacja dawnego internatu szkoły medycznej 

przy ul. Borki w Orzepowicach. W jednym z trzech identycznych budynków 
powstanie 26 mieszkań komunalnych.
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Ponadto, dzięki przystąpieniu miasta do 
Programu upowszechniania płatności bez-
gotówkowych w administracji publicznej, 
realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju 
we współpracy z Krajową Izbą Rozrachun-
kową SA, w dziesięciu wydziałach urzędu 
miasta, a także w Urzędzie Stanu Cywilnego 
(ratusz na rynku) można uiszczać opłaty 
związane ze sprawami w nich załatwianymi 
przy użyciu smartfona i aplikacji mobilnych 
banków (obecnie tylko: PKO Bank Polski SA, 

Bank Pekao SA oraz ING Bank Śląski SA). 
Wszystkie te transakcje są bezpłatne tak 
dla petentów, jak i samego urzędu miasta. 
Płatności mobilne można realizować na spe-
cjalnie oznakowanych stanowiskach w na-
stępujących wydziałach urzędu: podatków; 
spraw obywatelskich; mienia; architektury; 
komunikacji; ekologii; księgowości; geodezji 
i kartografii; gospodarki komunalnej oraz  
w biurze działalności gospodarczej. 

(WaT)

Mobilne płatności w urzędzie
W wydziałach podatków oraz gospodarki komunalnej urzędu miasta można 

dokonać wszelkich płatności na rzecz magistratu przy użyciu kart płatniczych 
lub smartfonów (zbliżeniowo). 



Takie osobne pasy ruchu dla rowerzystów po-
jawią się m.in. na jednokierunkowych odcinkach 
ulic Chrobrego i 3 Maja, ale także na ulicach 
Brudnioka czy Na Górze. Zostaną oczywiście 
odpowiednio oznakowane, a jezdnia na ich 
początkowych odcinkach zostanie pomalowa-
na na czerwono. Pierwszy taki kontrapas dla 
rowerzystów od kilku miesięcy funkcjonuje 
na ul. Rybnickiego, łączącej ulice Cegielnianą  
i Brudnioka, przy której jest usytuowany jeden 
ze śródmiejskich parkingów. Na drogach dwu-
kierunkowych również zostaną wyznaczone pasy 
ruchu dla rowerzystów. Po tych zmianach w 
centrum Rybnika ma być ponad 10 km „ciągów 
komunikacyjnych” dla rowerzystów, które mają 
ułatwić dojeżdżanie na rowerze m.in. do pracy 
czy szkoły. To jedno z kilku zadań inwestycyj-
nych tworzących całościowy projekt rozbudowy 

„niskoemisyjnej infrastruktury transportowej” 
w mieście. Drugim jego istotnym elementem 
jest stworzenie tzw. centrów przesiadkowych, 
czyli miejsc, w których osoby dojeżdżające spoza 
Rybnika albo z innych dzielnic rowerami bądź 
samochodami będą się przesiadać na autobus 
lub pociąg. Na terenie dworca autobusowego 
przy ul. Budowlanych, przy dworcu PKP i przy 
stacji Paruszowiec zostaną urządzone miejsca 
parkingowe dla samochodów i monitorowane 
wiaty na rowery, gdzie bezpiecznie będzie moż-
na zostawić rower, nawet na kilka dni. Centra 
przesiadkowe będą oczywiście oświetlone i mo-
nitorowane. W przypadku Paruszowca projekt 
zakłada również wybudowanie w nasypie kole-
jowym tunelu z ciągiem pieszo-rowerowym łą-
czącym dzielnice Północ i Paruszowiec-Piaski, o 
którym mówi się już od dłuższego czasu. Wzdłuż 

wylotowych ulic Żorskiej i Raciborskiej powsta-
ną drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe.

W końcu września magistraccy urzędnicy 
złożą w katowickim urzędzie marszałkowskim 
wniosek o dofinansowanie realizacji tego 
projektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego, pieniędzmi z budżetu Unii 
Europejskiej.

Wartość całego projektu wyliczono na blisko 
14,5 mln zł; dofinansowanie, o które będzie za-
biegać urząd miasta, miałoby wynieść 9,8 mln zł. 
Do realizacji rowerowych inwestycji, do których 
zalicza się również ścieżka dla pieszych i rowe-
rzystów prowadząca wzdłuż rzeki Nacyny, mia-
sto przystąpiło, nie czekając na decyzję urzędu 
marszałkowskiego w sprawie dofinansowania, 
ale z nadzieją, że takie dofinansowanie otrzyma. 

Na 22 września, gdy przypada Dzień bez 
samochodu, magistrat zaplanował prezentację 
planowanych, rowerowych zmian w organizacji 
ruchu w centrum Rybnika.                      (WaT)

Na pięć parkingowych pięter będzie się 
wjeżdżać ślimakiem, tak samo jak na parkingi 
rybnickich galerii handlowych Plaza i Focus 
Park. Parter budynku ma mieć natomiast cha-
rakter usługowy.

Parking najpierw zaprojektuje, a potem zbu-
duje rybnicki Erbud, który ma na to 400 dni, 
liczonych od dnia podpisania umowy, co miało 
miejsce 6 września. Budowa będzie kosztować 
19,4 mln zł. Oferta rybnickiego przedsiębior-
stwa była najtańsza, ale i tak o blisko 1,7 mln zł  
przekroczyła kwotę przewidzianą na tę in-
westycję przez magistrat. Dlatego konieczne 
było skorygowanie Wieloletniej prognozy 
finansowej miasta, co stało się faktem po pod-
jęciu przez radę miasta stosownej uchwały na 
sierpniowej sesji (relacja z sesji na str. 4).

Budowa piętrowego parkingu to jeden  
z elementów projektu „Rzeczna”, który zakła-
da zagospodarowanie atrakcyjnego kwartału  
w ścisłym centrum Rybnika, w którym od kilku 
ładnych lat funkcjonuje tymczasowy parking. 

W sąsiedztwie parkingu mają jeszcze powstać 
budynki mieszkalno-usługowe oraz Centrum 
Edukacji Artystycznej.

— Taki parking jest w mieście potrzebny, bo po-
zwoli na znacznie mniejszej przestrzeni zaparkować  

taką samą liczbę samochodów, a nawet nieco 
zwiększyć zyski z tego terenu. Pozwoli też zago-
spodarować atrakcyjną przestrzeń w centrum 
miasta, która dziś pełni funkcję niezbyt efek-
townego placu parkingowego — przekonuje 
prezydent Rybnika Piotr Kuczera, który zwraca 
uwagę, że budowa takiego parkingu jest też 
częścią programu mobilności miejskiej, który 
wiąże funkcjonowanie trzech elementów: 
miejsc parkingowych, komunikacji miejskiej 
i ścieżek rowerowych.                            (WaT)

Piętrowy parking ze ślimakiem

Tak w przybliżeniu ma wyglądać tzw. centrum przesiadkowe, które powstanie na terenie dworca autobusowego komunikacji miejskiej przy ul. Budowanych.   Mat. prasowe UM

To już pewne, na dzisiejszym placu parkingowym między ulicami Hallera 
i Raciborską w samym centrum miasta powstanie piętrowy parking mogący 
pomieścić 460 samochodów. 
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Koncepcję architektoniczną mającego powstać parkingu przygotowało miasto. Ma on mieć lekką, ażurową elewację

8 Nr 9/555; wrzesień 2017

Rowerowa  rewo luc ja  na  drogach
Wkrótce rewolucyjne zmiany na ulicach centrum miasta staną się faktem.  

Na kilku głównych traktach zostaną wyznaczone tzw. kontrapasy dla rowerzystów, 
którymi ci będą mogli jeździć pod prąd.



Każdy mieszkaniec, który w dniu głosowania 
miał ukończony 16. rok życia, mógł oddać dwa 
głosy – jeden na jeden z dziewięciu projektów ogól-
nomiejskich i drugi na jeden projekt dzielnicowy, 
przy czym po regulaminowych zmianach 
każdy – niezależnie od miejsca zamiesz-
kania – mógł poprzeć wybrany projekt  
z dowolnej dzielnicy. A że te głosowa-
nia lokalne dotyczyły tylko 10 dzielnic,  
w których występował nadmiar zgłoszonych 
projektów w stosunku do przypadającej na 
daną dzielnicę kwoty (jest uzależniona od 
liczby mieszkańców), mieszkańcy pozosta-
łych 17 dzielnic, w których głosowania nie 
były potrzebne, mogli śmiało głosować na 
projekty zgłoszone w innych dzielnicach.

W drodze głosowania trzeba było wybrać 
do realizacji projekty zgłoszone w dziel-
nicach: Boguszowice Osiedle (2 projekty  
do wyboru), Boguszowice Stare (3), 
Chwałowice (2), Gotartowice (2), Ligo-
ta-Ligocka Kuźnia (3), Orzepowice (2), 
Popielów (4), Stodoły (2), Śródmieście (3) 
i Zamysłów (2). 

Jako że głosowanie mieszkańców zakoń-
czyło się już po zamknięciu tego wydania 
„GR”, jego wyniki opublikujemy w kolej-
nym, październikowym numerze gazety. 

*   *   *
Przed rokiem spośród projektów ogólnomiej-

skich mieszkańcy wybrali budowę tężni solankowej 
na terenie byłego kąpieliska w dzielnicy Paruszo-

wiec-Piaski. Miasto ma już jej projekt, ale pierwszy 
przetarg na jej budowę zakończył się fiaskiem  
i został unieważniony. Wpłynęła tylko jedna oferta 
opiewająca na kwotę ponad 2,8 mln zł, podczas 
gdy miasto przeznaczyło na wybudowanie tężni 
niespełna 1,9 mln zł. Drugi przetarg na budowę 
tężni urząd miasta ogłosił 19 września.       (WaT)

Efektem demontażu popularnych kachloków 
i innych starych systemów ogrzewania będzie 
nie tylko większy komfort życia mieszkańców, 
ale również zdecydowanie mniejsza emisja 
zanieczyszczeń do atmosfery. 

Wczesną wiosną prezydent Piotr Kuczera 
zapowiedział, że pieniądze, za które miasto 
miało zorganizować drugą edycję festiwalu 
Music&Water z koncertem gwiazdy świato-
wego formatu na Stadionie Miejskim, zostaną 
wydane na walkę ze smogiem, a konkretnie 
na kompleksową termomodernizację czterech 
bloków komunalnych. Ich termomodernizacja 
właśnie trwa. W budynku przy ul. Zebrzydowic-
kiej 2 jest 8 mieszkań i 4 lokale użytkowe, nato-
miast w trzech pozostałych (ul. Zgrzebnioka 4, 
ul. Morcinka 9 i 13) jest po 18 mieszkań. W tych 
trzech ostatnich prace mają się zakończyć do 
30 listopada. Budynki zostaną podłączone do 
sieci ciepłowniczej, a w mieszkaniach zostanie 
wykonane centralne ogrzewanie i zainstalo-
wane kaloryfery. W ramach termomoderni-
zacji docieplane są również zewnętrzne ściany 
budynków oraz stropodachy, zaplanowano 
również wymianę stolarki okiennej oraz drzwi 
klatek schodowych.                                 (WaT)

W ostatnią sobotę przed głosowaniem, czyli 16 września, ze zgłoszonymi do przyszłorocznego Budżetu obywatelskiego projektami ogólnomiejskimi można się 
było zapoznać przed Halo! Rybnik. Tam też autorzy kolejnych projektów przekonywali rybniczan do poparcia w głosowaniu właśnie ich propozycji

Budżet obywatelski przegłosowany

Centralne zamiast kachloków
Powoli dobiega końca termomodernizacja dwóch komunalnych bloków w dzielnicy 

Maroko-Nowiny i dwóch kolejnych w Niewiadomiu. Do tej pory ich mieszkańcy 
ogrzewali mieszkania głównie piecami kaflowymi, czyli węglem. Wkrótce,  
po podłączeniu budynków do ciepłociągu będą korzystać z uroków centralnego 
ogrzewania.

Przez pięć dni roboczych, od 18 do 22 września, trwało głosowanie mieszkańców  
w sprawie przyszłorocznych inwestycji, które miałyby zostać zrealizowane w ramach 
budżetu obywatelskiego.
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W czterech będących własnością miasta blokach rozebrano piece kaflowe 
i zastąpiono je kaloryferami, które będzie zasilać ciepło z ciepłociągu
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Wykonawca drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna koncentruje 
na razie swój potencjał na pochłaniających najwięcej czasu  
i środków obiektach inżynieryjnych oraz tzw. przekładkach. 

By zachować planowaną, technologiczną żywotność od 50 do 100 lat, 
obiekty inżynieryjne – mosty, wiadukty, przepusty czy estakady wymagają 
absolutnego dotrzymania reżimu technologicznego. Ich połączenie częścią 
drogową jest znacznie szybsze i prostsze, dlatego roboty drogowe są na 
razie na drugim planie. Do przodu 
posunęła się budowa wiaduktu  
w ciągu drogi regionalnej, pod 
którym pobiegną ulice Świerklań-
ska i Tkoczów; kontynuowana jest 
budowa mostu nad Kłokocinką 
na żorskim odcinku drogi; za-
awansowane są roboty w obrębie 
kopalni Chwałowice, podobnie jak 
zabezpieczenie dużej magistrali 
cieplnej w rejonie przyszłej esta-
kady łączącej węzeł chwałowicki  
z węzłem śródmiejskim. Pod 
400-metrową estakadą o wysokości 
10-12 m (w zależności od ukształto-
wania terenu) znajdzie się kilka linii 
kolejowych w kierunku Wodzisławia 

i Raciborza oraz nitki obsługujące stację rozrządową Rybnik Towarowy; 
rozpoczęła się budowa wiaduktu w obszarze węzła śródmiejskiego. Teraz, 
„po wyjściu” tych obiektów z ziemi, będą one szybko rosły w górę i postęp 
prac będzie bardziej widoczny.

Przed podjęciem konkretnych robót wiele trudu i czasu wymagają prze-
kładki, zabezpieczenia i przebudowa urządzeń obcych. I tak, by wejść na 
węzeł wodzisławski i rozpocząć tam prace, trzeba najpierw przebudować 

kanalizację, linie energetyczne  
i stację transformatorową. Powsta-
jący w tym rejonie drogowy bajpas 
zostanie niebawem uruchomiony 
i wykonawca szczelnie odgrodzi 
się od ulicy, by kierowcy nie mieli 
pokusy zwalniania i przyglądania 
się pracom, co sprzyja powstawaniu 
korków. W rejonie węzła świerklań-
skiego trwa natomiast przekładanie 
kabli średniego napięcia i w ziemi,  
i na słupach. To takie prace poprze-
dzają, ale i blokują główny front ro-
bót. Trwają przygotowania do robót 
drogowych na ul. Boguszowickiej; 
zakończyły się rozbiórki wszyst-
kich 52 wyburzonych budynków,  

W i a d u k t y  i  e s t a k a d y

Dostawcą betonu dla głównego wykonawcy jest firma z Nowego Sącza, która na potrzeby rybnickiej inwestycji 
wybudowała tu, w rejonie Chwałowic, małą betoniarnię, która produkuje różnego rodzaju mieszanki betonowe

Prezydent Piotr Kuczera (na pierwszym planie) i naczelnik wydziału dróg Jacek Hawel w trakcie objazdu rozległego 
placu budowy wraz z dziennikarzami lokalnych mediów
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Budowa rybnickiego odcinka drogi Racibórz – Pszczyna trwa również na terenie Żor. Na zdjęciu budowa mostu 
nad rzeką Kłokocinką na żorskim odcinku drogi

Rejon węzła wodzisławskiego i niwelowanie terenu pod przyszłą drogę po wcześniejszej niezbędnej wymia-
nie gruntu

Budowa Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna

Najbardziej zaawansowane są prace na terenie przyszłego węzła świerklańskiego
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z których gruz został częściowo zutylizowany, a częściowo wykorzystany na 
drogi technologiczne łączące punktowe place budów na trasie drogi. Wraz 
z poszerzaniem frontu robót przybywać będzie, co nieuniknione, utrudnień, 
jak np. niedawne zamknięcie na kilkanaście dni ul. Gotartowickiej, gdzie 
przebiegający w poprzek budowanej drogi 80-metrowy odcinek gazociągu 
średniego ciśnienia trzeba zabezpieczyć na wypadek awarii rurą osłonową.  
O skali inwestycji niech świadczy fakt, że dostawcy betonu dla wykonawcy 
opłacało się zbudowanie węzła betoniarskiego produkującego różnego 
rodzaje betonu tylko na potrzeby tej budowy. Z uwagi na zapisy decyzji 
środowiskowej, w drugiej połowie października rozpocznie się wycinka 
ostatnich drzew stojących na drodze inwestycji. Wtedy odsłonięty na prze-
strzał zostanie cały ślad drogi Racibórz – Pszczyna.

W czasie dotychczasowych prac ziemnych nie natrafiono na szczęście ani 
na niewybuchy, ani na pozostałości dawnych, historycznych zabudowań czy 
też szczątki pradawnych zwierząt. Takie wybuchowo-archeologiczne odkrycia 
są zwykle powodem wstrzymania prac, co komplikuje życie wykonawcy robót. 
Z drugiej strony nie mielibyśmy chyba nic przeciwko, gdyby trafiło się jakieś 
sensacyjne wykopalisko, które uatrakcyjniłoby historię naszego miasta.

Na stronie internetowej urzędu miasta (www.rybnik.eu) dostępny jest film 
obrazujący dokładny przebieg i kształt budowanej drogi Racibórz-Pszczyna.

(r), (WaT)

Pomimo niesprzyjającej pogody wiele osób zainteresowanych 
ofertą Fundacji EDF Polska odwiedziło jej siedzibę podczas 
zorganizowanego tu 16 września dnia otwartego.

Za symboliczną złotówkę odwiedzający korzystali z usług rekreacyjnych, 
m.in.: pływalni, klubu fitness, groty solnej, saunarium oraz masaży i kąpieli  
relaksacyjnych w działającym tu zakładzie rehabilitacji leczniczej. 
Ta propozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem odwiedzających. 
Katarzyna Dera z Fundacji EDF Polska podkreśla, że doroczna im-
preza jest podziękowaniem dla korzystających z oferty ośrodka. O tym,  
że jest ona ciekawa i różnorodna, można było się przekonać w siedzibie 
fundacji przy ul. Podmiejskiej, gdzie instruktorzy udzielali szczegóło-
wych informacji na temat prowadzonych tu zajęć i kół zainteresowań, 
na które od razu można było się zapisać. — Mamy wiele propozycji: od 
nauki gry na instrumentach, języków obcych, w tym po raz pierwszy języka 
czeskiego, poprzez zajęcia plastyczne, sportowe i taneczne, po hobbystyczne 
koła zainteresowań — wylicza Katarzyna Dera. Podczas dnia otwarte-
go nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, konkursów, licytacji, zajęć 
plastycznych, pokazów iluzji i występów kabaretowych. Jan Makowski, 
prezes Fundacji EDF Polska, dziękował odwiedzającym za ich obecność 
na imprezie, którą poprowadził rybniczanin Adam Giza, od niedawna 
dziennikarz TVP 1. Muzyczną gwiazdą wieczoru była Kasia Cerekwicka, 
która tuż po rybnickim występie udała się na festiwal piosenki w Opolu, 
gdzie późnym wieczorem, piosenką „Bez ciebie”, zwyciężyła w koncercie 
Premier i odebrała statuetkę Karolinki. Organizatorzy dnia otwartego 
nie zapomnieli o podopiecznej fundacji Oliwii Szymiczek, która od 
urodzenia zmaga się z rzadką chorobą genetyczną uniemożliwiającą 
jej sprawne poruszanie się. Pieniądze ze sprzedaży biletów wstępu, 
licytacji oraz datki wrzucane w tym dniu do puszek wolontariuszy zostały 
przekazane na zakup wartego prawie 7 tys. zł wózka inwalidzkiego dla 
jedenastolatki. W sumie Fundacja EDF Polska, od roku opiekująca się 
Oliwią, zebrała już niemal 20 tys. zł, które sukcesywnie przekazuje na 
leczenie i rehabilitację dziewczynki.                                                  (D)

Warsztaty plastyczne były jedną z wielu atrakcji, jakie podczas dnia otwartego przygotowała Fundacja EDF Polska
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   „Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
                 ks. Jan Twardowski

Rodzinie i Przyjaciołom składam 
najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci

śp. Eugeniusza Hanaka
wieloletniego nauczyciela wychowania fizycznego

zapewniam o pamięci i modlitwie
Poseł na Sejm RP Grzegorz Janik

Więcej informacji o budowie drogi  
Racibórz – Pszczyna na stronie internetowej:

www.drogaregionalnaraciborz-pszczyna.pl

W niektórych miejscach przed rozpoczęciem budowy obiektów inżynieryjnych konieczne jest wzmocnienie 
gruntu. Tak dzieje się m.in. w rejonie ul. Ziemskiej w Boguszowicach, gdzie ma powstać wiadukt w ciągu drogi 
regionalnej, którym będzie ona przechodzić nad ul. Ziemską. Niestabilny grunt wzmacnia się tu betonowymi 
kolumnami, które powstają po zmieszaniu we wpuszczanych w ziemię rurach gruntu z cementowym zaczynem

Budowa przyczółku wiaduktu drogowego, który – biegnąc nad torami kolejowymi łączącymi stacje Rybnik  
i Rybnik Towarowy – połączy węzeł chwałowicki z węzłem śródmiejskim. Technicznym wyzwaniem jest 
przebiegająca tędy ciepłownicza magistrala. Na zimę pozostanie nieruszona, ale w przyszłym roku zostanie 
ona przebudowana tak, iż będzie przebiegać w przyczółku wiaduktu

Mimo deszczu frekwencja dopisała
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Sezon robót drogowych wciąż w pełni. Trwa gruntowna modernizacja odcinka ul. 
Kotucza i to ta drogowa inwestycja najbardziej utrudnia obecnie życie kierowcom, 
ale by później lepiej się jeździło, teraz trzeba pojeździć objazdami.

Przebudowa kolejnego odcinka ul. Rudzkiej jest dla kierowców prawdziwym testem na cierpliwość Na remontowaną od podstaw ul. Kotucza wjechał ciężki sprzęt; zakończenie robót przewidywane jest na koniec 
listopada

 Zgodnie z planem i harmonogramem prze-
biega przebudowa ul. Kotucza. Ta ważna arteria  
o kategorii drogi krajowej nie posiadała dotąd 
kanalizacji deszczowej z prawdziwego zdarzenia, 
a jedynie szczątkową, która nie odbierała w całości 
nadmiaru wody. W związku z budową nowej sieci, 
na dochodzącej do remontowanej ul. Kotucza 
ul. Rudzkiej wprowadzono ruch wahadłowy i tak 
pozostanie do końca listopada, kiedy prace się 
zakończą. Na skrzyżowaniu ulic Kotucza i Rudzkiej 
problemem dla wykonawców okazała się plątanina 
rur i kabli, których realne położenie nie zgodziło 
się z tym, co naniesiono na mapach. Przykładem 
przykrych konsekwencji takiego stanu rzeczy było 
zerwanie przez koparkę kabla średniego napięcia: 
10-tonowa maszyna aż podskoczyła, zaś w po-
bliskiej przychodni stomatologicznej zatrzymały 
się wiertła do borowania, a pacjenci pozostali  
z otwartymi, również ze zdziwienia, ustami, zresztą 
prądu została wtedy pozbawiona spora część mia-
sta. Mimo takich niespodzianek koniec listopada 
jest nadal realnym terminem zakończenia prac,  
o ile oczywiście w październiku nie spadnie śnieg.

 Prawdziwą próbą cierpliwości dla kierowców jest 
przejazd przebudowywaną ul. Rudzką, gdzie „czyha” 
na nich podwójna sygnalizacja świetlna, bo prace 
trwają aktualnie na dwóch odcinkach, gdzie obowią-
zuje ruch wahadłowy. Wprawdzie w dokumentacji 
projektowej zaznaczono pułapkę w postaci warstwy 
betonu na nasypie, którym prowadzi droga (powstał 
w czasie budowy zbiornika wodnego elektrowni), 
jednak rzeczywistość i tak wykonawców zaskoczyła. 
Okazało się, że nie wystarczyło frezowanie, ale firma 
przez trzy tygodnie skuwała całkiem grubą warstwę 
betonu, co roboty opóźniło. Dodatkowo trzeba było 
uważać na pobliski kanał tłoczny i grawitacyjny Na-
cyny, którego kondycji zagrażały wibracje ciężkiego 
sprzętu. Aktualnie budowa kanalizacji jest na finiszu 
i wkrótce ruszą prace drogowe na dwóch odcin-
kach, zaś wczesną wiosną – na trzecim. Całkowite 
zakończenie prac planowane jest na koniec kwietnia. 

 Na przebudowywanej ul. Grunwaldzkiej na wyso-
kości szkoły rozpoczęto przed kilkunastoma dniami 
układanie krawężników, by dzieci jak najszybciej 
mogły bezpiecznie dojść do bramy. Natomiast do 
końca września powinna zostać położona pierwsza 
warstwa bitumiczna. Na zakończenie prac, co po-
winno nastąpić do końca listopada, i związanych 
z tym utrudnień w dojeździe do posesji, czekają 
mieszkańcy remontowanej ulicy. 

 Kończy się modernizacja ul. Piownik łączącej  
ul. Hibnera (od 1 stycznia 2018 – ul. ks. Jośki)  
z ul. Zebrzydowicką. 

 Trwa procedura przetargowa (podpisanie umowy 
nastąpi w ciągu kilkunastu dni) na drugi etap robót 
chodnikowych w mieście.

 Nie sprawdziły się, na szczęście, przewidywania 
części opinii publicznej, że zastąpienie ronda na 
skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia, Mikołowskiej i Sybi-
raków skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną nie 
poprawi jego przepustowości. Ruch odbywa się 
tam płynnie, choć niektórzy kierowcy byli na po-
czątku zdezorientowani dość nietypową trajektorią 
przejazdu, szczególnie z położonych blisko siebie 
wylotów ulic Mikołowskiej, Wyzwolenia, gdzie 
pas jezdni „na wprost” prowadzi jednak po lekkim 
łuku. Skrzyżowanie najbardziej poprawiło sytuację 
kierowców ciężarówek, którzy na małym rondzie 
musieli się sporo nakręcić.

 W związku ze zmianą organizacji ruchu na ul. Arki 
Bożka w Kamieniu pojawiły się skargi mieszkańca ul. 
Robotniczej na jej zbyt duże obciążenie. Jak tłumaczy 
naczelnik wydziału dróg Jacek Hawel, ul. Arki Bożka ze 
względu na swoje skromne parametry nigdy nie była 
i nie może być drogą tranzytową dla mieszkańców 
Czerwionki-Leszczyn czy skrótem do ulic Willowej 
lub Szewczyka. I może nie byłoby problemu, gdyby 
wcześniej kierowcy korzystali z ul. Arki Bożka zgodnie 
z przepisami o strefie zamieszkania. W odróżnieniu 
od ul. Robotniczej (szer. 6,5 m, chodniki, oświetlenie) 
ul. Arki Bożka to wąska droga (4,5 m w najszerszych 

miejscach) bez chodnika. Ustawienie na niej odpo-
wiednich znaków ograniczających prędkość i inne 
szykany nie skłoniły kierowców do zdjęcia nogi z gazu,  
a pieszych wręcz zachęciły do bardziej swobodnego 
i mniej bezpiecznego poruszania się po jezdni. Na 
zmiany wyprowadzające z ul. Arki Bożka lokalny ruch 
tranzytowy skarżą się też kierowcy, którym odebrano 
wygodny skrót i muszą jeździć drogą okrężną, czyli 
ul. Robotniczą do ronda Ukraińskiego, potem ul. 
Szewczyka do ronda „zegarowego” i do ul. Willowej 
i innych bocznych ulic czy w kierunku Czerwionki-
Leszczyn.

 Trwają jeszcze uzgodnienia, ale być może już  
w październiku rozpocznie się gruntowana przebu-
dowa wiaduktu kolejowego przebiegającego nad 
ul. Chwałowicką, między rondem Chwałowickim  
a rondem Kamyczek, co będzie się wiązać z okre-
sowym zamknięciem przejazdu pod wiaduktem.  
W czasie mającej trwać blisko rok modernizacji kolej 
zamierza czterokrotnie wyłączyć z ruchu przejazd 
pod wiaduktem, za każdym razem na okres dwóch 
tygodni. Kolejowa spółka zamierzała rozpocząć 
prace już we wrześniu, ale miasto nie zgodziło 
się na zaproponowany przez nią plan ograniczeń  
w ruchu samochodowym.                                      (r)
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Kładzenie krawężnika na ul. Grunwaldzkiej rozpoczęto na wysokości 
Zespołu Szkół Sportowych



O nadaniu dziecku imienia decydują rodzice, kierownik 
urzędu stanu cywilnego ocenia tylko, czy imię spełnia 
wymogi prawne. 

Może posłużyć się obowiązującym wykazem imion albo zasię-
gnąć opinii Rady Języka Polskiego – to jednak tylko wytyczne 
niemające wiążącego znaczenia. A rodzicom fantazji w tym za-
kresie nie brakuje. Wprowadzone w 2015 roku przepisy odebrały 
kierownikom urzędów stanu cywilnego możliwość nakazania rodzi-
com uzasadniania podjętej przez nich decyzji dotyczącej wyboru 
imienia. Mimo to urzędnicy nierzadko dyskutują z rodzicami, 
których najwyraźniej zafascynowali bohaterowie południowoame-
rykańskich telenoweli czy innych seriali telewizyjnych.

Do marca 2015 roku rodziców ograniczały przepisy prawa, 
zabraniające nadawania imion obcojęzycznych oraz takich, 
które nie pozwalają na odróżnienie płci dziecka. Nowy stan 
prawny wprowadzony nowelizacją ustawy Prawo o aktach stanu 
cywilnego od 1 marca 2015 roku pozwala, niezależnie od oby-
watelstwa i narodowości rodziców, wybrać imię obcojęzyczne 
czy też niewskazujące na płeć dziecka (jest jednak zastrzeże-
nie, że w powszechnym znaczeniu imię musi być przypisane 
do danej płci). Utrzymano przy tym zasadę, że imię nie może 
ośmieszać dziecka, nie może mieć formy zdrobniałej i nie może 
być nieprzyzwoite.

Pomysł liberalizacji przepisów regulujących zasady nadawania 
imion dzieciom od początku budził sporo kontrowersji. Jednak 
zmian zachodzących w naszym życiu społecznym nie da się za-
trzymać i również na tym polu konieczna była pewna nowelizacja. 
Potrzeba ta wynika głównie z faktu zwiększającej się liczby mał-
żeństw z cudzoziemcami, a także z coraz większej popularności 
imion niespolszczonych, pozostawiających wątpliwości co do płci 
dziecka. Ponadto jest to konsekwencja poglądu, że wybór imie-
nia powinien w większym stopniu zależeć od samych rodziców. 
Dodatkowo w urzędach stanu cywilnego dokonuje się rocznie 
dużej liczby transkrypcji aktów stanu cywilnego, polegających 
na wiernym przeniesieniu zagranicznego dokumentu stanu cy-
wilnego bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób 

S t y c z n i o w y  n u m e r  „ G a z e t y 
Rybnickiej” zamieścił informację 
Urzędu Stanu Cywilnego o imionach, 
k tóre  zostały  nadane  dz iec iom  
w 2016 roku. Część tych imion nasuwa 
pewne wnioski.

Pierwszy, że imiona: Pola, Mia, Tola  
i Matt nie powinny być w ogóle nadane, 
bo przepis mówi, że nie powinno nadawać 
się imion będących skrótami. Drugi, że nie 
powinno się nadawać imion zapisywanych 
literami spoza alfabetu polskiego, a więc: 
Alexander, Brayan, Jiaqi, Leyla i Viviana, 
bo w naszym alfabecie nie ma liter: q, v, x i y  
(w roli litery j, z wyjątkiem nazwisk histo-
rycznych). Tak więc dziewięć imion należy 
uznać za nielegalne.

Panuje dość powszechne przekonanie, 

że my, Polki i Polacy, jesteśmy narodem 
dumnym, że posiadamy poczucie godności 
narodowej i chlubimy się przywiązaniem 
do tradycj i .  Ktoś  napisał ,  że  patr io -
tyzm zaczyna się od imienia. Tyle teoria  
– a o czym mówią fakty? Otóż na 490 imion 
21 dziewczynkom nadano imię Milena,  
a poza tym – pojedynczo – po jednym imie-
niu Gniewomir, Kazimierz i Róża, a więc 
tylko 24 niemowlęta otrzymały 4 imiona 
polskie. Czyżby pierwszą powinnością Mat-
ki Polki było niedopuszczenie do nadania 
dziecku imienia polskiego? Czyżbyśmy nie 
mieli imion własnych, tych na -mił, -mir, 
-sław i tylu innych – wielu imion królew-
skich, pięknych i zrozumiałych?

W kulturze polskiej nadawano imiona 
będące dobrą wróżbą albo życzeniem pod 

adresem dziecka. A dzisiaj nadaje się imio-
na przede wszystkim modne. A moda, jak 
wiadomo, zmienia się w tym względzie co 
kilka lat. Rodzice, życząc dziecku co najmniej  
100 lat życia, nadają mu imię, które będzie 
modne przez dwa, trzy lata. Mądre podejście, 
prawda? Zapytajcie ludzi myślących, co sądzą 
o takich praktykach.

I sprawa ostatnia: czy rodzice nadający 
imię swemu dziecku mają pojęcie, co owo 
imię znaczy? Wątpię. Na przykład najczęściej  
(40 razy) nadawane chłopcom imię Filip 
oznacza miłośnika lub hodowcę koni; imię 
Emilia (30 razy) – rywalkę, współzawodniczkę 
i zazdrośnicę; imię Fabian (6 razy) – hodowcę 
lub sprzedawcę bobu, a imię Tamara pochodzi 
od gatunku palmy daktylowej.

Wiesław Sienkiewicz

Ogłoszenie płatne

O imionach nadawanych dzieciom

wskazanych w akcie. W taki sposób akty urodzenia dzieci, które 
przyszły na świat poza granicami kraju, zostają zarejestrowane  
w Bazie Usług Stanu Cywilnego, a nadane im imiona zasilają dane 
statystyczne tej bazy.

Angelika Naczyńska-Lyp, 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rybniku

List czytelnika

Decydują rodzice 
Odpowiedź urzędnika

13Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070



Jak ryby w wodzie

— To efekt moich obserwacji z różnych części 
Polski i Europy, które sprawiły, że dostrzegłam 
coś, co mnie zatrzymało – pewien bezkres ro-
zumiany jednak nie jako pusta przestrzeń, ale 
raczej jako możliwość wzięcia pełnego oddechu, 
za którą my, mieszkańcy miasta, tęsknimy i jakiej 
często poszukujemy. To mój zachwyt nad niekoń-
czącą się przestrzenią — mówi Dominika Stach 
o obrazach z cyklu „Bezkres”; do 30 września 
można je oglądać w Zabytkowej Kopalni 
„Ignacy” w Niewiadomiu. Wernisaż odbył się 
1 września i zainaugurował tegoroczny Festi-
wal z Ikrą. To sztandarowa impreza Instytutu 
Społecznego „Silesia”, z którym najbardziej 
kojarzona jest Dominika Stach. Tym razem 
zwiedzający mogli lepiej poznać jej artystyczne 
zamiłowania. Malarka, graficzka i witrażystka 
jest m.in. autorką projektu „Alegoria muzyki” 
na fasadzie budynku rybnickiej Szkoły Muzycz-
nej czy cyklu witraży w kościele Miłosierdzia 
Bożego w Niewiadomiu. Dominika Stach 
jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych  
w Katowicach (dyplomy na wydziałach grafiki 
oraz malarstwa) oraz podyplomowych studiów 

          Bezkres      na płótnie
Czasami zatrzymuje samochód na 

poboczu, bo coś urzekło ją w krajobrazie. 
Rob i  zd jęc ia ,  by  za trzymać  t e 
wyjątkowe chwile. Potem do nich wraca, 
zastanawiając się, jak najlepiej przelać je 
na płótno. Rybniczanka Dominika Stach 
w swoich 11 obrazach prezentowanych 
właśnie w galerii Zabytkowej Koplani 
„Ignacy” zawarła podziw dla niemającej 
granic przestrzeni.

