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"Nie umiera ten kto trwa w sercach i pamięci 
naszej..." 

 
Rodzina zmarłego śp. Adolfa Widery 

składa serdeczne podziękowania wszystkim 
uczestnikom pogrzebu. Dziękujemy za modlitwę, 
obecność, słowa wsparcia i szczere kondolencje. 
Podziękowania kierujemy do kolegów Dyrekto-
rów, Dyrektorów Urzędu Górniczego w Rybniku, 
Dyrekcji Kopalni ROW, kierownictwa, dozoru  
oraz pracowników Kopalni Rydułtowy, współpra-
cowników z firmy Eko-Jas, Zarządu Głównego 
SITG w Katowicach i Zarządu Oddziału SITG 
w Rybniku, członków Koła Zakładowego SITG 
byłej Kopalni „Ignacy” i Kopalni Rydułtowy, 
Klubu Seniorów i Emerytów Kopalni, Zarządu i 
Członków Towarzystwa Miłośników Rydułtów, a 
także Samorządowców Miasta Rydułtowy. Jeste-
śmy wdzięczni rodzinie, przyjaciołom, kolegom 
i koleżankom, sąsiadom, delegacjom, pocztom 
sztandarowym oraz wszystkim osobom obecnym 
na  ceremonii pogrzebowej.  

 
Żona i synowie z rodziną 

 
Wspomnienie o śp. Adolfie Widera 
 
 Adolf Widera - Rydułtowik z przekonania 
i przywiązania do tradycji urodził się  5. grudnia 
1940  roku w  Rybniku – Niedobczycach w ro-
dzinie o wielkich tradycjach górniczych i rodzin-
nych. Tu wzrastał w gronie kolegów z którymi 
utrzymywał witezi przyjacielskie. Tu realizowały 
się Jego edukacyjne, zawodowe i sportowe zain-
teresowania. W rybnickim Technikum Górni-
czym zdobył wiedzę i pierwsze szlify górnicze, 
by je wykorzystywać w pracy zawodowej w do-
zorze niższym w Kopalni „Rydułtowy” , ucząc 
się jednocześnie na Politechnice Śląskiej. W ka-
rierze zawodowej przeszedł wszystkie szczeble: 
od planisty, pracę w dozorze średnim, wyższym i 
kierownictwie Kopalni. Funkcję Dyrektora Ko-
palni i Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego 
pełnił do końca kariery zawodowej tj. do 1995 
roku. Była to wyjątkowo trudna praca  wymaga-
jąca technicznego, zawodowego i psychomoto-
rycznego przygotowania.  
 
    Prócz pracy zawodowej angażował się w 
działalność społeczną w licznych organizacjach 
takich jak: Towarzystwo Miłośników Rydułtów, 
Oddziale PTTK w Wodzisławiu Śląskim,  Stowa-
rzyszeniu Inżynierów i techników Górnictwa, 
pełniąc funkcję prezesa Kola Zakładowego SITG 
przez 23 lata. Posiadał liczne, najwyższe odzna-
czenia  Państwowe, Resortowe i Stowarzyszenio-

we ze stopniem stopnia Dyrektora Generalnego 
włącznie.  Jako czynny ratownik górniczy odzna-
czony został Złotym Medalem Ratownictwa Gór-
niczego. Za działalność społeczną odznaczony 
został honorowymi Złotymi Grabiami i nadano 
Mu tytuł Rydułtowika Roku.  
         
 Z wielu dokonań technicznych posiadał 3 
patenty, wiele zrealizowanych projektów racjona-
lizatorskich i publikacji technicznych. Doniosłym 
Jego osiągnięciem zawodowym był przygotowa-
ny w gronie trzyosobowym, projekt eksploatacji 
złoża pod centrum miasta, analizowany szczegó-
łowo pod kątem zabezpieczenia ważnych obiek-
tów w ceku przyjęcia przez nich planowanych 
deformacji powierzchni. Projekt ten 
(zrealizowany) uzyskał najwyższą ocenę eksper-
tów i rzeczoznawców Politechniki Śląskiej i Aka-
demii Górniczej, na bazie którego Kopalnia bez-
piecznie realizowała zadania wydobywcze.   
     
 Przez cały okres pracy zawodowej kiero-
wał się zasadami humanizmu i utrzymania więzi    
kadry inżynieryjno technicznej, co Mu się w peł-
ni udało zrealizować. W pracy społecznej  dał się 
poznać jako rozważny, spokojny realizator celów 
społecznych,  funkcję przewodniczącego Komisji 
rewizyjnej TMR pełnił do 2018roku. Angażował 
się w działalność pomocową dla osób które utra-
ciły deputat węglowy, czynnie pomagał Akcji 
Katolickiej podczas organizowanych Parafial-
nych Festynów Katolickich. Trudno tym Jego 
odejściem wypełnić powstałą pustkę. 
        
 Swoim zaangażowaniem dawał wieloraki 
przykład młodym. Przyszło nam żegnać osobę 
bliską, serdeczną i zaangażowaną w działalność 
dla społeczności lokalnej  i zarazem wyrazić ser-
deczne podziękowania za całokształt dobroci pły-
nącej od Ciebie Drogi  nam Przyjacielu, Koledze. 
Ukochałeś Ziemię Śląską, Tej Ziemi bezgranicz-
nie się poświęciłeś w pracy zawodowej, życie 
społecznym, samorządowym i Rodzinnym. 
        
 Odszedł od nas dniu 3 maja i spoczął na 
Rydułtowskim Cmentarzu. 
 

W imieniu Przyjaciół, Koleżanek i Kolegów z 
grona Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 

Górnictwa,  Towarzystwa Miłośników Rydułtów, 
byłych    współpracowników Kopalni 

„Rydułtowy” 
 

Jerzy Majer 

KLUKA 389/15 maja 2018                            3 
Jeszcze o gwarze 
 Ponieważ była moja uczennica - dziś nauczycielka - sugero-
wała mi, żeby jeszcze wrócić do tematu gwary śląskiej, więc 
niniejszym jeszcze do tematu gwary śląskiej wracam. Powtarzam, że 
chodzi mi o słownictwo powstałe tu na Śląsku - w Rydułtowach. a 
nie na utworzonych lub przekształconych wyrazach z innego języka: 
np. obraekz - obrozek,  gardina - gardine (firanka) itp. W tej gwarze 
"wyrosłam", używałam jej na codzień i ona z wielu powodów jest mi 
bardzo bliski. Używam jej też często, mimo mojej profesji. 
Przypomnę, że te właśnie wyrazy tworzyli Ślązacy na własne, często 
loklane potrzeby kontaktu - porozumiewania się między sobą. 
Myślę, że często  te wyrazy powstawały w jakiejś sytuacji, która 
powodowała skojarzenia. Przytoczę więc znów parę wyrazów, które 
sobie przypomniałam lub ktoś przypomniał a dziś są już bardzo 
rzadko w użyciu lub przytaczane w śmiesznej sytuacji. Jak się je 
słyszy buszą śmiech ale też podziw za trafność ujęcia i porównania 
w danej sytuacji, za trafność skojarzenia.  
Oto parę przykładów.    
karlus - chłopak, młodzieniec 
dziołcha - dziewczyna 
swaczyna - podwieczorek, kolacja 
drzistać, fanzolić, blamborzyć - gadać bez sensu, zmyślać głupoty 
wydrzistać - zdradzić sekret, tajemnicę, wygadać 
naciaprać - rozlewać, nabrudzić 
styrkać sie - wtrącać się w nie swoje sprawy 
rozdraszczyć- rozdeptać 
kucać - kaszleć 
zakludzić - zaprowadzić kogoś 
przekludzić się - przeprowadzić się 
dugnyć - potrącić 
onaczyć - najbardziej uniwersalny wyraz, którym można wszystko 
wyrazić dodając przedrostki 
żigać - wymiotywać 
klamory - zbędne rzeczy 
poszelontać, zaszelontać, belontać - pomieszać 
pomacać - czegoś dotknąć 
szastać pinionzami - rozrzutność pieniądzami 
blambory - niedobra zupa lub napój 
oblyczka - ubrania, ciuchy 
oblykać sie - ubierać się 
zegłowek - poduszka 
kachle - płytki ceramiczne, kafle 
kachlok - piec kaflany 
mo szmyrgla - niepoważny człowiek 
szpetny, szpeciarstwo -  brzydki, brzydota 
chasi - popiól 
chasiok - popielik, śmietnik 
żykać - modlić się 
żykaczka - dewotka 
dyndać - coś kołysze się na sznurku 
lura, rzotki - płyn nie gęsty, wodnisty 
szrut - coś drobnego, bezużytecznego 
pynzyjo - emerytura 
pynzionista - emeryt 
leżeć w pryku - w łóżku 
Besztać, zbesztać - strofować 
delowka - podłoga 
kryka - laska 
brele - okulary 
ciaprok - robiący byle jak, nie zna sie na czymś 
naciaprać - nabrudzić 
nachlastać - rozlać wodę wokół roboty 
nachlastać sie, ożrać sie - pijany 
kiszka - zsiadłe mleko 
kiszki - jelita ludzkie i zwierzęce 
gyrcać - odbijanie po jedzeniu 
szczukać - czkawka 
przoć, przaja - lubić, kochać 
żynić sie - brać ślub 
zdrzadło - lustro 
rompla - tara do prania 
dobytek - trzoda chlewna 
graczka - długie, mozolne robienie czegoś 