W paradzie wyróżniała się ryba wykonana przez uczniów Zespołu Szkół nr 6  
z Boguszowic, która została jedną z laureatek pierwszej nagrody

Na prezydencką wędkę złapała się Puf Aniela, czyli zwycięska ryba, która będzie wykorzystywana jako siedzisko w świetlicy w Niewiadomiu
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— Miasto ma rybę w herbie, który dziś nieco 
uwspółcześniliśmy. Dziękuję wam za tak ogrom-
ne zaangażowanie — mówił do uczestników 
konkursu prezydent Piotr Kuczera, jeden  
z jurorów. Zaangażowanie grupy osób okazało 
się kluczem do zwycięstwa dla Zespołu Szkół nr 6  
z Boguszowic oraz Placówki Wsparcia Dzien-
nego w Niewiadomiu. — To efekt pracy wielu 
uczniów naszej szkoły, którzy tworzyli tę wielką 
figurę w ramach różnych zajęć: technicznych, 
plastycznych, krawieckich i stolarskich. Robiliśmy 
wszystko wspólnie – począwszy od platformy, na 
jakiej poruszała się ryba, aż po jej strój — mówił 
Marek Matuła o rybie z ZS nr 6, która spodobała 
się jurorom równie mocno, co Puf Aniela. Tak 
właśnie nazwały swoją różową rybę Weronika, 
Marlena, Oliwia i Wiktoria z PWD w Niewia-
domiu, którą prowadzi stowarzyszenie „17-tka”.  
— Została uszyta ze specjalnego materiału  
i wypełniona styropianem, a nazwa wzięła się 
stąd, że ryba będzie wykorzystywana w naszej 
świetlicy jako siedzisko, czyli puf — wyjaśniają 
dziewczyny. Oprócz tych dwóch ryb pierwsze 
miejsca w kolejnych konkursowych kategoriach 
zdobyły też: zbudowana z kilkunastu płyt CD 
„Disco ryba” autorstwa Hani Kraczyk oraz 

biało-niebieska ryba Krzysztofa Sobika  
z Rydułtów, który od ponad roku zajmu-
je się tzw. origami modułowym. — Nad 
tą rybą, własnego projektu, pracowałem 
około tygodnia. Jest zrobiona z 1200  
papierowych elementów — mówi. 

Wszystkie ryby, również te, które 
powstały w czasie warsztatów prowa-
dzonych na rynku, pomaszerowały 
na plac pod bazyliką i z powrotem,  
w barwnym korowodzie prowadzonym 
przez muzyków z okazjonalnego zespo-
łu Rekiny z Nacyny.

Paradę przygotowano w ramach Festiwalu 
z Ikrą zorganizowanego przez stowarzyszenie 
Instytut Społeczny „Silesia”. — Cieszę się,  
że zapoczątkowany w ubiegłym roku festiwal jest 
kontynuowany, skupiając wokół coraz więcej 
osób i organizacji działających w mieście. Spo-
łeczna energia rybniczan znajduje fantastyczne 
ujście — zauważa prezydent Piotr Kuczera. 
— Formuła festiwalu jest otwarta, dołączają do 
nas kolejne podmioty zainteresowane wspólnymi 
działaniami. W przyszłości chcemy nadal rozwi-
jać festiwal — podsumowuje Dominika Stach  
z Instytutu Społecznego „Silesia”.               (S)

Przepis na rybnicką rybę? Dobry 
pomysł, niecodzienne materiały, sporo 
pracy i pomocna dłoń – tylko tyle i aż 
tyle potrzebowali uczestnicy konkursu 
do stworzenia ponad 20 najróżniejszych 
ryb, które rywalizowały o palmę 
pierwszeństwa podczas II rybnickiej 
parady, jaka 9 września przeszła przez centrum miasta. Okazją do zabawy 
był Dzień Herbu zorganizowany w ramach Festiwalu z Ikrą.



          Bezkres      na płótnie
konserwacji zabytków (wydział architektury 
Politechniki Śląskiej). Na Ignacym rybni-
czanka pokazała 11 obrazów spójnych pod 
względem tematu, które dodatkowo wyróżnia 
rozmiar. — Lubię duży format, choć w tej 
przestrzeni nawet dwumetrowe obrazy nie 
wydają się wielkie. Wiele z tych prac łączy 
w sobie kilka pomysłów i miejsc, ale zda-
rzają się i takie przedstawiające konkretne 
tereny, jak choćby widok śnieżnych Jan-
kowic. Niektóre obrazy są zupełnie nowe,  
a niektóre wciąż kuszą, by coś w nich poprawić — 
mówi Dominika Stach. To jej pierwsza malar-
ska wystawa indywidualna, ale jak zapowiada  
z pewnością nie ostatnia. — Malarstwo to 
moja miłość — dodaje.                           (S)

A taką właśnie możliwość miała grupa 
podopiecznych Oligosu 9 września podczas 
koncertu zespołu w rybnickim Kampusie. Na 
pomysł wspólnego występu wpadł pełnomocnik 
prezydenta do spraw rewitalizacji Marcin Stach. 

— Twórczość zespołu dotyka ważnych sfer życia, 
które często umykają w codziennym biegu. Niesie 
z sobą głębokie przesłanie i pozwala na refleksję 
o sensie życia. Doskonale wpisuje się to w profil 
działalności stowarzyszenia Oligos, które posta-

nowiliśmy – za zgodą zespołu Raz Dwa Trzy – za-
prosić do współpracy — wyjaśnia. Mniej więcej  
w połowie koncertu, gorąco oklaskiwanego 
przez licznie zebraną publiczność, Adam No-
wak, lider zespołu, zaprosił na scenę najbardziej 
pewnie podekscytowaną tego wieczoru grupę 
rybniczan. — Zaśpiewamy razem piosenkę, która 
mam nadzieję, że wszystkim potrzebującym na-
dziei da jej jeszcze więcej — mówił Adam Nowak  
i zaśpiewał „Jutro możemy być szczęśliwi”  
z chórkiem Oligosu, który podziękował zespoło-
wi za wspólny występ ręcznie wykonanymi paja-
cykami – symbolami rybnickiego stowarzyszenia. 
— Dla naszych podopiecznych to dowód, że są 
doceniani mimo różnych niedoskonałości, których 
są świadomi — podkreśla Elżbieta Piotrowska.

W ramach koncertu odbył się również finał 
konkursu „Zagraj przed Raz Dwa Trzy”, w któ-
rym zwyciężył zespół Edyty Góreckiej (nagroda 
1500 zł), przed Ostatnim Pociągiem (500 zł  
i sesja nagraniowa w studio No Fear Records).

(S)

W ramach Festiwalu z Ikrą młodzi 
artyści z Rybnika i okolic zaprosili 
publiczność na kolejne, trzecie już 
spotkanie z nowego cyklu „Słowem w 
twarz”. Tym razem motywem przewodnim 
występów była podróż.

Przez blisko godzinę publiczność zgroma-
dzona na placu Jana Pawła II mogła wysłuchać 
ciekawych interpretacji wierszy i piosenek. W 
repertuarze znalazły się m.in. utwory z teksta-
mi Agnieszki Osieckiej, Macieja Zembatego, 
wiersze Wisławy Szymborskiej, Kazimierza 
Wierzyńskiego, ks. Jerzego Szymika, a także 
autorskie kompozycje młodych twórców. Na 
scenie pojawili się m.in. Martyna Pogorzelczyk, 
Adam Rojek, Kamil Smutniak, Marta Mańka, 
Martyna Staneczek, Zuzanna Stokłosa, To-

masz Słowik oraz 
wokalno-muzycz-
ny duet Maciej 
Ogrocki i Alek-
sander Zieleźny. 
„Słowem w twarz” 
to nowa kultural-
na inicjatywa ryb-
nickiej młodzieży, 
której celem jest 
przybliżenie pu-
bliczności szeroko 
rozumianej sztuki 
słowa poprzez wy-
stępy odbywają-
ce się w różnych 
miejscach miasta. 

Osoby udzielające się w projekcie często mają 
już doświadczenie artystyczne – wielu z nich to 
uczestnicy oraz laureaci konkursów i festiwali 
(m.in. „Pojedynku na słowa” czy Ogólnopol-
skiego Festiwalu Piosenki Artystycznej OFPA). 
Młodzi artyści na scenie prezentują nie tylko 

dobry warsztat, przygotowanie  
i profesjonalizm, lecz przede wszyst-
kim radość z dzielenia się swoją 

pasją i twórczymi zainteresowaniami. Trzeba 
przyznać, że robią to z pełną uroku swobodą, 
a przy tym są niezwykle przekonujący. Po-
twierdzeniem tego jest fakt, że publiczność 
dopisała, a i wielu spacerowiczów chętnie się 
zatrzymywało, by przez chwilę posłuchać mło-
dych wykonawców. Dla wszystkich, którym taka 
forma artystycznego wyrazu odpowiada, mamy 
dobrą wiadomość: finał pierwszej edycji plene-
rowych występów odbędzie się w niedzielę 24 
września o godz. 18 na rynku. Polecamy! (m)

Raz Dwa Trzy, 
Oligos i my!

Podróże ze sztuką

Adam Nowak utwór „Jutro możemy być szczęśliwi” zaśpiewał  
z chórkiem Oligosu

Projekt „Słowem w twarz” zakłada, że twórczością i talentami warto 
się dzielić. Wydarzenie zgromadziło swoją publiczność, ale było też 
ciekawym „przystankiem” dla spacerowiczów i przechodniów, którzy 
chętnie spędzili kilka chwil ze sztuką

— Kasia nie mogła spać. O 2.30 śpiewała, że jest szczęśliwa — opowiada Elżbieta 
Piotrowska, szefowa rybnickiego stowarzyszenia Oligos, mama niepełnosprawnej 
Kasi. Trudno się dziwić takim emocjom – przecież nie każdy może wystąpić  
na scenie z zespołem Raz Dwa Trzy.
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To pierwsza, ale jak zapo-
wiada Dominika Stach,  
z pewnością nie ostatnia 
malarska wystawa indywi-
dualna jej autorstwa 

15Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070



Nie byłoby Festiwalu z Ikrą bez 
kolejnego pikniku na Kampusie, który 
już na dobre wrósł w wiosenno-letni 
kalendarz miejskich imprez. 

Rodzinna i organizowana cyklicznie od lipca 
ubiegłego roku zabawa w plenerze zyskała so-
bie całkiem spore grono wiernych, młodszych  

i starszych sympatyków. W niedzielę 10 września 
pogoda dopisała, więc trawnik na Kampusie 
wypełniły kolorowe strefy, w których naj-
młodsi mogli wyżyć się artystycznie, sportowo  

i 

tanecznie. Były zabawy z językiem angielskim, 
pojedynki szachowe, minispektakle teatru lalek 
Marka Żyły, warsztaty tańca korowodowego 
oraz warsztaty artystyczne Barbary Budki. 
Dzieci na różny sposób odkrywały tajemnice 
wodnego świata: w wypełnionych cieczą na-
czyniach budowały akwaria, tworzyły sporych 
rozmiarów bańki mydlane, przy pomocy farb 
i kamieni uwieczniały wakacyjne wspomnienia 
i poznawały nazwy wodnych zwierząt w języku 
angielskim. Podczas gdy najmłodsi chłonęli ko-
lejne atrakcje, ich rodzice mieli czas dla siebie. 
Relaksując się na przygotowanych przez orga-
nizatorów leżakach i wsłuchując w bałkańskie  
i słowiańskie dźwięki, które serwowała im gru-
pa Zawiało, „odpływali” w tajemnicze zakątki 
Macedonii, Serbii i Bułgarii albo zatapiali się 
w lekturze ulubionych książek. — To jest spon-
taniczna akcja, skrzykujemy się przez internet  
i od jakiegoś czasu przychodzimy na piknik, by 
poczytać. Jesteśmy na każdym pikniku, w różnym 
składzie, każdy przynosi swoją książkę, czasem też 
się nimi wymieniamy — mówi Jadwiga Zając. 
Niedzielny piknik poprowadziła Monika Grze-
sik z Instytutu Społecznego „Silesia”.           (D)

Słyszysz: Stanisław Lem, myślisz: 
pisarz science fiction. Uczestnicy 
plenerowego spotkania na Juliuszu 
do tego oczywistego skojarzenia mogą 
dorzucić kolejne – miłośnik słodyczy, 
właściciel kilku samochodów i Żyd, 
który cudem uniknął rozstrzelania  
w okupowanym Lwowie. 

To właśnie na terenie dawnego szpitala Ju-
liusza Aleksandra Klich, zastępca redaktora 
naczelnego „Gazety Wyborczej”, zainauguro-
wała swój nowy comiesięczny cykl „Spotkania 
nie z tej ziemi”. — Miasto zaproponowało mi, 
bym zapraszała do Rybnika znajomych, którzy 
nie znają Śląska, a robią różne ciekawe rzeczy,  
o których mogliby tutaj opowiedzieć. Wymyśli-
łam sobie, że spotkania będą miały tytuł „nie z tej 
ziemi”, bo często moimi rozmówcami będą „fre-
aki”, czyli osoby trochę nie z tej ziemi — mówiła 
Aleksandra Klich. Jej pierwszym gościem był 
Wojciech Orliński, pisarz, bloger, dziennikarz, 
autor biografii „Lem. Życie nie z tej ziemi”. 
— Na początku wydawało mi się, że Lem tak 
wiele opowiedział już o swoim życiu, że nie ma 
w nim niczego zaskakującego, żadnych białych 
plam, a w dodatku sam pisarz mówił, że wiedzie 
nudne życie. Postanowiłem jednak podjąć wy-
zwanie. Kiedy pisząc jego biografię, doszedłem 
do okresu wojennego, poczułem, że zadanie 

mnie przerosło — mówił Wojciech Orliński.  
O swoich traumatycznych przeżyciach ze Lwowa  
w czasach Holocaustu Lem nie opowiadał 
nawet swoim bliskim. Na ten trop wpadła naj-
pierw Agnieszka Gajewska, która jest naukow-
cem badającym twórczość Lema, oraz właśnie 
Wojciech Orliński. W Rybniku pisarz mówił,  
że Lemowi cudem udało się uniknąć rozstrzela-
nia, bo stał w innej części dziedzińca, na którym 
dokonywano zbiorowej egzekucji. Mówił też  
o roli, jaką w życiu Żyda z szanowanej lwow-
skiej rodziny odegrały łapówki, sfałszowane do-
kumenty i skorumpowany niemiecki biznesmen 
Zygfryd Kremin, przypominający nieco Oskara 
Schindlera. — Dzięki fałszywym dokumentom 
Stanisław Lem stworzył sobie nową tożsamość 

i jako ormiański student regularnie odwiedzał 
biblioteki frontowe dla żołnierzy Wehrmach-
tu. Wszystko wskazuje na to, że właśnie tam,  
z przekładów, poznał amerykańską prozę science 
fiction — mówił Orliński, który opowiedział też 
rybniczanom o relacjach Lema z żoną Barbarą, 
uwielbieniu, jakim darzono go w ZSRR, pasji 
motoryzacyjnej i życiu w PRL-u. — Po śmierci 
Lema jego siostrzeniec, przebudowując piwnicę 
w domu pisarza, odkrył całe stosy opakowań 
po słodyczach. Lem się tam zakradał i zjadał je 
w tajemnicy przed żoną, która dbała o zdrowie 
chorującego na cukrzycę męża — opowiadał au-
tor. Zdaniem Orlińskiego, dziś Lem zarzuciłby 
Polakom, że nie potrafią docenić tego, co mają.

(S)

Po krótkim spektaklu teatru lalek, dzieci miały okazję z bliska przyjrzeć się drewnianym bohaterom opowieści przygotowanej przez Marka Żyłę 

Wodny piknik na Kampusie

Juliusz 
nie z tej ziemi

Leżakowanie na Juliuszu ze Stanisławem Lemem w tle. O pisarzu rozmawiali Aleksandra Klich i Wojciech Orliński 
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Pierwsza edycja festiwalu odbyła się  
w niedzielę 3 września. Organizatorom nie 
dopisała niestety pogoda, ale ci, którzy się tu 
zjawili, pewnie nie żałowali. Śląskie zajęcia 
dla dzieci poprowadził Marek Szołtysek, au-
tor popularnych książek o Śląsku i Ślązakach, 
a tatuatorzy jednego z rybnickich studiów 
wykonywali na rękach dzieci małe krótko-
trwałe tatuaże. A że tatuaż również może 
mieć charakter industrialny, można się było 
przekonać, oglądając wystawę zdjęć tatuaży, 
przedstawiających z jednej strony tematykę 
górniczą, a z drugiej różnego rodzaju me-
chanizmy imitujące np. mechaniczne ramię.  
W różnych pomieszczeniach Ignacego moż-
na było oglądać industrialne fotografie, ale 
też filmy – dokumentalne, ukazujące np. 
obiekty, które już nie istnieją, i fabularne, 
nakręcone w przemysłowej scenerii Ślą-
ska. Organizatorzy przygotowali też bogaty 
program muzyczny, przy czym część kame-
ralnych koncertów odbyła się w surowym, 
klimatycznym nadszybiu szybu Kościuszko.  
Z kolei na plenerowej estradzie wystą-
pili m.in. rybniczanin Tomasz Manderla  
i muzyczna gwiazda HIF krakowski zespół 
Agressiva 69. 

— Chcieliśmy pokazać, jak bogatym pojęciem 
jest „industrial” i z jak wielu perspektyw można 
go interpretować. Skromnymi środkami, lecz 
długotrwałą i konsekwentną pracą udało nam 
się stworzyć program, który zebrał bardzo po-
chlebne opinie. Nie mniej ważnym celem, który 
udało się zrealizować, było wydobycie potencjału 

Zabytkowej Kopalni „Ignacy” 
oraz ukazanie jej walorów oso-
bom spoza Rybnika. Widzieliśmy 

na parkingu wiele rejestracji z całego wojewódz-
twa, a medialnie dotarliśmy nawet do Krakowa, 
gdzie w audycji poświęconej naszemu festiwalowi 
prezenterzy namawiali do odwiedzania Rybnika. 
Gdyby nie deszczowa pogoda, to mielibyśmy nie-
porównywalnie większą frekwencję, ale wrażenie 
niedosytu motywuje nas do dalszych działań na 
rzecz popularyzacji kultury industrialnej oraz 

samego Ignacego — mówi Andrzej Kieś, jeden 
z organizatorów Hoym Industry Festiwalu. 

— To oddolna inicjatywa ludzi z pasją do 
rzeczy nietuzinkowych i wykraczających poza 
ramy sztuki powszechnej. Poprzez społeczne 
zaangażowanie różnych grup udało się stworzyć 
wydarzenie, które ma ogromny potencjał i może 
bardzo mocno wypromować Zabytkową Kopal-
nię „Ignacy”, jak również cały Rybnik. Pierwszy 
krok w tym kierunku został poczyniony — do-
daje Marcin Górka.

Wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku 
odbędzie się druga edycja Hoym Industry 
Festiwalu.                                                (WaT)

Industrialny Ignacy

Kameralne koncerty muzyki industrialnej odbyły się w industrialnej scenerii nadszybia szybu Kościuszko

Industrialny tatuaż? Dlaczego nie
Muzyczną gwiazdą pierwszej edycji Hoym Industry Festiwalu był 
krakowski zespół Agressiva 69

Hoym Industry Fest to nowa impreza na kulturalnej mapie miasta. 
Grupa pasjonatów postanowiła wykorzystać wyjątkową scenerię 
Zabytkowej Kopalni „Ignacy” i zaprezentować różne dziedziny sztuki 
industrialnej.
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Albumowe wydawnictwo zaprezentowano 
9 września w muzeum podczas wojewódzkiej 
inauguracji 25. Europejskich Dni Dziedzictwa. 
— Temat tegorocznych dni brzmi „Krajobraz 
dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”, dlatego 
skupiliśmy się na ludziach, ich działalności  
i aktywności, która odcisnęła piętno na naszym 
mieście. Zainteresowały nas zdjęcia, które zebrał 
i osobiście wklejał do swojego albumu Maksymi-
lian Basista — mówiła Ewa Mackiewicz-Polnik, 
przewodnicząca Rady ds. Dziedzictwa Kultu-
rowego Miasta Rybnika, podczas inauguracji,  
w której wzięli również udział krewni cenionego 
rybnickiego księgarza, wiceburmistrza między-
wojennego Rybnika i animatora ruchu śpiewa-
czego. — Rybnik miał szczęście do wspaniałych 
ludzi i jednym z nich był mój stryj – Maksymilian 
Basista, który bez wątpienia do tego dziedzictwa 
wniósł pewien wkład. Dzięki swojej księgarni  

i chórowi Seraf szerzył kulturę, oświatę i krzewił 
patriotyzm. Dobrze, że miasto sięga do korzeni 
i nie zapomina o takich ludziach — mówił  
ks. prałat Władysław Basista, któremu w Rybniku 
towarzyszył Antoni Pilny, wnuk Maksymiliana. 
To właśnie on przekazał Jackowi Kamińskiemu 
rodzinne pamiątki. — Krajobraz dziedzictwa 
– dziedzictwo krajobrazu – to hasło doskonale 
odzwierciedla cząstkę osobowości dziadka, jaka 
utkwiła mi w pamięci. Kiedy spacerowaliśmy  
w miejscu, gdzie rosło zboże, a dziś jest Kampus, 
dziadek mówił mi: — Spójrz na ten krajobraz, to 
jest śląskie, to jest rybnickie. Dziadek utożsamiał 
Rybnik i Śląsk z Polską i to właśnie polskość, 
zamiłowanie do historii i wolności zawsze mi 
przekazywał. Dla niego Rybnik był cząstką czegoś 
większego... Choć już tu nie mieszkam, sentyment 
do tego miasta pozostał. Przeszedłem się dziś z wuj-
kiem po rynku i ul. Raciborską, wspominając sklep 

rybny, w którym nigdy niczego nie było, a dziadek 
bardzo lubił jeść ryby — wspominał Antoni Pilny, 
który uczył się w rybnickiej SP nr 9, w 1966 roku 
zdawał maturę w „Powstańcach”, a do Katowic 
wyjechał ponad 12 lat temu. W muzeum gościli 
też dalsi krewni z rodu Basistów – bracia Jakub  
i Tomasz Basiści z Krakowa. — „Sól ziemi 
czarnej” Kazimierza Kutza opowiada o naszym 
dziadku i jego braciach — mówili.

Podczas inauguracji EDD każdy z gości 
otrzymał album „Krajobrazy życia” wydany  
w półwiecze śmierci Basisty, w powstanie którego 
zaangażowała się również Elżbieta Bimler-Mac-
kiewicz z rybnickiego muzeum. Spotkanie było 
też okazją do wysłuchania chóru Seraf oraz do 
wspomnień o czasach, w których „chodziło się 
do Basisty”, o czym przypomniał wiceprezydent 
Janusz Koper. 

(S)

Wojewódzka inauguracja Europejskich 
Dni Dziedzictwa w naszym mieście 
była także okazją do namysłu nad 
znaczeniem tradycji i dziedzictwa na 
przestrzeni minionych wieków oraz  
w naszej współczesności. 

Dyskusję na ten temat podczas spotkania 
zorganizowanego w rybnickim muzeum za-
inicjował wykład prof. Zbigniewa Kadłubka 
pt. „Ślepe plamki dziedziczenia i tradycji”.  
W krótkiej relacji nie sposób pomieścić ob-
szernej, różnorodnej i niezwykle erudycyjnej 
refleksji prelegenta – wspomnijmy tylko pokrót-
ce, że prof. Kadłubek nakreślił funkcjonujące  
w humanistyce rozumienia terminów „tradycja” 
i „dziedzictwo” oraz ich przekazu między poko-
leniami. Prof. Kadłubek, a później także zapro-
szeni do dyskusji słuchacze wykładu wskazywali, 
że każde zetknięcie z dorobkiem naszych przod-
ków wymaga ustosunkowania się wobec owej 
spuścizny – chodzi o to, by przejmowanie treści 
zawartych w dziedzictwie i tradycji odbywało 
się w postawie szacunku, wiedzy, rozumienia,  
a kiedy trzeba – także krytycznej refleksji. Żywe 
dziedzictwo opiera się na znajomości i docenianiu  

przeszłości, nie może jednak być wyłącznie 
przekazywanym z rąk do rąk „eksponatem” 
– żeby spełniało swą kulturotwórczą funkcję, 
potrzebuje włączenia w obieg życia i bycia źró-
dłem inspiracji. — Dziedzictwo to piękne polskie 
słowo, oznaczające życie w pokrewieństwie. 
To coś obdarzonego żywotnością, witalnością  
i ciągłością. Jeśli istnieje dziedzictwo, to istnieją 
także jego spadkobiercy, czyli ludzie, którym je 
powierzono i którzy są za nie odpowiedzialni. 
Powinniśmy jednak pamiętać, że dziedzictwem, 
niestety, łatwo można sterować ideologicznie — 
mówił prof. Kadłubek. Uczestnicy spotkania 
podjęli także ważny, a w obszarze kształcenia 
wciąż mało obecny temat edukacji regionalnej, 
która w transmisji dziedzictwa winna odgrywać 
kluczową rolę. Pierwsza trudność w tym zakre-
sie wynika z faktu, że młodzież wykazuje małe 
zainteresowanie zagadnieniami związanymi 
z tradycją i dziedzictwem, druga zaś dotyczy 
konieczności ustalenia co, kiedy, jak i komu 
chcemy przekazywać. Stąd potrzeba nieustan-
nej dyskusji i wskazywania kierunków naszej 
codziennej pracy na rzecz ochrony dziedzictwa 
i jego zachowania.                                       (m)

— To pierwsza taka konferencja 
k o m i n i a r s k a .  O r g a n i z u j e m y  j ą  
w Rybniku nieprzypadkowo, gdyż chcemy 
rozmawiać również o walce z niską 
emisją, a niestety nasze miasto wciąż 
jest w czołówce tych, które muszą się  
z tym problemem zmierzyć. Do Rybnika 
przyjechało około stu kominiarzy z całej 
Polski — mówi Tadeusz Kominek  
z Korporacji Mistrzów Kominiarskich 
Województwa Śląskiego ,  która 
zorganizowała konferencję „Ekologia 
i bezpieczeństwo w trakcie sezonu 
grzewczego – walka z niską emisją”. 

Do ośrodka w Stodołach, gdzie w połowie 
września odbywała się trzydniowa konfe-
rencja, przyjechała też Marta Skorupińska  
z Tomaszowa Mazowieckiego. — Nie uży-
wam żeńskiego odpowiednika tego słowa, 
jestem więc kobietą kominiarzem, a nie… 
kominiarką. Znam tylko 12 dziewczyn, które 
wykonują ten zawód, ale pewnie jest nas nieco 
więcej. W moim przypadku o wyborze tej pracy 
zdecydowała rodzinna tradycja, przekazywana 
z pokolenia na pokolenie; mój tata nie miał 
syna, więc padło na mnie — mówi Marta Sko-
rupińska, która zwraca uwagę, że wykonuje 

Z albumu dziadka
— Maksymilian Basista wklejał do albumu fotografie z rodzinnych 

zbiorów, wykonane osobiście i te otrzymane od rodziny i znajomych. 
Opatrywał je komentarzem na odwrocie lub dołączał notatki na małych 
karteczkach. Zdjęć zebrało się ponad pół tysiąca. Obejmują okres od 
początku wieku XX aż po ostatnie lata jego życia. Do publikacji wybrano 
te, które mają wartość historyczną, posiadają walory artystyczne lub 
ilustrują ówczesny świat, nie tylko Górny Śląsk — wyjaśnia Jacek 
Kamiński, miłośnik lokalnej historii, pomysłodawca książki  
pt. „Krajobrazy życia”. Zawiera ona fotografie z albumu rybni-
czanina Maksymiliana Basisty.

Nie ma dziedzictwa bez tradycji

W rybnickim muzeum gościli bliżsi i dalsi krewni Maksymiliana Basisty: (od lewej) Jakub Basista, ks. prałat 
Władysław Basista, Tomasz Basista oraz Antoni Pilny, wnuk cenionego rybniczanina. Na zdjęciu wspólnie  
z Jackiem Kamińskim, pomysłodawcą albumu „Krajobraz życia”
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Wybór przewodnika nie był 
przypadkowy, bo rybnicki mu-
zyk miał pokazać dawny Rybnik 
przede wszystkim młodym lu-
dziom, którym na co dzień nie po 
drodze jest z historią, również wła-
snego miasta. — Młodzi interesują 
się tym, co było, ale nie mają dość 
energii, by zagłębiać się w historię — 
mówi Metrowy. Podkreśla jednak, 
że nurt muzyczny, który reprezen-
tuje, odwołuje się do lokalnego 
patriotyzmu: — Rybnik pojawia się 
w tekstach moich piosenek. W rapie 
zawsze mówi się o korzeniach, miej-
scach nam bliskich, przywiązaniu 
do zakątków, z których pochodzimy.

Zorganizowany w ramach Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa „Spacer 
z przewodnikiem” był okazją do 
poznania Rybnika przez pryzmat 
zmian, jakie przez lata zacho-

dziły w krajobrazie  
i przestrzeni miej-
skiej. Jego trasa wio-
dła przez miejsca, 
które na przestrzeni 
lat zmieniły się nie do 
poznania. Czasem były to zmiany 
ewolucyjne, kiedy indziej gwałtow-
ne, bo spowodowane katastrofami, 
jeszcze inne, jak choćby liczne wy-
burzenia w okresie PRL-u, zostały 
zaplanowane. — Zatrzymanie tego 
procesu jest niemożliwe. Jednak 
uświadomienie zagrożeń, jakie te 
zmiany wywołują, może pomóc 
w kontrolowaniu przekształcania 
miasta i zachowaniu dziedzictwa 
kulturowego — mówił Jacek Ka-
miński, znawca historii Rybnika, 
mocno wspierający Metrowego 
w roli przewodnika, w której ten, 
mimo dobrych chęci, chyba nie 

czuł się zbyt pewnie. Uczestnicy 
spaceru usłyszeli, a za sprawą 
rozstawionych w kilku miejscach 
reprodukcji fotografii sprzed lat, 
zobaczyli, jak kiedyś wyglądało 
serce miasta. Drewniane chatki 
z czasem zastępowane okazałymi 
kamienicami, cmentarze i świą-
tynie, których już nie ma, stary 
browar, w miejscu którego przed 
dekadą wybudowano galerię han-
dlową. — Gdy budowano Focusa, 
pod ziemią odnaleziono szczątki 
drewnianej chaty. Jej obecność 
w bezpośrednim sąsiedztwie ryn-
ku, czyli reprezentacyjnego placu 

miasta, świadczy o tym, że Rybnik 
kilkaset lat temu był niewielką wio-
ską — opowiadał Jacek Kamiński. 
Metrowy mówił również o spalonej 
w 1939 i rozebranej rok później 
synagodze. — Podczas okupacji za-
bijano nie tylko ludzi, niszczono też 
materialne pamiątki po mniejszości 
żydowskiej — konstatował Jacek 
Kamiński. Młodzieżowy spacer  
z przewodnikiem, w którym udział 
wzięło kilkudziesięciu starszych 
i młodszych miłośników historii 
miasta, zakończył krótki koncert 
Metrowego na Kampusie. 

(D)

bardzo odpowiedzialny zawód. — Nasza praca 
zapobiega pożarom i zatruciom tlenkiem węgla, 
bierzemy odpowiedzialność za ludzkie życie — 
podkreśla. W czasie konferencji rozmawiano m.in.  
o niebezpieczeństwach wynikających z błędów wy-
konawczych i eksploatacyjnych pieców i instalacji 
kominowych oraz o metodach walki ze skutkami 

zaczadzeń i podtruć tlenkiem węgla, ale nie tylko. 
W gronie samorządowców, przedstawicieli Woje-
wódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 
straży pożarnych i miejskich, organizacji komi-
niarskich i firm oferujących asortyment związany 
z zapewnianiem efektywności energetycznej 
budynkom rozmawiano również o poprawie ja-

kości powietrza. — W Rybniku sytuacja jest lepsza 
niż przed laty, ale nadal niestety niezadowalająca  
i  zdarzają się przekroczenia norm nawet  
o 5000 proc. Trafiamy więc do czołówki najbardziej 
zanieczyszczonych miast, nie tylko w kraju. Mamy 
nadzieję, że efekty tej konferencji pomogą nam  
w rozwiązywaniu wspólnego problemu, jakim jest 
niska emisja. Spotykamy się w nowej rzeczywisto-
ści – od września obowiązuje w naszym kraju tzw. 
uchwała antysmogowa, ale niestety brakuje możli-
wości jej egzekwowania — mówił wiceprezydent 
Janusz Koper, przypominając, że miasto zachęca 
mieszkańców do korzystania z ekologicznych 
źródeł ciepła. W trakcie konferencji podpisano też 
porozumienie o współpracy pomiędzy organizacja-
mi kominiarskimi. — Zmieniający się czas nie czyni 
naszego zawodu zbytecznym. Kominiarz XXI wieku  
jest rzemieślnikiem, fachowcem, ekspertem  
i partnerem do rozmów — mówił kominiarz Rafał 
Dydak. — Dobrze, że mam przy marynarce dużo gu-
zików — żartował Janusz Koper, podsumowując, 
że Rybnik jest już miastem szczęśliwym, a może 
być jeszcze szczęśliwszym, gdy uda się poprawić 
jakość powietrza w sezonie grzewczym.            (S)

Rybnicki raper Metrowy czyli Bartosz Medyński oprowadził spacerowiczów po Rybniku, którego już nie ma

Takiego Rybnika 
już nie ma

Parterowe, kryte gontem wiejskie chaty, 
drewniany kościółek i cmentarz w sercu miasta, 
wreszcie browar z okazałym kominem, opasana 
murem synagoga z rytualną łaźnią, a w tle pierwsze 
stałe, murowane kino. Takiego Rybnika już nie ma.  
Po takim Rybniku w niedzielę 10 września 
oprowadzał raper Metrowy, czyli Bartosz Medyński. 

Na szczęście są kominiarze

— Kominiarz XXI wieku jest rzemieślnikiem, fachowcem, ekspertem,  
ale i partnerem do rozmów — mówił kominiarz Rafał Dydak w trakcie pierw-
szej kominiarskiej konferencji, jaka w połowie września odbyła się w Stodołach 
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ZWYCIĘŻYLI W KARWINIE. Członkowie koła emerytów i rencistów Silesia z Paruszowca-Piasków zajęli 
pierwsze miejsce w organizowanym podczas wakacji w czeskiej Karwinie święcie sportu. Rybniczanie okazali 
się bezkonkurencyjni w rozgrywanych tam zawodach obejmujących nietradycyjne konkurencje sprawnościo-
we. Kilkanaście zespołów z Karwiny i zaprzyjaźnionych z nią miast rywalizowało w siedmiu konkurencjach, 
m.in. w minigolfie i zapinaniu guzików na czas. W tej czeskiej spartakiadzie najlepiej wypadli właśnie se-
niorzy z Paruszowca-Piasków. Do Rybnika wrócili z pamiątkowym dyplomem i apetytem na kolejne sukcesy.

WYBURZENIA PRZY JULIUSZU. W końcu sierpnia wyburzono stary transformator stojący  
u zbiegu ul. Miejskiej i Klasztornej i przyklejony do zabytkowego budynku szpitala Juliusza. Teren 
po energetycznej przybudówce został już uporządkowany i kompleks dawnego szpitala, który 
miasto zamierza na nowo zagospodarować, znów wygląda odrobinę lepiej. Miasto czeka obecnie 
na rozstrzygnięcia konkursów zorganizowanych m.in. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, w których walczy o dotacje niezbędne do zrealizowania ambitnych planów. 

ROŚNIE ŻŁOBEK. Przy ul. Orzepowickiej na Nowinach w sąsiedztwie Ze-
społu Szkół nr 3 widać już mury budowanego tam przez miasto parterowego 
budynku, w którym będzie funkcjonować pierwszy miejski żłobek. Placówka,  
w której będzie mogło przebywać 80 maluszków, ma być gotowa do końca roku. 
Prezydent miasta ogłosił już nabór na stanowisko dyrektora miejskiego żłobka. 
Termin przyjmowania zgłoszeń minął 15 września. 

WRZEŚNIOWE REFLEKSJE. 13 września w Muzeum w Rybniku płk Tadeusz Dłużyński  
z rybnickiego koła Związku Piłsudczyków spotkał się z uczniami szkół z Rybnika i Gaszowic, by 
opowiedzieć im o wojnie obronnej 1939 roku. W całkiem zajmujący sposób nakreślił okoliczności 
wybuchu wojny, a nawiązując do paktu Ribbentrop-Mołotow również ówczesną trudną sytuację 
geopolityczną Polski, która ledwie 21 lat wcześniej odzyskała niepodległość. Młodzi ludzie dowie-
dzieli się również, jak wyglądał początek wojny na ziemiach polskich oraz na Śląsku i w Rybniku.

FAMILOK SOCJALNY. Powoli dobiega końca rozpoczęta w czerwcu gruntowna moderni-
zacja budynku przy ul. Andersa 17, znajdującego się w zasobach Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej. Urządzonych zostanie w nim osiem lokali socjalnych, których średnia powierzchnia 
będzie wynosić nieco ponad 57 m kw., a jeden z nich będzie dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Prace mają potrwać do końca października. Będą kosztować prawie 
1,1 mln zł, ale 490 tys. zł wyniesie dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

PRZEDSZKOLE DO POTĘGI. W dzielnicy Północ trwa rozbudowa Przedszkola nr 7. Do dwukon-
dygnacyjnego budynku dobudowano już segment, w którym powstaną cztery dodatkowe oddziały 
przedszkolne dla 100 dzieci. Prace, które mają się zakończyć do końca roku, będą kosztować 
budżet miasta blisko 3 mln zł. W ramach inwestycji wyburzone zostaną stare budynki gospodarcze 
i wybudowany parking. Sporo czasu zajęło budowlańcom wykonanie na nowym segmencie cha-
rakterystycznego gzymsu tuż pod dachem, takiego samego jak ten, który istnieje na starej części.
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POŻEGNANIE NA PIKNIKU. — Postanowiliśmy wykorzystać to urokliwe miejsce, w którym realizowany 
jest program rewitalizacji, czyli park nad stawem przy ul. Przemysłowej, by właśnie tutaj zorganizować 
piknik kończący wakacje. Chcemy w ten sposób zaktywizować mieszkańców i dzieci z okolicznych fa-
miloków i przekonać ich, że warto się tutaj spotykać, dbać o to miejsce oraz o swoje otoczenie. Piknik 
organizujemy po raz pierwszy, ale chcemy to robić cyklicznie. Chcielibyśmy, aby ten park kojarzył się 
z imprezami dla dzieci, tak jak boisko TKKF na Piaskach – z imprezami dla dorosłych — mówi Helena 
Szuleka, przewodnicząca zarządu Rady Dzielnicy Paruszowiec-Piaski. Do współpracy włączyły się też 
rybnicka biblioteka, stowarzyszenia: Uskrzydleni i 17-tka oraz rybnicki Ośrodek Pomocy Społecznej.  
2 września wspólnymi siłami przygotowano piknik z szeregiem atrakcji – od popularnych zabaw i kon-
kursów, grillowanych kiełbasek czy waty cukrowej, po nietypowe, jak park linowy, szachy i gry planszowe 
w rozmiarze XXL i wielka tablica szpilkowa 3D (na zdj.). — Chcielibyśmy uatrakcyjnić to miejsce. Przyda-
łoby się tutaj boisko, ciekawy byłby też taki właśnie park linowy czy plac zabaw, wyposażony nie tylko  
w popularne huśtawki, ale też w elementy, które pozwoliłyby stworzyć tutaj coś na kształt parku doświad-
czeń — dodaje Helena Szuleka. W czasie pikniku Teatr Skarbki Śląska wystawił też spektakl „Przygody 
Kapryśnej Królewny”, już ostatni w ramach projektu rybnickiej biblioteki „Bajkowy ogród malucha”.

AKCJA LITERACKA. Na krótko przed zbliżającymi się Rybnickimi Dniami Literatury 
miłośniczki tej dziedziny sztuki, związane z nieformalną grupą Rybnik Czyta, posta-
nowiły wzbogacić miejską przestrzeń o literackie drobiazgi. Przy użyciu praktycznych 
szablonów i farby w spreju wymalowały krótkie fraszki na chodnikach i krawężnikach 
w kilku miejscach miasta, m.in. na terenie dawnego szpitala Juliusza, w parku te-
matycznym, a także wzdłuż trasy niedawnej parady ryb zorganizowanej w ramach 
Festiwalu z Ikrą. Wykorzystały teksty współczesnego klasyka Jerzego Sztaudyngera 
i naszego rodzimego twórcy, rybniczanina Wiesława Sienkiewicza. — Jest jesień, 
ludzie szukają grzybów, mogą też poszukać wierszy, a dla kogoś, kto ze spuszczoną 
głową idzie np. do pracy, będzie to miła niespodzianka — mówi Jadwiga Zając. Grupa 
Rybnik Czyta ma swoją stronę na Facebooku i to za jej pośrednictwem miłośnicy 
literatury i tradycyjnych papierowych książek umawiają się na czytelnicze spotkania 
w plenerze. W ich trakcie dzielą się wrażeniami po przeczytaniu kolejnych książek, 
wymieniają tytułami i oczywiście zanurzają się w lekturze. Malowane fraszki to na 
pewno nie są ich ostatnie słowa.

REGUŁY I FILOZOFIA BIZNESU. 15 września w auli rybnickiego ośrodka Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się konferencja pod hasłem Przedsiębiorcy 
dla Przedsiębiorców, którą w ramach Tygodnia Przedsiębiorcy zorganizował rybnicki 
oddział ZUS-u. Wcześniej przez cały tydzień w oddziale odbywały się szkolenia  
z zakresu ubezpieczeń społecznych. W czasie konferencji swoim doświadczeniem  
i spostrzeżeniami na temat prowadzenia własnej firmy dzielili się błyskotliwi prak-
tycy i utalentowani prelegenci, umiejący w naprawdę zajmujący sposób opowiadać  
o prawidłach i regułach obowiązujących w świecie małych i dużych biznesów. Marek 
Śliboda, prezes spółki z Gliwic, poświęcił swoje wystąpienie sposobom zarządzania  
i opowiadał, jak skutecznie zainspirować ludzi do działania. Z kolei Tomasz Madejski 
(na zdj.), właściciel agencji reklamowej z Rybnika, powołując się na przykłady wielkich 
marek, takich jak Nokia czy Kodak, które po latach dominacji zniknęły z rynku, prze-
konywał, jak ważne jest dostrzeganie zachodzących w świecie zmian. — Ktoś, kto 
nie dostrzega zmienności, może wiele stracić — mówił. Opowiedział też, co zrobić, 
by nasze produkty wyróżniały się na hiperkonkurencyjnym rynku.

MAGISTRAT PO LIFTINGU. Na początku września zakończyły się prace remontowe na 
terenie urzędu miasta przy ul. Chrobrego. Główny front robót był związany z odnowie-
niem elewacji starej części magistratu i obejmował naprawę ubytków w murach i pęknięć 
oraz położenie w tych miejscach nowych tynków i ich malowanie. Fachowcy wymienili 
też orynnowanie budynku, rury spustowe, a także poręcze przed nową częścią budynku. 
Wymieniono również bądź naprawiono obróbki blacharskie. Prace trwały też na wewnętrz-
nym dziedzińcu urzędu, gdzie m.in. wyremontowano ogrodzenie i urzędowy garaż, który 
doczekał się nowego pokrycia dachu i drzwi. Naprawiono również znajdujący się w jego 
sąsiedztwie murek oporowy. Przesunięty został szlaban zamykający wjazd na dziedziniec, 
dzięki czemu samochody czekające na wjazd nie będą już blokować chodnika. 19 czerwca 
prezydent miasta wydał zarządzenie określające m.in., kto może parkować na dziedzińcu 
swój samochód. To przede wszystkim tzw. zarząd miasta, czyli prezydent, jego zastępcy oraz 
sekretarz i skarbnik miasta, a także asystent, pełnomocnicy i doradcy oraz radni, ale tylko 
w związku z wykonywaniem mandatu radnego. Z parkingu w dalszym ciągu mogą korzy-
stać szeregowi urzędnicy, dojeżdżający do pracy na rowerach, skuterach i motorowerach.
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— Zwyczaj dziękowania za zebrane plony znany 
jest od wieków. To dziękczynienie, czyli dożynki 
albo żniwne, jest czasem świętowania po trudzie 
żniw. W naszej parafii uroczystość jest wspólną tra-
dycją kółka rolniczego i koła gospodyń wiejskich. 
Kółkowicze są odpowiedzialni za zorganizowanie 
imprezy, a gospodynie za przygotowanie wieńca 
— mówi Maria Mańka, szefowa koła gospodyń 
wiejskich w Popielowie-Radziejowie.

Wyplatanie wieńca jest pracochłonne, wymaga 
precyzji i pomysłowości. W tym roku przygoto-
wania do skonstruowania sporych rozmiarów 
korony rozpoczęły się już w pierwszej połowie 

lipca. To dobry czas, by na polach zebrać zboża, 
jeszcze niedojrzałe, na pół zielone, ale mające 
ładną barwę i dużo ziarna. Na łowy wyrusza wtedy 
pani Maria Mańka, która pod koniec sierpnia ma 
już skompletowany budulec: kłosy owsa, jęczmie-
nia, pszenżyta i pszenicy. Na obróbkę czekają 
też iglaki, nawłoć oraz suszone zioła i kwiaty, 
najczęściej ich stare odmiany, np. suchołuska 
czy wrotycz. — Wykorzystujemy to, co rośnie na 
naszych polach i w ogrodach. W ubiegłych latach 
mieliśmy też jarzębinę, liście dębu i czarnuszkę — 
opowiada pani Maria, która wspólnie z mężem 
obcina, suszy zboża i formuje snopki. Z czasem 
do akcji wchodzą kolejne gospodynie: czyszczą 
kłosy i szykują mniejsze wiązanki. — Takich wią-
zanek robimy ponad sto. Zboża muszą być dobrze 
oczyszczone, szczęśliwie w tym roku mamy piękny 
owies, pszenicę, pszenżyto. Jesteśmy po dobrych 
zbiorach  — dodaje pani Maria.  

Na kilka dni przed dożynkami, które w Po-
pielowie i Radziejowie odbywają się w pierwszą 
niedzielę września, rusza kluczowa faza przygo-
towań. Halina Kolorz wspólnie z Danutą Miką  

i Danutą Błanik opracowują koncepcję i krok po 
kroku zamieniają druciany stelaż w małe dzieło 
sztuki. — Ponieważ mamy rok maryjny i jubileusz 
stulecia objawień fatimskich, wymyśliłyśmy wieniec 
w kształcie groty z kopułą i centralnie umieszczoną 
figurką Maryi — wyjaśnia pani Halina. Najpierw 
konstrukcję oplatają bukszpanem, iglakami i kło-
sami zbóż, następnie dekorują suchymi kwiatami 
symbolizującymi radość i wstążkami oznaczają-
cymi swobodę. Kolejne elementy mocowane są 
za pomocą drutu, który spina wszystko w jedną 
całość. — Co zrobić, by figurka Matki Boskiej 
wyglądała tak, jakby stała w powietrzu, a snopki 

się nie przewracały? Nie zdradzimy, ile drutu na 
to poszło! — śmieją się panie, dla których two-
rzenie wieńca dożynkowego to nie tylko radość 
i satysfakcja, ale też wielopokoleniowa tradycja, 
o której nie chcą zapomnieć i którą chciałyby 
przekazać młodszym. Gospodynie dekorują 
też kościół i przygotowują tzw. woniaczki, czyli 
roślinne kotyliony, który przypinane są do ubrań 
uczestników dożynek.

W tym roku popielowsko-radziejowski wieniec 
powstał w garażu na posesji pani Haliny Kolorz, 
która kierowała pracami. Jest krawcową, więc 
ma dobre oko, artystyczne podejście, przywiązuje 
wagę do detalu, symetrii i proporcji. Nic dziwne-
go, że wieniec zachwycił uczestników dożynek, 
którego głównym organizatorem było kółko 
rolnicze zrzeszające gospodarzy z Popielowa  
i Radziejowa. Po mszy dożynkowej, w niedzie-
lę 3 września ulicami tych dzielnic przejechał 
korowód złożony z 21 ustrojonych pojazdów,  
a starostowie święta plonów: Jolanta Naczyńska 
i Mieczysław Marcol, w obecności mieszkańców 
i zaproszonych gości przekazali prezydentowi 

— Witam po długich wakacjach. Dla 
części z nas były one wyjątkowo praco-
wite — zauważyła Jolanta Groborz, 
przewodnicząca Rybnickiej Rady 
Seniorów, podczas pierwszej powa-
kacyjnej sesji, która odbyła się 14 
września w rybnickim magistracie.

Podczas sesji rozmawiano m.in. o za-
kładce „Seniorzy”, jaką z myślą o RRS 
i starszych rybniczanach uruchomiono 
na odświeżonej niedawno internetowej 
stronie miasta (www.rybnik.eu) oraz  
o możliwościach wprowadzenia w Ryb-
niku darmowych szczepionek przeciwko 
grypie. — Aby móc zaszczepić wszystkich 
seniorów i dzieci do piątego roku życia, 
musielibyśmy wydać na ten cel ponad 
1,9 mln zł i na ten moment miasta zwy-
czajnie na to nie stać — mówił radnym 
wiceprezydent Piotr Masłowski. Do 
rozważenia pozostaje możliwość prze-
prowadzenia darmowych szczepień dla 
wybranej grupy seniorów, ale wówczas 
należałoby się zastanowić nad ich dobo-
rem, biorąc pod uwagę albo kryterium 
wieku, albo dochodu. Ponadto miasto 
musi też opracować program zdrowot-
ny. Wiceprezydent mówił też o dwóch 
projektach dotyczących teleopieki  
i tzw. alarmowego czerwonego guzika,  
w jakich chęć udziału zgłosiło 50 star-
szych rybniczan oraz o innych pomysłach 
wartych rozważenia, jak szkolenia inter-
netowe dla seniorów czy przetestowanie 
sprawdzającego się w krajach skandy-
nawskich modelu wspólnych mieszkań 
dla seniorek. W czasie sesji mówiono 
również o Henryku Ryszce – cenionym 
społeczniku, samorządowcu, byłym 
radnym miejskim i wciąż aktualnym 
radnym seniorze, którego kandydaturę 
RRS zgłosiła do tytułu „Ambasadora 
Srebrnego Pokolenia Województwa 
Śląskiego”. Gościem radnych był też 
Marcin Sławiński z Fundacji Regio-
nalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, 
animator społeczny, który działa również 
na rzecz środowiska osób starszych.  
W Rybniku opowiadał o zewnętrznych 
źródłach finansowania przedsięwzięć 
zainicjowanych przez seniorów.

W województwie śląskim działa już 
ponad 30 rad seniorów. Dzień po sesji 
przedstawiciele tej rybnickiej wybrali 
się na Ogólnopolskie „Senioralia” do 
Krakowa. 

(S)

Seniorzy 
znów 

pracują

Jolanta Naczyńska i Mieczysław Marcol przekazali prezydentowi Piotrowi Kuczerze chleb wypieczony z tegorocznych zbóż. Na zdjęciu (po lewej) również Wiktor 
Adamczyk, szef kółka rolniczego w Popielowie-Radziejowie

Wieniec, by podziękować

Bez niego nie byłoby dożynek. Powinien być okazały, wypełniony kłosami tegorocznych 
zbóż, zielonymi roślinami, ziołami i suszonymi kwiatami. Dożynkowy wieniec, nazywany 
również koroną, od lat towarzyszy rolnikom z Popielowa i Radziejowa, gdy ci we 
wrześniu dziękują za plony. Każdego roku inny, każdego roku wyplatany przez pełne 
inwencji i polotu panie z działającego tu koła gospodyń wiejskich.  
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Piotrowi Kuczerze chleb wypieczony z tegorocznych zbóż. — To symbol 
trudu i ciężkiej pracy rolników, symbol społecznej sprawiedliwości i do-
brobytu — mówił Mieczysław Marcol, a prezydent dziękował rolnikom 
za ich pracę. — Dzisiaj wydaje nam się, że żywności jest wiele, więc nie 
wszyscy potrafią ją cenić. A przecież nasze życie zaczyna się od plonów 
ziemi, dzięki którym żyjemy. Nie byłoby plonów, gdyby nie praca rolników, 
często niedoceniana, bo ten zawód, choć ważny, dziś nie jest popularny — 
mówił prezydent. Wiktor Adamczyk, szef kółka rolniczego, podkreśla, 
że trud gospodarzy doceniła sama natura, bo tegoroczne zbiory, za 
sprawą sprzyjającej aury, były wyjątkowo udane. — Rolnicy chwalą 
ten rok, bo był duży urodzaj na pszenicę, pszenżyto i owies, a kukurydza 
tak wyrosła, że przypomina las. Zebrali też drugi pokos siana. Niestety, 
za sprawą wiosennych przymrozków gorzej było w ogrodach — mówi 
Wiktor Adamczyk.

Ostatnia taka korona?
— Żniwna korona jest zrobiona z kłosów tegorocznych zbóż, m.in. 

z jęczmienia, owsa i żyta oraz ozdobiona kwiatami. Trzeba wybrać 
odpowiedni termin ścinania zboża, tak by było proste, złote, suche  
i czyste. Po wysuszeniu należy je powiązać w bukieciki i zapleść. Nie 
wiemy, jak to będzie za rok, bo ze względu na budowę drogi Racibórz 
– Pszczyna pola w dzielnicy się kurczą i może dojść do tego, że żniwna 
korona będzie zrobiona z tui, bo zabraknie nam zbóż — mówią Zofia 
Kamer i Bożena Sobik z Koła Gospodyń Wiejskich w Gotartowicach, 
które przygotowało wciąż jeszcze tradycyjną koronę dożynkową.  
10 września korowód barwnie przystrojonych pojazdów wyruszył spod 
OSP w Gotartowicach do kościoła w Boguszowicach Starych, gdzie  
ks. proboszcz Krzysztof Błotko odprawił dziękczynną mszę za tego-
roczne plony. Starostami dożynek byli Janina Piontek z Boguszowic, 
specjalistka od domowych przetworów, nalewek, ziołolecznictwa  

i zdrowego odżywiania, która z mężem Andrzejem prowadzi 
gospodarstwo przejęte po rodzicach, oraz Karol Pawela z Go-
tartowic, który do 2012 roku na 11 hektarach hodował bydło, 
trzodę chlewną i drób, a dziś – kury i kaczki. Wśród uczestników 
dożynek byli też wiceprezydent Rybnika Janusz Koper oraz 
radni Mirela Szutka i Łukasz Kłosek. Jak przypomina Urszula 
Stajer, przewodnicząca zarządu Rady Dzielnicy Gotartowice, 
pierwszy korowód w Gotartowicach odbył się w 1983 roku. Do 
końca lat 90. dzielnica sama organizowała dożynki, a mieszkańcy 
Boguszowic Starych dbali o odświętne przystrojenie kościoła. 
Od 2008 roku w korowodzie biorą udział już wspólnie miesz-
kańcy obu dzielnic. Jak co roku święto plonów zakończył festyn 
w ogrodzie farskim, a w organizację dożynek włączyły się rady 
dwóch dzielnic, boguszowicka parafia i tamtejszy dom kultury, 
ale także harcerze, strażacy i policjanci. 

Chwałęcice – reaktywacja
— Wracamy do tradycji i co cztery, pięć lat staramy się zorganizować 

barwny korowód dożynkowy. Nie spotykamy się rokrocznie, by nie znie-
chęcić, ale raczej zmobilizować mieszkańców do wspólnej zabawy i ude-
korowania swoich wozów i traktorów. To również forma podziękowania 
miejscowym rolnikom za ich trud i zaangażowanie — mówi Krystyna 

Wałach, radna i członkini Rady Dzielnicy Chwałęcice, która wspólnie 
z tutejszą Ochotniczą Strażą Pożarną zorganizowała dożynki. Tym 
razem korowód 17 wozów przejechał spod kościoła ulicami Łabędzią, 
Rudzką, Czecha, Karłową na plac „na górce”, na którym odbył się fe-

styn dożynkowy. Wśród uczestników wyróżniała 
się grupa nietypowych rowerzystów z hasłem 
„Tour de Chwałęcice”, pszczelarzy – „Cały rok 
o pszczoły dbamy, więc i pyszny miodek mamy”, 
lokalnych patriotów – „W chwałęcickiej krainie 
życie nam beztrosko płynie” oraz zwolenników 
budowy kanalizacji – „My się prosić nie bydymy. 
Kanalizacja sami wykopiemy” czy patriarchatu 
– „Dziewczyny na traktory, a chłopy na Azory”. 
Starostami chwałęcickich dożynek byli Pelagia  
i Józef Węglorzowie, którzy od ponad 38 lat 
prowadzą tutaj swoje gospodarstwo. — Dawniej 
to prawie w każdym domu przy tej ulicy hodowano 
krowy. Teraz zostaliśmy tylko my. Wciąż chowiemy 
krówka, cielika i kurki — mówi pani Pelagia.

(D), (S)

Korowód barwnie przystrojonych pojazdów wyruszył z Gotartowic i dotarł pod kościół w Boguszowicach Starych

Pracowite pszczółki z Chwałęcic

Halina Kolorz wspólnie z Danutą Miką i Danutą Błanik przygotowały wieniec, który był ozdobą tegorocznych dożynek 
w Popielowie i Radziejowie 
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— To, co mnie najbardziej cieszy, to fakt, że 
Przygoda wciąż jeździ po świecie i koncertuje, 
prezentując nasz piękny folklor — mówi jej 
współzałożyciel Janusz Sporek. 

Na początku lat 70. był dyrektorem Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej, które działało w harcówce 
na Smolnej. W 1972 roku powołał tam do życia 
Harcerską Drużynę Artystyczną przemianowa-
ną wkrótce na zespół Przygoda. By ten mógł się 
rozwijać, zatrudnił choreografa Renatę Hupkę 
i pianistę Kazimierza Niedzielę; wszyscy wcze-
śniej znali się na gruncie prywatnym. W roku 
1979 zespół wziął udział w festiwalu folkloru 
w Krakowie i sprawiając sporą niespodziankę 
zdobył Srebrnego Lajkonika. Janusz Sporek 
wspomina, że jeden z jurorów, oceniających 
występ Przygody, zwrócił im wtedy uwagę, że 
zespół występując w ludowym repertuarze ma 
nieciekawe, czarno-białe stroje. — Postano-
wiłem to zmienić. W ówczesnym inspektoracie 
oświaty uzyskałem deklarację urzędników, że za 
stroje ludowe inspektorat zapłaci. Zamówił więc 
komplety strojów w dwóch oddziałach spółdzielni 
Strój – w Katowicach i w Rzeszowie. Gdy przyszło 
do płacenia, okazało się, że władze oświatowe 

pieniędzy nie mają. Ostatecznie zespół sam 
zarobił te pieniądze występując dla załóg kopalń 
i większych zakładów pracy. W 1980 roku Przy-
goda już w pięknych strojach znów wystąpiła na 
krakowskim festiwalu, zdobywając Złotego Laj-
konika — wspomina 
Janusz Sporek, któ-
ry później praco-
wał w Społecznych 
Ogniskach Muzycz-
nych ROW i prowa-
dził Zespół Pieśni i 
Tańca „Górnicy”, 
działający przy ko-
palni Dębieńsko. 
Na początku lat 80. 
Sporek wyjechał do 
Stanów Zjednoczo-
nych, gdzie przez 
ponad 20 lat prowa-
dził działalność im-
presaryjną, organi-
zując dla polonijnej 
publiczności i nie 
tylko, w najbardziej 

prestiżowych salach z nowojorską Carnegie 
Hall na czele, koncerty najlepszych polskich 
orkiestr, instrumentalistów i wokalistów.

W Rybniku po raz ostatni gościł w lipcu tego 
roku, wtedy też, jak zawsze przy okazji kolej-
nych wizyt, spotkał się z kilkuosobową grupą 
współtworzącą pierwszy skład Przygody. 

(WaT)

Wpisany w Międzynarodowy Festiwal Folk-
loru „Przygoda 2017” 

jubileuszowy koncert
…w Teatrze Ziemi Rybnickiej powtórzony 

został jeszcze trzykrotnie, by wszyscy – goście 
honorowi, uczestnicy festiwalu z wielu stron 
świata, rodzice i pozostali członkowie Stowa-
rzyszenia Miłośników Kultury Ludowej „Przygo-

da”, uczniowie rybnickich szkół, słowem wszyscy 
przyjaciele zespołu – mogli zobaczyć efekty jego 
pracy. Jeszcze przed podniesieniem kurtyny nad 
proscenium wił się niczym pasek telewizyjnych 
aktualności, fotopokaz dziesiątek trofeów  
z folklorystycznych festiwali. — Nie byłoby suk-
cesów Przygody ani i jej samej, gdyby nie osoby, 
których już nie ma wśród nas – współzałożycielki 
zespołu Renaty Hupki, pierwszego akompaniato-

ra Kazimierza Niedzieli czy wieloletniego członka 
kapeli Leona Ryszki — mówiła dyrektor Anita 
Geratowska. Wspomniała też mieszkającego 
w Stanach Zjednoczonych Janusza Sporka, 
którego pomysł z początku lat 70. stworzenia 
dziewczęcego śpiewającego zespołu rozwinął się 
w ponad 600-osobowy Zespół Tańca Ludowego 
„Przygoda”, działający w ramach Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej. Jubileuszowy koncert był okazją 
nie tylko do wspomnień, ale również uhonoro-
wania zarówno zespołu, jak i jego dyrektorki 
Anity Geratowskiej odznakami honorowymi 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”, zaś wielolet-
niej szefowej przygodowej kapeli Zofii Basztoń 
odznaką „Zasłużony dla Województwa Śląskie-
go”. Wyróżnienia te przekazali poseł Czesław 
Sobierajski oraz radny sejmiku śląskiego Jacek 
Świerkocki. 

A potem przez cztery godziny na scenie 
furkotały kolorowe spódnice, tańce przeplatały 
się z ludowymi przyśpiewkami z wielu regionów 
kraju, a wszystko to w rytmie pór roku i związa-
nych z nimi ludowych obrzędów. Nie zabrakło 
też tańców narodowych, a na scenie pokazali się 
i najmłodsi członkowie zespołu od lat trzech do 
zasłużonych seniorów, którzy po latach, na nowo 
odkryli magię Przygody. Każdy z koncertów 
kończył się tradycyjnie porywającym finałem 
z hasłem „Przygoda tańczy, Przygoda śpiewa, 
Przygoda złych humorów nie miewa”, które jest 
kwintesencją działalności zespołu. „Przygodow-
cy” pozostają wierni zespołowi całe lata, a potem 
przyprowadzają tu własne dzieci i wnuki. Tak do 
kapeli Przygody, dobrze po „Abrahamie”, trafiła 

Harcerski rodowód Przygody

Przygoda jes t  przygodą
…i niech tak zostanie – podsumował swoje gratulacje dla obchodzącego 45-lecie 

działalności eksportowego zespołu tańca ludowego prezydent Piotr Kuczera.

Jubileuszowy koncert był okazją do uhonorowania pracowników Przygody – dyplomy i upominki wręczył prezydent Piotr Kuczera w towarzystwie 
dyrektor Anity Geratowskiej

Janusz Sporek prezentuje pierwszą kronikę liczącej dziś już 45 lat Przygody 
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Zofia Basztoń, która pozostała w niej na ponad 
25 lat. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym 
roku wyprawi tu 80. urodziny. Jej historię opo-
wiemy w jednym z kolejnych numerów „GR”.

By nasz folklor przybliżyć gościom – uczest-
nikom międzynarodowego festiwalu, którzy 
zjechali do Rybnika z dziesięciu krajów na trzech 
kontynentach, a także z kilku polskich regionów, 
„na pasku” wyświetlano dwujęzyczny opis tańca 
i przedstawianego na scenie ludowego obrzędu. 
Najbardziej egzotyczni – z Wysp Zielonego Przy-
lądka, Meksyku, a także z Francji, Turcji, Serbii 
oraz całkiem z sąsiedztwa – Czech, Słowacji  
i Litwy. Były też zespoły z Augustowa, Starogar-
du Gdańskiego i Nowego Sącza oraz grupa osie-
dlonych w Polsce Czeczenów Lovzar. Na kilka 
sierpniowych dni folklor zawładnął Rybnikiem 
od Niewiadomia po Kamień. Zespoły dały też 
kilka energetycznych koncertów na rynkowej 
scenie oraz na pl. Jana Pawła II, przeszły w barw-
nym korowodzie, a wszędzie towarzyszyło im 
wielkie zainteresowanie publiczności. — Byłam 
pod wrażeniem — mówi Anita Geratowska. — 
Widziałam wiele osób, które z pełnym zaangażo-
waniem oklaskiwały zespoły przez wiele godzin. To 
dowodzi, że kultura ludowa wciąż budzi emocje.

*   *   *
Zespół Przygoda powstał w 1972 roku jako 

harcerski, dziewczęcy zespół wokalny przy 
szczepie ZHP w Szkole Podstawowej nr 2. — To 
była niejako „inicjatywa oddolna” uczennic klasy 
VII, wśród których również byłam — mówi Bar-
bara Zielińska, dziś dyrektor Młodzieżowego 
Domu Kultury w Rybniku. Przy szkole, w której 
działał szczep harcerski, powołano Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej, a szczepowym i kierowni-
kiem OPP jednocześnie został Janusz Sporek. 
— Nie da się ukryć, że byłyśmy nim zauroczone. 
Ponieważ był osobą o wykształceniu i talentach 
muzycznych, podsunęłyśmy myśl, by przygotował 
z nami piosenkę na Dzień Nauczyciela i na ten 
jeden występ nazwałyśmy się Bosmanki. A po-
nieważ dobrze nam szło i repertuar się poszerzył, 
zaczęłyśmy przy różnych okazjach występować. 
Jak mówi Barbara Zielińska, szare mundurki  
i śpiewanie „na baczność” nie było dla pu-

bliczności zbyt atrakcyjne, dlatego dziewczyny 
bardzo się ucieszyły, kiedy w 1973 roku Janusz 
Sporek poprosił choreograf Renatę Hupkę  
o dołożenie do piosenek ruchu scenicznego. 
— A pamiętać trzeba, że panował wtedy szał 
Gawędy, byłyśmy więc przeszczęśliwe — wspo-
mina Barbara Zielińska. — Zajęcia odbywały 
się w wybudowanej w czynie społecznym, 
między innymi przez naszych rodziców, har-
cówce, która potem przez wiele lat była siedzibą 
przyszłej Przygody. Pamiętam, że w 1973 roku, 
jako harcerski zespół wokalno-taneczny mia-
łyśmy wystąpić w sali Teatru Ziemi 
Rybnickiej w ramach przeglądu 
szkolnych zespołów artystycznych. 
Podszedł Janusz Sporek i powiedział, 
że przydałaby się jakaś bardziej 
nośna nazwa, by nas zapowiedzieć. 
Zrobiłyśmy burzę mózgów: odpadła 
Gawęda, bo już była, Jutrzenka po-
dobnie, wtedy przyszła mi do głowy 
Przygoda i nie chodziło mi wcale  
o harcerską przygodę, ale o artystyczną 
przygodę z naszym panem Januszem.  

Z biegiem czasu do mundurków Renata Hupka 
dołożyła kolorowe spódniczki, a jeszcze później, 
już po wyjeździe Janusza Sporka do Stanów, 
objęła kierownictwo zespołu i przekształciła go 
w zespół tańca ludowego. Nazwa przetrwała… 
W 1985 roku z dwu ognisk pracy pozaszkolnej 
powstał Młodzieżowy Dom Kultury, który po 
jakimś czasie stał się dla Przygody za ciasny. 
Pierwsze kroniki przetrwały i Barbara Zielińska, 
która objęła kierownictwo MDK-u w 1998 roku,  
mogła wrócić do przeszłości.

Wiesława Różańska

Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej – Zespołu Tańca Ludowego „Przygoda” Anita Geratowska (w środku) w towarzystwie festiwalowych gości z Czech i Meksyku

Barwny korowód poprowadzili gospodarze festiwalu – tancerze zespołu Przygoda

Taniec na szczudłach to popisowy numer zespołu z południowej Francji
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— Cieszymy się, że taka klasa u nas powsta-
ła — mówi Tadeusz Chrószcz, dyrektor I LO, 
w którym po raz pierwszy otwarto klasę dla 
młodzieży utalentowanej plastycznie. Przez trzy 
lata 15 licealistek, które przeszły proces rekru-
tacji (wymagano m.in. zaprezentowania swoich 
prac), będzie realizować program typowego 
ogólniaka, jednak z rozszerzonym językiem pol-
skim, angielskim i historią sztuki, wzbogacony  
o dodatkowe zajęcia z rysunku, malarstwa, 
rzeźby i podstaw projektowania graficznego. 
— W naszym mieście brakowało takiej oferty 
kształcenia, więc uzdolniona artystycznie ryb-
nicka młodzież musiała dojeżdżać do liceum 
plastycznego do Wodzisławia Śląskiego. Poza tym 
jeżeli chcemy mieć świadomych odbiorców sztuki, 
musimy ich najpierw wykształcić — mówi artyst-
ka Dominika Stach, absolwentka I LO, która 
opracowała autorski program artystyczny dla tej 
klasy. Zakłada on również, że młodzież będzie 
zwiedzać wystawy i galerie sztuki, uczestniczyć  
w warsztatach i plenerach malarskich oraz regu-
larnie spotykać się z architektami i projektantami  
i budować relacje „mistrz – uczeń”. Planowane 
są również wyjazdy na wyższe uczelnie artystycz-
ne oraz wystawy w galerii uczniowskiej, która ma 
powstać w naszym mieście. — Pomysł był taki, 
żeby klasa artystyczna nie ograniczała młodych lu-
dzi w wyborze przyszłych studiów, ale zapewniała 
im dodatkowe możliwości rozwoju. Zwykle w tym 
wieku młodzi ludzie nie mają jeszcze gotowego 
pomysłu na życie, a taka klasa może dać im kilka 
alternatyw — mówi Dominika Stach. Absolwenci 
będą więc mogli wybrać studia na uczelniach 
artystycznych, ale również na innych kierun-
kach, m.in. anglistyce, kulturoznawstwie, historii 
sztuki, archeologii czy architekturze. — Tworząc 
jedyną taką klasę w Rybniku, zainspirowaliśmy 
się warszawskim liceum Cervantesa, w którym 
już od wielu lat z powodzeniem działają takie 
klasy — dodaje dyrektor Chrószcz.

— To bardzo fajne dzieciaki, które rozwijają  
u nas swoje żeglarskie umiejętności — mówi z kolei  
M a r e k  S t o j k o ,  d y r e k -
tor Zespołu Szkół Spor-
towych przy  u l .  Grun-
waldzkiej  na Nowinach 
(dawne Gimnazjum nr 2),  
gdzie w tamtejszej SP nr 10  
ruszyła  klasa sportowa  
o profilu żeglarskim. Uczy 
się w niej 16 czwartoklasi-
stów, zarówno dziewcząt, 
jak i chłopców. — Więk-
szość z nich uczestniczyła już  

w naszym ubiegłorocznym programie edukacji 
wodnej i żeglarskiej dla dzieci z klas I-III, który zor-
ganizowaliśmy wspólnie z miastem i ZSz-P nr 11.  
Dodatkowo, pod koniec wakacji, przygotowa-
liśmy dla naszych czwartoklasistów trzydniowe 
żeglarskie zajęcia integracyjne, więc nawet kilka 
osób, które nie miało dotąd kontaktu z tym 
sportem, mogło przekonać się, jak wygląda to  
w praktyce. Uczniowie klasy żeglarskiej biorą 
udział w dwóch treningach na wodzie tygodnio-
wo. Jesień i wiosnę poświęcimy na żeglowanie, 
a zimę – na zajęcia ogólnorozwojowe i teorię 
— mówi Agata Mrugalska z Sekcji Żeglarskiej 
Towarzystwa Sportowego Kuźnia Rybnik, które 
opracowało program kształcenia dla przyszłych 
żeglarzy. Zajęcia teoretyczne będą odbywać 
się w SP nr 10, praktyczne – na terenie sekcji 
żeglarskiej TS Kuźnia w Stodołach. Trenerem 
czwartoklasistów jest Wojciech Szymczak, a za-
łożenie jest takie, by przygotować ich do zdania 
patentu żeglarskiego i startów w zawodach. Jak 
mówi Agata Mrugalska, dzieci w wieku 10 lat 
robią największe postępy, szybko uczą się że-
glowania łódkami szkoleniowymi typu Optimist 
i – co najważniejsze – robią to z uśmiechem. Nic 
dziwnego, rybnicka sekcja żeglarska ma spore 
doświadczenie w szkoleniu młodych żeglarzy, 
a jej wychowankowie odnoszą sukcesy m.in. 
w mistrzostwach Polski. Oprócz 16-osobowej 
klasy żeglarskiej i grupy około 50 dzieci, które 
trenują w grupach regatowych tej sekcji, TS 
Kuźnia wspólnie z miastem i ZSS rozpoczęła 
właśnie szkolenie kolejnych 24 dzieci z klas I-III, 
w ramach II edycji programu edukacji wodnej 
i żeglarskiej. — Dzięki miastu udało się zakupić 
12 łódek klasy Optimist, bez których realizacja 
takiego programu nie miałby większego sensu. 
Jest też dodatkowy atut – dzieci z większą ochotą 
dbają o łódki i z przyjemnością przy nich pracują. 
Tym samym uczymy ich nie tylko poruszania się 
prawym lub lewym halsem, ale innych aspektów 
żeglarskiego życia – odpowiedzialności i samo-
dzielności — mówi Agata Mrugalska.          (S)

W czerwcu szkoła, którą opuszczali Zuzia 
i Łukasz, była jeszcze gimnazjum, a od 
września jest już podstawówką. Żartują, że 
to aktualizacja do nowszej wersji: — Albo do 
starszej, do szkoły podstawowej. Zależy, jak na 
to patrzeć. Budynek, w którym dziś się uczą, 
był kiedyś ośmioletnią Szkołą Podstawową 
nr 14. — Oświata w Chwałowicach zatoczyła 
koło — mówi Ryszard Kras, do niedawna 
dyrektor Gimnazjum nr 3, dziś już – Szkoły 
Podstawowej nr 35.