srać - czynność fizjologiczna lub coś lekceważyć 
bolok - wrzód, wyprysk itp 
gore - pali się 
dzierżyć - trzymać 
chytej - łap, łapać 
szolka - filiżanka, naczynie do picia 
sznupać - szperać, szukać w cudzym 
cera - córka 
dyszlok - nieduży wózekz drzewa z dyszlem 
zasrać - coś zaprzepaścić, zaniedbać, zawalić, jak przechodzą wiatry 
trawienne, 
zdziebko - odrobina, trochę 
ważyć - gotować na piecu np. obiad 
pultok - indyk 
żrać - łapczywie jeść 
mlaskać - głośno jeść 
zdechnyć - padnięte zwirzę, ale też pogardliwie urzeć 
sznupaczka - katar 
smarkać - głosno czyścić nos 
usmarkany - katar 
smarkocz - małolat 
wysznupać - odkryć coś, znaleźć 
sznupaczka - katar 
cycek - pierś kobiety 
cyckać - ssać 
wycyckać - wypić coś do kropli, wykorzystać kogoś materialnie 
sraczka - biegunka 
wykorycony - wykrzywiony, zdeformowany 
dioboł sie nigdy na mało kupka nie wysro jyny na wielko - bogaty 
ma więcej szczęścia 
wyżyj dupy nie podskoczysz - o ograniczonych możliwościach 
jak z nim zjysz śniodanie na obiod nie czekej - skąpiec 
jako matka tako natka (córka) 
ciesz sie piesku chnet bydziesz żarł, bo kartofle już sadzom 
wele stawu grobla sypiom - mierz zamiary na siły, możliwości 
ani dioboł nie chcioł takij baby, woloł iśc do piekła 
zaś dioboł namieszoł - spór, kłótnia 
diobli nadali - coś nie poszło po myśli 
wydarzyło mu sie jak ślepej kurze ziorko znejść - szczęściarz 
znosz sie na tym jak koza na organach - laik nie znajacy się na 
czymś 
Panu Bogu świeczka a diobłu ogarek - pogodzić dwie przeciwności, 
pogodzić obie strony 
o dupa roztrzaść - coś nic nie warte 
na złodzieju czopka gore - strach przed denuncjacją, wpadką 
stanył jakby sie pies (kot) wysroł - źle zaparkował 
loce do kościoła jak ze sraczkom - dewotka 
wrazidlok do kożdej dupy wlezie - do wszystkiego się wtrąca 
ściskała, naściskoł, wyskała, wyzyskoł- ktoś zaoszczędził a ktoś inny 
roztrwonił 
ani psu na buda - coś mało warościowego 
do żici wrazić - coś mało wartościowego, nic nie znaczącego. 
 
 Trochę tego nazbirealam, bo kolejny raz powtarzam - szko-
da, by zaginęły wyrazy i porzekadła, bo są oryginalne. Nie wzięły 
się znikąd. Stworzyli je zwyczajni ludzie - Ślązacy, na podstawie 
życiowych przeżyć, obserwacji ludzi, środowiska i zjawisk przyro-
dy. Świadczą więc o mądrości naszych przodków - Ślązaków. Są 
śmieszne, skojarzenia czasem dziwne - ale trafne. Nie powinne 
popaść w zapomnienie, bo parafrazując słowa Mikoła Reja: "Niech 
narodowie wżdy postronni znają, iż Ślązacy nie gęsi - też swój język 
mają". 
 Chcę wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. W naszej ryduł-
towskiej gwarze bardzo dużo używano np. wyrazów: dupa, 
gówno,dioboł, beskuryjo - wyzwisko (zamiast spolszczonego, nie-
mieckiego kurwe - zakręt, który stał się wulgaryzmem). Myślę, że te 
nasze słowa są ładniejsze i w swym znaczeniu nie tak ordynarne jak 
wulgaryzmy współczesne. Osobiście uważam, że nasza gwara jest 
ladna, ciekawa. Szkoda, że w szkołach o niej się nie mówi a ogólnie 
się nią wybrzydza. Często nawet sami Ślązacy się jej wstydzą. 

C.d.n. Horacy 

JESZCZE O GWARZE... 
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popaść w zapomnienie, bo parafrazując słowa Mikoła Reja: "Niech 
narodowie wżdy postronni znają, iż Ślązacy nie gęsi - też swój język 
mają". 
 Chcę wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. W naszej ryduł-
towskiej gwarze bardzo dużo używano np. wyrazów: dupa, 
gówno,dioboł, beskuryjo - wyzwisko (zamiast spolszczonego, nie-
mieckiego kurwe - zakręt, który stał się wulgaryzmem). Myślę, że te 
nasze słowa są ładniejsze i w swym znaczeniu nie tak ordynarne jak 
wulgaryzmy współczesne. Osobiście uważam, że nasza gwara jest 
ladna, ciekawa. Szkoda, że w szkołach o niej się nie mówi a ogólnie 
się nią wybrzydza. Często nawet sami Ślązacy się jej wstydzą. 

C.d.n. Horacy 

JESZCZE O GWARZE... 



Bank Usług Lokalnych 
 

 Potrzebujesz pomocy w drobnych remontach? Zaku-
pach? Wyprowadzaniu psa? Lub chciałbyś pomóc innej oso-
bie wykorzystując swoje umiejętności lub po prostu poświę-
cając jej czas? Przystąp do udziału w Banku Usług Lokal-
nych. 

 
Bank Usług Lokalnych jest częścią projektu pt. „Klub 

Seniora oraz Bank Usług Lokalnych” realizowanego przez 
Towarzystwo Miłośników Rydułtów, z siedzibą w Rydułto-
wach przy ul. Traugutta 289. Projekt ten jest realizowany w 
ramach szerszego projektu pt.„Moc w rodzinie” realizowane-
go w okresie od 01.09.2017 do 30.08.2019 r. przez Miasto 
Rydułtowy- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułto-
wach w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014
-2020. Projekt jest współfinan-
sowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. 

 
Bank Usług Lokalnych 

dotyczy wymiany usług pomię-
dzy mieszkańcami Rydułtów. 
Jest to tzw. pomoc sąsiedzka. W 
zamian za wykonanie np. drob-
nych napraw, zrobienie zaku-
pów (zakres działań jest szero-
ki) świadczona będzie w drodze 
rewanżu inna usługa. Usługi w 
ramach rewanżu będą miały 
charakter wkładu do „Banku”, 
w żadnym wypadku nie mogą 
to być świadczenia finansowe. 

 
Przykładowy zakres 

działań, usług które mogą być 
wykonywane w ramach Banku 
Usług Lokalnych to: pomoc w 
domu (naprawy, zakupy, goto-
wanie, opieka na dziećmi, wy-
prowadzanie psa i inne), pomoc 
przed domem (prace ogrodni-
cze, koszenie trawy, odśnieża-
nie, grabienie liści i inne), 
wspólne spędzanie czasu 
(granie w gry, wyjście do kina, 
wyjscie na spacer, wyjście na 
kawę/herbatę, sport, muzyko-
wanie i inne),korepetycje 
(języki obce, przedmioty ścisłe, 
humanistyczne, artystyczne), 
dzieci (opieka nad dziećmi, 
odprowadzanie dzieci do szko-
ły), majsterkowanie (naprawa 
rowerów, samochodów), jedze-
nie (gotowanie, pieczenie ciast), 
wydarzenia (np. pomoc w orga-
nizowaniu imprezy rodzinnej 
lub przygotowanie zaproszeń, 
dekoracji) i pozostałe np. opie-
ka nad grobem, przejazd samo-
chodem, obsługa komputera) 

oraz inne wg zgłaszanych potrzeb i ofert pomocy 
             
  Jak skorzystać z Banku Usług Lokalnych? Zgłoszenia 
swoich potrzeb i usług można dokonać osobiście w siedzibie 
Banku, którym została siedziba Towarzystwa Miłośników 
Rydułtów, przy ulicy Traugutta 289, Rydułtowy, e-meilowo: 
kluka.tmr@interia.pl  lub telefonicznie od poniedziałku do 
piątku w godz. 9.00-13.00 pod nr tel. (32) 414 00 66 lub bez-
pośrednio u pracownika Banku: 691 146 871. 
 