Wyzwania dla uczniów
25 lat temu z SP nr 14 w Chwałowicach wyod-

rębniona została SP nr 35 i przez kilka lat szkoły 
funkcjonowały w dwóch budynkach położonych 
w niewielkiej odległości od siebie. W 1999 roku 
SP nr 14 przekształcono w Gimnazjum nr 3, które 
po 18 latach przestało istnieć i od września zostało 
włączone do SP nr 35. — Obecnie podstawówka 
mieści się w dwóch budynkach – w głównym 
będą się uczyły dzieci młodsze z klas od I do VI. 
Uczniowie z dwóch klas siódmych oraz 140 gim-
nazjalistów będą zajmować budynek dawnego gim-
nazjum — mówi Ryszard Kras, dyrektor SP nr 35.  
To optymalne rozwiązanie, jednak dyrektor nie 
ukrywa, że to będzie trudny rok ze względu na 
emocje, jakie niesie z sobą reforma. — Można 
powiedzieć, że to nic nadzwyczajnego – kolejny 
rok szkolny. Tym razem jednak spotykamy się w 
nowych okolicznościach, a to, co nieznane zawsze 
budzi pewien niepokój i jest on zrozumiały. Wierzę 
jednak, że podołamy, bo nie możemy stracić z oczu 
tego, co najważniejsze – dobra dzieci — mówi.

W SP nr 35 w Chwałowicach uczy się ponad 400 
uczniów; w całym Rybniku w różnych typach pla-
cówek jest ich ponad 21,5 tys. W 34 podstawów-
kach uczy się dziś 9.139 młodych ludzi (w ubie-
głym roku podstawówek było mniej – 27, a uczyło 
się w nich ponad 8 tys. uczniów). Przypomnijmy: 
w związku z reformą 7 gimnazjów przekształcono 
w samodzielne szkoły podstawowe, 4 – włączono 
do szkół podstawowych, a 2 dwujęzyczne gimnazja 
będą stopniowo wygaszone. Nadal więc w 15 szko-
łach podstawowych uczy się 2.347 gimnazjalistów 
z klas II i III. Od września w naszym mieście funk-
cjonują też cztery zasadnicze szkoły zawodowe  
z 277 uczniami i dwie branżowe szkoły I stopnia  
z 93 uczniami. W pięciu rybnickich technikach jest 
2.871 uczniów (przed rokiem – 3.076), a w sześciu 
liceach ogólnokształcących – 1.672 (1.705).

4 września po raz pierwszy mury podstawó-
wek przekroczyło 1.213 pierwszoklasistów, czyli 
znacznie więcej niż przed rokiem, gdy było ich 
564. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7  
w Orzepowicach 46 pierwszoklasistów z dwóch 
klas pasowała na uczniów dyrektor placówki 
Mirella Krakowczyk. — Reforma oznacza dla nas 
pewne kłopoty lokalowe, bo musimy się pomieścić, 
a mamy dwie bardzo liczne klasy siódme i niełatwo 

 Artyści i żeglarze 
               w szkolnych ławkach

Licealistki z „Powstańców” oprócz matematyki i historii będą się uczyć rzeźby  
i malarstwa, a czwartoklasiści z podstawówki na Nowinach do planu lekcji wpisali 
już zajęcia pływania łódkami klasy Optimist. Od września w naszym mieście ruszyły 
dwie nowe klasy o profilach artystycznym i żeglarskim.

     Nowy rok,      nowe wyzwania

Czwartoklasiści z klasy żeglarskiej nowy rok szkolny rozpoczęli pod koniec wakacji zajęciami 
integracyjnymi
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było ułożyć plan lekcji, ale póki co się mieścimy. 
Dzięki miastu mamy wyremontowane skrzydło 
sportowe – salę gimnastyczną i salę do zajęć rucho-
wych, którą wykorzystujemy też jako aulę. Jednak 
jest nas tak wielu, że uroczystości szkolne będziemy 
organizować w dwóch grupach – dla dzieci młod-
szych i starszych. Reforma to dla nas kolejny spraw-
dzian i mimo wieloletniego doświadczenia nie ma 
mowy o rutynie. Teraz musimy przyzwyczaić się do 
pracy z młodzieżą — mówi Mirella Krakowczyk, 
dyrektor ZSz-P nr 7, gdzie oprócz uczniów uczy się 
i bawi również 150 przedszkolaków. W Rybniku  
jest ich łącznie 4.907 w 39 przedszkolach.

Przepełnienie podstawówek, których nie 
opuścili szóstoklasiści, będzie narastać, bo  
w przyszłym roku dojdą jeszcze klasy ósme  
i kolejni pierwszoklasiści. — Na razie problem 
przepełnienia klas nie jest tak duży, ale z troską 
patrzymy w przyszłość i w stronę Kamienia, bo 
szkoła mieści się w małym budynku, czy Kłoko-
cina, gdzie jest tylko sześć pomieszczeń i zawsze 
było sześć klas, więc już teraz dyrektor placówki 
podjął decyzję o zaadaptowaniu pomieszczeń  
w dodatkowym budynku — mówi wiceprezydent 
Wojciech Świerkosz. Już dziś wiadomo, że oprócz 
Kamienia i Kłokocina warunki nauki z pewnością 
pogorszą się również w szkołach w Boguszowicach 
Starych, Golejowie i Zamysłowie. — Te szkoły 
będą przepełnione i na pewno nie wszystkie dzieci 
skończą tam naukę około 14. Jednak i tak nie 
będziemy mieli tam do czynienia z klasyczną dwu-
zmianowością, o jakiej mówimy, gdy na każdą salę 
w szkole przypadają dwie klasy. Przekładając to na 
procenty, dwuzmianowość to 200 proc. obłożenia,  
a w Rybniku w najgorszej sytuacji jest Zespół Szkol-
no-Przedszkolny nr 6 w Boguszowicach Starych, 
który ma 120 proc. obłożenia. Żeby odciążyć tę 
placówkę, pobliskie G nr 7 zostało przekształcone 
w szkołę podstawową — wyjaśnia Tadeusz Bonk 
z wydziału edukacji. 

Wyzwania dla nauczycieli
W SP nr 35 w Chwałowicach pracuje 40 na-

uczycieli, większość na etacie, ale są i tacy, którzy 
muszą uzupełniać go w drugiej szkole, nawet w 

odległych czę-
ściach miasta. 
— W najbar-
dziej korzystnej 
sytuacji jest tro-
je nauczycieli, 
którzy łączą 
etat w pobli-
skiej SP nr 13  
w Chwałowi-
cach, ale są 
i tacy, którzy 
uzupełniają go w centrum, na Zamysłowie, 
na Nowinach, a nawet w odległym Golejowie. 
Żaden z nauczycieli mianowanych pracy nie 
stracił, ale były osoby zatrudnione na czas okre-
ślony, którym nie zostały przedłużone umowy 
— mówi Ryszard Kras z SP nr 35. Od września  
w całym Rybniku na pełnych etatach pracuje 
1.981 nauczycieli. Z powodu braku miejsca pracy 
z sześcioma nauczycielami rozwiązano stosunek 
pracy – przewidziano dla nich odprawy (w 2016 
roku – dwie osoby). Dla 13 kolejnych osób też 
zabrakło pracy w szkołach, ale że nabyły prawa 
emerytalne, więc przeszły na emeryturę (w ubie-
głym roku – pięciu). Dwóch nauczycieli również  
z powodu braku pracy wybrało tzw. stan nieczynny 
(przez sześć miesięcy będą pobierać wynagrodze-
nie zasadnicze nie pracując w szkole, po czym 
ich stosunek pracy wygaśnie). 10 osób przeszło 
na emeryturę, 9 etatowych nauczycieli zwolniło 
się na własną prośbę (w 2016 roku – 15), a 43 
osoby przeniosły się do innych placówek (19). 11 
nauczycielom pracującym dotąd na pełnym etacie 
wygasły umowy czasowe i nie podpisano z nimi 
nowych, a 6 nauczycieli pracuje w ograniczonym 
wymiarze godzin. Po raz pierwszy aż 59 osób uzu-
pełnia etat w innej szkole, czyli pracuje w dwóch 
szkołach (w ubiegłym roku 42), a w pojedynczych 
przypadkach – nawet w trzech. Zasada roszad 
kadrowych była prosta: w pierwszej kolejności za-
pewnić uzupełnienie etatu nauczycielom z likwi-
dowanych szkół, potem ewentualnie zatrudniać 
nowych. — Gdzie ma się udać, jak nie w Rybniku? 
Tutaj zawsze podołamy — mówi wiceprezydent 

Wojciech Świerkosz o wyzwaniach, przed jakimi 
stanęło miasto w związku z reformą. — Jednak 
to zasługa pracowników wydziału edukacji, którzy 
zrobili wszystko, by zmiany były dla nauczycieli jak 
najmniej odczuwalne. Oczywiście musiały one na-
stąpić, bo w tym roku szkolnym wielu nauczycieli, 
prawie 60, uzupełnia etat. Optymalnie, gdy dotyczy 
to jednej dzielnicy, ale jest wielu takich, którzy pra-
cują w dwóch czasem bardzo od siebie oddalonych 
szkołach. Jaka będzie zatem jakość ich pracy? 
Znając rybnickich nauczycieli, zrobią wszystko, 
żeby była jak najlepsza, niemniej jednak, gdyby 
byli zatrudnieni w jednym miejscu, pewnie daliby  
z siebie więcej, a tak muszą tracić czas na prze-
mieszczanie się i będą mniej obecni w życiu macie-
rzystej szkoły. Sytuację kadrową podratowała nieco 
grupa osób, które nabyły prawa emerytalne i doszły 
do wniosku, że to najlepszy moment, by odpocząć. 
Z dużą obawą myślę o przyszłym roku, gdy sytuacja 
będzie znacznie trudniejsza, bo przestanie istnieć 
większość klas gimnazjalnych. Miasto czekają też 
kolejne wydatki — mówi wiceprezydent. Już teraz 
na dostosowanie gimnazjów do potrzeb uczniów 
podstawówek i pracownie przedmiotowe miasto 
wydało 1 mln zł (subwencja z ministerstwa – 200 
tys. zł). A to dopiero początek. — Koszty zwią-
zane z reformą będziemy ponosić stale. Wzrosła 
liczba szkół podstawowych i w każdej z nich musi 
być świetlica, a w niej co najmniej jeden pracow-
nik; w gimnazjach ich nie było. A to tylko jedna  
z kilku rodzących koszty zmian — zwraca uwagę 
Tadeusz Bonk.

Sabina Horzela-Piskula

     Nowy rok,      nowe wyzwania

Rozgrzewka przed nauką? Taneczny początek roku w Szkole Podstawowej nr 35 w Chwałowicach

Mirella Krakowczyk, dyrektor ZSz-P nr 7 w Orzepowicach pasowała na uczniów 46 pierwszoklasistów w nowej sali do zajęć 
ruchowych, urządzonej w miejscu dawnego szkolnego basenu
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NIEDZIELA
24.09 

• od 10.00 – Park im. Czempiela w Niedobczycach: 
Jesiennie porządki – pierwsza minigiełda 
rzeczy używanych i rękodzieła artystycznego. 

• 11.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Familijna 
niedziela – „Jak wojak Józef diabła przechy-
trzył” spektakl Teatru Lalek Marka Żyły.

• 15.00 – Halo! Rybnik: „Przewodnik znowu 
czeka” – szlakiem rybnickich schronów. 

• 16.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: Bajko-
wa niedziela – „Wilk, koza i koźlęta” – spektakl 
w wykonaniu Teatru Żelaznego.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Selfie.com.
pl” – spektakl z udziałem: Doroty Pomykały, 
Mirosława Baki, Julii Kamińskiej, Filipa Bobka 
i Roberta Gonery. 

• 18.00 – Rynek: „Słowem w twarz: emocje” – fi-
nałowy koncert poezji śpiewanej w wykonaniu 
młodych twórców z regionu.  

• 18.00 – Fundacja EDF Polska: Szałas kobiet. 

PONIEDZIAŁEK
25.09 

• 17.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Rybnik – oczami 
malarzy II” – otwarcie wystawy zbiorowej Ze-
społu Twórców Nieprofesjonalnych „Oblicza”.

PIĄTEK
29.09

Plac Jana Pawła II, deptak, rynek: Deptak pełen 
sztuki (warsztaty muzyczne, teatralne, pla-
styczne – od 29.09 do 1.10). 

• 16.00 – Magiczna Silesia: Dzień głośnego 
czytania.

• 17.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: „Kartki 
kalendarza” – finisaż wystawy fotograficznej 
prac członków Sympatycznego Klubu Foto-
graficznego. 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Koncert zespołu 
Czerwone Gitary. 

• 20.00 – Kulturalny Club: koncert rapera Tau. 

SOBOTA
30.09.

• 17.00 – Naleśnikarnia „Cynamonka”: Koncert 
urodzinowy (wystąpią m.in.: Mark Henderson, 
Sabina Tengler i Dominika Kasperek). 

• 20.00 – Stara Gazownia „Czar Nocki”: Koncert 
WaDaDa. 

NIEDZIELA
1.10 

• od 15.00 do 19.00 – Deptak i plac Jana 
Pawła II: Deptak Pełen Sztuki – „Tekturo-
we miasto” (tekturowy świat: miasteczko 
miniatur).

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Marcin Wy-
rostek Symfonicznie (koncert w ramach  
V Festiwalu Muzycznego im. H.M. Górec-
kiego „U źródeł sławy”. Harmonogram 
koncertów na str. 37). 

• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: Kon-
cert Haliny Kunickiej w ramach Dni Seniora.

WTOREK
3.10 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickie – „Dopala-
cze. Siedem stopni donikąd” – spektakl  
w wykonaniu aktorów warszawskiego 
Teatru Kamienica.

ŚRODA
4.10

• 17.30 – Muzeum: Historia magistra vitae 
est? – „Język (pod)rybnickich dokumentów 
w XV-XVIII wieku. Z dziejów codzienności 
pisanej Księstwa Raciborskiego” – wykład 
dr. Bogdana Klocha.

CZWARTEK
5.10

• 16.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: „Two-
rzymy teatr lalkowy” – pierwsze ze spotkań 
warsztatowych dla dzieci w wieku 8-10 lat.

• 17.00 – Dom Kultury w Boguszowicach:  
I Boguszowicki Dzień Seniora – biesiada  
z Krzysztofem Respondkiem.

PIĄTEK
6.10

• od 18.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: Finał 
projektu „#naprawimyto”, realizowanego  
w ramach „Podwórko Boguszowice” (przegląd 
zespołów hiphopowych). 

• 18.00 – Halo! Rybnik: koncert zespołu SilSila.
• 19.00 – Fundacja EDF Polska: Pojedynek kabare-

towy (Kabaret Chyba, 44-200, Weźrzesz, Sekcja 
Muzyczna Kołłątajowej Kuźni Prawdziwych 
Mężczyzn).

SOBOTA
7.10

• 11.00 – Halo! Rybnik: Biblioteka jest blisko 
(Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w 
teorii i praktyce). 

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Wie-
czór Sztuk pt. „Szlakiem chwałowickich 
familoków” (w programie m.in. wernisaż 
wystawy fotografii Macieja Kanika i Anety 
Czarnockiej-Kanik).

• 18.55 – Teatr Ziemi Rybnickiej: opera „Norma” 
Vincenzo Belliniego prosto z Metropolitan 
Opera w Nowym Jorku.

• 19.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: Kon-
cert GrubSona z udziałem warsztatowiczów 
projektu „#naprawimyto”.

NIEDZIELA
8.10

• 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 31. Vinyl Swap 
– giełda płyt winylowych, kompaktowych, 
kaset, nut, książek, wydawnictw i sprzętu 
muzycznego.

• 16.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: 
„Niesamowite przygody Rycerza Janka” 
w wykonaniu teatru lalkowego Marka Żyły.

• 17.00 – Halo! Rybnik: „Pogranicze” – wystawa 
zdjęć Łukasza Kohuta.

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 70 lat Miejskiej 
Orkiestry Dętej „Rybnik” i 35-lecie dyrygentury 
Mariana Wolnego (wystąpią: MOD „Rybnik” 
z solistami, Michał Szpak, Sabina Jeszka oraz 
zespół The Chance). 

ŚRODA
11.10

• 17.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicz-
na: 48. Rybnickie Dni Literatury: otwarcie 
wystawy malarstwa Piotra Pilawy i wykład 
Jacka Kurka „O podwórku serca… w świecie 
Piotra Pilawy”.

PIĄTEK
13.10

• 11.00 – Magiczna Silesia: Swap książkowy 
(wymiana książek beletrystycznych). 

• 17.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Chwa-
łowicki Dzień Edukacji. 

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 48. Rybnickie 

Dni Literatury – wernisaż wystawy 
malarstwa Ryszarda Kalamarza.

• 18.00 – Halo! Rybnik: Teatr na byfyju 
– spektakl „Kobiety z torebki” (historia 
siedmiu kobiet z podrybnickiej Czernicy).

• 20.00 – Stara Gazownia „Czar Nocki”: 
Projekcja filmów VHS.

SOBOTA
14.10

• od 8.00 – Deptak: Jarmark staroci  
i rękodzieła. 

• 16.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: 
„Co dwie baby, to nie jedna” – finał 
projektu realizowanego w ramach „Po-
dwórko Boguszowice”. 

• 17.00 – Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: 
W dechę October na Ignacym – in-
scenizacja karczmy piwnej i zabawa  
z zespołem Kafliki.

• 17.00 – Halo! Rybnik: spotkanie z Mar-
kiem Szołtyskiem, autorem najnowszej 
książki „Humor śląski”.

• 17.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna: 48. Rybnickie Dni Literatury 
– spotkanie z pisarzami nominowanymi 
do Górnośląskiej Nagrody Literackiej 
„Juliusz”.

• 18.00 – Klub Kultury Harcówka: Biesiada 
bawarska z zespołem Bayerock.

NIEDZIELA
15.10

• 16.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Dzień papieski.

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Inaugura-
cja 48. Rybnickich Dni Literatury – gala 
Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Ju-
liusz” i widowisko artystyczno-literackie 
„NieDoSłownie” – awangarda wczoraj  
i dziś” w wykonaniu rybnickich artystów.

PONIEDZIAŁEK
16.10

• 17.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna: 48. Rybnickie Dni Literatury 
– spotkanie z laureatem Górnośląskiej 
Nagrody Literackiej „Juliusz”.

• 17.00 – Halo! Rybnik: promocja tomiku 
wierszy Aleksandry Stężały.

5 października
CZWARTEK

16 października
PONIEDZIAŁEK

informator

4 października
ŚRODA

3 października
WTOREK

6 października
PIĄTEK

7 października
SOBOTA

1 października
NIEDZIELA

29 września
PIĄTEK

30 września
SOBOTA

24 września
NIEDZIELA

25 września
PONIEDZIAŁEK

8 października
NIEDZIELA

11 października
ŚRODA

13 października
PIĄTEK

14 października
SOBOTA

15 października
NIEDZIELA
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WTOREK
17.10

• 17.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicz-
na: 48. Rybnickie Dni Literatury – spotkanie 
autorskie z Małgorzatą Czyńską.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 48. Rybnickie 
Dni Literatury – wręczenie Honorowej Złotej 
Lampki Górniczej i koncert Filharmonii Rybnic-
kiej „Brahms, Kilar, Górecki”.

ŚRODA
18.10

• 17.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicz-
na: 48. Rybnickie Dni Literatury – spotkanie 
autorskie z Filipem Springerem.

• 17.30 – Muzeum: „Historia magistra vitae 
est?” – „Śląskie bractwa strzeleckie na 
przestrzeni wieków” – wykład dr. Krzysztofa 
Gwoździa.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 48. Rybnickie 
Dni Literatury – koncert zespołu Świetliki.

CZWARTEK
19.10

• 17.00 – Halo! Rybnik: 48. Rybnickie Dni Lite-
ratury – spotkanie z Alojzym Lysko. 

• 18.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: „Dwa” 
– spektakl w wykonaniu Teatru Korez. 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 48. Rybnickie 
Dni Literatury – „Echa Podziemia Kontrkultury 
– komentarz do rzeczywistości Mariana Lecha 
Bednarka” (w programie: spektakl „Kolejka 
Zusowska – Sen Autora”, wiersze i rysunki).

PIĄTEK
20.10

• 17.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicz-
na: 48. Rybnickie Dni Literatury – spotkanie 
z Dorotą Masłowską.

• 19.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 13. 
Rybnik Blues Festival (duet Pola Chobot & 
Adam Baran, Hash Guitar Mark, MonkeyJunk 
– Kanada).

• 19.00 – Halo! Rybnik: 48. Rybnickie Dni 
Literatury – spotkanie poetyckie „Gość plus 
Ktoś” – Lesław Nowara i Leszek Sobeczko. 

• 20.00 – Stara Gazownia „Czar Nocki”: „Nosfe-

ratu. Symfonia grozy” – film z muzyką na 
żywo zespołu Czerwie.

SOBOTA
21.10

• 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: warsztaty arty-
styczne „Przy kawie”.

• od 13.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
13. Rybnik Blues Festival (przesłuchania 
zespołów konkursowych). Od 19.00 – zespół 
Sekcja, Grzegorz Kapołka Trio oraz nocne 
Jam Session.

• 15.30 – Dom Kultury w Niedobczycach: Kaba-
ret Skeczów Męczących w nowym programie 
„Pod prądem”.

• 16.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: Finał 
projektu „Plotkowisko. Co dzisio wa-
rzysz?” w ramach „Podwórko Boguszowice”. 

• 17.30 i 21.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 48. 
Rybnickie Dni Literatury – „Metafizyka 
dwugłowego cielęcia” spektakl w wykona-
niu Teatru Witkacego z Zakopanego.

• 20.00 – Stara Gazownia „Czar Nocki”: koncert 
zespołu Smoking Barrelz.

NIEDZIELA
22.10

• 15.00 – Halo! Rybnik: „Przewodnik znowu 
czeka” – spacer szlakiem żydowskich przed-
siębiorców i skandali. 

• 16.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: Bajko-
wa Niedziela – spektakl „Przygody smoczego 
rodzeństwa Hieronima i Hieronimki”.

• 17.00 – Klub Kultury Harcówka: „Smerfy 
są wśród nas” – widowisko muzyczne 
dla dzieci. 

• 18.00 – Fundacja EDF Polska: Szałas Kobiet. 

PONIEDZIAŁEK
23.10

• 10.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 48. Rybnickie 
Dni Literatury – „W krainie słów” – spektakl 
dla dzieci i młodzieży w wykonaniu Dziecię-
cego Teatru Guziczek (TZR) oraz prelekcja 
Michała Rusinka.

• 17.00 – Powiatowa i Miejska Bibliotek Publicz-
na: 48. Rybnickie Dni Literatury – spotkanie 
z Michałem Rusinkiem.

WTOREK
24.10

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Czaro-
dziejski flet” – retransmisja z Metropo-
litan Opera. 

CZWARTEK
26.10

• 17.00 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna: 16. Festiwal Nordalia – „Duńska 
hygge – mit czy prawda? O mentalności 
Duńczyków, najszczęśliwszego narodu 
świata” – spotkanie z Bogusławą So-
chańską dyrektorem Duńskiego Instytutu 
Kultury.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Klub miłośników gór – spotkanie  
z Anną Kamińską, autorką książki „Wan-
da. Opowieść o sile życia i śmierci. Histo-
ria Wandy Rutkiewicz”.

PIĄTEK
27.10

• 17.00 – Industrialne Centrum Kultury  
w Niewiadomiu: Noc nietoperzy – gra 
fabularna dla dzieci i młodzieży. 

SOBOTA
28.10

• od 10.00 – Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: 
Polska makieta modułowa – pokaz 
ruchomej makiety kolejowej, wykłady, 
konferencja historyczna o tematyce 
kolejowej.

• 16.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
„Śladami Juliusza Rogera” – VI Środo-
wiskowy Festiwal Pieśni. 

• 18.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: 
Finał projektu „Flama” w ramach „Po-
dwórko Boguszowice”. 

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Dla Ciebie 
śpiewam” – koncert pamięci Bogusła-
wa Kaczyńskiego (Grażyna Brodzińska  
i Adam Zdunikowski). 

• 19.00 – Stara Gazownia „Czar Nocki”: 
Punk w Starej Gazowni – koncert zespo-
łów Deklaracja, Afront, Kontrkultura.

NIEDZIELA
29.10

• 14.00 – Fundacja EDF Polska: I Śląski KONSEK 
– festiwal teatralno-kabaretowy. 

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert Lady Pank. 

Poniedziałki:
• 13.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Kino Seniora – 

„Egzamin” (25 września), „Wszystko albo nic” 
(2 października), Mężczyzna imieniem Ove” 
(9 października), „Historia Marii” (16 paź-
dziernika), „Nauczycielka” (23 października), 
„Zwyczajna dziewczyna” (30 października). 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Dyskusyjny Klub 
Filmowy „Ekran” – „Przyrzeczenie” (25 wrze-
śnia), „Podwójny kochanek” (2 października), 
„Konstytucja” (9 października), „Maudie” (16 
października), „The Square” (23 październi-
ka), „Po tamtej stronie” (30 października).

Środy:
• 17.00 – Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: „Czas na 

kino” – projekcje filmów dla dzieci. 
• 20.00 – Kulturalny Club: Wieczory z salsą. 
Czwartki:
• 20.00 – Celtic Pub: Jam session – noc z muzyką 

na żywo. 
Piątki:
• 19.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Lajtowe 

kino – nowy cykl filmowy –kino łatwe, lekkie 
i przyjemne (6 i 27 października).

w Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria Sztuki – malar-
stwo Ryszarda Kalamarza (od 13 października 
do 9 listopada). Galeria Oblicza: wystawa 
zbiorowa Zespołu Twórców Nieprofesjonal-
nych „Oblicza” (do 29 października). 

w Muzeum: „Rybnik. Miasto z historią” (do 
12 grudnia). 

w Biblioteka w Paruszowcu-Piaskach: Wystawa 
książek zakazanych (od 2 do 6 października).

w Dom Kultury w Chwałowicach: fotografie 
Macieja Kanika i Anety Czarnockiej-Kanik (od 
7 października). 

w Galeria Smolna: „Pszczoły” – wystawa prac Pio-
tra Sochy (od 6 października do 30 listopada).

Przygotowano na podstawie materiałów Biura Kultury Urzędu Miasta Rybnika

PLACÓWKI KULTURY:
• Teatr Ziemi Rybnickiej, pl. Teatralny 1, tel. 32 42 

22 132; (www.teatrziemirybnickiej.pl); 
• Dom Kultury w Boguszowicach, pl. Pokoju 1, tel. 

32 42 52 016; (www.dkboguszowice.pl); 
• Domu Kultury w Chwałowicach, ul.1 Maja 91B, tel. 

32 42 16 222 (dkchwalowice.biuro@gmail.com)

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

• Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu, 
ul. I. Mościckiego 15, tel. 32 42 13 755; (www.
dkniewiadom.eu);

• Klub Kultury „Harcówka”, ul. Zakątek 19, www.
harcówkarck.pl

• Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”, ul. Mościckiego 3
• Muzeum w Rybniku, Rynek 18, tel. 32 42 21 423; 

(www.muzeum.rybnik.pl); 
• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. 

Szafranka 7, tel. 32 422 35 41  (www.biblioteka.
rybnik.pl)

• Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Broniewskiego 23, 
tel. 32 422 40 88.

• Galeria Smolna (biblioteka filia nr 8, ul. Reymonta)

• Klub Energetyka Fundacji EDF Polska, ul. Podmiej-
ska 1, (tel. 32 42 10 300),

• Halo! Rybnik, ul. Sobieskiego 20, tel. 32 439 22 00.
LOKALE, KLUBY, OŚRODKI:
• Celtic Pub, Rynek 8, tel. 32 423 77 17
• Kulturalny Club, Rynek 3, tel. 32 42 27 864
• Naleśnikarnia „Cynamonka” – ul. Jana III Sobieskiego 21
• Stara Gazowania „Czar Nocki” – ul. 3 Maja 14
• Magiczna Silesia, ul. Przemysłowa 17

Kulturalne adresy

imprezy
cotygodniowe

wystawy

19 października
CZWARTEK

23 października
PONIEDZIAŁEK

18 października
ŚRODA

17 października
WTOREK

20 października
PIĄTEK

21 października
SOBOTA

22 października
NIEDZIELA

27 października
PIĄTEK

28 października
SOBOTA

29 października
NIEDZIELA

24 października
WTOREK

26 października
CZWARTEK
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Pierwsi w Polsce
Gimnazjum nr 7 (dziś już Szkoła 

Podstawowa nr 38) w Boguszowicach 
Starych zajęło pierwsze miejsce w ogól-
nopolskiej grze planszowo-edukacyjnej 
programu „Twoje dane – twoja sprawa” 
Generalnego Inspektora Ochrony Da-
nych Osobowych. Celem ogłoszonego  
w minionym roku szkolnym programu było 

podnoszenie poziomu wiedzy dotyczącej 
ochrony danych osobowych i prawa do 
prywatności zarówno wśród nauczycieli, 
jak i uczniów. Wtedy jeszcze Gimnazjum  
nr 7 jako jedyna szkoła w Rybniku przystą-
piło do tego programu, uznając, że wiedza 
i kształtowanie odpowiednich nawyków 
umożliwi młodzieży sprawne, odpowie-
dzialne i bezpieczne funkcjonowanie 
we współczesnym świecie. W ramach  

projektu boguszowicka szkoła wzięła 
udział w ogólnopolskiej grze planszowo-
edukacyjnej „Twoje dane – twoja sprawa”. 
Wykonywaniem zadań w grze zajmowali 
się trzecioklasiści pod okiem Zenony 
Szwałek, którzy podejmowali różnorodne 
działania, m.in. kręcili filmy, wykonywali 
prezentacje multimedialne i plakaty, opra-
cowywali rebusy, ankiety i komiksy oraz 
odpowiadali na pytania dotyczące ochrony 
danych. Ponadto w szkole odbył się szkol-
ny dzień bezpieczeństwa cyfrowego i ty-
dzień zapobiegania kradzieży tożsamości, 
a gimnazjaliści spotkali się z policjantem. 
W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 
podczas czerwcowego seminarium pod-
sumowującego program Gimnazjum nr 7 
przyznano I miejsce.

Lepsze noty
Od czerwca do listopada Zespół Szkol-

no-Przedszkolny nr 14 w Popielowie  
i Dom Kultury w Boguszowicach reali-
zują wspólnie projekt edukacji kulturo-
wej „Lepsze noty – sztuka wspólnoty”.  
— Chcemy zaproponować uczniom 
wejście w rolę kreatorów przestrzeni 
wokół szkoły, proponując nieszablonowe 
rozwiązania — mówi Alicja Szozda z DK  

w Boguszowicach, która z Aleksandrą 
Eichler z ZSz-P nr 14 i 20-osobową grupą 
uczniów klas V i VI popielowskiej pod-
stawówki chce zmienić przestrzeń wokół 
szkoły, by uczynić ją ciekawą i mniej archa-
iczną. W ramach projektu zaplanowano 
warsztaty, plenery artystyczne, wizyty  
w pracowniach rękodzieła, zabawy tere-
nowe i spotkania z inspirującymi ludźmi. 
— Dzieci wezmą odpowiedzialność za 
przestrzeń wokół nich i pokażą innym, 
ale przede wszystkim sobie, że za pomocą 
szeroko pojętej sztuki można tę przestrzeń 
zmienić na lepsze — dodaje Aleksandra 
Eichler. „Lepsze noty – sztuka wspólno-
ty” realizowany jest w ramach projektu 
operatorkultury.pl, prowadzonego przez 
Regionalny Instytut Kultury.

(S)

— Tutaj każdej pani serce zabije mocniej — mówi dr Elżbieta Bimler-Mac-
kiewicz, oprowadzając po jednym z pomieszczeń magazynu w piwnicach Okrą-
glaka, gdzie w oryginalnych gablotach z przełomu XIX i XX wieku ze sklepów 
pasmanteryjnego i wielobranżowego w Rydułtowach wystawiono pasmanterię, 
a w starej szafie pomalowanej przez Kazimierę Drewniok – kapelusze i torebki. 
— Piwnice zajęliśmy w 2010 roku, po tym jak nasze zbiory powoli przestawały 
się mieścić w pomieszczeniach szkoły podstawowej w Gotartowicach, a szkole 
również zależało na ich odzyskaniu. Tak się złożyło, że Cech Rzemiosł miał do 
wynajęcia piwnice, więc zaadaptowaliśmy je na muzealny magazyn — opowiada. 
W magazynie znajdują się wyłącznie zbiory techniczne – narzędzia, urządzenia 
i maszyny oraz wyroby działu historii rzemiosła, pochodzące z różnych miej-
scowości Górnego Śląska i nie tylko. Reprezentują bogactwo umiejętności 
dawnych rzemieślniczych zawodów, m.in. szewstwa, rymarstwa, kaletnictwa, 
stolarstwa, bednarstwa, krawiectwa, cukiernictwa, piekarstwa czy zegarmi-
strzostwa. Znajdziemy tam niezwykle ozdobne kafle m.in. z pieca z budynku 
dyrekcji dawnego rybnickiego browaru, formy do robienia lizaków i wałki do 

Skarby w piwnicach

Muzeum w Rybniku zaprasza mieszkańców na dwie 
kolejne konferencje naukowe poświęcone historii kolei 
i jej roli w rozwoju Śląska i Rybnika. Na obie wstęp 
jest wolny, obie też będą transmitowane w internecie.

Pierwsza „Węgiel, polityka, stal, ludzie. Kolej w życiu Ślą-
ska” odbędzie się w poniedziałek 23 października w Kampusie 
przy ul. Rudzkiej w auli rybnickiego ośrodka Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach. To będzie już szóste spotkanie 
specjalistów od historii kolei w ramach Rybnickich konferencji 
o historii kolei. Początek o godz. 9. Druga konferencja odbędzie 
się w sobotę 28 października w Zabytkowej Kopalni „Ignacy” 
i będzie już wyłącznie poświęcona dziejom kolei w Rybniku  
i okolicy. Dawid Keller z Muzeum w Rybniku, inicjator kole-
jowych konferencji, podsumuje stan badań nad historią kolei  
w Rybniku, a Ewa Kulik, pracująca również w naszym muzeum, 
opowie jak wyglądały w okresie międzywojennym bufety i restau-
racje kolejowe na terenie DOKP w Katowicach, a od Marcina 
Jarząbka z Krakowa dowiemy się m.in. o niezrealizowanych 
planach budowy tunelu kolejowego pod ul. Gliwicką. Początek 
konferencji na Ignacym o godz. 11.

Obie konferencje będą transmitowane w internecie na mu-
zealnym kanale portalu YouTube (www.youtube.com./user/
Muzrybnik). Z kolei na stronie internetowej Muzeum w Rybniku 
(www.muzeum.rybnik.pl) można znaleźć szczegółowy program 
obu konferencji.                                                                  (WaT)

Muzeum zaprasza Stare kapelusze i sklepowe manekiny, dawne formy do robienia 
pralinek, wielkie wskazówki od zegara wieżowego, replika pieca 
piekarniczego, akcesoria rzeźnicze, a nawet wyposażenie kuźni – to 
tylko niewielka część zbiorów działu historii rzemiosła rybnickiego 
muzeum, jakie znajdują się w magazynie przy ul. Wysokiej  
w popularnym Okrąglaku Cechu Rzemiosł. 9 września po raz 
pierwszy udostępniono je zwiedzającym. Okazją były Europejskie 
Dni Dziedzictwa.
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Po urządzeniu w dotychczasowych salach wystawienniczych na parterze 
ratusza biur Urzędu Stanu Cywilnego, możliwości ekspozycyjne muzeum 
zostały mocno ograniczone, trudno więc się dziwić, że kurator wystawy, 
która mieści się w jednej sali, dr Ewa Kulik podkreśla, że najtrudniejszą 
rzeczą była selekcja treści i eksponatów, które na nią ostatecznie trafiły. 
Ale taka skondensowana forma, choć pewnie nie zaspokaja aspiracji 
muzealników, to ma swoje plusy. Wystarczy spojrzeć 
na obecnych na wernisażu przedstawicieli młodego 
pokolenia, którzy zapewne więcej zapamiętają z tego 
historycznego skrótu niż z rozległej ekspozycji.

— Ta wystawa jest nawiązaniem do powstającej 
monografii Rybnika i od początku była pomyślana jako 
uzupełnienie tego, co będzie można w niej przeczytać; tu 
będzie można to zobaczyć. W tej niewielkiej przestrzeni 
musieliśmy skumulować wszystko, co wiemy o dziejach 
Rybnika, a że badania autorów piszących monografię 
okazały się bardzo owocne, w ostatnim czasie doszło 
sporo nowych źródeł i nowych informacji. Wszystkie 
eksponaty i zdjęcia, z wyjątkiem dwóch, pochodzą z na-
szych zbiorów — mówi kurator wystawy dr Ewa Kulik 
z Muzeum w Rybniku. Ekspozycja jest podzielona na 
części tematyczne: władza, religia, architektura, sport, 
sztuka. Muzealnicy czekają teraz na opinie rybniczan  
o tak przedstawionych dziejach naszego miasta.   (WaT)

wyciskania marcepanowych zwierzątek, ma-
nekiny z rybnickiej pracowni Jana Zająca, na-
rzędzia do robienia kiełbas i krupnioków, koła  
z kuźni i warsztatu kołodziejskiego w Skoczo-
wie, a nawet piec. — Trafiły do nas elementy pie-
ca piekarskiego z Katowic z 1905 roku. Uczniowie 
Wojciecha Pfeifera, starszego Cechu, wyczyścili  
i pomalowali wszystkie elementy, a potem wpadli-
śmy na pomysł postawienia tutaj imitacji takiego 
pieca. Obok stoją kotły i mieszałka z zaprzyjaź-

nionej piekarni Ryszarda Pierchały, a słomianki 
do chleba i stojaki są z Radlina — opowiada 
dr Elżbieta Bimler-Mackiewicz. W magazynie 
znajdziemy też gigantyczny but reklamowy z lat 
70. ze sklepu Chełmek w Wodzisławiu Śląskim, 
sprzączki do końskiej uprzęży, maszyny do 
szycia i niedawno nabyty szyld sklepu filateli-
stycznego z ul. Raciborskiej – dzieło warsztatu 
z Knurowa. Wszystkie zbiory są szczegółowo 
opisane i umiejętnie wyeksponowane. Rybnic-

kie muzeum wypożycza je na różne prestiżowe 
wystawy placówkom z całego kraju. — To, co 
prezentujemy, dziś jest ideą otwartego magazynu 
chętnie wykorzystywaną przez współczesne mu-
zea dla poszerzenia swej oferty wystawienniczej 
i edukacyjnej. Jest to magiczne miejsce, gdzie 
zgromadzone są różne nieznane już narzędzia 
i wyroby – świadectwa kultury technicznej  
i zdolności śląskiego rzemiosła. Możliwość obco-
wania z takimi przedmiotami jest bezcenna. Nie 
znajdziemy tu multimediów, ale wszystko można 
wziąć do ręki i spytać: co to jest? — wyjaśnia dr 
Elżbieta Bimler-Mackiewicz. Pytamy więc, do 
czego służyło to wygięte drewniane „coś”. — Do 
rozprasowywania cholewek w oficerkach — za-
spokaja ciekawość zwiedzających muzealniczka.

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 
można było zobaczyć również wnętrza kościoła 
ewangelickiego, schron na Wawoku i wieżę 
bazyliki oraz ekspozycję „Komendant Rakoczy. 
Alfons Zgrzebniok z Dziergowic – dowódca 
powstań śląskich” w muzeum szkolnym w ryb-
nickim Zespole Szkół Technicznych. 

(S)

Historia w pigułce
Rybnik – miasto z historią – to tytuł nowo otwartej w Muzeum 

w Rybniku wystawy, ukazującej dzieje naszego miasta  
w bardzo skondensowanej formie. Wystawę zapowiadającą 
ukazanie się książkowej monografii Rybnika, co ma się stać 
jeszcze w tym roku, można oglądać do 12 grudnia.

Kurator wystawy dr Ewa Kulik i znany 
kucharz  Remig iusz  Rączka ,  k tóry 
uczestnikom wernisażu muzealnej wystawy 
opowiedział o walorach śląskiej kuchni

Mimo że wystawa mieści się w jednej sali nie brak na niej eksponatów, które budzą 
ciekawość zwiedzających

Po raz pierwszy nadarzyła się okazja do tego by zwiedzić muzealny magazyn 
w popularnym Okrąglaku. O zgromadzonych tam skarbach opowiadała  
dr Elżbieta Bimler-Mackiewicz
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Rozmowa z ks. Mirosławem Sikorą, 
proboszczem Parafi i  Ewangel icko-
Augsburskiej apostołów Piotra i Pawła  
w Rybniku

Proszę Księdza, przed nami 500. rocznica niezwy-
kle istotnego w dziejach chrześcijaństwa wydarzenia 
– zapoczątkowania przez Marcina Lutra w 1517 roku  
ruchu reformacyjnego, czego konsekwencją był 
rozłam Kościoła oraz uformowanie się wyznania 
protestanckiego. W niektórych publikacjach można 
było znaleźć opinie, że świętowanie podziału Kościo-
ła nie jest dobrym pomysłem…

Dla mnie obchody 500-lecia Reformacji z XVI wieku 
są przede wszystkim okazją i możliwością do wspólnego 
spotkania. Nie czuję radości z żadnych podziałów – czy 
to w rodzinie, w zakładzie pracy, w szkole, parafii czy  
w Kościele. To nie my żyliśmy w czasach pierwszego 
podziału Kościoła w 1054 roku, tzw. schizmy wschodniej, 
czy drugiego, dokładnie 31 października 1517 roku, kie-
dy Marcin Luter ogłosił swoich 95 tez. Musimy jednak 
przyjąć, co historia zostawiła nam w spadku, i wyciągnąć  
z tego pozytywne wnioski. Żyjemy w XXI wieku i widzi-
my, że te podziały cały czas istnieją. Dlatego staramy 
się, by uroczystości związane z rocznicą Reformacji były 
okazją do przypomnienia jej aspektów historycznych, 
wpływu na Kościół średniowieczny i na stosunek do 
innych wyznań współcześnie, ale też okazją do przeka-
zania informacji o nas szerszemu gronu mieszkańców 
Rybnika i regionu. Tylko edukacja i wiedza prowadzą do 
zrozumienia wyznania innego niż własne. Warto poznać 
korzenie ewangelizmu, a w skali lokalnej również miejsce 
kultu tego wyznania w Rybniku, czyli zabytkowy budynek 
naszego kościoła.

Czy są chętni, by taką wiedzę pozyskać? 
Od początku posługi w rybnickiej parafii ewangelicko-

augsburskiej, czyli od 15 lat, organizuję w naszym kościele 
spotkania dla uczniów rybnickich szkół podstawowych i 
gimnazjów w ramach np. lekcji religii czy godzin wycho-
wawczych i wiele klas już u siebie gościłem. Uważam, 
że w programie szkolnym jest wciąż za mało informacji 
o innych wyznaniach. W roku rocznicowym, w wakacje, 
nasz kościół był otwarty dla wszystkich chętnych. A było 
ich sporo, bo w ciągu jednego miesiąca odwiedziło nas 
około 500 osób, a więc mniej więcej tyle, ile liczy nasza 
ewangelicka parafia. Wielu mieszkańców Rybnika przy-
znawało, że mijało nasz kościół przez wiele dziesiątków 
lat i dopiero teraz zobaczyło jego wnętrze. Wszystkim 
zainteresowanym staram się opowiedzieć o naszym 
wyznaniu w aspekcie historycznym, o następstwach 
Reformacji, różnicach, które nas dzielą, ale i wspólnych 
korzeniach i wartościach. Marcin Luter nie urodził się 
ewangelikiem. Był rzymskokatolickim księdzem, augu-
stianinem, wykształconym teologiem znającym język 
hebrajski, grekę, Stary i Nowy Testament. Sytuacja w 
średniowiecznym Kościele zaczęła budzić jego niepokój – 
szczególnie przywiązanie ówczesnej hierarchii do władzy 
i pieniędzy. Chciał powrotu do chrześcijańskich korzeni, 
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Biskup Grzegorz Ryś wraz z liczną gromadą Ciemnych Typów po mszy w Kościółku Akademickim

Towarzystwo Ciemnych Typów w 1924 
roku założył bł. Piotr Jerzy Frassati – wło-
ski student, alpinista i człowiek słynący  
z niezwykłej dobroci i wrażliwości na 
potrzeby innych. Frassati wraz z grupą 
przyjaciół często wybierał górskie wę-
drówki, co do dziś praktykują członkowie 
Towarzystwa, rozszerzając wspólne spę-
dzanie czasu także o wyjazdy, katechezy, 
spotkania oraz inne formy integracji. To 
wszystko jest oczywiście ważne, ale niejako 
towarzyszy podstawowej „funkcji” wspól-
noty, jaką jest wzajemna modlitwa. — Je-
steśmy ludźmi w różnym wieku, z różnych 
środowisk i o różnych zainteresowaniach. 
Pamiętamy o sobie w regularnej modlitwie. 
Jest nas już niemal tysiąc osób: z Katowic, 
Rybnika, Pszczyny, Piekar Śląskich, Świę-
tochłowic, Lublina, a nawet… Wiednia 
i Sztokholmu. Są wśród nas uczniowie, 
studenci, osoby świeckie, zakonne i księża. 
Wiara jest motywem, który trzyma nas 
razem — wyjaśnia ks. Krzysztof Nowrot, 
rybnicki duszpasterz akademicki i opiekun 
Ciemnych Typów. Msza była okazją do 

spotkania i dziękowania za wspólnotę,  
w której zawiązało się już 15 małżeństw, za 
dzieci urodzone w ich rodzinach, ukończo-
ne studia, znalezienie pracy itp. W homilii, 
którą wygłosił bp Ryś, znalazło się kilka 
ewangelicznych wskazówek, jak z grupy 
osób czy tłumu stać się rodziną: — To jest 
Ewangelia, która ma się tu wydarzyć. Praw-
dziwą wspólnotę uczynić może tylko Duch 
Święty. Rozpoczęte modlitwą spotkanie, 
miało oczywiście kameralny ciąg dalszy 
w siedzibie duszpasterstwa akademickie-
go i było okazją do przebywania nie tyle  
z hierarchą, co z przystępnym, ciepłym, 
pogodnym i autentycznym chrześcija-
ninem, z którym (szczególnie polski) 
Kościół jest piękniejszy, wrażliwszy i bar-
dziej otwarty. Warto także wspomnieć, że 
biskup Ryś odwiedził Rybnik jeszcze jako 
gość z Krakowa, i była to zapewne jego 
ostatnia wizyta w tym charakterze – dwa 
dni później (14 września) papież Franci-
szek ogłosił decyzję o nominowaniu bpa 
Grzegorza Rysia metropolitą łódzkim.

(m)

Biskup 
wśród Ciemnych Typów

— Wspólne chodzenie po górach jeszcze nie zrobi z was Kościoła, ale może  
w tym pomóc — tymi słowami do członków Towarzystwa Ciemnych Typów 
zwrócił się krakowski biskup Grzegorz Ryś. Okazją do spotkania była 
msza święta w Kościółku Akademickim, której przewodniczył 12 września.

500-lecie Reformacji
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ale w drodze polemiki i dialogu. Ponieważ ta-
kiej szansy mu nie dano, ogłosił swoich 95 tez 
publicznie, wywieszając je na drzwiach kościoła 
zamkowego w Wittenberdze (od red.: część 
historyków taką formę publikacji tez poddaje  
w wątpliwość), krytykując w nich m.in. sprzedaż 
odpustów. Akt z 31 października przekonał 
najpierw wykształcone, wyższe klasy społeczne,  
a z biegiem czasu, nie bez perturbacji, bo prze-
cież mieliśmy po drodze Kontrreformację, ufor-
mowało się wyznanie oparte na naukach Lutra, 
co spowodowało rozłam w chrześcijaństwie.

Co zatem różni nasze wyznania?
Myślę, że więcej jest podobieństw niż róż-

nic. Wierzymy w tego samego Boga w Trójcy 
Świętej, naszym znakiem jest również krzyż, 
mamy to samo Pismo Święte, na którym 
oparte jest nasze nauczanie, a zasada Sola 
scriptura (łac. Tylko Pismem) jedną z pięciu 
podstawowych zasad teologii protestanckiej. 
Nasze wyznanie nie uznaje innego pośrednika 
między Bogiem a ludźmi niż Jezus Chrystus, 
nie ma więc kultu świętych. Wbrew niektórym 
opiniom my również szanujemy Matkę Boską 
jako rodzicielkę Jezusa i, wraz ze św. Józefem, 
jego opiekunkę, ale zgodnie z zasadą Soli Deo 
gloria (Tylko Bogu chwała), nie jest ona wynie-
siona na ołtarze. Ale i w naszym kalendarzu 
liturgicznym mamy, podobnie jak katolicy, 
wiele świąt maryjnych. Uznajemy tylko dwa 
sakramenty: chrzest i komunię św. pod dwiema 
postaciami chleba i wina. Pierwszą komunię 
św. nasza młodzież przyjmuje w wieku 14 lat 
w trakcie konfirmacji, która jest świadomym, 
osobistym potwierdzeniem młodego człowieka 
przynależności do naszego Kościoła. Wspólne 
z wyznaniem rzymskokatolickim mamy to, co 
najważniejsze – wartości etyczne. Reformacja 
i jej czasy jako ruch nie tylko religijny, ale i po-
lityczno-społeczny miały wielki wpływa na roz-
wój cywilizacyjny, jak choćby wynalazek druku 
i przetłumaczenie przez Marcina Lutra Biblii 
na język niemiecki. Jedną z ważnych ról obcho-
dów rocznicy Reformacji, chyba podobnie jak 
ważnych wydarzeń w Kościele katolickim, jest 
idea ekumenizmu – integracji wiernych różnych 
wyznań chrześcijańskich, otwarcie jednych na 
drugich, zacieranie podziałów i obalanie ste-
reotypów wynikających najczęściej z niewiedzy. 
Współcześnie łączą nas wspólne akcje charyta-
tywne jak Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 
i sprzedaż świec na ten cel (od red. również  
w Kościele prawosławnym), między naszymi 
Kościołami podpisany został również doku-
ment o jedności chrztu, choć muszę przyznać,  
że w praktyce ekumenizm sprawdza się 
najbardziej na najniższych płaszczyznach 
społecznych.

Jest Ksiądz gospoda-
rzem pięknego, zabyt-
kowego kościoła, który 
jest również ważnym 
obiektem dla miasta. 
Jak układają się relacje 
między parafią ewange-
licko-augsburską a wła-
dzami samorządowymi 
Rybnika?

Od początku bardzo 
pozytywnie. Szczególnie 
ciepło wspominam Józefa 
Cyrana, nieżyjącego już 
wiceprezydenta, w czasie 
kiedy gospodarzem mia-
sta był prezydent Adam 
Fudali. Wtedy kościół zo-
stał wyremontowany, a już  
w obecnej kadencji pre-
zydenta Piotra Kuczery, z okazji 225-lecia 
kościoła, miasto sfinansowało remont elewacji, 
na co przecież zgodę musiała dać Rada Miasta, 
za co jestem wdzięczny. Przedstawiciele miasta 
i starostwa powiatowego są bardzo przychylni, 
przyjmują też zaproszenia na nasze uroczysto-
ści, a ja uczestniczę w miejskich wydarzeniach, 
co bardzo sobie cenię. Jestem też zapraszany 
na uroczystości organizowane przez parafie ka-
tolickie. Wspomnę, że kiedy w ubiegłym roku, 
z okazji jubileuszu kościoła, gościliśmy prezy-
denta Piotra Kuczerę, odkrył on na naszym sta-
rym cmentarzu grób Fredericka Pietruskiego, 
dyrektora pierwszej na Śląsku szkoły rolniczej, 
która w II połowie XIX wieku działała w Popie-
lowie. Dla mieszkańca tej dzielnicy i historyka, 
który o Pietruskim pisał pracę na studiach,  
to było interesujące odkrycie. 

Zarówno otoczenie kościoła, jak i domu 
parafialnego są bardzo zadbane. Jak 
Ksiądz radzi sobie finansowo, bo przecież 
parafia ewangelicka w Rybniku liczy zale-
dwie około 500 wiernych.

Jeśli chodzi o kościół, pomoc miasta jest 
nieoceniona, jednak z resztą musimy sobie 
radzić sami. Jak wszyscy ewangeliccy duchowni, 
ja otrzymuję pensję, zawodowo pracuje też 
moja żona, która jest dyrektorem Przedszkola 
nr 14. Z rodziną nie korzystamy oczywiście  
z zebranych przez wiernych „na tacę” pienię-
dzy. Parafianie przekazują na potrzeby parafii 
1 proc. środków od swojego dochodu, ale to 
podatek nieobowiązkowy. Wspomagają też 
kościół własną pracą jak malowanie kościoła 
czy aranżacja zieleni i sponsorując np. zakup 
farb, oszczędnościowych żarówek, sadzonek 
kwiatów czy drzew. Zachęcam parafian do po-
sadzenia „swojego” drzewa, które może być w 
przyszłości pamiątkowym drzewem rodzinnym.

Obchody rocznicy Reformacji w naszym 
kościele rozpoczną się od uroczystego nabo-
żeństwa 24 września o godz. 14, a następnie 
w strefie Juliusza będzie miała miejsce część 

artystyczna. 1 października o godz. 16 w na-
szym kościele odbędzie się projekcja filmu 
biograficznego „Luter”. Wszystkich chętnych 
serdecznie zapraszam! Zachęcam też do od-
wiedzenia naszej strony www.rybnik.luteranie.
pl; jesteśmy też na Facebooku!

Rozmawiała Wiesława Różańska 

Dzieje 
ewangelików 
z poprawkami

Muzeum w Rybniku wydało właśnie 
książkę „Dzieje parafii ewangelicko-
augsburskiej w Rybniku”. 

Jej autorem jest urodzony w Wiśle Mi-
chał Cieślar (79 lat), który był członkiem 
rybnickiej parafii ewangelickiej i nauczy-
cielem w rybnickim Technikum Górniczym. 
Materiały dotyczące historii parafii zbierał 
przez wiele lat zarówno w Polsce, jak  
i w Niemczech. Jego opracowanie składa 
się z dwóch części. Pierwsza to tłumacze-
nie broszury wydanej w 1981 roku w Niem-
czech w środowisku mieszkających tam 
rybniczan. Druga to już kronikarski w swej  
formie opis dziejów rybnickiej parafii 
ewangelicko-augsburskiej. Istotną częścią 
książki jest posłowie autorstwa Dawida 
Kellera z Muzeum w Rybniku, który pro-
stuje niektóre nieprawdziwe stwierdzenia, 
które znalazły się w wydanej w Niemczech 
broszurze. To efekt ostatnich badań zwią-
zanych z pracą nad mającą się wkrótce 
ukazać monografią historyczną Rybnika, 
w trakcie których udało się dotrzeć do 
wielu źródeł historycznych zawierających 
informacje na temat dziejów rybnickiej 
parafii ewangelickiej, która w roku 2016 
obchodziła swoje 225-lecie.            (WaT)

Od piętnastu lat rybnicką parafię ewangelicko-augsburską ap. Piotra i Pawła  prowadzi ks. Mirosław Sikora 
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Na co mogą liczyć bywalcy teatru Ziemi Rybnickiej w nowym 
sezonie kulturalnym?

Nasza oferta skierowana jest nie tylko do stałych bywalców TZR, 
ale liczymy też na nową publiczność. Tuż za progiem teatru widzowie 
liczyć mogą na krótsze kolejki przed kasą, tworzące się dotąd przed 
szczególnie popularnymi wydarzeniami kulturalnymi. Po remoncie, 
który potrwa do końca września, kasa będzie miała dwa nowoczesne, 
podłączone do sieci internetowej stanowiska, co powinno problem 
rozwiązać. Jeśli chodzi o inwestycje, zmodernizowane zostało też 
oświetlenie sali widowiskowej, wymieniono część kabli elektrycznych, 
a przymierzamy się jeszcze do montażu na oknach holu systemu rolet, 
by poprawić jego możliwości ekspozycyjne. Mimo remontów, latem 
byliśmy zaangażowani również w działania artystyczne, że przypomnę 
bardzo udany Festiwal Jazzu Tradycyjnego, pikniki na terenie Kampusu 
organizowane wspólnie ze stowarzyszeniem Instytut Społeczny „Silesia”, 
tradycyjne wystawy kwiatów oraz festiwal i jubileusz Przygody, która na 
dwa sierpniowe tygodnie prawie u nas zamieszkała.

Czym więc jesień kulturalna w teatrze się zaczyna?
Kontynuujemy cieszące się powodzeniem cykle, jak Kino Seniora czy 

transmisje spektakli operowych z Metropolitan Opera w Nowym Jorku 
– dla seniorów i młodzieży, proponujemy nieco tańszy bilet w cenie 40 
zł. Za nami pierwszy koncert w ramach dobrze przyjętego cyklu Jazz 

w teatrze; pod 
koniec wrze-
śnia na finał 
tegorocznych 
Dni Muzyki 
O r g a n o w e j  
i  Kameral -
nej  w TZR 
koncert za-
skakującego, 
g r a j ą c e g o 
jazz kwarte-
tu smyczko-
wego Atom 
String Quar-
tet. Jesień to 
oczywiście nasza sztandarowa impreza – Rybnickie Dni Literatury,  
w tym roku w dużej części wpisujące się w obchody 100-lecia polskiej 
awangardy w sztuce. Na inaugurację – widowisko złożone z wierszy 
awangardowych poetów czytane przez grupy artystyczne i znanych 
rybniczan (całość reżyseruje Izabela Karwot, przy współpracy Izabeli 
Barskiej-Kaczmarczyk oraz Marka Żyły) oraz gala Górnośląskiej Nagro-
dy Literackiej „Juliusz” prowadzona przez Mirosława Neinerta z teatru 

Kulturalny przekładaniec w Teatrze Ziemi Rybnickiej
Rozmowa z Michałem Wojaczkiem, dyrektorem Teatru Ziemi Rybnickiej

Korez. Zaprosiliśmy też znakomity Teatr im. Stanisława Witkiewicza 
z Zakopanego oraz naszego rodzimego przedstawiciela współczesnej 
awangardy Mariana Lecha Bednarka. Słowo zrównoważą muzyka i pla-
styka – wystąpi zespół Świetliki Marcina Świetlickiego, a tegoroczny lau-
reat Honorowej Złotej Lampki Górniczej artysta malarz Ryszard Kala-
marz odbierze to wyróżnienie w czasie koncertu Filharmonii Rybnickiej  
w ramach wpisującego się w RDL Festiwalu Muzycznego im. Henryka 
M. Góreckiego. Najważniejsze będą jednak spotkania z literatami,  
a wśród nich z Dorotą Masłowską, Michałem Rusinkiem czy Filipem 
Springerem (szczegółowy program RDL oraz festiwalu Góreckiego na str. 
36-37). Wyjątkowo atrakcyjnie, bo z wielkimi gwiazdami zapowiada się 
Silesian Jazz Meeting – takie nazwiska jak Stacey Kent, której koncert 
tegoroczną edycję SJM zainauguruje, czy Włodek Pawlik, jedyny polski 
laureat nagrody Grammy, mówią same za siebie. Nasza impreza została 
zauważona i liczy się w jazzowym świecie, co bardzo nas cieszy. Chcemy 
kontynuować świetnie odbierane koncerty największych gwiazd popu – 
w listopadzie koncert Lady Pank, a wcześniej, w końcu września, podróż 
sentymentalna i koncert Czerwonych Gitar. W dalszych planach Mrozu 
i Ania Wyszkoni, a także Queen Symfonicznie, cieszący się ogromnym 
powodzeniem, wystawiany w dużych halach widowiskowych projekt 
orkiestry Alla Viena i chóru Vivid Singers z solistami, prezentujący 
muzykę legendarnego zespołu. Jak mówią animatorzy tego projektu, 
„żaden wokalista na świecie nie jest w stanie zastąpić Freddiego Mercu-
ry’ego, ale 21 chórzystów i świetny aktor mogą już próbować”. 

W placówce kultury z teatrem w nazwie tego rodzaju sztuki nie 
powinno zabraknąć…

I nie zabraknie. Oprócz wymienionych wyżej spektakli w ramach RDL 
będziemy gościć m. in. warszawskie teatry Kwadrat, Syrenę, Kamieni-
ca, czy Bagatelę z Krakowa. Ale szczególnie cieszy mnie nawiązanie 
współpracy z Teatrem Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Kato-
wicach. Teatr ten wyjeżdża w teren bardzo rzadko, ale my będziemy 
mieć okazję obejrzeć w sali TRZ spektakl „Wujek.81.Czarna ballada” 
w reż. Roberta Talarczyka, oparty na wydarzeniach w kopalni Wujek  
w 1981 roku; zobaczymy też „Skazanego na bluesa” – teatralną opowieść 
o Ryśku Riedlu, legendarnym wokaliście grupy Dżem. Najważniejsze 

Dyrektor TZR Michał Wojaczek prezentuje statuetkę Honorowej Złotej Lampki 
Górniczej, którą w tym roku otrzyma artysta malarz Ryszard Kalamarz
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TEATR ZIEMI RyBNICKIEJ

Marcin Wyrostek symfonicznie
Koncert Marcina Wyrostka, akordeonisty i wykładowcy Aka-
demii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 
któremu na scenie towarzyszyć będzie zespół Tango Corazon 
i Filharmonia Rybnicka im. Braci Szafranków. Koncert zorgani-
zowany w ramach V Festiwalu Muzycznego im. Henryka Mikołaja 
Góreckiego „U źródeł sławy” wypełnią utwory i improwizacje  
z autorskich płyt artysty, a także jego nowe aranżacje na zespół 
i orkiestrę symfoniczną. Będzie też niespodzianka, która niewąt-
pliwie uświetni cały festiwal – specjalny utwór na motywach dzieł 
mistrza Góreckiego. 
1 października, niedziela, godz. 17

Weź, nie bierz
Spektakl teatralny „Dopalacze. Siedem stopni donikąd”  
w wykonaniu warszawskiego teatru Kamienica. Przedstawienie 
zostanie wystawione w ramach akcji „Weź, nie bierz” mającej na celu 
podniesienie świadomości społecznej i wiedzy na temat skutków 
zażywania narkotyków, a w szczególności tzw. dopalaczy. „Narkotyki 
przyszłości” stają się pretekstem do rozmowy o dorastającym poko-
leniu, zaniku wartości oraz degradacji, której jest symbolem. Sztuka 
składa się z siedmiu odsłon, w trakcie których obnażana jest brutalna 
prawda o dopalaczach i motywacji społecznej, która za nimi stoi. 
Po spektaklu zaplanowano dyskusję z udziałem ekspertów, m.in. 
terapeuty oraz przedstawicieli policji i środowiska medycznego. 
3 października, wtorek, godz. 19

Operowa Norma 
i Czarodziejski flet
Pierwsza po wakacjach transmisja spektaklu operowego z Me-
tropolitan Opera w Nowym Jorku. „Norma” Vinzenzo Belliniego, 
mimo nieudanej premiery, stała się przebojem, a pochodząca  
z niej aria sopranowa „Casta diva” jedną z najbardziej znanych arii  
w całej literaturze operowej. Z kolei na 24 października zaplanowa-
no retransmisję opery „Czarodziejski flet”. Spektakl wyreżyserowała 
Julie Taymor, a jej wersja tego dzieła Mozarta jest prawdziwym 
familijnym przedstawieniem z barwnymi kostiumami, bajkowym 
librettem i wielkimi animowanymi lalkami, które poruszane są m.in. 
za pomocą powietrza. Każda z transmisji trwa niemal trzy godziny.
7 października, sobota, godz. 18.55 – „Norma”
24 października, wtorek, godz. 18 – „Czarodziejski flet”

Urodziny orkiestry
Koncert jubileuszowy z okazji 70-lecia Miejskiej Orkiestry Dętej 
„Rybnik” oraz 35-lecia dyrygentury jej szefa Mariana Wolnego. 
Podczas koncertu rybnickiej orkiestrze-jubilatce towarzyszyć będą 
znani artyści: m.in. Michał Szpak, Sabina Jeszka, Iwona Blacha, 
Maja Czyż oraz zespół The Chance.
8 października, niedziela, godz. 17

jednak, że będzie to współpraca dwustronna – bardzo zaawansowane są 
rozmowy na temat przyszłorocznej wspólnej produkcji naszej placówki 
i Teatru Śląskiego, a dotyczyć ona będzie adaptacji na scenę uznanej 
powieści dotykającej problematyki śląskiej. Owocem tej współpracy 
będzie też wystawienie w Teatrze Śląskim powstałego siłami rybniczan 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej musicalu „W cieniu tęczy”. Warto dodać, 
że przymierzamy się do kolejnych własnych produkcji scenicznych. Nie 
lada wydarzeniem będzie też koncert Kolędy na koniec wieku Zbigniewa 
Preisnera, który z jego udziałem odbędzie się u nas 7 stycznia.

Szykuje się zatem sezon bogaty w interesujące wydarzenia, wśród 
których każdy odbiorca kultury znajdzie coś dla siebie.

Rozmawiała Wiesława Różańska 

Brodzińska dla Kaczyńskiego
„Dla Ciebie śpiewam”, czyli wyjątkowy koncert poświęcony 
pamięci zmarłego w 2016 roku Bogusława Kaczyńskiego, wy-
bitnego krytyka muzycznego, dziennikarza, a przede wszystkim 
miłośnika, znawcy i popularyzatora muzyki klasycznej. 
W koncercie wystąpi uwielbiana przez Bogusława Kaczyńskiego 
gwiazda polskiej sceny operetkowej Grażyna Brodzińska oraz uta-
lentowany tenor Adam Zdunikowski. Artystom towarzyszyć będzie 
Zespół Kameralny Tomasza Chmiela, a publiczność będzie miała 
okazję wysłuchać ulubionych utworów Bogusława Kaczyńskiego. 
Będą więc najpiękniejsze arie operowe i operetkowe, pieśni ne-
apolitańskie, w tym znane chyba każdemu szlagiery „Usta milczą, 
dusza śpiewa” czy „Przetańczyć całą noc”. 
28 października, sobota, godz. 18

Lady Pank
Tych muzyków chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Koncert 
zespołu Lady Pank, jednej z najbardziej znanych i rozpozna-
walnych formacji rockowych w Polsce. Jan Borysewicz, Janusz 
Panasewicz i ich muzyczni kompani wykonają swoje największe 
przeboje w niecodziennych dla nich, bo akustycznych aranżacjach. 
Kilkupokoleniowa zapewne publiczność będzie miała również 
okazję wysłuchać utworów, które jesienią pojawią się na kolejnej 
edycji płyty „Zimowe graffiti” zawierającej zupełnie nowy, autorski 
materiał muzyczny. Jej pierwsze wydanie ukazało się w 1996 roku.
29 października, niedziela, godz. 18 

(D)
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• 11 października, godz. 17 – Powia-
towa i Miejska Biblioteka Publicz-
na: otwarcie wystawy malarstwa 
Piotra Pilawy oraz wykład dr. Jacka 
Kurka pt. „O podwórku serca…  
w świecie Piotra Pilawy”

• 13 października, godz. 18 – Teatr 
Ziemi Rybnickiej (galeria sztuki): 
wernisaż wystawy malarstwa Ry-
szarda Kalamarza, oprawa muzycz-
na Kosma & Mislaw

• 15 października, godz. 17 – Teatr 
Ziemi Rybnickiej: oficjalna inaugu-
racja 48. Rybnickich Dni Literatury: 
gala Górnośląskiej Nagrody Lite-
rackiej „Juliusz” oraz widowisko 
artystyczno-literackie „NieDoSłow-
nie” – Awangarda wczoraj i dziś 
w wykonaniu rybnickich grup arty-
stycznych: teatrów Rondo, Guziczek 
i Tara Bum oraz Studia Tańca „Vi-
vero”, a także znanych rybniczan. 
Przedstawienie w reżyserii Izabeli 
Karwot jest rodzajem zabawy sło-
wem, formą i przestrzenią w opar-
ciu o teksty Mrożka, Witkacego, 
Schulza, Różewicza i Krasickiego. 

• 16 października, godz. 19 – Teatr 
Ziemi Rybnickiej: projekcja filmu 
„Maudie” w reżyserii Aisling Walsh, 
wzruszającej opowieści o życiu ma-
larki Maud Lewis, uważanej za jedną 
z najważniejszych kanadyjskich ar-
tystek. Na film zaprasza Dyskusyjny 
Klub Filmowy „Ekran” 

• 17 października, godz. 18 – Teatr 
Ziemi Rybnickiej: wręczenie Ho-
norowej Lampki Górniczej oraz 

koncert symfoniczny w wykonaniu 
Filharmonii Rybnickiej pod dyrekcją 
Mirosława Jacka Błaszczyka pt. 
„Brahms, Kilar, Górecki”. Koncert 
przygotowany w ramach V Festiwa-
lu im. Henryka Mikołaja Góreckiego 
„U źródeł sławy”

• 18 października, godz. 19 – Teatr 
Ziemi Rybnickiej: koncert zespołu 
Świetliki, grupy o niepowtarzalnym 
stylu, zaliczanej do nurtu muzyki 
alternatywnej

• 19 października, godz. 19 – Teatr 
Ziemi Rybnickiej: przedsięwzię-
cie artystyczne „Echa Podziemia 
Kontrkultury – komentarz do 
rzeczywistości Mariana Lecha 
Bednarka”, w programie spektakl 
„Kolejka Zusowska-Sen Autora” 
oraz wiersze, esejo-felietony i po-
ezja wizualna

• 21 października, godz. 17.30  
i 21.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
spektakl „Metafizyka dwugło-
wego cielęcia” na podstawie 
Stanisława Ignacego Witkiewicza 
w wykonaniu teatru Witkacego  
z Zakopanego. 

• 23 października, godz. 10 – Teatr 
Ziemi Rybnickiej: spektakl dla 
dzieci i młodzieży pt. „W krainie 
słów” w wykonaniu działającego 
w TZR dziecięcego teatru Guziczek. 
Przedstawienie poprzedzi prelekcja 
o wadze słowa, którą wygłosi Mi-
chał Rusinek, na spotkanie z którym 
o godz. 17 zaprasza również biblio-
teka główna.

• 14 października, godz. 17 - Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna: spotkanie z autorami książek 
nominowanych do Górnośląskiej Nagrody Literackiej 
„Juliusz”

• 16 października, godz. 17 – Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna: spotkanie z tegorocznym lau-
reatem Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”

• 17 października, godz. 17 – Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna: spotkanie z Małgorzatą Czyń-
ską, ubiegłoroczną laureatką Górnośląskiej Nagrody 
Literackiej „Juliusz”, autorką m.in. książki „Kobro. Skok 
w przestrzeń”

• 18 października, godz. 17 – Powiatowa i Miejska Bi-
blioteka Publiczna: spotkanie z Filipem Springerem, 
reportażystą, fotoreporterem, dziennikarzem, autorem 
bestsellerowych książek: „Wanna z kolumnadą”, „Mie-
dzianka” i „13 pięter”

• 19 października, godz. 17 – Halo! Rybnik: spotkanie 
z Alojzym Lysko, autorem książek o tematyce histo-
rycznej i śląskiej, m.in. publikacji „To byli nasi ojcowie”, 
poświęconej osobom przymusowo wcielonym do 
hitlerowskiej armii

• 20 października, godz. 17 – Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna: spotkanie z Dorotą Masłowską, 
pisarką, dramaturgistką i felietonistką, laureatką m.in. 
Nagrody Literackiej Nike za powieść „Paw królowej”

• 20 października, godz. 19 – Halo! Rybnik: spotkanie 
poetyckie „Gość plus Ktoś” z udziałem Lesława No-
wary i Leszka Sobeczko 

• 23 października, godz. 17: Powiatowa i Miejska Bi-
blioteka Publiczna: spotkanie z Michałem Rusinkiem, 
literaturoznawcą, tłumaczem i pisarzem, autorem 
książek dla dzieci i dorosłych, przez lata osobistym 
sekretarzem Wisławy Szymborskiej oraz prezesem 
utworzonej po śmierci poetki fundacji jej imienia.

SPEKTAKLE, KONCERTY, WYSTAWY, 
PROJEKCJE FILMOWE:

Program RDL

To już 48. edycja jednej z najstarszych imprez literackich w naszym kraju. Organizatorzy 
tegorocznych Rybnickich Dni Literatury pod patronatem prezydenta Piotra Kuczery zadbali 
zarówno o miłośników dobrej książki, zapraszając do Rybnika znanych i uznanych ludzi 
pióra, jak i o wielbicieli muzyki, sztuki teatralnej i performance’u, dla których przygotowali 
interesujące spektakle, koncerty i recitale. Teatr Witkacego w Zakopanem, Schulz, Mrożek 
i Różewicz na scenie, dźwięki Brahmsa, Kilara i Góreckiego czy rozmowy o literaturze  
z Dorotą Masłowską, Filipem Springerem, Michałem Rusinkiem oraz laureatami Górnoślą-
skiej Nagrody Literackiej „Juliusz” to z pewnością zapowiedź wyjątkowych, jesiennych Dni. 

48. Rybnickie Dni Literatury
11 do 23 października 

SPOTKANIA AUTORSKIE 
(WSTĘP WOLNY)
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Festiwal Muzyczny im. 
Henryka M. Góreckiego  
„U źródeł sławy” jest orga-
nizowany przez Towarzystwo 
Muzyczne im. Braci Szafran-
ków (Filharmonia Rybnicka) 
przy wsparciu miasta i Te-
atru Ziemi Rybnickiej. Jest 
też współfinansowany przez 
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. 

Wydarzenie to nie tylko popu-
laryzuje muzykę swojego patro-
na oraz przybliża jego sylwetkę, 
ale przypomina też miejsca,  
z którymi związany był sławny 
kompozytor na początku swojej 
muzycznej drogi – Czernicę, 
gdzie się urodził, Rydułtowy, 
gdzie się uczył i później podjął 
pierwszą pracę, oraz Rybnik,  
w którym rozpoczął edukację 
muzyczną. Dotychczasowe edy-
cje festiwalu dowiodły, że dzieła 

Góreckiego mogą stanowić 
inspirację dla twórców innych 
gatunków muzycznych. Ponad-
to szeroka formuła festiwalu 
pozwala na wprowadzenie do 
jego programu muzyki różnych 
kompozytorów, epok i stylów. 