 Zachęcamy do udziału, gdyż każdy z nas posiada ja-
kieś umiejętności, które mogą być przydatne drugiemu czło-
wiekowi. 
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Tradycje Górnicze 
   
 Społeczność pracowników Kopalni osadzona jest na 
mieszkańcach rdzennie Śląskich z pokolenia na pokolenie 
podejmująca pracę w Kopalni. Pracownicy dowożeni byli w 
przeszłości przewozem zorganizowanym – autobusami firmy 
około górniczej (Transgór) z terenów województwa opolskie-
go. Pracownicy dojeżdżali do pracy również koleją (PKP). 
Praca w okresie lat 1979 do 1990 odbywała się w systemie 
trzyzmianowym, a także na międzyzmianach, co znacząco 
utrudniało dojazd pracownikom na wyznaczona zmianę. Czas 
przyjazdu lub odjazdu autobusu pracowniczego i czas rozpo-
częcia lub zakończenia zmiany często się nie pokrywał, stąd 
czynione były poszukiwania wypełnienia czasu oczekiwania 
na transport pracowniczy. W okresie lat 2000 i później, ko-
palnie zaprzestały realizować zorganizowany transport pra-
cowniczy i załoga przybywała dom pracy własnymi środkami 
lokomocji. Wspominam o tym z racji przekazywanych trady-
cji górniczych pomiędzy pracownikami, które to tradycje 
kultywowane są w miejscowościach, gdzie kopalń nie ma, zaś 
liczna grupa pracowników kopalni tradycje górnicze przyjęło 
jak własne. Do tradycji górniczych na terenie Rydułtów i oko-
licy, należy odchodzić Dzień Górnika – św. Barbary jako 
patronki górników, ostatnio podaje się św. Barbarę jako pa-
tronki ludzi ciężkiej i niebezpiecznej pracy. W dniu tradycyj-
nej Barbórki, kopalniane orkiestry dęte, swoimi porannymi 
koncertami często na otwartym pojeździe lub przemarszem – 
dawali sygnał do uczestnictwa w uroczystościach parafial-
nych, zaś proboszczowie pięknymi dekoracjami przyozdabiali 
nawy główne emblematami górniczymi. Na określona godzi-
nę, grać górnicza w galowych mundurach w uroczystym or-
szaku z pocztami sztandarowymi, prowadzonym przez kape-
lanów, kierowała swe kroki do kościołów. Na tę uroczystości 
przybywali zaproszeni goście, oficjele i rodziny górnicze. Po 
uroczystościach w Kościele, aktywiści z grona górniczej braci 
pracujących w parafiach, organizowali spotkania górników w 
pomieszczeniach przy parafiach przy kawie, ciastku i trady-
cyjnym piwku, ze śpiewem, wspomnieniami i humorem. W 
okresie poprzedzającym Dzień Górnika odbywały się corocz-
nie akademie Barbórkowe w sali przykopalnianych Domów 
Kultury, w trakcie których prezentowano osiągnięcia górnic-
twa, sukcesy techniczne i uwarunkowania organizacyjne któ-
re nie sprzyjały kultywowaniu tradycji. Przykładem niech 
będzie likwidacja kopalnianych orkiestr dętych, reorganizacja 
majątku nieprodukcyjnego w ranach działania spółki restruk-
turyzacyjnej kopalń i sprzedaż przykopalnianych domów kul-
tury, klubów NOT itp. W trakcie Akademii Górniczych, przo-
downicy pracy, a także jubilaci odznaczani byli medalami i 
odznaczeniami resortowymi i państwowymi. Dozór i kadra 
inżynieryjno – techniczna dekorowana była honorowymi 
szpadami górniczymi. Wspólny uroczysty obiad dozoru, kie-
rownictwa kopalni i część załogi kopalni (często z małżonka-
mi), wspólne biesiadowanie z rodzinami pracowników, miał 
czynnik jednoczący w podejmowaniu trudnych codziennych 
zadań produkcyjnych w kopalniach. Zachowały się liczne 
zdjęcia z Gwarków Górniczych – jedno z nich z udziałem 
byłych dyrektorów kopalni zamieszczam poniżej. Od 1979 
roku w Kopalni „Rydułtowy” rozpoczęto organizację Trady-
cyjnych Gwarków Górniczych. Ówczesny Dyrektor Kopalni 
– mgr inż. Henryk Szymiczek zachęcał Zarząd SITG do inte-
gracyjnej współpracy na gruncie tradycji Gwarków innych 
kopalń, do organizacji i udziału kadry technicznej w spotka-
niu po pracy, w sobotnie popołudnie, w atmosferze braterstwa 
maszynowców i górników w ramach corocznej Biesiady Piw-
nej. Wzorem kadry inżynieryjnotechnicznej, również zarządy 
związków zawodowych działających w kopalni organizowały 
odrębne Karczmy Piwne. W ramach przygotowań do trady-

cyjnych Gwarków, powstawały scenariusze i piosenki któ-
rych treści stały się popularne po dzień dzisiejszy. W pracy 
kulturalnej w przykopalnianych domach kultury działały licz-
ne zespoły tak muzyczne, taneczne i śpiewacze. Miejsca te 
były początkiem karier licznej grupy kulturalnie uzdolnionej 
młodzieży, z grona osób tworzących teatr, powstała „Zorza”, 
młodzież szkolna, gimnazjalna i licealna doskonaliła swe 
umiejętności taneczno – wokalne rozwija w zespole tanecz-
nym Sukces, zaś muzycznie uzdolniona młodzież ćwiczy w 
dętej orkiestrze, działającej po restrukturyzacji - jako stowa-
rzyszenie. Orkiestra i zespół taneczny Sukces to piękna wizy-
tówka Miasta i Kopalni, która zapraszana do koncertowania 
w licznych krajach Europy, Azji i Ameryki, występując w 
strojach górniczych, zaś zespół taneczny w strojach regional-
nych, jest ambasadorem kultury i tradycji Śląska. Do Śląskiej, 
górniczej tradycji należy także realizacja kół hobbystycznych 
takich jak hodowla gołębi pocztowych, hodowla wszelakiego 
rodzaju inwentarza żywego, królików, kanarków, papug, ryb 
akwariowych, upraw warzyw i owoców w przydomowych 
ogródkach, wędkarstwa, uprawiania malarstwa i rzeźby, upra-
wiania sportów: tenisa , biegania, pływania, udziałów w za-
wodach skatowych i brydżowych, realizowanie swoich pasji 
kolekcjonerskich, śpiewaczych, kabaretowych i wiele, wiele 
innych. Okres restrukturyzacji polskiego górnictwa dokonał 
się na dość stabilnym organizmie załogi pracowniczej. Wpro-
wadzane modyfikacje w zakresie opieki socjalnej załóg, 
przyjmowane były poprzez akceptację form zmodyfikowa-
nych. Dotyczy to realizacji posiłków regeneracyjnych, wyko-
rzystywania czasu urlopowego w kopalnianych ośrodkach 
wczasowych, wyjazdów rekreacyjnych w okresie zimy na 
narty, w okresie zaś lata - na jednodniowe, autokarowe wypa-
dy w Beskidy. Do pięknej tradycji braci górniczej były udzia-
ły w Barbórkowych Świętach przyjaciół górniczych z Czech 
(współpraca z kopalnią „9-Kveten”) oraz wyjazdy delegacji 
naszych górników na Czeski Dzień Górnika do Stonavy. A 
także techniczna wymiana doświadczeń technicznych i orga-
nizacyjnych z kopalnią „9-Kveten” w Stonavie. Dziś po-
wszechna dostępność mieszkańców do różnorakich dóbr kul-
tury, w miejscowościach oddalonych od zamieszkania, posia-
danie własnego środka lokomocji, nie stanowi przeszkód do 
udziału górników i ich rodzin w szerokim wachlarzu ofert 
spędzania czasu. Nadal pozostaje w tradycji Górniczego Ślą-
ska, wielka więź w kręgach przyjaźni ludzi związanych z 
górnictwem. Kopalnia „Rydułtowy” to wielowiekowe dobro 
powstałe na gruncie zasobowym o wyjątkowym potencjale. 
Za sprawą przyłączenia w 1968 roku kopalni „Ignacy”, przy-
jęto rok powstania kopalni na 1772 rok. Tak wiec rok bieżący 
jest 246 rokiem istnienia zakładu wydobywczego, co stanowi 
unikat. Z okazji 200-lecia istnienia kopalni „Rydułtowy” 
opracowana została monografia autorstwa doc. Roli – akade-
mia Ekonomiczna, oraz liczne opracowania o charakterze 
kronikarskim. W ramach działania Głównej Komisji ds Tra-
dycji Górniczych w latach 1997-98 przekazałem materiały 
dotyczące wypracowanego majątku przez górnictwo: przed-
szkola, żłobki, osiedla mieszkaniowe, obiekty sportowe, pły-
walnie – a przekazane na rzecz samorządów.  