W trakcie trzeciego koncertu 
festiwalowego w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej (17.10, godz. 18), 
który wpisuje się w inne ważne 
wydarzenie kulturalne w Rybni-
ku – Rybnickie Dni Literatury, 
wręczona zostanie Honorowa 
Złota Lampka Górnicza, tra-
dycyjna nagroda dla twórców 
i animatorów kultury związa-
nych z ziemią rybnicką, którzy 
poprzez swoją działalność ar-
tystyczną rozsławiają Rybnik  
w kraju i na świecie. Tym razem 
jej laureatem został artysta ma-
larz Ryszard Kalamarz. 

(r)

Program: 
1 października, godz. 17
Teatr Ziemi Rybnickiej, 
• I koncert festiwalowy „ Na jazzową nutę”. 

W programie: Marcin Wyrostek symfo-
nicznie – program oparty na tematach  
z muzyki polskiej, m.in. z twórczości Hen-
ryka M. Góreckiego. Wykonawcy: Marcin 
Wyrostek z zespołem Tango Corazon  
i Filharmonia Rybnicka pod dyrekcją Prze-
mysława Neumanna.

15 października, godz. 16
Muzeum w Rybniku,  
• II koncert festiwalowy „Z rybnickiego 

rynku”. W programie: Henryk M. Górecki 
– Sonatina w jednej części op. 8, Wariacje 
op. 4; Karol Szymanowski – Kołysanka op. 
52, Pieśń kurpiowska, Taniec z baletu „Har-
nasie”; Johann Brahms – Scherzo c-moll, 
Trio Es-dur op. 40. Wykonawcy: Adam 
Mokrus – skrzypce, Tadeusz Tomaszewski 
– waltornia, Anna Górecka – fortepian

17 października, godz. 18 
Teatr Ziemi Rybnickiej, 
• III koncert festiwalowy „Artystyczne ko-

rzenie”. W programie: Henryk M. Górecki 
– Trzy Tańce; Wojciech Kilar – Krzesany, 

Johann Brahms – I Symfonia. Wykonawcy: 
Filharmonia Rybnicka pod dyrekcją Miro-
sława Jacka Błaszczyka

22 października, godz. 17
Ośrodek Kultury „Zameczek” w Czernicy,  
• IV koncert Festiwalowy „Tam, gdzie mój 

dom rodzinny”. W programie: Henryk 
M. Górecki – Chorał w formie kanonu na 
kwartet smyczkowy; Zygmunt Noskowski 
– Kwartet smyczkowy E-dur nr 2, Kwartet 
Humorystyczny ,,Każdy po swojemu”  
(żart muzyczny). Wykonawcy: Kwartet 
Smyczkowy „Four Strings”, kameraliści Na-
rodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia w Katowicach

29 października, godz. 16
Rydułtowskie Centrum Kultury, 
• V koncert festiwalowy „Solo i w duecie” – 

słynne pieśni, arie i duety. W programie: 
Henryk M. Górecki – IV preludia na forte-
pian op. 1 oraz słynne pieśni, arie i duety 
takich kompozytorów jak Rachmaninow, 
Moniuszko, Chopin, Karłowicz, Gounod, 
Mascagni, Puccini i Verdi. Wykonawcy: 
soliści Opery Krakowskiej Iwona Socha 
– sopran, Adam Sobierajski – tenor oraz 
Olga Tsymbalyuk – fortepian

Bohaterem kolejnego 
koncertu edukacyjnego 
Filharmonii Rybnickiej 
w ramach cyklu „Filharmonia jest 
dla Ciebie” była trąbka. 

Orkiestra kameralna Filharmonii Ryb-
nickiej pod dyrekcją Jarosława Praszczał-
ka, dyrygenta, kompozytora, instrumen-
talisty i pedagoga w jednym, oraz solista 
– trębacz Bartłomiej Łubian, wystąpili 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej dwukrotnie: 
dla młodszej i starszej widowni. Młodzież 
nie tylko wysłuchała kilku znakomitych 
kompozycji na trąbkę z różnych epok, ale 
poznała też kilka odmian tego instrumen-
tu, jego dzieje, budowę i sposób wydoby-
wania dźwięku, co, jak się okazało, wcale 
nie jest takie łatwe, o czym w praktyce 
przekonała się ochotniczka Julia. A że 
prawie wydobyła dźwięk z trąbki, w na-
grodę otrzymała zaproszenie na koncert 
w ramach V Festiwalu Muzycznego im. 
Henryka M. Góreckiego, który – podob-
nie jak koncerty edukacyjne filharmonii 
– organizuje Towarzystwo Muzyczne im. 
Braci Szafranków, wspierane finansowo w 
tym projekcie przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

(r)

Agata Kołakowska (z prawej) dała się poznać 
jako osoba otwarta, przystępna, mająca 
ciekawe spostrzeżenia i poczucie humoru. 
Rozmowę z pisarką prowadziła Marta 
Kowalewska-Osada z Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Rybniku

Koncert na trąbkę
Ar
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Jej książki opowiadają o różnych życiowych 
i uczuciowych sytuacjach, poszukiwaniu szczę-
ścia, bliskości, relacjach z drugim człowiekiem. 
Jak podkreśla autorka – raczej nie są to typowe 
romanse, lecz historie z istotnym dla fabuły tłem 
rodzinnym, społecznym, obyczajowym, psycholo-
gicznym. Opowieści reprezentują też różnorodną 
tematykę: bohaterowie „Niechcianej prawdy” mu-
szą zmierzyć się nie tylko z końcem małżeństwa, 
ale także z trudną przyczyną rozstania, jaką jest 
miłość męża do innego mężczyzny: „Pięć minut 
Raisy” to historia kobiety, która została uznana 
za najbardziej pechowego człowieka świata oraz  
o stopniowym odkrywaniu skomplikowanej praw-
dy na jej temat. Agata Kołakowska przyznaje, że 
do napisania każdej powieści musi się solidnie 
przygotować, a pomysły czerpie z 
życia i obserwacji innych. Mówiła 
także o procesie wydawniczym, 
współpracy (tyle trudnej, co 
ciekawej) z redaktorami, re-

cenzentami oraz o klasyfikowaniu literatury na 
potrzeby marketingu. — Coraz bardziej borykam 
się z etykietką tzw. literatury kobiecej. Początki 
mojej twórczości bardziej odpowiadają temu okre-
śleniu niż ostatnio wydawane powieści, ale cóż… 
Znaczenie ma też fakt, że książki częściej kupują 
kobiety. Staram się jednak rozszerzać ramy powieści 
obyczajowej i pisać w sposób uniwersalny, tak by 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nie zabierając 
czytelnikom przyjemności lektury, chcę także skła-
niać ich do przemyśleń i refleksji. Jeśli tak się stanie, 
książka spełniła swój cel — podsumowała autorka. 
Zainteresowanych sięgnięciem po książki Agaty 
Kołakowskiej zapraszamy do rybnickiej biblioteki, 
w której zbiorach znajduje się kilkanaście powie-
ści wrocławskiej pisarki.                                 (m)

Ż y j e m y  p o  t o ,  b y  k o c h a ć

Gościem rybnickiej biblioteki była Agata Kołakowska – autorka poczytnych powieści 
obyczajowych, m.in. „Igraszek z losem”, „Kolejnego rozdziału” czy niedawno wydanych 
„Pięciu minut Raisy”. 
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la WARSZTATY Z WARSZTATAMI. — Chyba po raz pierwszy, no może drugi, lepiłam w glinie. To 

fajna zabawa, podobna do pracy z plasteliną. Byłam już na warsztatach w muzeum. Jak są takie 
zajęcia, to zawsze przychodzę, bo można się czegoś fajnego nauczyć — mówi 11-letnia Kinga 
Kowacz, która wzięła udział w warsztatach plastycznych „Koniec lata w muzeum”. Czterodniowe 
zajęcia (28-31 sierpnia) w muzealnym patio cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem młodych 
rybniczan, którzy z zapałem tworzyli filcowe anioły, ceramiczne rzeźby i barwne witraże. Warsz-
taty rękodzieła artystycznego na zakończenie wakacji odbywają się w placówce od czterech lat,  
a w ich trakcie swoimi umiejętnościami dzielą się z dziećmi terapeuci i uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej „Przystań” z Rybnika. — Nasza współpraca rozpoczęła się w 2014 roku podczas jarmarku 
muzealnego prezentującego ginące zawody, który organizujemy w mieście od 2008 roku. Muzealny 
projekt cieszy się niesłabnącą popularnością, więc poszerzyliśmy ofertę zajęć rękodzieła o kolejne 
warsztaty – w okresie Bożego Narodzenia oraz właśnie na zakończenie wakacji. W tym roku terapeuci 
WTZ „Przystań” przygotowali takie warsztaty dla dzieci po raz czwarty. Uczyli tworzenia witraży  
i rękodzieła z filcu i ceramiki — podsumowuje Aleksandra Grabiec z rybnickiego muzeum. Tradycyjnie 
już w trakcie zajęć rybniczanie mieli też okazję kupić wyroby osób z niepełnosprawnością intelektualną.

POŁĄCZYLI POKOLENIA. — Buki mają wielkie oczy. Są smukłe, o gładkiej, srebrzy-
stej korze, kuszą, by na nie spojrzeć — mówiła Karina Abrahamczyk-Zator, dyrektorka 
Domu Kultury w Chwałowicach, cytując fragment tekstu z wystawy „W buku nadzieja” 
Janusza Wojcieszaka, który fotografuje pejzaże, przyrodę i architekturę. Wystawę 
otwarto 9 września w ramach pierwszego w nowym sezonie Wieczoru Sztuk – in-
terdyscyplinarnej imprezy, która cieszy się sporym zainteresowaniem publiczności. 
Tym razem pod hasłem „Łączymy pokolenia” zaprezentowano fotografie Janusza 
Wojcieszaka, przedstawiające buczynę w rezerwatach przyrody województwa śląskie-
go oraz jego diaporamę pt. „Buczyna” z głosem Krystyny Czubówny (nagroda na X 
Międzynarodowym Festiwalu Fotografii Przyrodniczej 2014). Kolejną wystawą otwartą 
tego wieczora była ekspozycja prac uczniów Liceum Plastycznego w Żorach „To my”, 
którzy wraz z nauczycielką Małgorzatą Pedowicz z pracowni rysunku i malarstwa 
opowiadali o swojej twórczości i artystycznych pasjach. Chwałowicki Wieczór Sztuk 
zgodnie z tytułem połączył pokolenia – dojrzałego artystę fotografika i artystycznie 
dojrzewających młodych ludzi. Obie wystawy będą czynne do 3 października.

MENAŻERIA W GALERII. Lew, słoń, kangur i żyrafa z ogrodu zoologicznego w Chorzowie,  
a tuż obok dzięcioł, sikorka i trzy kury z ogrodu w Chwałęcicach – takie rzeczy to tylko w Galerii 
Sztuki na 42 obrazach rybnickiej malarki Brygidy Przybyły, miłośniczki zwierząt i przyrody. — To 
moje najnowsze prace – tworzyłam je od grudnia ubiegłego roku. Część z nich wykonałam 
tuszem i białą pastelą, pozostałe to tradycyjne obrazy olejne. Uwielbiam zwierzęta i ptaki, 
które często obserwuję w swoim ogrodzie. Daje mi to wiele radości — opowiada autorka. 
Na wystawie „Portrety zwierząt”, którą otwarto 12 września w Teatrze Ziemi Rybnickiej,  
są też kaczki z Rud, rybki z palmiarni w Gliwicach i gołębie, które „przysiadły się” do Brygidy 
Przybyły na krakowskim rynku. — Ze sztuką jest tak jak z miłością: wszystko zaczyna się od 
zachwytu i oczarowania, w moim przypadku – miejscem, pejzażem i otaczającą nas przyrodą. 
Świat zasługuje na to, by szukać w nim tego, co jest naprawdę piękne i jest to możliwe właśnie 
dzięki sztuce — mówiła Brygida Przybyła, która znana jest przede wszystkim z malowania 
pejzaży i artystycznej pracy z dziećmi. Podczas wernisażu rybniczanka zachęcała licznie zebraną 
publiczność do dbania o przyrodę i zwierzęta. — Tak niewiele od nas oczekują. Ważne, aby 
przynajmniej im nie szkodzić — mówiła. „Portrety zwierząt” można oglądać do 8 października.

TU JEST CZŁOWIEK. — Wychodzimy na zewnątrz, bo nie chcemy, by nasi podopieczni byli 
zamknięci w czterech ścianach. Pokazujemy, że za ich wspaniałymi pracami kryje się człowiek,  
a nie niepełnosprawność — mówiła Barbara Płaczek, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 2  
„Latarnia” w Niedobczycach, podczas Dnia Anioła na lotnisku w Gotartowicach. Organizowana 
od pięciu lat impreza stała się świetną ku temu okazją: poza bezpiecznym domem i przyjaznymi 
pomieszczeniami warsztatów osoby z niepełnosprawnościami włączają się w organizację przed-
sięwzięcia oraz w życie lokalnej społeczności. — To wychodzenie coraz częściej się udaje, bo 
otwiera się przed nami coraz więcej furtek — dodaje Barbara Płaczek. W imprezie wzięli udział 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych z „Latarnią” instytucji, samorządowcy oraz rodzice warsztato-
wiczów, którzy towarzyszą swym dorosłym już, niepełnosprawnym dzieciom w ich trudnej walce 
o godne życie. — Nam wystarczy pokazać, czasem pomóc wstać. W domach i w warsztatach 
umacniają nas w przekonaniu, że nie ma rzeczy niemożliwych. Dla mnie pierwszym aniołem 
jest moja mama, bez niej nie dałbym rady — mówił Damian Moc, który podobnie jak Krzysztof 
Formanek znakomicie sprawdził się w roli konferansjera. Nie zabrakło też podniebnych atrakcji, 
anielskiego fetu i innych smakołyków, a także „bitwy” o prace wykonane przez uczestników WTZ.
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Zabrzmiały one 2 września jak Polska dłu-
ga i szeroka w czasie VI edycji Narodowego 
Czytania pod patronatem pary prezydenckiej. 
Pierwszą lekturą społecznej akcji popularyzu-
jącej dzieła literatury polskiej był w 2012 roku  
„Pan Tadeusz” Mickiewicza, a kolejnymi: 
fragmenty dzieł Fredry, Sienkiewiczowska 
„Trylogia”, „Lalka” Prusa, a w ubiegłym roku 
plebiscyt znów wygrał Sienkiewicz i jego „Quo 
vadis?”. Fragmenty dramatu Wyspiańskiego 
zabrzmiały i w Rybniku, tym razem nie na rynku 
jednak, ale w „sercu czytelnictwa”, siedzibie 
organizatora, czyli w Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa 
przy ul. ks. Szafranka. By wczuć się w atmosferę 
genialnego dramatu Wyspiańskiego, w którym 
zawarł on wszystkie blaski i cienie enigmatycz-
nej „polskości”, wystarczyła czapka z pawimi 
piórami i muzyczne przerywniki kapeli zespołu 
Przygoda w krakowskich strojach. W bibliotecz-
nym holu zebrało się kilkadziesiąt osób, głównie 

najwierniejszych czytelników, spośród których 
wywodzili się czytający. Honorowym, pierw-
szym „głosem” był prezydent Piotra Kuczera, 
a ponieważ do dialogu trzeba dwóch, dwie lub 
dwoje, partnerem większości czytających był 
Leszek Pielorz.

To była piękna, ale niełatwa lektura! Każda  
z postaci dramatu mówi charakterystycznym dla 
swojego stanu czy wykształcenia językiem – od 
przeintelektualizowanego języka krakowskich 
inteligentów, poprzez metaforyczne wypowiedzi 
Racheli i stylizowanego na gwarę języka chłopów 
aż do języka potocznego, miejscami dosadnego, 
co mogło sprawić czytającym nieco trudności. 
Całość była jednak odświeżającym przeżyciem, 
bo przecież najbardziej lubimy to, co znamy,  
a dialogi z „Wesela” jakby żywcem wyjęte z księgi 
aforyzmów, mamy zawsze gdzieś z tyłu głowy. 
No bo jakaż inna niż „Wesele” lektura lepiej od 
tylu lat oddaje „co się komu w duszy gra”.    (r)

Narodowe czytanie „Wesela”
„Co tam, panie, w polityce?”, „A tu pospolitość skrzeczy”, „Trza być w butach na weselu”, 

„Chłop potęgą jest i basta”’, „A to Polska właśnie”, „Ostał ci się ino sznur” – te i wiele innych 
jeszcze fragmentów dialogów z „Wesela” Wyspiańskiego pełni do dziś rolę żyjących 
własnym życiem porzekadeł, przysłów czy sentencji, wykorzystywanych we współczesnej 
polszczyźnie przy różnych okazjach.

ULICA POD DACHEM. — Rybnik tańcem stoi — mówi Izabela Barska-Kaczmarczyk ze Studia 
Tańca „Vivero”. Nic zatem dziwnego, że w kolejnej zorganizowanej w naszym mieście tanecznej 
imprezie zatytułowanej „Street & Art Dance Festival” wzięło udział ponad 350 młodych ludzi  
z różnych miast, w tym około 15 tancerzy amatorów z Rybnika. W ramach dwudniowego festi-
walu (16-17 września) oprócz konkursu miał się również odbyć turniej tańca ulicznego, taneczna 
bitwa miast i pokaz akrobacji. — Niestety, deszczowa pogoda pokrzyżowała nasze plany i wiele 
pomysłów, które chcieliśmy zrealizować poza budynkiem Teatru Ziemi Rybnickiej, nie doszło do 
skutku. Dlatego kolejną taką imprezę planujemy na czerwiec — tłumaczy Izabela Barska-Kaczmar-
czyk. Konkursowe występy w TZR w kategorii art dance (m.in. taniec jazzowy, modern, klasyczny)  
i street dance (hip-hop, breakdance, a także salsa) oceniło pięcioosobowe, męskie jury. Pierwsze 
miejsca w poszczególnych kategoriach wytańczyli: Verso Kids 1 z Kielc, Mak II z MDK Zabrze, 
Paulina Będkowska z klubu Flamenco z Siemianowic Śląskich (również w duecie z Natalią Pytą), 
Alicja Konieczna i Marianna Wyrozumska z ST Verso z Kielc, Izabela Rubak z Go4Dance z Kielc 
oraz Julia Długosz i Bartosz Gawędzki z Zabrza. Festiwal zorganizowali: Stowarzyszenie Rozwoju 
Twórczości i Edukacji Artystycznej Viverso, TZR i studia tańca: Vivero i Verso.

Czytającym i słuchającym dzieła Stanisława Wyspiańskiego 
towarzyszyła kapela ludowa zespołu Przygoda

AVE MARIA NA BIS. Przed rybnickimi melomanami już tylko dwa koncerty w ramach XXXII Dni 
Muzyki Organowej i Kameralnej. W kolejny wtorek, 26 września w kościele Matki Boskiej Bolesnej 
(Stary kościół) o godz. 10 koncert „Dzieci – dzieciom” w wykonaniu uczniów i absolwentów klasy 
organów Elżbiety Włosek-Żurawieckiej i Stanisława Pielczyka w szkole muzycznej Szafranków. Tego 
samego dnia, w Teatrze Ziemi Rybnickiej, wieczorem (godz. 19) na finał Dni koncert zespołu Atom 
String Quartet, na pozór spokojnego, kameralnego kwartetu smyczkowego, preferującego… rytmy 
jazzowe. W kolejne wrześniowe wtorki od początku imprezy usłyszeliśmy dotąd recitale organowe 
Michała Dobrowolskiego i Ernsta Wally’ego z Austrii, zaś w niedzielę 17 września w bazylice miał 
miejsce koncert organisty Arkadiusza Popławskiego z towarzyszeniem chóru Echo z Zebrzydowic.  
W miniony wtorek 19 września w Starym Kościele wystąpiło czeskie trio muzyki barokowej (na zdj.) 
w składzie: Pavel Hromadka (trąbka), Dusan Foltyn (obój) i Tomas Thon (organy). W świątyni zgroma-
dziło się sporo miłośników kameralnego grania, a czescy artyści zakończyli koncert (na bis!) pięknym 
wykonaniem Ave Maria Giulio Cacciniego we własnym opracowaniu na trąbkę, obój i organy. Orga-
nizatorem Dni Muzyki Organowej i Kameralnej jest Teatr Ziemi Rybnickiej we współpracy z miastem  
i rybnickimi parafiami, a pieczę artystyczną nad impreza sprawuje od lat Elżbieta Włosek-Żurawiecka.
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Kulturalnym skrótem
w 23 października rybnickie muzeum i tutejszy Wydział 

Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach organizują w Kampusie szóstą 
konferencję naukową poświęconą dziejom kolei. Tym 
razem jej tematyka koncentruje się wokół Śląska. — Już 
początki kolejnictwa związane z Towarzystwem Kolei 
Górnośląskiej pokazały, jak ważny dla rozwoju wydoby-
cia węgla kamiennego był sprawny transport. W związku 
z rozwojem tego środka transportu powstawały obiekty 
dworcowe, a z czasem także liczne budynki mieszkalne 
czy kolonie pracownicze. Na Śląsku znaleźć można 
również wiele obiektów inżynieryjnych, w tym tunele 
i wiadukty o często wyjątkowym charakterze. Wielu 
kolejarzy angażowało się społecznie czy sportowo; była 
to też grupa aktywna pod względem organizacyjnym 
(np. związki zawodowe) i politycznym (np. powstania 
śląskie) — wylicza Dawid Keller z rybnickiego muzeum. 
Konferencja „Węgiel, polityka, stal, ludzie. Kolej w życiu 
Śląska” rozpocznie się o godz. 9 w auli UE w Kampusie. 
Obrady będą również transmitowane na muzealnym 
kanale portalu youTube (https://www.youtube.com/
user/Muzrybnik). W trakcie konferencji zaprezentowana 
zostanie też książka „Państwo wobec kolei żelaznych w 
Polsce” pod redakcją Michała Kapiasa i Dawida Kellera.

w Najpierw była prelekcja pt. „Deportacje Górnoślązaków 
do ZSRR w 1945 roku”, a po niej, na terenie kopalni 
Ignacy, Teatr Safo z Rydułtowskiego Centrum Kultury 
pokazał plenerowy spektakl „Jo był ukradziony”. Scena-

riusz przedstawienia wyreżyserowanego przez Katarzynę 
Chwałek-Bednarczyk powstał na podstawie wspomnień 
osób, które zostały wywiezione na wschód, a tytuł spek-
taklu zaczerpnięto z wydanej w ubiegłym roku książki 
Kazimierza Miroszewskiego i Mateusza Sobeczko „Jo 
był ukradziony. Tragedia Górnośląska. Ziemia Rybnicka”. 
Znajdziemy w niej informacje o wejściu Armii Czerwonej 
w 1945 roku i postępowaniu wojsk radzieckich wobec 
Ślązaków, ale też rozmowy z osobami deportowany-
mi lub ich rodzinami. Niektóre z nich wykorzystano  
w spektaklu, w którym zagrał też rybniczanin Remigiusz 
Michalik, pracownik ZGM-u, pasjonat historii miasta, 
związany z forum Zapomniany Rybnik i stowarzyszeniem 
Pro Fortalicum. Wcielił się on m.in. w rolę Salomona 
Morela – krwawego komendanta obozu Zgoda w Święto-
chłowicach, który mszcząc się za Holocaust znęcał się nad 
Ślązakami, uznając ich za Niemców. To kolejna mocna 
rola rybniczanina, po ubiegłorocznym spektaklu teatru 
Safo o rydułtowskiej filii obozu Auschwitz, w którym 
Michalik zagrał Lagerführera Kirchnera.

w Do 30 września w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Rybniku można oglądać wystawę malarstwa  
i rysunku Klaudii Krzysztonek pt. „Soma”. — Cykl „Soma” 
to swoista próba zrekonstruowania tak złożonego zjawi-
ska, jakim jest ludzkie ciało. Przyjmując, że jest ono istotą 
wszelkich intencji, starałam się zdefiniować rolę kobiety 
we współczesnym świecie. Oczywiście byłam świadoma 
mitów wypracowanych przez zachodnioeuropejską 
kulturę, w której ciało kobiety przez stulecia było obwa-
rowane władzą męskiego spojrzenia, zarówno z pozycji 

twórcy, jak i widza. Dążyłam zatem do jak najbardziej 
adekwatnego obrazu cielesności — mówi krakowianka 
o swoich pracach.

w W Industrialnym Centrum Kultury w Niewiadomiu 
otwarto wystawę fotografii „Okiem Boogiego”, autor-
stwa Wojciecha Bajera, muzyka, a od paru lat również 
miłośnika fotografowania. „Boogie” był w wielu krajach, 
lecz na jego zdjęciach trudno znaleźć charakterystyczne 
i najbardziej popularne wśród turystów miejsca, nie 
jest również bywalcem wielkich muzeów i parków 
przyrody. Lubi chodzić swoimi ścieżkami ze słuchaw-
kami na uszach, bo w ten sposób, jak mówi, dostrzega 
najciekawsze sytuacje, obiekty i ludzi. Wystawę można 
oglądać do 6 października.

w 12 października o 18 w Klubie Energetyka rozpocznie 
się losowanie szkolnych drużyn, które wezmą udział  
w jubileuszowej 15. edycji „Pojedynku na słowa” or-
ganizowanej przez Fundację EDF Polska. W ciągu 14 
lat odbyły się 123 koncerty konkursowe z udziałem 
zespołów z 22 szkół z całego regionu. — Impreza jest 
kuźnią talentów, bowiem wielu jej uczestników studiuje 
lub już ukończyło wyższe uczelnie artystyczne, niektórzy 
grają w teatrach lub występują na estradach, festiwalach 
i przeglądach, w telewizji czy radio — podsumowuje 
Wojciech Bronowski, dyrektor Pojedynku. Tegoroczne 
zmagania na słowa zaplanowano na 3, 10 i 17 listopada 
oraz 1 i 15 grudnia; zawsze o godzinie 12. Finał odbędzie 
się już w nowym roku, 12 stycznia.

(S)
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DKK w październiku Uniwersytet III Wieku
ul. Sobieskiego 15, tel. 32 755 79 90
Program działalności na październik

• 25 września – Egzamin (reż. Cristian Mungiu).  
• 2 października – „Wszystko albo nic” (reż. Marta 

Ferencová)
• 9 października – „Mężczyzna imieniem Ove” (reż. 

Hannes Holm) 
• 16 października – „Historia Marii” (reż. Jean-

Pierre Améris)
• 23 października – „Nauczycielka” (reż. Jan Hrebejk)
• 30 października – „Zwyczajna dziewczyna” (reż. Lone Scherfig).         (D)

• 1.10., niedziela, godz. 14.00 – 
Msza św. – Kościół akademicki;

• 2.10., poniedziałek, godz. 10.00 
– dyżur prawniczy – mec. Szczepan 
Balicki; godz. 11.00 – warsztaty 
literacko-historyczne: „Historie 
rybnickich kobiet” – Małgorzata 
Płoszaj, Beata Matuszek;

• 5.10., czwartek, godz. 11.00 – wy-
kład: „Świat w zagrożeniu: czy Zie-
mia przetrwa?” – Edmund Korzuch; 

• 12.10., czwartek, godz. 11.00 – wy-
kład: „Perełki Słowenii” – Dominika 
Pawlak; 

• 13.10., piątek, godz. 17.00 – wer-
nisaż wystawy grupy „Impresja” 
– Pilchowice, Sala wystawowa 
„Damrota 5”

• 16.10., poniedziałek, 
godz. 10.00 – dyżur 
prawniczy – mec. Gerard Kuźnik;

• 18.10., środa, godz. 12.30 – wy-
kład: „Nadczynność i niedoczynność 
tarczycy” – dr Franciszek Mazur;

• 19.10., czwartek, godz. 11.00 – 
wykład: „Nawigacja satelitarna” – dr 
Paweł Sikora;

• 26.10., czwartek, godz. 11.00 – 
wykład: „Marcin Luter, a pieniądze. 
W 500-lecie Reformacji” – prof. 
Zbigniew Kadłubek. 
Zapraszamy na wykłady wszystkie 

osoby zainteresowane danym tema-
tem, pozostałe zajęcia wg  planu wy-
wieszonego na tablicy ogłoszeń, tylko 
dla członków UTW Rybnik .

Jak co roku rybnicka jesień będzie ob-
fitowała w wiele spotkań poświęconych 
literaturze i jej twórcom. Do rozmów  
o lekturach zaprasza także Dyskusyjny 
Klub Książki.

1 9  p a ź d z i e r n i k a  
o godz. 17 (biblioteka 
główna, ul. Szafranka 
7) tematem spotkania 
będzie kryminał „Hipnoty-
zer” Larsa Keplera. Sztok-
holmski psychiatra zosta-
je poproszony o pomoc  

w przesłuchaniu nieprzytomnego 
chłopca – jedynego świadka bru-
talnego morderstwa swojej rodziny. Dawno nieprak-
tykowana przez lekarza hipnoza to jedyna szansa, 
by dowiedzieć się, kto zabił, oraz odnaleźć i ocalić 
starszą siostrę dziecka. 

26 października o godz. 16 
(filia nr 2, ul. Zebrzydowicka 30) 
zapraszamy do dyskusji o powieści 
„Słowik” Kristin Hannah. Książ-
ka opowiada dramatyczne losy 
dwóch sióstr, które w okupowanej 
przez hitlerowców Francji wybiera-
ją różne drogi walki o przetrwanie: 
jedna z bohaterek dołącza do 
ruchu oporu, druga – by ratować 

siebie i dzieci – przyjmuje wroga pod swój dach.
Zapraszamy do lektury i dyskusji!                       (m)

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

25 września, godz. 19.00 
PRZYRZECZENIE

Prod. Hiszpania/USA 2016, 
dramat, 134 min, reżyseria: 
Terry George, obsada: Oscar 
Isaac, Charlotte Le Bon.
Rok 1915, stolica Impe-
rium Osmańskiego. Michael 
przybywa do Konstantyno-
pola, by zrealizować swoje 
wielkie plany o studiach 
medycznych i zacząć życie,  
o jakim zawsze marzył. Gdy 
poznaje Anę, od pierwszej 
chwili wie, że to kobieta 
jego życia. 

2 października, godz. 19 
PODWÓJNY KOCHANEK 

prod. Belgia, Francja 2017, 
thriller, czas 110 min, reż.: 
François Ozon; obsada: Ma-
rine Vacth, Jérémie Renier. 
Młoda, wrażliwa Chloé za-
kochuje się w Paulu, swoim 
terapeucie. Kilka miesięcy 
później, gdy mieszkają już 
razem, Chloé – poznając 
kolejne fantazje erotyczne 
Paula – zaczyna odkrywać 
coraz mroczniejsze wymiary 
zarówno jego, jak i swojej 
seksualności.

9 października, godz. 19 
KONSTYTUCJA 

prod. Chorwacja, Czechy, 
Macedonia, Słowenia 2016, 
dramat/komedia, czas 90 min, 
reż.: Rajko Grlić, obsada: Nebo-
jša Glogovac, Dejan Aćimović.
W jednym budynku miesz-
kają sąsiedzi, którzy nie 
szukają ze sobą kontaktu, 
bo wierzą inaczej i różnią 
się stylem życia i pocho-
dzeniem. Łączą ich demo-
ny przeszłości, powiązane  
z trudną historią stosunków 
serbsko-chorwackich.

16 października, godz. 19 
MAUDIE

prod. Irlandia, Kanada 
2016, romans, czas 115 
min, reż.: Aisling Walsh, ob-
sada: Sally Hawkins, Ethan 
Hawke, Kari Matchett. 
Opowieść o romansie po-
między samotnikiem a kru-
chą, ale pełną energii kobie-
tą – Maud Lewis – uważaną 
za jedną z najważniejszych 
kanadyjskich malarek, która 
pragnie niezależności, by 
móc z wielką pasją malować 
swoje wyjątkowe obrazy.

23 października, godz. 19
THE SQUARE 

prod. Dania, Francja, Niem-
cy, Szwecja 2017, dramat, 
czas 142 min, reż.: Ruben 
Östlund, obsada: Claes 
Bang, Elisabeth Moss. 
Christian ma wszystko pod 
kontrolą. Jest atrakcyjnym 
mężczyzną o wielkim uroku 
osobistym. Niedawno się 
rozwiódł i lubi wdawać się 
w niezobowiązujące roman-
se, a młoda amerykańska 
dziennikarka może okazać 
się jego nowym trofeum. 

30 października, godz. 19
PO TAMTEJ STRONIE 

prod. Finlandia, Niemcy 
2017, dramat/komedia czas 
98 min, reż.: Aki Kaurismäki, 
obsada: Sherwan Haji, Saka-
ri Kuosmanen.
Mistrzowski film, w którym 
może się przejrzeć współcze-
sna Europa. Fiński pokerzysta 
marzący o własnej restauracji 
i syryjski uciekinier wierzący, że 
życie jest piękniejsze „po tam-
tej stronie”. Czy tylko w bajce 
ich nieoczekiwane spotkanie 
to początek pięknej przyjaźni?

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

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

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



— Na pomysł wydania takiej książki wpadliśmy już 
kilka lat temu. Najpierw opracowane zostały plansze  
o każdej zlikwidowanej kopalni, potem – o pozostałych 
po nich obiektach mieszkaniowych i przemysłowych. 
Prace nad książką ruszyły rok temu — mówi rybni-
czanin Ryszard Fuchs (na zdj), pomysłodawca 
książki „Jak umierały kopalnie” pod redakcją 
Andrzeja Kapłanka. 

Ignacy fedrował przez 
203 lata, Anna – 180, 
Żory – 17, a Fryderyk 
tylko 6. W naszym regio-
nie istniały też kopalnie: 
Reden, Szczęście Be-
aty, Rymer, Dębieńsko, 
Moszczenica, Morcinek 
i 1 Maja. To 11 kopalnia-
nych historii, które po-
stanowiła przypomnieć 
Fundacja Zlikwidowa-
nych Kopalń Rybnickie-
go Okręgu Węglowego, 
której szefuje Ryszard 
Fuchs. Zaprosiła więc 
do współpracy 15 osób, 

które na tych kopalniach pracowały, często je budo-
wały, kierowały ich wydobyciem, a w końcu – likwi-
dowały. Tak powstała książka pod redakcją Andrzeja 
Kapłanka, w której znajdziemy sporo zdjęć i map 
oraz 18 artykułów napisanych na bazie dokumentów 
archiwalnych oraz wspomnień świadków. Jak mówi 
Ryszard Fuchs każda kopalnia została opisana we-
dług schematu – narodziny, eksploatacja, likwidacja  
i spuścizna po jej działalności. — W książce znajdziemy 
również informacje o szlaku kopalń zlikwidowanych 

z wytyczonymi czterema trasami, które mogą stać się 
celem weekendowych wycieczek — wyjaśnia Ryszard 
Fuchs, pomysłodawca szlaku. Rybniczanin mówi też 
o kolejnych planach fundacji – o przewodniku po 
zlikwidowanych kopalniach i upamiętnieniu tragicz-
nych zdarzeń, jakie miały tam miejsce oraz o kolejnej 
książce, której bohaterami tym razem byliby ludzie,  
a nie ich zakłady pracy. Wydawnictwo „Jak umierały 
kopalnie” można kupić w księgarni Orbita, w rybnic-
kiej siedzibie SiTG przy ul. Piasta oraz na terenie Za-
bytkowej Kopalni „Ignacy”, gdzie 25 października od-
będzie się kolejna konferencja naukowo-techniczna.

M jak Miłosz
Miłośników poezji zain-

teresuje z kolei książka pt. 
„Czesław Miłosz. Inspirujące 
pragnienie Boga” autorstwa 
rybniczanki Krystyny Hoły, 
która stara się odpowiedzieć 
na pytanie, czy poezję Cze-
sława Miłosza można określić 
jako religijną, a samego poetę 
uznać za człowieka głęboko 
wierzącego. Autorka dowodzi, że w pewnym stopniu 
tak, a zainteresowanie religią Miłosz wykazywał od 
najmłodszych lat i rosło ono wraz z wiekiem noblisty. 
Krystyna Hoła prowadzi czytelnika przez historię życia 
i twórczości poety, wskazując m.in. postacie, które 
odegrały w jego życiu ważną rolę i miały wpływ na 
jego duchowe poszukiwania. Autorka jest polonistką 
i na co dzień uczy w rybnickich szkołach, a jej pasją 
jest interpretacja literacka łączona ze spojrzeniem 
chrystocentrycznym. Więcej o Krystynie Hole i jej 
twórczości na stronie http://krystynahola.pl.    (S)

Andrzej Adamczyk, który do tej pory 
pisał książki poświęcone historii kopalń, 
głównie tych, które już nie istnieją, wydał 
książkę, w której opisał dzieje swojej ro-
dzinnej parafii św. Jacka w Radoszowach. 

Kościół parafialny, w którym przez dziesięć 
lat był ministrantem, znajduje się w granicach 
miasta Rydułtowy, ale parafia obejmuje 
swym zasięgiem również część Niewiadomia 
Górnego i przysiółek Buzowice, które kiedyś 
należały do najstarszej rybnickiej parafii. 
Matki Boskiej Bolesnej. Co ciekawe Buzowi-
ce w swej historii należały do trzech różnych 
parafii. Komitet budowy kościoła w Rado-
szowach zawiązał się w 1913 roku, a pierwszy 
proboszcz pojawił się tu w styczniu 1922 roku, 
gdy kościół był już gotowy i 22 lutego tegoż 
roku został  poświęcony. Książka Andrzeja 

Kiedy Lucyna Szłapka była małym bajtlem, 
z ciekawością słuchała, jak jej starka i starzik 
rozprawiali o Śląsku. Dziś sama mówi o sobie 
„starka z Rybnika” i też lubi rozprawiać.  
O czym? Odpowiedź znajdziecie w jej 
pierwszej książce pt. „Moji pisani. Bojki, 
godki i wierszyki po ślonsku”, która właśnie 
trafiła do księgarń.

— Najpierw muszę powiedzieć, czym ta książka nie 
jest. Otóż nie jest wiekopomnym dziełem ani też wzo-
rem, jak należy pisać po śląsku, bo robię to intuicyjnie, 

posługując się gwarą, jaką zapamiętałam z domu 
rodzinnego. Starałam się też pisać prosto i zrozumiale 
nawet dla „krzoka”, a nie yno dla „pnioka”, czyli Ślon-
zoka z dziada pradziada. Czym zatem jest ta książka? 
Zbiorem moich wspomnień i doświadczeń — mówiła 
Lucyna Szłapka w Halo! Rybnik, gdzie 1 września 
odbyło się spotkanie poświęcone jej pierwszej książ-
ce. Rybniczanka przez ponad 30 lat uczyła uczniów 
najmłodszych klas w radlińskiej podstawówce, pro-
wadziła też zespoły gawędziarskie i folklorystyczne 
w Radlinie. To właśnie dla nich tworzyła swoje 

gwarowe wierszy-
ki i opowieści, ale 
pisała też teksty 
na odbywające się 

od ponad 25 lat radlińskie msze barbórkowe  
– o św. Barbarze we wonglu rzeźbionej, o ślonskim 
stroju czy o ślonskich mianach. Regularnie pisała też 
do lokalnych gazet i szkolnej gazetki „Zeflik” choćby  
o utopkach. Wreszcie dała się namówić, by zebrać to 
wszystko „do kupy”. Kiedy przyszła do rybnickiego 
urzędu miasta z rękopisem swojej książki, nie spo-
dziewała się, że dojdzie do jej wydania, podobnie 
jak przed 19 laty nie wierzyła, że zostanie laureatką 
cenionego konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”, 
w którym opowiedziała o tym, jak ciepała na szkoła 
kamieniami.

— Moja starka rozprawiali nom legendy o utopkach 
i opowiadali o Śląsku. Miałach też starzika, kiery 
z nami bajtlami tyż cołki czos rozprawiali. To były 
opowieści stąd. Jak żech się wydała, to zyskałach 
teściowo, kiero miała na każde słowo co najmniej 
jedna opowieść. Mocka rzeczy w tyj książce pochodzi 
właśnie z jej opowiadań. To historie, jakie zostały 
zapamiętane w naszej rodzinie. Są one odbiciem 
mojego życia, albo życia moich bliskich. Dlatego 
moim marzeniem byłoby, aby dzieci i dorośli czy-

Ślonsk to nie yno rolady i modro kapusta

Rybniczanie książki piszą  

11 kopalnianych życiorysów Biografia 
rydułtowsko-rybnickiej 

parafii

Lucyna Szłapka (z lewej) na-
pisała, Kazimiera Drewniok 
– zilustrowała, Adam Ryszka 
– wydał, a miasto – wspar-
ło. Tak powstała książka 
„Moji pisani. Bojki, godki  
i wierszyki po ślonsku starki 
z Rybnika”
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— To była świetna klasa — ocenia 
Aleksandra Cierniak. Nic dziwnego, 
że dawni uczniowie pięcioletniego 
Technikum Ekonomicznego w Ryb-
niku spotykają się średnio co pół-
tora roku. Ostatnie ze spotkań było 
jednak wyjątkowe, bo świętowano 
50 lat po maturze. Była okazja do 
wspomnień i odkrywania tajemnic 
sprzed pół wieku. 

50-lecie matury świętowali 8 wrze-
śnia w gronie 16 osób. Klasa „B” (1962-
1967) o profilu handlowym liczyła 
ponad 30 uczniów, w tym tylko dwóch 
chłopaków. Do matury przystąpiło 28 
osób. — Pisałam o aktualności haseł odrodzenia 
w oczach współczesnej młodzieży. Przez całe 
pięć lat nauki nie zdarzyło mi się odpisywać, ale 
na maturze już nie byłam tak konsekwentna… 
— zdradza Magdalena Gawenda, dawniej Ku-
chejda, która wciąż ma ściągi, które 50 lat temu 
przemyciła w pasku. Ten sam temat wybrała też 
Aleksandra Cierniak, która skończyła krakow-
ski AWF i przez 44 lata pracowała w rybnickim 
Transgórze. — Oczywiście na maturze trochę się 
denerwowaliśmy. Każdy z nas chciał już mieć  
w ręku ten najważniejszy wtedy papier, bo mieliśmy 
już konkretne plany na przyszłość – studia, pracę, 
a niektórzy – założenie rodziny — mówi. Panie  
z sentymentem wspominają ciemne mundurki  
z białymi kołnierzami à la Słowacki i czerwonymi 
lamówkami oraz spódnice z kontrafałdą na 12 cm.  
Nosiły też berety i obowiązkowo tarcze. Alek-
sandra Cierniak, która razem z Magdaleną Ga-
wendą zorganizowała jubileuszowe spotkanie, 
zadbała też o niespodziankę dla swoich kolegów 
– każdy otrzymał ceramiczną tarczę szkolną wzo-
rowaną na oryginale, którą na zamówienie wy-
konali uczestnicy rybnickich Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Niespodzianką dla większości były 
też wyznania dotyczące pisemnego egzaminu  

z matematyki, który zdała cała klasa. — Nasza 
matematyczka była zaskoczona, że poszło nam 
tak dobrze. Większość klasy dostała czwórki i nie 
musieliśmy zdawać ustnej matury — wspomina 
Aleksandra Cierniak, dawniej Wolnik. Okazuje 
się, że z pomocą maturzystom przyszło dwóch 
studentów z Politechniki Śląskiej, ale szczegóły 
niech zostaną słodką tajemnicą maturzystów 
z 1967 roku. Uczniowie klasy handlowej nie 
mieli balu maturalnego ani komersu, tylko 
raz byli na wycieczce klasowej w Pieninach,  
a oprócz matury musieli też napisać i obronić 
pracę z przedmiotów zawodowych. — Dziś już 
nie pamiętam dokładnego tytułu swojej pracy, ale 
wiem, że temat związany był z księgowością — 
wspomina Dorota Bienek, wieloletnia naczelnik 
wydziału inwestycji rybnickiego magistratu. 
Wychowawcą tej klasy była nieżyjąca już Irena 
Widota, nauczycielka historii. Na spotkaniu nie 
zabrakło za to nauczycielki matematyki Anieli 
Bywalec oraz Krystyny Nowackiej. — Przez trzy 
lata uczyłam ich fizyki. To była klasa jak wiele 
innych. Jak pokazuje doświadczenie, prymusi 
nie zawsze robią kariery, a wiele talentów rozwija 
się już poza szkolnymi murami — podsumowuje 
Krystyna Nowacka.                                          (S)

Jeszcze przed wakacjami, 2 czerwca, z okazji 50-lecia matury 
spotkali się absolwenci I LO im. Powstańców Śląskich. 

75 obecnych na tym wyjątkowym spotkaniu osób reprezentowało 
cztery klasy z maturalnego rocznika ’67 – jedną żeńską, jedną 
koedukacyjną i dwie męskie. Na pięćdziesiątce matury pojawili się 
również ich profesorowie: polonistka Alicja Godlewska, rusycystka 

Maria Groborz, matematyczka Czesława Pasierbek oraz uczące wtedy 
geografii Helena Boja i Małgorzata Gruczelak. Jubileuszowe spotkanie 
rozpoczęło się od mszy świętej w kościele Ojców Misjonarzy, którą 
odprawił jeden z maturzystów ks. Andrzej Simon, natomiast mniej 
oficjalna jego część odbyła się w jednej z rybnickich restauracji, a tam 
wspomnieniom nie było końca.                                                    (WaT)

Adamczyka ukazała się więc w 95. rocznicę 
poświęcenia parafialnej świątyni. Znajdziemy  
w niej wiele interesujących informacji dotyczących 
historii kościoła i parafii, ale też życia codzienne-
go oraz informacje o wszystkich księżach, którzy 
na przestrzeni tych 95 lat w radoszowskiej parafii 
pracowali i biografie wszystkich jej proboszczów. 
W książce znajdziemy m.in. przedruk z „Gościa 
Niedzielnego” z 30 sierpnia 1925 roku, w którym 
zamieszczono relację z uroczystej konsekracji 
kościoła ustanowionej dopiero co parafii przez  
ks. administratora dr. Augusta Hlonda, późniejsze-
go biskupa. Andrzej Adamczyk materiały archiwal-
ne potrzebne do wydania książki z pomocą m.in. 
samych parafian gromadził przez wiele lat. Książkę 
można kupić w rynkowej księgarni Orbita oraz  
w kancelarii parafialnej.                                (WaT)

tali ta moja książka wspólnie i tworzyli swoje wła-
sne, rodzinne historie — mówi autorka. Książkę  
z ilustracjami Kazimiery Drewniok i ze specjalną 
kolorowanką można kupić w Halo! Rybnik (30 zł) 
i w empikach na Górnym Śląsku. Znajdzie się ona 
również w każdej rybnickiej szkolnej bibliotece  
i będzie jednym z wydawnictw promocyjnych mia-
sta. — Lokalny samorząd powinien pokazywać to,  
co u nas, na Śląsku, jest wyjątkowe. Jestem zdegu-
stowany, gdy śląskość pokazuje się z poziomu nieroz-
garniętego Ecika, z którego wszyscy się śmieją. Górali 
szanuje się za gwarę, a nas Ślązaków – wyśmiewa 
— mówił Piotr Kuczera. Tymczasem, jak twierdzi 
Lucyna Szłapka, język śląski ma charakter. — Gwara 
to język serca, język domowy, bo porozumiewamy się 
nim w swoich czterech ścianach. Moje wnuczki pytają 
mnie i mojego męża, czemu tak „dziwnie” mówimy. 
One nie znają gwary – jedna mieszka za granicą, druga 
na Dolnym Śląsku – ale staramy się, żeby wiedziały, 
skąd pochodzą, znały swoje korzenie i wiedziały, że 
pewne rzeczy dla Ślązaków są bardzo ważne, jak 
choćby wiara. Muszę podziękować swoim starzikom 
i ojcom, kierzy zrobili ze mnie Ślonzoczka, bo Ślonsk 
to nie yno rolady i modro kapusta, ale każdy aspekt 
życia — twierdzi Lucyna Szłapka.                        (S)

Maturzyści po pięćdziesiątce

Pół wieku wspomnień

50 lat po maturze, a jakby czas zatrzymał się w miejscu…

Absolwenci I LO im. Powstańców Śl., którzy maturę zdawali 
pół wieku temu
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Śląskie objawienie Matki Boskiej
Spotkałem się z twierdzeniem, że jedyne objawienie Matki Boskiej na ziemiach polskich zdarzyło się w 1877 roku w miejscowości 

Gietrzwałd, koło Olsztyna na Warmii. Jednak wszystko wskazuje na to, że o wiele wcześniej maryjne objawienie miało miejsce 
na Śląsku.

Rozważania na ten temat zaczęły się od tego, 
że pewien Czytelnik zapytał mnie, czy na Śląsku 
objawiła się kiedyś Matka Boska. Nie chodziło 
mu jednak o obecność kultu Matki Boskiej  
w postaci cudownych śląskich obrazów z Piekar, 
Lubecka, Bogucic, Rud czy Pszowa. Chodziło 
mu o rzeczywiste objawienie się Maryi i jej 
przemawianie do ludzi, jak to było w La Salette 
(rok 1846), w Lourdes (1858) czy dokładnie sto 
lat temu w portugalskiej Fatimie (1917).

Dużo nad tym rozmyślałem i pierwsze, co so-
bie przypomniałem, to rzekome objawienia ma-
ryjne w Oławie na Dolnym Śląsku w 1983 roku.  
Mówię rzekome, bo nie uznane przez Kościół, 
bo ich treści były niezgodne z zasadami wiary 
katolickiej, a nawet dziwaczne. Przykłado-
wo Matka Boska miała mówić pewnemu 
człowiekowi, jakoby obecność Chrystusa  
w Eucharystii zanikała, jeżeli przyjmuje się ją 
na stojąco. A to ewidentny błąd teologiczny, 
zatem Oława nie wchodzi w grę. Nie można też 
policzyć uznanych objawień Matki Boskiej „Na 
Górce” w Szczyrku w 1894 roku. A to z proste-
go powodu, bo Szczyrk to wprawdzie obecne 
województwo śląskie, ale nie historyczny Śląsk. 
Szczyrk i cały Beskid Żywiecki to Małopolska.

W końcu jednak ustaliłem, że najprawdopo-
dobniej jedynym dotąd objawieniem maryjnym 
na Śląsku jest ukazanie się Matki Boskiej  
w miejscowości Bardo koło Kłodzka na Dol-
nym Śląsku. Wybrałem się więc, aby osobiście 
sprawdzić to miejsce, a gdy tam dotarłem, to 
odniosłem wrażenie, że sprawę objawienia 
przyćmiewa dzisiaj o wiele późniejszy kult 
cudownej drewnianej figury Matki Boskiej 
Bardzkiej w pocysterskim kościele w centrum 

miasta. Żeby jednak dostać się na miejsce 
objawień, musiałem wyjść z centrum miej-
scowości Bardo, przejść na drugi brzeg rzeki 
Nysy Kłodzkiej i wspiąć się na tamtejszą górę, 
zwaną Górą Bardzką, wysoką na 586 metrów. 
Na górskim szlaku minąłem resztki wczesno-
średniowiecznego grodziska oraz liczne kaplice 
i krzyże wotywne pisane po polsku, czesku  
i niemiecku. W końcu na szczycie góry zobaczy-
łem Kaplicę Górską, która powstała na miejscu 
owych objawień. Zdarzyły się one w 1400 roku. 
Ludzie usłyszeli i zobaczyli wtedy Matkę Boską 

płaczącą nad śląskimi nieszczęściami, mającymi 
niebawem nadejść. Chodziło o krwawe wojny 
husyckie. Zatem objawienia na Górze Bardz-
kiej były ostrzeżeniami. Jako dowód objawienia 
Matka Boska miała pozostawić na szczycie 
góry odbicie swoich rąk i stóp w kamieniu, 
co potwierdza nawet niechętny temu kultowi 
protestancki duchowny Aerulius w książce 
„Glaciographia oder Glaetzsche Chronik” 
z 1608 roku. I do dzisiaj na szczycie góry, za 
kaplicą, są tam odciśnięte ślady Matki Boskiej, 
ale widać już tylko ślady stóp. Jednak jest to 

już tylko kopia zabezpieczona kratą, 
bo wcześniejszą skałę, na której płakała 
rzekomo Maryja, pielgrzymi rozebrali, 
zabierając jej kawałeczki do domu, 
jako święte pamiątki. Mimo to jednak 
zmierzyłem jedną odciśniętą stopę, bo 
kto wie, czy czasami wykuwający tę ko-
pię nie skorzystali z jakiegoś dawnego 
rysunku, który odpowiadał rozmiarom 
stóp z czasów objawienia? Zmierzyłem 
i wyszło, że stopa jest długa na 21,5 cm, 
co numeracja europejska określa jako 
35, brytyjska 2,5, zaś amerykańska 3. 
Proszę sobie tam pojechać i sprawdzić. 
A z Rybnika do owej miejscowości 
Bardo jest równe 200 km.

Tekst i zdjęcia: Marek Szołtysek
Obraz ukazuje ludzi, którym płacząca Matka Boska ukazała się na Górze 
Bardzkiej. Miało to być w 1400 roku

Skała na Górze Bardzkiej, w miejscowości Bardo, z odciśniętą stopą Matki Boskiej, zabezpieczona żelazną kratą. Obwódkę tej stopy o długości  
21,5 cm zaznaczono na zdjęciu niebieskimi kropkami

Kaplica Górska na Górze Bardzkiej powstała obok skały, na której miała się 
ukazać Matka Boska, odciskając swoje ręce i stopy
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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

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! 

Wielki album Rybnika (cz. 154)

ZDJĘCIE nr 154/3: Pre-
zentujemy ponownie ry-
sunek z domniemanym 
wyglądem Króla Zdrowio, 
jak nazywano rybnickiego 
kupca, który w połowie 
XX wieku na rybnickim 
targowisku handlował 
preparatem „Kura-min”. 
Człowiek ten bardzo dow-
cipnie zachwalał swoje 
produkty i był w Rybni-
ku powszechnie znany. 
Pisaliśmy o tym w po-
przedniej „GR”, ale ciągle 
czekamy na wspomnienia 
rybniczan o tej osobie. Nie 
wiemy przykładowo, jak 
się Król Zdrowio nazywał. 
A oto informacje, jakimi 
Czytelnicy już się z nami 

podzielili: Pan Józef Tkocz 
z ul. Tkoczów z Rybnika 
opowiedział: „Król Zdro-
wio mieszkał w Rybniku 
w okolicach obecnej ul. 
Prostej, w barakach, po 
prawej stronie za wieżą ci-
śnień. Miał pięcioro dzie-
ci. W 1949 roku tuż przed 
Wigilią dzieci były same 
w domu i wybuchł tam 
pożar, w którym zginęło 
jedno z nich. Po tym „wy-
goraniu chałupy” wypro-
wadził się, ale nie wiem 
dokąd. Nie wiem też, jak 
się nazywał naprawdę. Ja 
zaś — mówi Józef Tkocz 
— widziałem pożar tego 
domu Króla Zdrowio, bo 
była wielka łuna i jako cie-

kawy chłopak poszedłem 
zobaczyć, co się dzieje”.

Pani Ewa z Rybnika na-
pisała: „Jestem z roczni-
ka 1953 i nigdy nie spo-
tkałam Króla Zdrowio, 
ale jako dziecko słysza-
łam od mamy, że chodził 
taki chop i sprzedowoł 
na torgu KURAMIN. Ja 
zapamiętałam taki wier-
szyk: „Kuramin – dzia-
ło na szlag. Trzi krople 
na wata, posmarować 
glaca, za trzi dni włosy 
rosnom”. Mama wspo-
minała, że ten Kuramin 
mioł być na wszystko; 
mówiła to oczywiście ze 
śmiechem”.

154/3

ZDJĘCIE nr 154/1: Tę fotografię wykona-
łem osobiście w 1992 roku i pokazuje ona, 
jak zasłużony dla Rybnika profesor Libura na 
spacerze kupuje sobie torebkę popcornu na 
rogu rybnickiego Rynku z ulicą Sobieskiego. 

A ów Innocenty Libura (1901-
1993) to pedagog, społecznik 
i działacz Związku Harcerstwa 
Polskiego, Ligi Ochrony Przyrody, 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Kra-
joznawczego i Towarzystwa Miłośników 
Rybnika, publicysta i autor książek. Mieszkał 
na ul. św. Antoniego, a jego grób jest na 
rybnickim cmentarzu.

ZDJĘCIE nr 154 /2: To zdjęcie zostało zna-
lezione w pewnej rybnickiej szufladzie. Nie 
jest pewne, czy zostało zrobione w Rybniku. 
Fotografia była na odwrocie opisana tylko 
datą – 1941. A ten wojenny czas potwier-
dza rodzaj fryzury uchwyconej na zdjęciu 
kobiety. Również wózek dziecięcy, na który 
mówiono wówczas „korbwaga”, pochodzi 
z tego okresu.

154/1

154/2
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mł.asp. Rafał Słota
Telefony: 32 439 55 24 
lub 723 651 062
e-mail: dzielnicowy.
rybnikboguszowi-
ce29@rybnik.ka.poli-
cja.gov.pl
Rewir: dzielnice: Gotar-
towice, Ligota – ulice: 
Bagnista, Boguszowic-
ka, Buchalików, Ciasna, 
Fabryczna, Gotarto-
wicka, Henryka Sienkiewicza, Ignacego 
Łukasiewicza, Jaśminowa, Jemiołowa, 
Jutrzenki, Karola Miarki (61-75, 42-74), Ks. 
Henryka Groborza, Ligocka, Niska, Osiedle 
Różane, Partyzantów, Pochyła, Pogodna, 
Porucznika Kazimierza Ogrodowskiego 
(17-23, 36-46), Radosna, Samotna, Spo-
kojna, Stefana Żeromskiego (1-53, 2-40), 
Studzienna, Sygnały, Szybowcowa, Tadeusza 
Rejtana, Walerego Wróblewskiego, Wąska, 
Wolna (41-245a, 36-242), Zakątek, Zapłocie, 
Zbożowa, Zgodna, Ziołowa, Zuchów, Żorska 
(85-345, 60-378).

sierż.szt. Daniel Witkowski
Telefony: 32 439 55 25 
lub 723 651 008
e-mail: dzielnicowy.
rybnikboguszowi -
ce25@rybnik.ka.poli-
cja.gov.pl
Rewir: dzielnica Bogu-
szowice Osiedle – ulice: 
Józefa Lompy, Patrio-
tów.

Komendant rybnickiej policji insp. Teofil Marcinkowski zachęca mieszkańców do współpracy 
z dzielnicowymi, czyli policjantami przypisanymi do konkretnych dzielnic i obszarów miasta. 

To ich należy informować o wszelkich zagrożeniach oraz uciążliwych i niepokojących sytuacjach, 
występujących w naszym otoczeniu, o problemach sąsiedzkich czy złym oznakowaniu ulic. By ten 
kontakt ułatwić, przedstawiamy sylwetki rybnickich dzielnicowych, z którymi mieszkańcy mogą się 
skontaktować telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając maila. 

Nasi 
dzielnicowi

asp.szt. Adam Waśka
Telefony: 32 439 55 24 
lub 723 650 427
e-mail: dzielnicowy.
rybnikboguszowi-
ce23@rybnik.ka.poli-
cja.gov.pl
Rewir: dzielnice: Kło-
kocin, Stare Boguszo-
wice – ulice: Błękitna, 
Bracka, Chłodna, Dę-
bowa, Gospodarcza, Gronowa, Jesienna, 
Kłokocińska, Komunalna, Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego, Mokra, Oskara Kolberga, Plac 
Emila Pawlasa, Poligonowa, Przejazdowa, 
Przez Zwał, Rajska (1-79), Rybna, Rycerska, 
Skośna, Sołtystwo, Spacerowa, Stanisława 
Małachowskiego, Strażacka, Świętego 
Wawrzyńca, Urocza, Włościańska, Zadumy, 
Ziemska, Żniwna.

mł.asp. Artur Kubica
Telefony: 32 439 55 22 
lub 723 651 060
e-mail: dzielnicowy.
rybnikboguszowi-
ce19@rybnik.ka.poli-
cja.gov.pl
Rewir: dzielnica Chwa-
łowice (górne) – ulice: 
1 Maja (1-90), Anny 
Stefek, Bolesława Pru-
sa, Działkowców, Józefa Stawiarza, Józefa 
Szulika, Kamienna, Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego, Kożdoniów, Księdza Jana 
Śliwki, Kupiecka, Nowa, Obywatelska, Ra-
dziejowska, Wjazdowa, Zwycięstwa.

asp. Gracjan Gutowski
Telefony: 32 439 55 24 
lub 723 650 975
e-mail: dzielnicowy.
rybnikboguszowi-
ce28@rybnik.ka.poli-
cja.gov.pl
Rewir: dzielnice: Paru-
szowiec, Piaski – ulice: 
Cicha, Juliusza Słowac-
kiego, Karola Miarki 
(1-59, 2-40), Kosmonautów, Kosynierów, 
Krucz, Księdza Henryka Groborza, Marii 
Konopnickiej, Mikołowska (61-113, 82-142), 
Orla, Porucznika Kazimierza Ogrodowskiego 
(1-17, 2-36), Przemysłowa, Przyjaźni, Pta-
sia, Sadowa, Słoneczna, Sosnowa, Stara, 
Stawowa, Wolna (1-41, 2-34) Wronia, Za 
Torem, Żelazna.

12 grup z całego regionu wystąpi  
w finale pierwszej edycji festiwalu 
teatralno-kabaretowego „Śląski Konsek”. 
Przegląd związany ze śląską kulturą 
organizuje Fundacja EDF Polska.

Specjalnie na potrzeby festiwalu pisarz, 
dziennikarz i historyk Marek Szołtysek napisał 
scenariusz ,,Ślązoków spod rajskiego drzewa” 
składający się z dziesięciu satyrycznych scenek. 
Każda z teatralno-kabaretowych grup – m.in. 
z Tychów, Jastrzębia, Gliwic, Raciborza, Czer-
nicy, Chorzowa i Rybnika (2) – przedstawi ich 
własną adaptację. Premierowe przedstawienia 
w komediowej konwencji będzie można obej-
rzeć 29 października o 14 w Klubie Energe-
tyka Fundacji EDF Polska. Podczas festiwalu 
wystąpi też kapela Krzikopa i zaprezentowane 
zostaną obrazy śląskiego artysty intuicyjnego 
Jarosława Kassnera.                                     (S)

Konsek 
do konska

MOSiR poleca
KAMIEŃ EXTREME w nowej formule – biegowy tor prze-
szkód w terenie z akcentami strażackimi, przygotowany 
przez rybnickie jednostki OSP. Termin: 8 października 
(ośrodek w Kamieniu).

Turniej bokserski o Puchar Prezydenta Rybnika – termin:  
14 i 15 października – hala w Boguszowicach.

Dzień otwarty BUSHIDO – wszystkie usługi rekreacyjne za 
1 zł: sauna, siłownia, maraton fitness, treningi personalne, 
bezpłatne porady fizjoterapeutów oraz trenerów personal-
nych i dużo ciekawych atrakcji. Termin: 14 października, 
od godz. 10 do 18. 

Olimpiada Malucha – gry, zabawy, konkursy, wyścigi i 
zawody dla dzieci z najmłodszych klas (I-III) szkół podsta-
wowych. Termin: 21 października, hala w Boguszowicach.

Mityng pływacki – zawody pływackie organizowane wspól-
nie z Rybnickim Młodzieżowym Klubem Sportowym. Termin: 
28 października, pływalnia Akwarium w Boguszowicach.

Akademia Biegania – wtorki i czwartki godz. 17.45 (grupa I),  
18.45 (grupa II), 19.45 (grupa III); stadion lekkoatletyczny.

Akademia Nordic Walking – poniedziałki i środy godz. 18; 
stadion lekkoatletyczny.

Szczegóły wszystkich imprez, regulaminy, zapisy na stronie 
internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ryb-
niku (www.mosir.rybnik.pl).
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Drużyna polskich juniorów z rybniczaninem 
Kacprem Woryną w składzie wygrała finał Drużyno-
wych Mistrzostw Świata Juniorów na żużlu, który 2 
września odbył się na Stadionie Miejskim w Rybniku.

Drugie miejsce zajęła drużyna Australii, dla której 
punkty zdobyli m.in. Max Fricke i Brady Kurtz, którzy w 
tym roku jeździli w drużynie ROW-u Rybnik. Brąz wywal-
czyli młodzi Duńczycy prowadzeni przez Hansa Nielsena, 
jednego z najlepszych zawodników w historii speedwaya, a 
bez medalu wyjechali z Rybnika młodzi Anglicy.

To był 13. finał DMŚJ; młodzi Polacy na najwyższym 
stopniu podium stanęli już po raz dziesiąty, a po raz drugi 
stało się to w Rybniku. Po tym, jak etatowi młodzieżowi 
kadrowicze Bartosz Zmarzlik (Gorzów) i Paweł Przed-
pełski (Toruń) wyrośli z wieku juniora, Rafał Dobrucki, 
trener kadry juniorów, był zmuszony wystawić mocno 
odmłodzoną drużynę. Jej skompletowanie nie było trudne, 
bo jeśli chodzi o juniorów, sytuacja na krajowym podwórku 
jest bardzo klarowna. Od początku było wiadomo, że 
w Rybniku pojedzie Kacper Woryna (21 lat), najlepszy 
młodzieżowiec gospodarza turnieju finałowego ROW-u 
Rybnik. Na szczęście stało się to naturalną koleją rze-
czy, bo Woryna, już ostatni sezon jeżdżący jako junior, 
bardzo dobrze spisywał się w meczach ligowych i będąc 
najlepszym juniorem PGE Ekstraligi, sam zapewnił sobie 
miejsce w kadrze. Dołączyli do niego wychowankowie Unii 
Leszno Bartosz Smektała (19 lat) i Dominik Kubera (18 
lat) – dwaj najlepsi zawodnicy finału mistrzostw Polski ju-
niorów, który w lipcu odbył się na rybnickim torze (Woryna 
zajął w nim trzecie miejsce) oraz Maksym Drabik (19 lat) 

ze Sparty Wrocław. Rezerwowym, 
który – jak się okazało – nie miał 
okazji wystąpić w finale, został 
gorzowianin Rafał Karczmarz (18 
lat). Jeśli chodzi o średnią wieku, 
Polacy byli najmłodszą drużyną 
rybnickiego finału, nieco starsi 
byli Duńczycy i Anglicy, a najstarsi 
Australijczycy, choć różnice były 
oczywiście niewielkie.

Od początku było wiadomo, że najgroźniejszymi rywa-
lami Polaków będą Australijczycy. Już w pierwszym biegu 
finału Brady Kurtz, który w tym sezonie pojechał awaryjnie 
(dziury w składzie w wyniku kontuzji) dwa mecze w bar-
wach ROW-u, zdołał pokonać drugiego na mecie Kacpra 
Worynę. Australijczycy dotrzymywali naszym juniorom 
kroku do 10. biegu, w którym Worynę pokonał jeszcze 
Jack Holder, ale w drugiej połowie 20-biegowych zawodów 
polska młodzież najpierw szybko odrobiła straty (wygrana 
Kubery), a potem dość regularnie powiększała przewagę. 
Po 18. wyścigu, w którym Kurtz był pierwszy, a niezawodny 
dotąd Smektała drugi, Polacy mogli się już cieszyć z tytułu 
mistrzów świata. Kacper Woryna zakończył finał dwoma 
zwycięstwami, stając na najwyższym stopniu podium z 
dorobkiem 10 pkt. — To był trudny turniej z bardzo młodą 
kadrą — powiedział po finale trener Rafał Dobrucki. 

Sukces naszej młodej reprezentacji cieszy i niewątpli-
wie mamy utalentowaną młodzież. Ale nie sposób nie 
zauważyć sprzętowej przewagi naszych żużlowców nad 
rywalami. Trudno przypuszczać, by młodzi Anglicy czy 

Duńczycy jeżdżący w swoich rodzimych ubogich ligach 
byli w stanie zainwestować w silniki takie pieniądze 
jak ich rówieśnicy z Polski, ścigający się w najbogatszej 
lidze świata. Publiczność zobaczyła kilka interesujących 
wyścigów, ciesząc się z mistrzostwa, wysłuchała Mazurka 
Dąbrowskiego, a na zakończenie finału obejrzała efek-
towny pokaz sztucznych ogni. 

16 września drużyna polskich juniorów z Kacprem 
Woryną w składzie zdobyła kolejne złoto, wygrywając w 
Krośnie finał Drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów.

Wyniki: 1. Polska – 47 (Smektała – 14/3,3,3,3,2; Woryna 
– 10/2,d,2,3,3; Drabik – 13/ 3,1,3,3,3; Kubera – 10/2,1,3,2,2; 
Karczmarz – ns); 2. Australia – 37 (J. Holder – 12/2,3,3,2,2; 
M. Fricke – 7/3,0,1,2,1; J. Pickering – 6/1,3,0,1,1; B. 
Kurtz – 12/3,2,1,3,3; J. Lidsey – ns); 3. Dania – 27 (J. 
Jeppesen – 3/0,1,2,0,-; A. Lyager – 4/1,1,2,0,-; M.B. An-
dersen – 6/0,3,1,-,1,1; P. Hansen – 1/0,-,-,-,1; F. Jakobsen 
– 13/2,4!,2,3,2); 4. Wielka Brytania – 13 (R. Lambert – 9/ 
1,2,4!,1,1,0; A. Ellis – 2/2,0,0,0,0; J. Bates – 1/ 1,0,0,0,0; D. 
Bewley – 0/d,-,0,-; E. Perks – 1/ 1,0). 

Rozwód z trenerem
Po względnie udanym początku ligi piłkarze ROW-u 

1964 Rybnik z pięciu kolejnych spotkań przegrali 
cztery, a jedno zremisowali. Na reakcję władz klubu 
nie trzeba było dłużej czekać. 18 września poinformo-
wano o zakończeniu współpracy z trenerem Piotrem 
Piekarczykiem, który prowadził zespół od 3 paździer-
nika 2016 roku.

W czasie trzech kolejnych meczów drużynę ma prowadzić 
dotychczasowy asystent trenera, były piłkarz ROW-u Roland 
Buchała. Ostatni mecz rybniczanie wygrali 19 sierpnia, 
kiedy to na swoim boisku pokonali 4:2 Wisłę Puławy (po 9 
kolejkach 10. miejsce w tabeli). Po kolejnych pięciu meczach 
podopieczni trenera Piekarczyka z dorobkiem 8 pkt wylądo-

wali na 14. miejscu tabeli, mając ledwie punkt przewagi nad 
trzema pierwszymi drużynami ze strefy spadkowej.

W trzech pierwszych wrześniowych pojedynkach pił-
karze ROW-u zdobyli tylko punkt, remisując 8 września, 
po trzech porażkach, 2:2 na własnym stadionie z ekipą 
Rozwoju Katowice. Bramki dla rybniczan zdobyli Damian 
Koleczko oraz Mariusz Muszalik, który pewnie wykorzystał 
w końcówce meczu rzut karny, doprowadzając do remisu. 
W ostatnim spotkaniu, przed zamknięciem tego wydania 
„GR”, rybniczanie znów przegrali na wyjeździe, tym razem 
1:3 z Legionovią Legionowo. Honorową bramkę dla ROW-u 
zdobył Mariusz Krotofil. Już po zamknięciu tego wydania, 23 
września, w kolejnym meczu wyjazdowym nasi piłkarze mieli 
się zmierzyć z GKS-em Bełchatów (5. miejsce, 14 pkt). Do 
tej pory w pięciu meczach wyjazdowych zdobyli oni zaledwie 

1 pkt (pierwszy mecz sezonu 
z ŁKS-em Łódź 0:0).

(MF)
Najbliższe mecze w Ryb-

niku: piątek 29 września, 
godz. 19: ROW – Gwardia 
Koszalin; sobota 14 paździer-
nika, godz. 17: ROW – Gryf 
Wejherowo; niedziela 29 paź-
dziernika, godz. 12: ROW 
– Stal Stalowa Wola.

U d a n y  r y b n i c k i  f i n a ł 

Kontrowersyjna 
weryfikacja

12 września Polska Agencja Dopingowa 
POLADA ukarała żużlowca ROW-u Ryb-
nik Rosjanina Grigorija Łagutę za stoso-
wanie dopingu (przyłapany 11 czerwca na 
stosowaniu meldonium) 24-miesięcznym 
zawieszeniem. Zawodnikowi przysługuje 
prawo złożenia odwołania od tej decyzji; ma 
na to 21 dni od otrzymania postanowienia 
tzw. panelu dyscyplinarnego POLADY wraz 
z uzasadnieniem, z kolei agencja ma na to 
30 dni. Już jednak trzy dni później ukazał się 
komunikat weryfikacyjny żużlowej Ekstrali-
gi. Stosowny organ spółki anulował punkty 
zdobyte przez Łagutę w czerwcowym meczu 
z Włókniarzem Częstochowa. Tym sposobem 
wygrana ROW-u i to za 3 pkt meczowe (2 
pkt + bonus) zmieniła się w porażkę. W 
konsekwencji rybnicki zespół spadł na ostat-
nie miejsce w tabeli, czego konsekwencją 
jest degradacja do I ligi. Włodarze klubu 
– twierdząc, że Ekstraliga bezpodstawnie 
zweryfikowała wynik tego meczu, skazując 
ROW na degradację – odwołali się od decyzji 
weryfikacyjnej spółki. Odwołaniem tym miał 
się zająć Trybunał Polskiego Związku Mo-
torowego, który miał się zebrać w piątek 22 
września. Sprawa jest mocno zawiła i trudno 
przewidzieć, kiedy nastąpi jej faktyczny finał.