(-) Jerzy Majer 
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 Społeczność pracowników Kopalni osadzona jest na 
mieszkańcach rdzennie Śląskich z pokolenia na pokolenie 
podejmująca pracę w Kopalni. Pracownicy dowożeni byli w 
przeszłości przewozem zorganizowanym – autobusami firmy 
około górniczej (Transgór) z terenów województwa opolskie-
go. Pracownicy dojeżdżali do pracy również koleją (PKP). 
Praca w okresie lat 1979 do 1990 odbywała się w systemie 
trzyzmianowym, a także na międzyzmianach, co znacząco 
utrudniało dojazd pracownikom na wyznaczona zmianę. Czas 
przyjazdu lub odjazdu autobusu pracowniczego i czas rozpo-
częcia lub zakończenia zmiany często się nie pokrywał, stąd 
czynione były poszukiwania wypełnienia czasu oczekiwania 
na transport pracowniczy. W okresie lat 2000 i później, ko-
palnie zaprzestały realizować zorganizowany transport pra-
cowniczy i załoga przybywała dom pracy własnymi środkami 
lokomocji. Wspominam o tym z racji przekazywanych trady-
cji górniczych pomiędzy pracownikami, które to tradycje 
kultywowane są w miejscowościach, gdzie kopalń nie ma, zaś 
liczna grupa pracowników kopalni tradycje górnicze przyjęło 
jak własne. Do tradycji górniczych na terenie Rydułtów i oko-
licy, należy odchodzić Dzień Górnika – św. Barbary jako 
patronki górników, ostatnio podaje się św. Barbarę jako pa-
tronki ludzi ciężkiej i niebezpiecznej pracy. W dniu tradycyj-
nej Barbórki, kopalniane orkiestry dęte, swoimi porannymi 
koncertami często na otwartym pojeździe lub przemarszem – 
dawali sygnał do uczestnictwa w uroczystościach parafial-
nych, zaś proboszczowie pięknymi dekoracjami przyozdabiali 
nawy główne emblematami górniczymi. Na określona godzi-
nę, grać górnicza w galowych mundurach w uroczystym or-
szaku z pocztami sztandarowymi, prowadzonym przez kape-
lanów, kierowała swe kroki do kościołów. Na tę uroczystości 
przybywali zaproszeni goście, oficjele i rodziny górnicze. Po 
uroczystościach w Kościele, aktywiści z grona górniczej braci 
pracujących w parafiach, organizowali spotkania górników w 
pomieszczeniach przy parafiach przy kawie, ciastku i trady-
cyjnym piwku, ze śpiewem, wspomnieniami i humorem. W 
okresie poprzedzającym Dzień Górnika odbywały się corocz-
nie akademie Barbórkowe w sali przykopalnianych Domów 
Kultury, w trakcie których prezentowano osiągnięcia górnic-
twa, sukcesy techniczne i uwarunkowania organizacyjne któ-
re nie sprzyjały kultywowaniu tradycji. Przykładem niech 
będzie likwidacja kopalnianych orkiestr dętych, reorganizacja 
majątku nieprodukcyjnego w ranach działania spółki restruk-
turyzacyjnej kopalń i sprzedaż przykopalnianych domów kul-
tury, klubów NOT itp. W trakcie Akademii Górniczych, przo-
downicy pracy, a także jubilaci odznaczani byli medalami i 
odznaczeniami resortowymi i państwowymi. Dozór i kadra 
inżynieryjno – techniczna dekorowana była honorowymi 
szpadami górniczymi. Wspólny uroczysty obiad dozoru, kie-
rownictwa kopalni i część załogi kopalni (często z małżonka-
mi), wspólne biesiadowanie z rodzinami pracowników, miał 
czynnik jednoczący w podejmowaniu trudnych codziennych 
zadań produkcyjnych w kopalniach. Zachowały się liczne 
zdjęcia z Gwarków Górniczych – jedno z nich z udziałem 
byłych dyrektorów kopalni zamieszczam poniżej. Od 1979 
roku w Kopalni „Rydułtowy” rozpoczęto organizację Trady-
cyjnych Gwarków Górniczych. Ówczesny Dyrektor Kopalni 
– mgr inż. Henryk Szymiczek zachęcał Zarząd SITG do inte-
gracyjnej współpracy na gruncie tradycji Gwarków innych 
kopalń, do organizacji i udziału kadry technicznej w spotka-
niu po pracy, w sobotnie popołudnie, w atmosferze braterstwa 
maszynowców i górników w ramach corocznej Biesiady Piw-
nej. Wzorem kadry inżynieryjnotechnicznej, również zarządy 
związków zawodowych działających w kopalni organizowały 
odrębne Karczmy Piwne. W ramach przygotowań do trady-

cyjnych Gwarków, powstawały scenariusze i piosenki któ-
rych treści stały się popularne po dzień dzisiejszy. W pracy 
kulturalnej w przykopalnianych domach kultury działały licz-
ne zespoły tak muzyczne, taneczne i śpiewacze. Miejsca te 
były początkiem karier licznej grupy kulturalnie uzdolnionej 
młodzieży, z grona osób tworzących teatr, powstała „Zorza”, 
młodzież szkolna, gimnazjalna i licealna doskonaliła swe 
umiejętności taneczno – wokalne rozwija w zespole tanecz-
nym Sukces, zaś muzycznie uzdolniona młodzież ćwiczy w 
dętej orkiestrze, działającej po restrukturyzacji - jako stowa-
rzyszenie. Orkiestra i zespół taneczny Sukces to piękna wizy-
tówka Miasta i Kopalni, która zapraszana do koncertowania 
w licznych krajach Europy, Azji i Ameryki, występując w 
strojach górniczych, zaś zespół taneczny w strojach regional-
nych, jest ambasadorem kultury i tradycji Śląska. Do Śląskiej, 
górniczej tradycji należy także realizacja kół hobbystycznych 
takich jak hodowla gołębi pocztowych, hodowla wszelakiego 
rodzaju inwentarza żywego, królików, kanarków, papug, ryb 
akwariowych, upraw warzyw i owoców w przydomowych 
ogródkach, wędkarstwa, uprawiania malarstwa i rzeźby, upra-
wiania sportów: tenisa , biegania, pływania, udziałów w za-
wodach skatowych i brydżowych, realizowanie swoich pasji 
kolekcjonerskich, śpiewaczych, kabaretowych i wiele, wiele 
innych. Okres restrukturyzacji polskiego górnictwa dokonał 
się na dość stabilnym organizmie załogi pracowniczej. Wpro-
wadzane modyfikacje w zakresie opieki socjalnej załóg, 
przyjmowane były poprzez akceptację form zmodyfikowa-
nych. Dotyczy to realizacji posiłków regeneracyjnych, wyko-
rzystywania czasu urlopowego w kopalnianych ośrodkach 
wczasowych, wyjazdów rekreacyjnych w okresie zimy na 
narty, w okresie zaś lata - na jednodniowe, autokarowe wypa-
dy w Beskidy. Do pięknej tradycji braci górniczej były udzia-
ły w Barbórkowych Świętach przyjaciół górniczych z Czech 
(współpraca z kopalnią „9-Kveten”) oraz wyjazdy delegacji 
naszych górników na Czeski Dzień Górnika do Stonavy. A 
także techniczna wymiana doświadczeń technicznych i orga-
nizacyjnych z kopalnią „9-Kveten” w Stonavie. Dziś po-
wszechna dostępność mieszkańców do różnorakich dóbr kul-
tury, w miejscowościach oddalonych od zamieszkania, posia-
danie własnego środka lokomocji, nie stanowi przeszkód do 
udziału górników i ich rodzin w szerokim wachlarzu ofert 
spędzania czasu. Nadal pozostaje w tradycji Górniczego Ślą-
ska, wielka więź w kręgach przyjaźni ludzi związanych z 
górnictwem. Kopalnia „Rydułtowy” to wielowiekowe dobro 
powstałe na gruncie zasobowym o wyjątkowym potencjale. 
Za sprawą przyłączenia w 1968 roku kopalni „Ignacy”, przy-
jęto rok powstania kopalni na 1772 rok. Tak wiec rok bieżący 
jest 246 rokiem istnienia zakładu wydobywczego, co stanowi 
unikat. Z okazji 200-lecia istnienia kopalni „Rydułtowy” 
opracowana została monografia autorstwa doc. Roli – akade-
mia Ekonomiczna, oraz liczne opracowania o charakterze 
kronikarskim. W ramach działania Głównej Komisji ds Tra-
dycji Górniczych w latach 1997-98 przekazałem materiały 
dotyczące wypracowanego majątku przez górnictwo: przed-
szkola, żłobki, osiedla mieszkaniowe, obiekty sportowe, pły-
walnie – a przekazane na rzecz samorządów.  

(-) Jerzy Majer 
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 Mimo przypominania, odwoływania się do uczuć pa-
triotycznych większość naszych Mieszkańców „olała” flago-
wanie. Gdyby nie było ulicznych flag to tego zewnętrznego 
symbolu świąt nie byłoby widać. To smutne! Jednak za same 
obchody w dniach 2 i 3 maja nie musimy się wstydzić. W 
dniu 2 maja sporo delegacji, służb mundurowych, poczt 
sztandarowych, Orkiestra, młodzież, strażacy, uczcili pamięć 
poległych powstańców i żołnierzy na cmentarzu a potem w 
kościele św. Jerzego. Później druga część uroczystości odbyła 
się na rynku, gdzie honorowe poczty (strażaków, harcerzy i 
młodzieży umundurowanej), podniosły flagi państwowe na 
maszty. Jak co roku na zakończenie uroczystości zagrała Or-
kiestra KWK Rydułtowy i zatańczyły pięknie z flagami 
dziewczęta Zespołu „Sukces”. 