Za chwilę bramkarz Rozwoju sfauluje 
Sebastiana Musiolika, a rzut karny na 
bramkę dającą gospodarzom remis i 1 
pkt zamieni Mariusz Muszalik

Złota drużyna rybnickich juniorów, pierwszy z lewej rybniczanin Kacper Woryna
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Sporty alternatywne
Przez dwa dni, 15 i 16 września, 

na boiskach piłkarskich obok 
kąpieliska Ruda trwał zorgani-
zowany po raz pierwszy przez 
miasto i MOSiR Alter Sport Fe-
stiwal, pomyślany jako przegląd 
alternatywnych form aktywności 
ruchowej. W jego trakcie m.in. 
działające w mieście kluby i stowa-
rzyszenia prezentowały swoje mniej 
popularne, a czasem wręcz niszowe 
dyscypliny sportu czy rekreacji, jak: 
bejsbol (Silesia Rybnik), tchoukball 
(Ursus Rybnik), unihokej (Rybnik 
Bruins), taekwondo (Rybnicki Klub 
Taekwon-do Feniks-Arete) czy street 
workout (Ekipa z Rybnika). Ale nie 
zabrakło również przedstawicieli 
mniej alternatywnych sportów i swoje 
dyscypliny zaprezentowali również 
m.in. dżudocy z Kejza Team czy 
bokserzy i koszykarki z Rybnickiego 
Młodzieżowego Klubu Sportowego. 
Ci, którzy wybrali się na ASF, mieli też 
do wyboru różnego rodzaju ruchowe 
atrakcje z tą najbardziej ekstremalną 
– skokiem na bungee. Nie dopisała 
tylko pogoda.

Skutery po raz pierwszy
Blisko 40 zawodników z Polski, Niemiec i Czech wystarto-

wało 16 września w piątej finałowej rundzie mistrzostw Polski 
w wyścigach skuterów wodnych, która odbyła się na wodach 
Zalewu Rybnickiego, w okolicach molo sąsiadującego z terenami 
Fundacji EDF Polska. To pierwsze takie zawody rozegrane na ryb-
nickim morzu, nic więc dziwnego, że ściągnęły nad zalew sporą grupę 
obserwatorów. Zorganizował je Yacht Club Rybnik i działająca przy 

nim sekcja Moto H2O Rybnik, której zawodnikami są całkiem już 
doświadczeni zawodnicy Dariusz Gryt i Jacek Biskupek, którzy wiosną 
tego roku w ramach charytatywnej akcji Płyniemy, Polsko opłynęli 
prawie pół Polski. Dariusz Gryt w mistrzostwach kraju ściga się od 
1999 roku. W tym roku w generalnej klasyfikacji klasy Run Stock (sku-
ter – 300 KM, 360 kg) zajął piąte miejsce. Dla jego klubowego kolegi 
Jacka Biskupka były to czwarte mistrzostwa i pierwsze po dwuletniej 
przerwie. W klasie Run Spark (110 KM, 180 kg) zajął on ostatecznie 
drugie miejsce, zdobywając tytuł wicemistrzowski. W Rybniku ścigali 

się również zawodnicy drugiego rybnickiego zespołu 
4JetTeam Rybnik Marcin Węgrzyk (5. miejsce w kla-
sie Run Spark) i debiutant Patryk Kolenda. Z kolei  
w zorganizowanych przy okazji zawodach kobiet zwy-
ciężyła 15-letnia Amanda Karasek z ATVJet Rybnik.

Yacht Club Rybnik i Moto H2O Rybnik przy-
mierzają się jeszcze do zorganizowania na ciepłych 
wodach zalewu zawodów mikołajkowych.

W niedzielę 27 sierpnia odbyła się jubileuszowa, 
dziesiąta edycja wyścigu kolarskiego dookoła Rybnika. 
Na trasie liczącej 60 km w dwóch wyścigach, przy sło-
necznej – choć nieco wietrznej – pogodzie rywalizowało 
łącznie blisko 170 kolarzy amatorów.

Wespół z Fundacją EDF Polska Tour de Rybnik zorga-
nizował, jak co roku, jego pomysłodawca Robert Słupik; 
pomogło miasto i wolontariusze. — Po kiepskich doświad-
czeniach związanych z organizacją wyścigu pod auspicjami 
Polskiego Związku Kolarskiego, gdy w wyścigu wzięła udział 
tak naprawdę garstka kolarzy posiadających licencje PZKol, 
postanowiłem wziąć rozbrat ze związkiem i zorganizować 
wyścig dla amatorów, którzy chętnie biorą udział w takich 
wyścigach i przynajmniej doceniają starania organizatorów — 
mówi Robert Słupik, organizator Tour de Rybnik. Podkreśla 
też liczny udział rybniczan; w obu wyścigach wystartowało 
ich w sumie 30. — Większość z nich przygotowuje się i startuje 
w ciągu roku tylko w tym jednym, rybnickim wyścigu — tłu-
maczy Słupik.

W ubiegłym roku TdR m.in. ze względu na remonty dróg 
w naszym mieście odbył się poza Rybnikiem, a jego trasa 
wiodła głównie ulicami gminy Lyski. W tym roku wyścig 
wrócił do Rybnika, a kolarze rywalizowali na trasie bardzo 
zbliżonej do tej z roku 2015 (6 rund po 9,7 km), tyle że po-
konując ją w odwrotnym kierunku, czyli na metę usytuowaną 
na ul. Rudzkiej, na wysokości Kampusu, wjeżdżali od strony 
Starego Kościoła i ścisłego centrum, a nie jak dotąd od 
strony ul. Kotucza. — Obawiając się kłopotów na skrzyżo-
waniu ul. Rudzkiej z remontowaną Kotucza, zdecydowałem, 

że kolarze pojadą w 
drugą stronę, tak by 
mieli zagwarantowa-
ny bezpieczny wjazd 
na ostatnią prostą wyścigu — tłumaczy Robert Słupik. Trasa 
pokonywana w odwrotnym niż dotąd kierunku była nieco 
łatwiejsza, bo ścigający się kolarze nie musieli pokonywać 
selektywnego, długiego podjazdu na ul. Zebrzydowickiej, 
tylko zjeżdżali tam sobie z górki.

W pierwszym przedpołudniowym wyścigu rywalizowali 
młodzieżowcy (orlik), seniorzy (elita) oraz dziewczyny; 
peleton liczył w sumie ponad 60 kolarzy, ale do mety dotarło 
ich 55 plus cztery panie. Pierwszy na mecie zameldował 
się 25-letni Patryk Domagała, student z Mikołowa (BIKE 
Atelier Team Zabrze), który kiedyś wyczynowo ścigał się w 
barwach Legii Warszawa. 60 km pokonał w czasie 1:21:40, 
osiągając średnią prędkość 44,08 km/h (dotąd wynosiła ona 
zazwyczaj ok. 42 km/h).

— Trasa była krótka, ale dość trudna technicznie i 
dynamiczna, bo po każdym zakręcie trzeba było na nowo 
rozkręcać prędkość — mówił na mecie wyścigu, przyznając, 
że w podobnych wyścigach ściga się praktycznie co tydzień. 
Najpierw przeskoczył z peletonu do trójki uciekinierów, z 
którą wypracował sporą przewagę. Potem pierwszy wjechał 
w ostatni zakręt, mocno nacisnął na pedały i finiszował 
właściwie niezagrożony.

Spośród skromnego grona dziewcząt pierwsza finiszowała 
24-letnia Dominika Kamińska. Jedyna startująca rybniczan-
ka Lucyna Wagner (36 lat) zajęła czwarte miejsce.

W drugim wyścigu, który 
rozpoczął się w samo południe, 
ścigali się już wyłącznie popu-
larni mastersi, czyli mężczyźni 
mający 30 lat i więcej. Zwyciężył 
jeden z pięciu startujących 
30-latków Tomasz Gajek, któ-
ry uzyskał czas tylko o jedną 
sekundę gorszy (1:21:41) od 
zwycięzcy pierwszego wyścigu. Co ważne, w peletonie było 
aż 23 kolarzy mających 50 lat i więcej i tylko pięciu z nich 
nie ukończyło wyścigu. Najstarszym uczestnikiem tegorocz-
nego Tour de Rybnik był urodzony w roku 1948 Zbigniew 
Czachura z Imielina (1:32:10).

Pierwszy jubileusz rybnickiego wyścigu kolarskiego 
skłania do podsumowań. Nie ulega wątpliwości, że ściga-
nie na najwyższym poziomie rybniczanie mogli oglądać w 
czasie tych kilku edycji, gdy Tour de Rybnik był rozgrywany 
w ramach Proligi i do Rybnika zjeżdżały polskie grupy 
zawodowe. Po raz ostatni było to w roku 2014. Niestety, 
obecnie w krajowym wydaniu Proliga już się nie odbywa, 
a z kolei organizowanie wyścigu pod auspicjami PZKol też 
niczego nie gwarantuje. Wygląda więc na to, że w dzisiejszych 
realiach organizowanie dobrze przygotowanego wyścigu dla 
amatorów z Rybnika i regionu to optymalne rozwiązanie.

Bejsboliści walczą o mistrzostwo
Po raz pierwszy od 2004 roku bejsboliści Silesii Rybnik 

awansowali do finału ekstraligi i walczą o mistrzostwo Polski. 
W półfinale szybko uporali się z Baronami z Wrocławia, wygry-

wając najpierw oba mecze na swoim boisku, a potem gładko 9:0 
pierwszy mecz wyjazdowy. W finale Silesia zmierzy się z obrońcą 
tytułu Centaurami Warszawa, drużyną rozgrywającą swoje mecze 
w Kutnie. W sezonie zasadniczym rybniczanie wygrali z Centau-
rami trzy mecze, a jeden przegrali, ale wtedy wszystkie spotkania 

rozegrano na boisku w rybnickiej Ligockiej Kuźni. Mistrzem Polski 
zostanie drużyna, która wygra trzy mecze. Pierwsze dwa pojedynki 
zaplanowano na 23 i 24 września na godz. 12 w Rybniku, ale zacho-
dziła obawa, że po deszczowym tygodniu boisko Silesii nie będzie się 
nadawać do gry. Decyzję co do weekendowych meczów sędziowie 
mieli podjąć w piątek. Gdy zamykaliśmy to wydanie „GR”, nie było 
jeszcze wiadomo, kiedy odbędą się mecze w Kutnie. W tym roku w 
drużynie Silesii występuje m.in. dwóch Japończyków: Ryoma Wa-
tanabe i Ryosuke Sato. Ostatni tytuł mistrza Polski Silesia Rybnik 
zdobyła 30 lat temu. Trzymamy kciuki!

Wyścig w drugą stronę
10. Tour de Rybnik

Peleton mastersów jubileuszowego, rybnickiego wyścigu

Z w y c i ę z c a  1 0 .  To u r  
de Rybnik Patryk Domagała
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Na skuterach ścigano się na Zalewie Rybnickim po raz pierwszy,  
ale na pewno nie ostatni
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Blisko 5 tys. osób wybrało się 9 września na Stadion 
Miejski, by obejrzeć Legendarny Kosmiczny Mecz, czyli 
zabawową potyczkę gwiazd sportu, kabaretu i telewizji. 

Gwiazdy zagrały w piłkę nożną, ale też ścigały 
się na skuterach. Próbkę swoich możliwości 
zaprezentowali przedstawiciele sportów moto-
rowych – żużlowiec Kacper Woryna, który zna 
rybnicki tor jak własną kieszeń, i rajdowy mistrz 
Europy Kajetan Kajetanowicz, który po raz 
pierwszy kręcił tu bączki swoim subaru.

W charytatywnej imprezie zorganizowanej 
przez fundację Piątka, stworzoną przez pięciu 

członków rybnickiego Kabaretu Młodych Panów, wzięli 
udział m.in.: Adam Małysz (skoki narciarskie), piłkarze: 
Marcin Wasilewski, Jerzy Brzęczek i Radosław Gilewicz, 

kabareciarze: Ewa Błachnio, Tomasz Jachimek i KMP 
oraz Ireneusz Bieleninik i raper Mioush. Był też prezes 
rybnickich żużlowców Krzysztof Mrozek i trener piłkarzy 
Piotr Piekarczyk.

Mecz wygrali sportowcy, a konkurs rzutów karnych kaba-
reciarze, później i jedni, i drudzy byli do dyspozycji widzów, 
rozdając autografy i pozując do zdjęć. W czasie kosmicznego 
meczu wolontariusze zbierali też do puszek pieniądze dla 
niepełnosprawnej rybniczanki Moniki Orzeł; zebrali 1.497 zł.

Jak informuje Marek Grecicha z fundacji Piątka, 
wkrótce zostanie zorganizowana konferencja prasowa, 
w czasie której twórcy fundacji podsumują pierwszy rok 
jej działalności. Wtedy też dowiemy się, na co konkretnie 
zostaną przekazane zyski z Kosmicznego Meczu.

Krótko i szybko
22 września, już po zamknięciu tego wydania „GR”, na Stadio-
nie Miejskim miał się odbyć finał Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski Par Klubowych na Żużlu.

e
Na 24 września zaplanowano kolejną edycję MTB Race Maroko-
Nowiny, która tradycyjnie miała się odbyć w kompleksie leśnym 
na skraju osiedla Nowiny. 

e
30 września o godz. 14 na polu golfowym przy Obwiedni 
Północnej (vis-à-vis Castoramy) rozpocznie się Dzień otwarty 
organizowany przez Rybnicki Klub Golfowy. Szczegóły w 
internecie (www.rybnikgolf.pl oraz na Facebooku – Rybnicki 
Klub Golfowy).

e
Na XII Międzynarodowych Mistrzostwach Śląska Kobiet 
w boksie dobrze wypadły zawodniczki RMKS-u Rybnik. 
Broniąca tytułu Oliwia Buchta nie dała rywalkom żadnych 
szans i ponownie zdobyła złoto, pokonując w finale Niemkę – 
Karolinę Delmańską. Anna Pierchała udział w mistrzostwach 
zakończyła na ćwierćfinale, w którym przegrała z mistrzynią 

Węgier. W zawodach wystartowało 216 zawodniczek z 21 
krajów. 

e
We Wrocławiu podczas inaugurującego sezon turnieju 
Pucharu Polski juniorów młodszych (do 17 lat) szermie-
rze z RMKS-u Rybnik zdobyli trzy medale: złoty, srebrny 
i brązowy. W szpadzie dziewcząt wystartowało 114, na-
tomiast w szpadzie męskiej 127 szermierzy z całej Polski. 
Bezkonkurencyjna okazała się Kinga Zgryźniak, która w 
finale 15:13 pokonała swoją koleżankę klubową Beatę 
Pękałę. Liderka rankingu do lat 17 Polskiego Związku Szer-
mierczego Alicja Klasik zajęła 9. miejsce. Po tym turnieju 
rybniczanki zajmują trzy pierwsze miejsca w rankingu 
juniorek młodszych PZSzerm. W szpadzie męskiej Marcin 
Tumas dopiero w półfinale przegrał z późniejszym zwy-
cięzcą Karolem Noganowiczem z Kolejarza Wrocław. Ten 
brązowy medal to aktualnie największe dotychczasowe 
osiągnięcie młodego zawodnika z RMKS-u. Wrocławskim 
turniejem rybniccy szermierze rozpoczęli trudne kwalifi-
kacje do najważniejszych imprez sezonu, które odbędą 
się na początku marca – mistrzostwa Europy juniorów 
młodszych w Soczi oraz na początku kwietnia – mistrzo-
stwa Świata w Weronie.

e
Drużyna Miejskiego Klubu Szachowego Rybnik, zajmując 2. miej-
sce w rozgrywkach II ligi, awansowała do I ligi i będzie walczyć  
o mistrzostwo Polski. MKSz w składzie: Stanisław Żyłka, Kacper To-
maszewski, Marcin Wałach, Krzysztof Wołyński, Tomasz Posłuszny, 
Patrycjusz i Wiktoria Ćieślak po 11 latach powrócił na najwyższy 
szczebel rozgrywek. W rozgrywkach II ligi stratowało 35 zespołów.

e
Rybniccy koszykarze zdobyli srebrne medale 19. Mistrzostw Polski 
Oldbojów, które odbyły się w Polanicy-Zdroju. W finale przegrali  
z obrońcą tytułu z Poznania 61:62. Drużyna z Rybnika wystąpiła  
w składzie: Adam Pierchała, Marek Kaczmarek, Mirosław 
Frankowski, Ksawery Fojcik, Paweł Rajnhold, Jarosław Muras, 
Przemysław Bednarek, Tomasz Szymura, a kierownikiem drużyny 
był Bartosz Kowalik. W turnieju startowało 14 zespołów męskich.

e
Zawodnicy Sekcji Żeglarskiej TS Kuźnia w Rybniku z sukcesami 
wrócili z regat o mistrzostwo Polski. Katarzyna Harc wywal-
czyła srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorów w olimpijskiej 
klasie Laser Radial oraz taki sam krążek – Mistrzostw Polski  
w sprintach w tej samej klasie. Z kolei Kacper Błaszczyk zdobył 
brązowy medal Mistrzostw Polski w sprintach w olimpijskiej 
klasie Laser Standard.

Powrót ligowców
24 września o godz. 18.30 w hali 

sportowej przy ul. św. Józefa koszykarze 
MKKS-u Rybnik rozegrają swój pierw-
szy mecz w tegorocznych rozgrywkach II 
ligi. Podopieczni trenera Łukasza Szymika 
podejmą we własnej hali Wisłę Kraków. 
Kolejne spotkania w Rybniku odbędą 
się: 7 października z KS AZS Gliwice, 18 
października z Daas Basket Hills Bielsko-
Biała i 28 października z SSK Rzeszów.  
W szóstym zespole ubiegłorocznych rozgry-
wek grupy C II ligi nie doszło do większych 
zmian kadrowych. Do zespołu po dwóch 
latach gry w Mickiewiczu Katowice po-
wraca wychowanek klubu Mateusz Mucha.  
W ramach przygotowań rozgrywek rybnicki 
zespół tradycyjnie wystąpił w turnieju  
o Puchar Śląska, który tym razem odbył się 
w Tarnowskich Górach. Rybniczanie zajęli 
w nim 7. miejsce, ale w każdym z pięciu ro-
zegranych spotkań skład MKKS-u był inny

•   •   •
30 września meczem z GKS Katowice 

drugoligowe rozgrywki zainaugurują. 
siatkarze TS Volley Rybnik. Początek spo-
tkania o godz. 17 w hali sportowej Zespołu 

Szkół Sportowych przy ul. Grunwaldzkiej. 
Nowy sezon zapowiada się niezwykle cieka-
wie, ponieważ do II ligi w związku z likwi-
dacją Młodej Ligi dołączyło sporo zespołów  
z zaplecza Plus Ligi. W naszej grupie (C) ta-
kimi zespołami będą GKS Katowice, MKS 
Będzin i BBTS Bielsko-Biała. Generalnie 
w nowym sezonie będziemy mogli zobaczyć 
aż cztery nowe zespoły (oprócz ww. zoba-
czymy jeszcze UMKS Kęczanin Kęty). Przy 
budowie składu postawiono na młodych, 
ambitnych i perspektywicznych graczy. 
Niektórzy z nich grali już w wyższych ligach, 
ale nie odgrywali tam pierwszoplanowych 
ról. Liczymy, że rozwiną swój siatkarski 
talent pod okiem trenera Dariusza Luksa, 
któremu pomagać będzie Wojciech Kasper-
ski. Nowymi zawodnikami Volleya zostali: 
Oskar Wojtaszkiewicz i Adam Lewko (po-
przednio Będzin), Kamil Dębski (Zawier-
cie), Mateusz Kukulski (Frydek Mistek), 
Dawid Konieczny (Nowy Sącz), Daniel 
Kmita i Łukasz Wysocki (Tychy), Damian 
Śliż (Nysa). Skład uzupełniają rybniczanie: 
Błażej Podleśny, Tomasz Pizuński, Michał 
Szmajduch, Wojciech Zubko, Damian 
Pilichowski i Piotr Rutkowski. Kolejne 
drugoligowe spotkania w Rybniku odbędą 

się: 11 października z MKS-em Andrychów, 
21 października z BBTS-em Bielsko-Biała  
i 28 października z TKS-em Tychy.

10 września Volley zorganizował  
I Międzynarodowy Festiwal „Siatkarskie 
Przyjaźnie”; na parkiecie rywalizowały 
drużyny młodzików, kadetów, juniorów 
oraz ligowe zespoły Volleya Rybnik i VK 
Ostrawa (czeska ekstraklasa). 

•   •   •
1 października w hali sportowej  

w Rybniku Boguszowicach odbędzie się 
organizowany po raz pierwszy Puchar 
Śląska w koszykówce kobiet. Jego organi-
zatorem jest Śląski Związek Koszykówki 
oraz RMKS Rybnik. Poza drugoligowym 
zespołem rybniczanek w turnieju wystąpi 
również ISWJ Wisła oraz RKK Racibórz. 
RMKS swoje mecze rozegra o godz. 11  
i 16. Tydzień później, 7 października roz-
poczną się rozgrywki II ligi. Koszykarki 
RMKS-u rozpoczną je od wyjazdowego 
meczu w Raciborzu, w następny weekend 
w Boguszowicach zmierzą się z drużyną  
z Sosnowca. W ubiegłym sezonie rybniczan-
ki debiutując w tych rozgrywkach po kilku 
latach przerwy awansowały do finału A,  
w którym zajęły 4. miejsce.

Trzeci brąz 
Julii Kowalczyk

Julia Kowalczyk z Polonii Rybnik zdoby-
ła w Mariborze brązowy medal mistrzostw 
Europy juniorek w dżudo w kategorii 57 kg. 
To jej trzeci brąz MEJ.

Najtrudniejszą walką dla rybniczanki okazał 
się jej półfinałowy pojedynek z Holenderką 
Van Krevel, która pierwsza zdobyła waza-ari. 
Julia błyskawicznie odpowiedziała rzutem, 
który początkowo został oceniony na ippon. 
Niestety sędziowie zmienili swoją decyzję i 
był remis. Pod koniec walki to Holenderka 
skontrowała rybniczankę na waza-ari i awan-
sowała do finału, który zresztą pewnie wygrała. 
W walce o brązowy medal Julia Kowalczyk 
spotkała się z kolejną Holenderką, srebrną 
medalistką mistrzostw świata kadetek – Jorien 
Visser. Zawodniczka Polonii dominowała w 
tej walce, ale mimo to doszło do dogrywki. W 
niej rzuciła swoją rywalkę, zapewniając sobie 
po raz trzeci brązowy medal najważniejszej 
juniorskiej imprezy w Europie.

Wcześniej w Budapeszcie odbyły się mi-
strzostwa świata seniorów, w których wystarto-
wali Agata Perenc (Polonia Rybnik) oraz Anna 
Borowska i Piotr Kuczera (Kejza Team). Cała 
trójka wróciła z tych mistrzostw bez medalu.

Kosmiczny mecz gwiazd

Tylu gwiazd, z Adamem Małyszem na czele w Rybniku dawno 
nie widziano
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Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, interesujesz się zacho-

dzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział w konkursie. 

Wystarczy uważnie przyjrzeć się opublikowanemu zdjęciu i podać co przedstawia  

i gdzie się znajduje sfotografowany obiekt. Na odpowiedzi czekamy do 20 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:
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Rozwiązanie zagadki 8: Zdjęcie opublikowane w sierpniowym numerze 

Gazety Rybnickiej przedstawiało narożny portal kamienicy mieszczącej się na rogu 

ulic Powstańców Śląskich 5 i Dróżki Profesora Libury. Nagrody otrzymują: Krzysztof 

Kula (woda) i Małgorzata Depta (książka z Empiku). 

Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji od poniedziałku 25 września (w ciągu miesiąca)

2 książki

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

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

    empik
poleca Rybnicki Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na kolejny wykład 

otwarty. W czwartek 12 października o godz. 16.30 ks. dr Stanisław 

Puchała, proboszcz parafii katedralnej Chrystusa Króla w Katowicach, 

a wcześniej wieloletni katowicki duszpasterz akademicki, wygłosi 

wykład pt. „Ekologia według ojca świętego Franciszka”. Spotkanie odbędzie się  

w siedzibie KIK-u w domu parafialnym parafii św. Jadwigi Śląskiej na Nowinach. (WaT)

Hanya Yana-
gihara, „Ludzie 
na drzewach”, 
tłum. J. Kozak, 
Wydawnictwo 
W.A.B., Warsza-
wa 2017

Kolejna książka 
autorki bestselle-
ra „Małe życie”, 
której tematem 
jest odwieczne 
pragnienie ludzi, 
czyli nieśmiertelność. Bohater powieści 
to wybitny naukowiec, laureat Nagrody 
Nobla, który przez lata prowadził bada-
nia nad zatrzymaniem procesu starzenia. 
Kariera badacza kończy się jednak skanda-
lem ujawniającym, że za odkryciami stoją 
zbrodnia i ludzkie nieszczęście.

•   •   •
C D  M a r y l a 

Rodowicz, „Ach 
ś w i e c i e … ” , 
S o n y  M u s i c 
Entertainment 
2017

Rozmarzona, 
melancholijna, 

nastrojowa, kojąca dźwiękami i mądrym 
słowem kolejna, i chyba najdłużej ocze-
kiwana, płyta królowej polskiej piosenki. 
Proste i ciepłe utwory tworzą ciekawą  
i przyjemną dla ucha wypowiedź na kilka 
ważnych tematów, takich jak przemijanie, 
miłość, bliskość, tęsknota. 

•   •   •

DVD „Azyl”, 
reż. Caro Niki, 
F i l m o s t r a d a 
2017

Niezwykle po-
ruszająca historia 
małżeństwa Ża-
bińskich, którzy 
zarządzali war-
szawskim zoo w 
czasie okupacji 
hitlerowskiej. Walczyli nie tylko z pod-
porządkowaniem przybyłemu z Rzeszy 
zoologowi, lecz także podjęli ryzykowne  
i heroiczne zmagania o ocalenie ludzkiego 
życia. W ciągu trzech lat z ich pomocy 
skorzystało kilkuset uciekinierów z war-
szawskiego getta.

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

Nocne 
dyżury aptek

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

Informacje o zmianach w dyżurach aptek dostępne są na 
stronie internetowej urzędu miasta (www.rybnik.pl) w zakładce 
„Nocne dyżury aptek”

24/25.09 Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095 Północ/Galeria Śląska

25/26.09 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255 Śródmieście

26/27.09 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1, tel. 32 43 30 058 Śródmieście 

27/28.09 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806 Śródmieście 

28/29.09 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 42 27 563 Nowiny

29/30.09 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396 Golejów 

30.09/1.10 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 32 42 41 929 Maroko-Nowiny/Auchan

1/2.10 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B, tel. 32 42 28 986 Niedobczyce 

2/3.10 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038 Niewiadom 

3/4.10 Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003 Boguszowice Osiedle

4/5.10 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670 Boguszowice Stare

5/6.10 Apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080 Boguszowice Osiedle

6/7.10 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309 Północ 

7/8.10 Apteka „Przy Elektrowni”, ul. Podmiejska 48, tel. 32 73 91 637 Rybnicka Kuźnia

8/9.10 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76, tel. 32 42 39 028 Smolna 

9/10.10 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 73 38 049 Ligota-Ligocka Kuźnia

10/11.10 Apteka „Ziko”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 608 Śródmieście/Focus

11/12.10 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016 Boguszowice Osiedle 

12/13.10 Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040 Maroko-Nowiny/os. Dworek

13/14.10 Apteka „Zdrowit+”, Rynek 8, tel. 32 42 37 083 Śródmieście

14/15.10 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031 Śródmieście 

15/16.10 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218 Meksyk

16/17.10 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042  Maroko-Nowiny

17/18.10 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144 Niedobczyce/Biedronka 

18/19.10 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311 Śródmieście/Plaza 

19/20.10 Apteka „Passiflora, ul. Z. Nałkowskiej 3, tel. 32 42 58 036 Kamień

20/21.10 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537 Śródmieście  

21/22.10 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922 Orzepowice

22/23.10 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3, tel.  32 42 24 049 Śródmieście 

23/24.10 Apteka, ul. Kupiecka 8, tel. 606 834 347 Chwałowice

24/25.10 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317 Smolna

25/26.10 brak dyżuru

26/27.10 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 42 23 789 Śródmieście 

27/28.10 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364 Chwałowice

28/29.10 Apteka „Paruszowiec”, ul. Mikołowska 65/67, tel. 32 72 28 626 Paruszowiec

29/30.10 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Zebrzydowicka 1, tel. 32 42 24 234 Smolna/Kaufland

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

31.10/1.11 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255 Śródmieście

Psy i koty z rybnickiego schroniska dla zwierząt w Wielopolu 
(ul. Majątkowa 42, tel. 32 42 46 299) czekają na nowy dom  
i kochających właścicieli. Wystarczy dowód osobisty, 40 zł, obroża 
i smycz lub transporter dla kota oraz dobre chęci, by zyskać oddane-
go przyjaciela na wiele lat. Zdjęcia psów i kotów, które można przy-
garnąć i szczegóły dotyczące adopcji na www.schronisko.rybnik.pl  
oraz na facebookowym profilu placówki.

Nie kupuj! Przygarnij! 36. Krajowa Wystawa Psów Rasowych
W niedzielę 1 października na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Kamieniu odbędzie się doroczna 36. Krajowa Wystawa 
Psów Rasowych. Jej uroczyste otwarcie zaplanowano na godz. 9.45, zaraz 
potem sędziowie zaczną oceniać psy w ringach. Od godz. 14 rozgrywane 
będą konkurencje finałowe, w trakcie których oceniający wyłonią najpięk-
niejsze czworonogi różnych ras i kategorii wiekowych. Imprezę zakończy 
wybór najpiękniejszego psa jesiennej wystawy, czyli tzw. best in show, 
co nastąpi około godz. 16. W sobotę 30 września również w Kamieniu 
swoje wdzięki zaprezentują psy myśliwskie. Początek tej wystawy o godz. 
10. Bilet wstępu na wystawę krajową (1 października) dla osób dorosłych 
kosztuje 10 zł, ulgowy dla młodzieży do 18 roku życia – 5 zł. Dzieci do 6 
roku życia mają wstęp wolny. Na wystawę myśliwską wstęp jest bezpłatny.
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Zapraszamy do Biura Ogłoszeń

44-200 Rybnik, ul. Rynek 12a, tel. 32/42 60 070, www.rybnik.pl/gazeta 

15.000nakładu

największy
lokalny nakład

Twojego ogłoszenia!

Zdrowe obuwie dla dziecka i osób dorosłych – w firmie Relax-Med 
znajdziesz ekspertów w zakresie doboru asortymentu dla stóp dla 
Ciebie i Twojej rodziny.
Od 1991 roku zajmujemy się diagnozowaniem narządu ruchu, fizjoterapią 
dzieci i dorosłych, dobieraniem odpowiedniego obuwia profilaktycznego, 
a także dzięki własnej pracowni ortopedycznej produkcją indywidualnych 
butów ortopedycznych, wkładek ortopedycznych, gorsetów do leczenia 
skolioz, wykonywaniem indywidualnych ortez na miarę pacjenta, czy pro-
dukcją protez kończyn.

• Zdrowe obuwie dla dzieci • Obuwie ortopedyczne dla dorosłych
• Badanie komputerowe stóp • Wkładki Ortopedyczne 

• Obuwie indywidualne dla dzieci i dorosłych (również w ramach NFZ) 

Zapewniamy bezpłatne konsultacje i pomoc 
przy wypełnieniu odpowiedniej dokumentacji do otrzymania refundacji.

Każda osoba jest dla nas indywidualnym przypadkiem 
i tak też jest traktowana.

44-200 Rybnik, ul. Piasta 21 
(w pobliżu bazyliki św. Antoniego), 

tel. 32 42 26 231, www.relax-med.pl

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



Policja 997 112, 32/42 95 200

Straż Pożarna 998 32/43 95 801

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

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

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

Ważne adresy i telefony:

Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEŃ: 

tel. 32 42 60 070

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

Telefony alarmowe:

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: Teatr Ziemi Rybnickiej

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

ADRES REDAKCJI: 44-200 Rybnik,
Rynek 12a (ofi cy na), tel. 32 42 28 825
e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
www.rybnik.pl/gazeta

Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych
Dyżury radnych: wtorki i środy godz. 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

Całodobowy Telefon Zaufania – 32/42 33 555
Grupa wsparcia „Rodzice Rodzicom” dzieci chorych na cukrzycę. Spotkania raz w miesiącu w 
filii nr 2 rybnickiej biblioteki (ul. Zebrzydowicka 30), tel. 32 422 53 17, 661 666 068. 
Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 32/42 26 245 (ul. Chrobrego 
16, pon. 12.30-14, wt., śr., czw. 15.30-17)
OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych – 32/42 375 72 (ul Raciborska 20, pon.-czw. 7.30-14.30, wt. 
11-16, pt. 7.30-13.30)
OPS –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe – 32/42 371 88 (ul. J.F. Białych 7, pon.-pt. 7-15)
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 32/42 25 639 (pon.-pt. 8-20)
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 32/42 21 111, 118 (pon.-pt. 7-15)
PCK Oddział Rejonowy w Rybniku, ul. Chrobrego 16, tel./fax 32 422 25 63
Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Nie-
słyszących, ul. Orzepowicka 15a, tel. 32/42 36 766, 506 756 161, dyżury – piątki 15-20
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30-15.30)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 32/42 28 300 (pon.- śr. 8-15, czw. 15-17.30 po umówie-
niu telefonicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków czynny w każdą środę 
w godz. 18.30-20.30. Szukasz pomocy? Przyjdź lub zadzwoń. Pomoc bezpłatna! Stowarzyszenie 

„Stacja”, tel. 503 037 205, www.stacja.hg.pl
Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda”, ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32/42 21 087 

– wtorki, czwartki, piątki, niedziele 16-20
Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków – ul. J.F. Białych 7 p. 109, tel. 694 978 123 – spotkania 
wtorki 10-12. 
Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom, ul. Wawelska 39, 44-217 Rybnik, tel. 32/42 25 774, 
www.nwsd.pl; Dyżury: każdy wtorek i czwartek 17-19; w każdą środę 10-12.
Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. J.F. Białych, p. 109, tel. 32/42 35 511, poniedziałek 
10-12. Spotkania „Amazonek” w każdy 2. poniedziałek miesiąca o 15.
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku Dyżur: 1 środa 
m-ca, g. 16, Zespół Szkół nr 3, Rybnik, Orzepowicka 15a, tel. 32 42 270 81, 660 054 159
Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 32 725 74 04 (pon.-pt. 17-20)

DRUK:

ul. Budowlana 15, 
41-100 Siemianowice Śl.

www.drukarniakolumb.pl
INFOLINIA 0 801 641 691
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Związek Gór no ślą ski – koło Ryb nik 
Spo tka nia w ostat ni piątek mie sią ca, Dom Ka te che tycz ny bazyliki św. Antoniego godz. 18

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

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

Pomoc prawna i emerytalno-rentowa: czwartek, godz. 16-18 (zapisy telefoniczne lub osobiste)
Biuro senatorskie Senatora RP Wojciecha Piechy, ul. Wiejska 10 (II piętro), tel. 32/4300079
Biuro czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, godz. 8-16, środa, godz. 9.30-17.30

Bezpłatne porady prawne: środa, godz. 15.30-17.30 (zapisy telefoniczne lub osobiste)
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Grzegorza Janika, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel./fax 32/424 50 72 

Biuro czynne: poniedziałek-piątek, godz. 9-17
Bezpłatne porady prawne: poniedziałek, godz. 14.30-17 (zapisy telefoniczne lub osobiste)
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Czesława Sobierajskiego, ul. Sobieskiego 1 (I piętro), tel. 32/42 47 004

Biuro czynne: poniedziałek-piątek, godz. 9-16
Bezpłatne porady prawne: zapisy telefoniczne lub osobiste

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

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
Oferuje następujące usługi cmentarne: 

• przygotowanie grobu i wykonanie pochówku • pochowanie urn w grobach  
urnowych i ziemnych • 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., godz. 10-17 tel./fax 32 423 69 16; www.krzakala.pl
Bezpłatne porady prawne: środa, godz. 16-18 (zapisy – telefonicznie lub osobiście)

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

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

Rada Dzielnicy Śródmieście
Rada Dzielnicy Śródmieście pełni dyżury w każdy czwartek (godz. 16-17) w swojej siedzibie, w budynku 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (obok Teatru Ziemi Rybnickiej) przy ul. Szafranka 7; sala nr 26. 

W czasie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dzielnicowym i strażnikiem miejskim. 
Telefon kontaktowy: 575 070 297

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

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



GABINETY LEKARSKIE
Rybnik, ul. Reymonta 50 (obok salonu HONDA)   
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lek. med. Katarzyna 
Piasecka-Lejtman

Dermatolog-wenerolog
peelingi, kriochirurgia, 
korekcja zmarszczek
tel. 692 427 312

dr hab. n. med. 
Maciej Świat

Specjalista Neurolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. 
Szymon Chlubek

Specjalista Położnictwa i Ginekologii

USG, cytologia
tel. 603 192 925

lek. med. 
Jan Pawlikowski

Specjalista Urolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

lek. med. 
Urszula Zimoń

Specjalista Chirurg

tel. 602 759 931

lek. med. 
Lidia Kucza

Specjalista Laryngolog

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

lek. med. 
Tomasz Pawlikowski

Specjalista Urolog

USG układu moczowego
tel. 601 722 180

dr n. med. 
Krzysztof Paruzel

Specjalista Chirurgii Naczyniowej
Specjalista Chirurgii Ogólnej

tel. 504 154 566 od 15.00

lek. med. 
Zbigniew Mężyk

Specjalista Endokrynolog, Kardiolog

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

lek. Iwona Sułecka

Specjalista Chorób Wewnętrznych
Specjalista Reumatolog

możliwość wizyt domowych, 
tel. 693 853 222

Rejestracja od 14.00, tel. 32 432 77 94