Henryk Machnik 

Sprawozdanie Redaktora Naczelnego miesięcz-
nika „Kluka” 

Szanowni Państwo, 
Coroczne sprawozdanie Redaktora Naczelnego 

„Kluki” będzie stanowiło załącznik do sprawozdania zarządu 
i opublikowane zostanie w najbliższym numerze „Kluki”. W 
tym miejscu dodam jedynie, że w okresie minionego roku 
ukazało się wszystkich 12 planowanych wydań gazety. 
„Kluka” była obecna na najważniejszych wydarzeniach w 
mieście i regionie, opisywaliśmy na bieżąco sprawy ważne 

dla mieszkańców. Kluka objęła również patronat medialny 
nad częścią imprez, głównie związanych z działaniami ryduł-
towskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Pol-
skich w Rydułtowach.  

Comiesięczne wydawanie gazety to praca trudna i 
bardzo złożona. Dodatkowo wykonywana w pełni społecznie. 
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie osób, które 
poświęcają swój czas i nierzadko własne środki finansowe na 
współtworzenie „Kluki”. Korzystając z okazji chciałbym w 
tym miejscu wymienić kilka osób, które w okresie minionych 
12 miesięcy najbardziej przyczyniły się do wydawania kolej-
nych numerów naszego miesięcznika. Na szczególne wyrazy 
uznania zasługuje Joanna Rusok, Henryk Machnik, Jerzy Ma-
jer, Alicja Kołodziej, Henryka Migalska, Bożena Majer, Sta-
nisław Brzęczek, Maria Antonina Wieczorek, Mariusz Stebel, 
Elżbieta Jankowska, Krzysztof Jędrośka, Bogumił Kosowski, 
Małgorzata Wanat, Bernadeta Oślizły, Jakub Abrahamowicz, 
Anna Głowacka-Piotrowska, Małgorzata Piotrowska i wszy-
scy inni, którzy przesyłają do redakcji „Kluki” materiały. 
Wysoko cenię sobie również współpracę z Urzędem Miasta 
Rydułtowy jak również Urzędem Gminy Lyski, wszystkimi 
reklamodawcami oraz stowarzyszeniami „Psy, koty i my” z 
Wodzisławia Śląskiego oraz PTTK „Rybnik Śródmieście”.  

Dziękując za dotychczasowe działania mam jedno-
cześnie nadzieję na dalszą owocną współpracę i rozwój Ry-
dułtowskiego Miesięcznika „Kluka”. 

Redaktor Naczelny 

Łukasz Majer 
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Krzyżówka nr 40 - maj  
 Litery z pól oznaczonych numerami w prawych dol-
nych rogach utworzą rozwiązanie. Zapraszamy do wysyłania 
hasła na adres redakcji pocztą, e-mailem lub osobiście. Nazwi-
ska wszystkich, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania 

Poziomo:  
1. Pracz zwierzę 
2. Buty piłkarskie 
3. Gród z Wawelem 
4. Drzewo parkowe 
5. Pozostałość po rozbiórce domu 
6. Płynie przez Genewę 
7. Pożądany przy anginie 
8. Zeszyt na zapiski 
9. Jej ostatnim dowódcą był Leopold Okulicki 

„Niedźwiadek” 
10. Pyta o niego dopełniacz 
11. Rapujący polityk 
12. Zawiadomienie o przesyłce 
13. Mieszkanka Zielonego Wzgórza 
14. Twardy głaz 
15. Imię Sekretarza oraz Zastępcy Prezesa TMR 
16. Zasiada w Izbie Lordów w Wielkiej Brytanii 
17. Armatnia salwa 
18. Potocznie o łódce 
19. Najlepszy spokojny i bez koszmarów 
20. Dawniej na drzwiach latryny 
21. Częsty prezent komunijny 
22. Sylwestrowa lub w piaskownicy 
23. Jeden z krasnoludków 

 

opublikujemy w kolejnym numerze „Kluki”. Na odpowiedź 
czekamy  do 30-04-2018! Prawidłowe rozwiązanie nadesłali: 
Eugenia Bluszcz, Barbara Błaszczok, Stefan Majer. Wszyst-
kim wyróżnionym gratulujemy wiedzy i zapraszamy po odbiór 
nagród do siedziby TMR codziennie w godz. 9:00 - 13:00! 

Pionowo: 

1. Owad zwany szczypawką 
2. Działanie wg obmyślonego planu 
3. Początek rzeki 
4. Można ją złośliwie przypiąć 
5. Marka pasty do zębów 
6. Część końskiej uprzęży 
7. Część mikroskopu 
8. Udawany sprzeciw 
9. Lubi go pedant 
10. Niejedna pod smrekiem 
11. Zrównanie dnia z nocą 
12. W przysłowiu mądrzejsze od kury 
13. Zielona murawa 
14. Choć na szyi, nie udusi 
15. Ptasie skrzydła 
16. Krótkie notatki 
17. Imię z piosenki „Córka rybaka” 
18. Mazurskie miasto, rzeka i jezioro 
19. W kasynie można go rozbić 
20. Santor lub Jarocka 
21. Zimą niebezpieczna na rzece 
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X NIEZAPOMINAJKA 
 
 23 marca w Rydułtowskim Centrum Kultury o godzi-
nie 17 sala teatralna wypełniona i po brzegi a nawet schody 
wyczekiwała jakże znanych i bardzo lubianych piosenek nie-
dawno zmarłego Zbyszka  Wodeckiego. To już był 10 festi-
wal z Niezapominajką, organizowany przez LO im. Nobli-
stów Polskich w Rydułtowach oraz Starostwo Powiatowe w 
Wodzisławiu Śl.,UM Rydułtowy i Szkołę Muzyczną im Paw-
ła Świętego w Rydułtowach. Otworzył go Karol Berger,  pa-
sjonat twórczości Wodeckiego.   
 Do finału doszli: Anna Dembowy, Paulina Bluszcz, 
Emilia Szurek, Victoria Zondlo z Rydułtów, Maksymilian 
Deja z Cieszyna, Emilia Krypel z Brzegu, Mateusz Szewczyk 
z Rybnika oraz Julia Rączka, Paulina Pyszny i Wiktoria Bed-
narek z Wodzisławia Śląskiego  
 W tym roku prawdziwy jubileusz, bo aż 50-lecie ak-
tywności estradowej obchodziłby bohater tegorocznej Nieza-
pominajki. Poszedł świętować do – jak sam się wyraził – sze-
fa na górę.  
 Finalistów wspierał niezapominajkowy super band: 
Jakub Niemirski – aranże i fortepian, Czesław Hubner – gita-
ra, Marek Ogonowski – bas, Bartosz Głombica – saksofon, 
Piotr Tkaczyk – perkusja.  
 Jury tworzyli: Dominika Płonka, Anna Urbańczyk, 
Jarosław Hanik, Kamil Machulec i gość specjalny, pasjonat 
Wodeckiego, który śpiewał na otwarcie festiwalu – Karol 
Berger.   
 „Rzućcie  wszystko, wszystko co złe i zapomnijcie się 
na chwilę. Zacznijcie od Bacha, wybierzcie się do Chałup, 
albo na bal… A nad wszystko.. Nad wszystko uśmiech 
Twój…”  
Repertuar nie był łatwy, choć na pozór melodyjny i do nuce-
nia przy robocie. 
 Wpierw garść informacji o mistrzu- skazany na muzy-
kę – ojciec był pierwszym trębaczem Krakowskiej Orkiestry 
Symfonicznej PR i TV, dla którego liczyła się tylko muzycz-
na edukacja małego Zbyszka. Od 5 roku życia uczył się gry 
na skrzypcach choć chciał być Robin Hoodem. Dzięki tej 
katordze ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Mu-
zyczną II stopnia w klasie skrzypiec.  Młody Wodecki nie był 
święty… No cóż, gdy w szkole i w domu trzeba ćwiczyć Ba-
cha, Czajkowskiego, Karłowicza a potem grać fajfy z kapelą 
Czarne Perły i mieć jakieś życie towarzyskie to chemia, mate-
matyka, historia kończą marnie dopiero kolejną szkołę ukoń-
czył w świetnym stylu. Widać warto czasem pobłądzić… 

Jako pierwsza wystąpiła Paulina Pyszny w piosence 
„Rzuć to wszystko co złe”, za nią młodziutka Ania Dembowy  
wykonała piosenkę  pt  „Rodacy”, następnie w piosence 
„Opowiadaj mi tak” zaprezentowała się Emilka Krypel, Mak-
symilian Deja  „Oczarowanie” oraz usłyszeliśmy  Emilkę 
Szurek a w jej wykonaniu „Nad wszystko uśmiech Twój”.  

17letni skrzypek Wodecki trafił do zespołu Anawa. 
Zauroczył  krakowską pieśniarkę Ewę Demarczyk, która skra-
dła go do swojej ekipy. Dzięki tej przygodzie Wodecki w 
czasach totalnego socjalizmu i zamkniętych granic doświad-
czył życia estradowego celebryty, latając do Wiednia, Gene-
wy, Paryża czy na Kubę. Wodecki to także mąż, ojciec trójki 
dzieci, albo na koncercie, albo w drodze na koncert. Miał 
przyjaciół, był lubiany przez wszystkich – od dyrektorów 
domów kultury, po pomocnika akustyka. 

Następnie śpiewali: Julia Rączka w piosence „Ufam 
Ci”, Mateusz Szewczyk - „ Zacznij od Bacha”,  Victoria Zon-
dlo „ Nauczmy się żyć obok siebie”, Wiktoria Bednarek - 
„Wyspach życia” i Paulina Bluszcz –„ Lubił wracać tam 
gdzie był”. 

Wodecki słynął z fryzury, poczucia humoru i praco-
witości estradowej. Koncertował w świątek, piątek, na dużych 
scenach i w małych salkach. Wciąż w samochodzie, wiecznie 
w drodze. Żeby jeszcze podkręcić aurę tej niezwykłej praco-
witości zawodowej puścił w obieg anegdotę, że po powrocie z 
długiej trasy koncertowej otworzył mu drzwi sześcioletni 
wówczas syn Pawełek i zawołał do mamy: „Przyszedł ten 
pan, co w telewizji śpiewa pszczółkę Maję”.  

Zbigniew Wodecki urodził się w 1950 roku w maju. 
Niektórzy twierdzą, że w Krakowie. My chcemy zrobić z 
niego hanysa z Łazisk w gminie Godów. To tam przyjął ho-
norowe, godowskie obywatelstwo w sierpniu 2012 roku pod-
czas corocznych godowskich dożynek.  

Był skrzypkiem zaś samoukiem na trąbce i fortepia-
nie. Uwielbiał skomplikowane i rozbudowane kompozycje, w 
których przemycał duże składy instrumentów symfonicznych.  

Usłyszeliśmy także: „Chałupy Welcom to” w wykonaniu 
Ani, Emilię w piosence „Tylko ty Tylko Ty”,  Mateusza – 
„Teatr uczy nas żyć, Paulinę „ Zbudujmy świat” i Maksa w 
piosence  „Pół na pół”. 

Wodecki nie stronił też od jazzu. Nagrał kilka utworów 
instrumentalnych z orkiestrą Andrzeja Trzaskowskiego. Był 
ambitny i pracowity. Nie tylko koncertował, dużo pisał, kom-
ponował.  Grał też na scenie i to całkiem nieźle. Wystąpił w 
sztuce „Grają naszą piosenkę w Teatrze na Woli w Warsza-
wie, był księdzem w filmie, wziął udział w „Nieszporach 
Ludźmierskich” w reżyserii Roberta Glińskiego w Teatrze 
Muzycznym w Gdyni i był jurorem w „Tańcach z gwiazda-
mi” - widać lubił różne wyzwania. Miał wiele problemów 
zdrowotnych ale potrzebę adrenaliny też.  

Przygoda z Mitchami to cudowny rozdział w karierze 
Wodeckiego. Estradowiec, kojarzony z muzyką środka nagle 
staje na scenie alternatywnej. Z własną, debiutancką płytą z 
1976 roku. Po 37 latach kupił ją na starociach poszukiwacz 
mocnych brzmień, kolekcjoner winyli, aranżer i kompozytor 
Macio Moretti. Spodobało mu się, zwołał kolegów z ekipy i 
dźwięk po dźwięku, odtworzyli brzmienie sprzed lat, nadając 
mu nowoczesną, radosną świeżość. Koncert w radiowej trójce 
w 2008 to pierwsze spotkanie Mitchów z Wodeckim na sce-
nie. Spontaniczne i wyjątkowo udane. Potem powstał pomysł 
zrobienia płyty, którą pierwszy raz wspólnie zaprezentowali 
na OFF Festiwalu w Katowicach w 2013 roku. Owacje na 
stojąco, zaskoczona mina Wodeckiego, nagranie płyty i cała 
seria koncertów z Openerem na czele to prawdziwy triumf 
muzyki nad muzyczną produkcją przebojów. 
Później słuchaliśmy „Panny mego dziadka” w wykonaniu 
Victorii, „Jeden krótki dzień”- Wiktorii, „ Zabiorę Cię dziś na 
bal” - Pauliny, „Dziewczynę z konwaliami” oraz „Moja dro-
ga” wyśpiewana przez Julię. 

Odzwierciedlały one różne style, np.: Wodecki to po pro-
stu heavymetalowiec bo nosił długie włosy, bo na płycie ze-
społu  Exlibris wykonał tak ostrą solówkę, jakby całe życie 
grał metalowe kawałki. I jego kultowy kawałek „Jest jedna 
rzecz”? Milion słów w solidnym hip-hopie okazała się być 
świetna w jazzowym wykonaniu Wodeckiego.  

Mówił: „Kiedyś bardzo mnie bolało, ponieważ ludzie 
myśleli, że skoro ten facet śpiewa „Chałupy” i „Maję”, to 
znaczy, że nie grał Czajkowskiego, Beethovena, Bacha, Kar-
łowicza. Że nie zdobyłem 10 nagród głównych za własne 
kompozycje i aranże na festiwalach”. A jak doszło do pszczo-
ły? Dzięki uporowi pewniej pani i pysznemu kotletowi z za-
smażaną kapustą, którym poczęstowano go przed nagraniem. 
I głupio było odmówić… . Wszyscy wychowani na pszczółce 
Mai dziękują dziś Wodeckiemu za cudowne dzieciństwo.  

Często powtarzał „Talent to nie wszystko to, że udało mi 
się przez tyle lat utrzymać na powierzchni mętnej wody na-
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szego show-biznesu, to na pewno pochodna tego, że łaziłem 
po kuchni, po pokojach, po salach szkolnych i ćwiczyłem 
gamy, tercje, oktawy, utwory Bacha czy Beethove-
na".  Dlatego życzę wszystkim młodym, żeby pracowali nad 
sobą, ćwiczyli i nie załamywali się”. 

Po części przesłuchań publiczność wybrała swojego fa-
woryta i mogła skorzystać z przygotowanych przez sponso-
rów smakowitości, zaś jury udało się na obrady.  

W tym czasie na scenie wykonała jeden z utworów Wo-
deckiego zeszłoroczna zwyciężczyni – Wirginia Chlebowska.  

Wreszcie po przerwie nastąpiło w sposób uroczysty acz 
niezwykle miły ogłaszanie wyników. Wypowiedzi gości peł-
ne uznania dla wykonawców były dodatkową premią.   

Jak co roku wpierw ogłoszono kto otrzymał nagrodę pu-
bliczności. Wręczyła ją jedna z organizatorek festiwalu, pani 
Katarzyna Konofał najmłodszej uczestniczce Ani Dembowy. 
Głosujący mieli szansę wylosować tort. 

Wreszcie werdykt X edycji festiwalu "Niezapominajka": 
III miejsce - Mateusz Szewczyk, II miejsce - Anna Dembowy, 
I miejsce - Julia Rączka. Wyróżnione zostały Paulina Pyszny, 
Emilia Szurek i Paulina Bluszcz. Dziękowano wszystkim 
sponsorom, współorganizatorom, muzykom, jury, pomocni-
kom, uczniom, akustykom i przyjaciołom i publiczności! 

Ostatnim, jakże sympatycznym akordem festiwalu było 
wspólne wykonanie przez wszystkich finalistów i Karola - 
gościa specjalnego piosenki „Pszczółka Maja. Sądzę, że każ-
dy z nich jest tu jest zwycięzcą, wygrali świetną muzyczną 
przygodę, doświadczyli profesjonalnej oprawy dla swoich 
umiejętności i mieli ogromną przyjemność śpiewać na takiej 
scenie i…dla nas.  

 Rozstaliśmy się słuchając nagrodzoną finalistę i przyj-
mując zaproszenie na za rok :)   

 
Alicja Kołodziej 

Źródło:  
Scenariusz festiwalu napisany przez  

Katarzynę Konofał 
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deckiego zeszłoroczna zwyciężczyni – Wirginia Chlebowska.  

Wreszcie po przerwie nastąpiło w sposób uroczysty acz 
niezwykle miły ogłaszanie wyników. Wypowiedzi gości peł-
ne uznania dla wykonawców były dodatkową premią.   

Jak co roku wpierw ogłoszono kto otrzymał nagrodę pu-
bliczności. Wręczyła ją jedna z organizatorek festiwalu, pani 
Katarzyna Konofał najmłodszej uczestniczce Ani Dembowy. 
Głosujący mieli szansę wylosować tort. 

Wreszcie werdykt X edycji festiwalu "Niezapominajka": 
III miejsce - Mateusz Szewczyk, II miejsce - Anna Dembowy, 
I miejsce - Julia Rączka. Wyróżnione zostały Paulina Pyszny, 
Emilia Szurek i Paulina Bluszcz. Dziękowano wszystkim 
sponsorom, współorganizatorom, muzykom, jury, pomocni-
kom, uczniom, akustykom i przyjaciołom i publiczności! 

Ostatnim, jakże sympatycznym akordem festiwalu było 
wspólne wykonanie przez wszystkich finalistów i Karola - 
gościa specjalnego piosenki „Pszczółka Maja. Sądzę, że każ-
dy z nich jest tu jest zwycięzcą, wygrali świetną muzyczną 
przygodę, doświadczyli profesjonalnej oprawy dla swoich 
umiejętności i mieli ogromną przyjemność śpiewać na takiej 
scenie i…dla nas.  

 Rozstaliśmy się słuchając nagrodzoną finalistę i przyj-
mując zaproszenie na za rok :)   

 
Alicja Kołodziej 

Źródło:  
Scenariusz festiwalu napisany przez  

Katarzynę Konofał 
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Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej – 
marzec 2018 r. 
 
-podjęto 185 interwencji- ujawniono 17 wykroczeń, nałożono 
5 mandatów karnych, udzielono 12 pouczeń, 
-przyjęto 53 zgłoszeń od mieszkańców, 
-udzielono 3 pouczenia drogowe, 
-przeprowadzono 20 kontroli posesji – nałożono 3 mandaty 
karne, 
-przeprowadzono 9 kontroli targowisk, 
-interwencja w sprawie nieporządku na posesji – Sklep Po-
lam, 
-przeprowadzono 3 interwencje dotyczące psów i kotów, 
-interwencja w sprawie zakłócenia porządku publicznego (2 
razy), 
-interwencja dotycząca pozbywania się śmieci, 
-podjęto 7 interwencji dot. złego parkowania, 
-podjęto 5 interwencji dot. bezdomnych, 
-przeprowadzono 16 konwojów wartości pieniężnych, 
-przeprowadzono 6 asyst pracowników U.M., transport osoby 
na Komisariat w związku z kradzieżą, 
-na bieżąco przeprowadzano kontrole: szkół, osiedli, parków, 
przystanków, MPK, ROKO, RCK, USC, RAFA, PKP,RPP, 
Zielonych wysp, 
-kontrola stanów dróg i chodników oraz oświetlenia-
nieprawidłowości zgłoszono odpowiednim służbom, 
-podjęto 3 interwencje dot. utraty życia ludzkiego, 
-interwencje z monitoringu –bójka obok piwiarni „Warka”, 
spożywanie alkoholu na rynku. 
 

Zebrał: Stanisław Brzęczek 

 

Kartka z Kalendarza – maj 
 

-1 maja 1923 r.- w Rydułtowach powstał I 
Drużyna Harcerska ZHP. 
-23 maja 1929 r. rozkazem Komendy Chorą-
gwi z Hufca Rybnik powstały nowe Komen-
dy Hufca w Knurowie i Rydułtowach. 
-1. V. 1890 – pierwszy obchód święta robotniczego w Polsce. 
-3.V.1791 r. uchwalenie Konstytucji 3 maja. 
-8-9 maja 1945 r.-zakończenie II wojny światowej- kapitula-
cja III Rzeszy. 
-V.1970r. dr Bolesław Lepiarczyk zostaje lekarzem naczel-
nym w rydułtowskim szpitalu. 
-8. V. 1900 – urodził się dr Stanisław Bruckner (lekarz o spe-
cjalności chirurgia), w czasie okupacji działający pod pseudo-
nimem „Ossoliński”. Był więźniem obozów koncentracyj-
nych „Dachau” i „Mauthausen-Gusen”. W obozie przestrzelo-
no mu rękę by dalej nie mógł operować. W obozie na „Anna 
Rompa” leczył więźniów. Zmarł w 1971r. pochowany w Ry-
dułtowach. 
-18.V. 1936r. w Brzeziu k/Raciborza zmarła siostra zakonna 
Dulcissima Hoffmann, była stygmatyczką. 
-21. V. 1916r. w wieku 61 lat zmarł proboszcz parafii p.w. 
św. Jerzego Paweł Bernert. 
-18. V. 1920r.  urodził się papież Karol Wojtyła. 
-od 3 do 5 lipca 1921 r.– odbyło się trzecie powstanie śląskie 
pod wodzą Wojciecha Korfantego. 
-V. 1992r. – ukazała się pierwsza niezależna gazeta Ryduł-
towska „Goniec Rydułtowski”(ukazały się 3 wydania). 
-31 maja 1995 r. miasto Rydułtowy zajęło I miejsce w turnie-
ju sportowym miast. 

-1 maja 1999 r w Rydułtowach został powołany Zakład Go-
spodarki Komunalnej. 
-12. V. 1919 r. w Raciborzu zmarł Karol Miarka. 
-23.V 1984 r. zmarł Jan Klama były komendant Hufca ZHP 
Rydułtowy. 
-20.V 2002r.  zm. Stanisław Pawelec instruktor ZHP Środo-
wiska Rydułtowy. 
-30. V 1917r. urodził się Paweł Zimny instruktor ZHP Ryduł-
towy, zginął w Kompanii wrześniowej w Biłgoraju. 
 

Zebrał: Stanisław Brzęczek 
 

 
SPRAWOZDANIE z PRAC BURMISTRZA 
i URZĘDU 

za okres od 22 marca do 18 kwietnia 2018 r. 
 

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BU-
DYNKU SALI SPORTOWEJ PRZY UL. GEN. JÓ-
ZEFA BEMA  

 
Trwają prace związane z wykonaniem tynków wewnętrznych, 
przygotowania do wykonania posadzek. Powstające problemy 
techniczne są rozwiązywane przy współudziale biura projek-
towego. Wykonawca przedstawił do weryfikacji kosztorysy 
dla robót dodatkowych. Trwa ich weryfikacja. 
Termin wykonania: 18 czerwca 
Wartość robót budowlanych – 4 208 897,25 zł 
Wartość nadzoru inwestorskiego – 12 750,00 zł 
 
MODERNIZACJA ULICY OFIAR TERRORU - PRO-

JEKT 
 
Uzyskano projekty podziałów działek przy ulicy Ofiar Terro-
ru oraz mapy do celów projektowych. Materiały zostały prze-
kazane do projektanta ML DESIGN Piotr Lilla w celu opra-
cowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji na 
realizację inwestycji drogowej. 
Termin opracowania dokumentacji: do 13 października. 
 
MODERNIZACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWE-

GO 
 
W dniu 4 kwietnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
PKP, w celu omówienia zasadności remontu budynku czy 
jego wyburzenia. Wszystkie dokumenty opisujące obecny 
stan techniczny budynku oraz koncepcja nowego obiektu zo-
stały przedstawione i omówione na spotkaniu. W chwili obec-
nej oczekujemy odpowiedzi.  
Termin opracowania: 30 marca 
Wartość umowy: 25 830,00 zł. 
 
PRZEBUDOWA TERENU PRZY ZBIORNIKU WOD-

NYM „MACHNIKOWIEC” - UTWORZENIE 
MIEJSCA USŁUG SPOŁECZNYCH 

 
Oczekujemy odpowiedzi na wniosek aplikacyjny złożony 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020. 
 
PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO 

PRZY ULICY BARWNEJ 6 NA MIESZKANIA SO-
CJALNE 

 
Trwają roboty budowlane: 
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a) roboty dekarskie, 
b) dokonano czyszczenia i malowania elewacji, 
c) ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz budynku, 
d) wykonywane są ścianki działowe, 
e) montowana jest instalacja wewnętrzna wod.-kan, c.o. 
i elektryczna. 
 
Wartość robót budowlanych: 1 413 078,29 zł. 
Termin wykonania: 14 września. 
 
BUDOWA CHODNIKA NA ULICY GABIERLA NA-

RUTOWICZA - dwa odcinki 
 
Wykonawcy robót budowlanych w dniu 9 kwietnia zgłosili 
chęć przystąpienia do wykonania robót budowlanych na 
odcinku od zjazdu na kopalnię do posesji nr 89 oraz na od-
cinku od posesji nr 89 do granicy miasta Rydułtowy. Wnio-
ski rozpatrzono pozytywnie.  
Wartość robót budowlanych: 
1) odcinek pierwszy - od zjazdu na kopalnię do posesji nr 89 
- 67 353,11 zł. 
2) odcinek drugi - od posesji nr 89 do granic Miasta Ryduł-
towy - 32 682,44 zł. 
Łączna wartość robót budowlanych: 100 035,55 zł 
Termin wykonania: 1 czerwca - dla obu odcinków. 
 
MODERNIZACJA ULICY BARWNEJ  
 
Trwa układanie nawierzchni z kostki betonowej oraz kory-
towanie pod konstrukcję drogi. Rozpoczęto roboty związane 
z przebudową teletechniki. 
Termin wykonania robót: 17 sierpnia. 
Wartość robót budowlanych: 1 128 894,00 zł 
 
REWITALIZACJI POGÓRNICZEGO OSIEDLA KA-

ROLA  
 
Wystąpiono do właściciela terenów (firma Krokus Sp z.o.o.) 
o wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza kanalizacji sani-
tarnej oraz wpięcie projektowanej kanalizacji sanitarnej do 
studni znajdującej się na jego nieruchomości. 
 
MODERNIZACJA ULICY ŚWIĘTEGO JACKA  
 
Dokumentacja projektowa została złożona przez biuro pro-
jektowe Kołodziejska-Derbis s.c. w Starostwie Powiatowym 
w Wodzisławiu Śl. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej: do 30 
kwietnia. 
Wartość umowy: 16 367,00 zł.  
 
UTWARDZENIE DOJAZDU DO OSIEDLA KRZYŻ-

KOWICKA  
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa ROW zdecydowała się na party-
cypację w kosztach zadania. W najbliższym czasie zostanie 
podpisane stosowne porozumienie. 
Przygotowuje się materiały do postępowania na wyłonienie 
wykonawcy robót. 
 
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-

REKREACYJNEJ PRZY UL. RADOSZOWSKIEJ 
3 w RYDUŁTOWACH – OTWARTA STREFA AK-
TYWNOŚCI  

 

Złożono wniosek aplikacyjny w ramach Programu rozwoju 
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - 
edycja 2018 (dofinansowanie ze Środków Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej). Czekamy na wynik konkursu. 
 
MODERNIAZCJA DROGI ULICY ŻYTNIEJ 
 
Dnia 23 marca zostały złożone dwie oferty na pełnienie nad-
zoru inwestorskiego - kwoty 5 499,99 zł i 6 519,00 zł.  
Nadzór inwestorski będzie pełnił Kazimierz Kondrot prowa-
dzący działalność pod firmą PROJEKTOWANIE-
NADZORY Kondrot Kazimierz. Kwota jego oferty - 
5 499,99 zł brutto. W najbliższym czasie zostanie podpisana 
stosowna umowa. 
Została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą 
Handlowo - Usługowa DROMET II Augustyn Łukasz 
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdrój. Na dzień 20 kwietnia przewi-
duje się przekazanie terenu budowy. 
Wartość umowy: 309 939,37 zł 
Termin realizacji umowy: 10 sierpnia. 
 
MODERNIAZCJA DROGI NA OSIEDLU NA WZGÓ-

RZU 
 
Dnia 23 marca zostały złożone dwie oferty na pełnienie nad-
zoru inwestorskiego – kwoty 4 674,00 zł i 6 000,00 zł). 
Nadzór inwestorski będzie pełniła firma Nadzory i Obsługa 
Inwestycji Budowlanych Piotr Nowak za kwotę 4 674,00 zł 
brutto. Umowa została podpisana 11 kwietnia.  
W dniu 11 kwietnia została podpisana umowa na roboty 
budowlane z firmą GEO-BUD-T. B. M. Spółka z o. o. 
z siedzibą w Żorach. Dnia 18 kwietnia nastąpiło przekazanie 
terenu budowy. 
Wartość umowy: 341 940,00 zł brutto. 
Termin realizacji umowy: 10 sierpnia. 
 
MODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO 

PRZEDSZKOLA NR 3 
 
Projektant przekazał opracowane materiały z lokalizacją 
nowego oddziału przedszkolnego oraz określił lokalizację 
pomieszczenia do przepierki. Trwają prace projektowe.  
Termin opracowania dokumentacji projektowej: do 30 
kwietnia. 
Wartość umowy: 33 210,00 zł. 
 
SIŁOWNIA NA SELEDYNOWEJ WYSPIE 
 
Podpisano porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
ROW w sprawie jej partycypacji w kosztach zadania. Przy-
gotowuje się materiały do postępowania na wyłonienie wy-
konawcy robót. 
 
GARAŻE UL. WOJCIECHA KORFANTEGO 
 
Trwają prace projektowe wykonywane przez firmę „Studio 
Architektury Waldemar Bober z siedzibą  w Radlinie. 
Termin wykonania dokumentacji: 16 lipca. 
Wartość umowy: 10 455,00 zł 
 
PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA 

UL. ANTONIEGO CZECHOWA – UL. KRZYWA 
(zadanie nr 1) ORAZ KANALIZACJI DESZCZO-
WEJ NA TERENIE OSIEDLA ORŁOWIEC 
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(zadanie nr 2) 
 
W dniu 12 kwietnia zawiadomiono o wyborze najkorzystniej-
szych ofert.  
Dla zadania nr 1 najkorzystniejszą ofertę za kwotę 45 024,04 
zł złożył Zakład Usług Wodociągowo - Kanalizacyjnych 
i Remontowo- Budowlanych " ROLES" S.C. Gierucki Leszek 
Michna Roman z siedzibą w Tworkowie. 
Dla zadania nr 2 najkorzystniejszą ofertę za kwotę 132 126,44 
zł złożyła firma SZCZYRBA S.C. z siedzibą w Rogowie. 
W dniu 15 marca zostało wysłane zaproszenie do złożenia 
ofert cenowych na nadzór inwestorski dla powyższych zadań. 
Wpłynęły dwie oferty. 
Dla zadania nr 1 najkorzystniejszą ofertę za kwotę 2 829,00 zł 
złożył pan Grzegorz Węgrzyk prowadzący działalność pod 
nazwą PROFIT Nadzór, Projekty, Zarządzanie 
w Budownictwie Grzegorz Węgrzyk z siedzibą w Raszczy-
cach.  
Dla zadania nr 2 najkorzystniejszą ofertę za kwotę 4 920,00 zł 
złożył pan Dawid Mrozek prowadzący działalność pod nazwą 
DAW-INŻ Nadzorowanie Projektowanie Wykonawstwo DA-
WID MROZEK z siedzibą w Gorzyczkach.  
W najbliższym czasie zostaną podpisane umowy.  
 
ROZBUDOWA i MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘ-

DU MIASTA 
 
W dniu 9 kwietnia zawiadomiono oferentów o wyborze naj-
korzystniejszej oferty na dokumentację projektową.  
Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 51 660,60 zł złożyła firma 
„Studio Architektury Waldemar Bober z siedzibą w Radlinie. 
Z firmą została podpisana stosowna umowa. 
Termin wykonania dokumentacji: 15 czerwca. 
Termin uzyskania pozwolenia na budowę: 20 sierpnia. 
Wartość umowy: 51 660,60 zł. 
 
Podpisano umowę z Katarzyną Królikowską prowadzącą 
działalność gospodarczą pod firmą FIRE&QUALITY SOLU-
TIONS Katarzyna Królikowska z siedzibą w Katowicach na 
wykonanie „Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciw-
pożarowej dla budynku Urzędu Miasta Rydułtowy” 
Termin wykonania ekspertyzy: 15 czerwca. 
Wartość umowy: 14 460,00 zł 
 
MODERNIZACJA UL. GENERAŁA WŁADYSŁAWA 

SIKORSKIEGO 
 
Przygotowano zapytanie ofertowe na opracowanie dokumen-
tacji projektowej wraz dokonaniem podziału nieruchomości 
i uzyskaniem stosownej decyzji na realizację inwestycji dro-
gowej. Wysłano zapytanie do 5 firm. Termin składania ofert 
upłynął 10 kwietnia. W wyznaczonym terminie wpłynęły 
2 oferty cenowe w kwotach 25 830,00 zł i 62 115,00 zł. Wy-
brano ofertę Biura Projektowo – Usługowego ALDA s.c. 
Hanna i Janusz Franiczek z Wodzisławia Śl. (za cenę 25 
830,00 zł). W najbliższym czasie z firmą zostanie zawarta 
umowa. 
 
 
BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH – ULICA 

OFIAR TERRORU 
 
Przygotowano zapytanie ofertowe na opracowanie dokumen-
tacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego zgłoszenia 
robót na bezpieczne przejście dla pieszych na ulicy Ofiar Ter-
roru w rejonie budynku nr 52. Zapytanie wysłano do 5 firm. 

Termin składania ofert upływa 24 kwietnia. 
 
 
PIŁKOCHWYTY – BOISKO OSIEDLE NA WZGÓRZU 
 
Przygotowano materiały do zapytania ofertowego na roboty 
budowlane, polegające na podniesieniu i poszerzeniu istnieją-
cych piłkochwytów. 
 
 
ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJ-

SKIEGO 
 
W dniu 26 marca wysłano zapytanie ofertowe do pięciu firm 
na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę punktu 
kamerowego na terenie „Malachitowej Wyspy przy Starej 
Dyrekcji” przy ulicy Obywatelskiej. Termin składania ofert 
upłynął 12 kwietnia. Została złożona jedna oferta cenowa na 
kwotę 7 084,80 zł. Trwa weryfikacja oferty. 
 
 
Wizyta V-ce Premier p. Beaty Szydło 
 
 Wizyta p. Beaty Szydło w Rydułtowach (RCK Feniks 
2.05.2018r.) i spotkanie z członkami i zwolennikami PIS-u 
była niemałą sensacją. Były oczywiście wystąpienia, dzieci i 
młodzież z kwiatami, muzyka w wykonaniu Orkiestry KWK 
Rydułtowy ale najbardziej medialnym momentem – były 
kwiaty i życzenia złożone p. Premier przez popularnego 
„Gabrysia”- Gabriela Miliczka. 

Henryk Machnik 

 
Pyszna sałatka owocowa 
 
Składniki  
ilość porcji: 6  
 2 banany pokrojone w plasterki 
 1 ananas, obrany, wydrążony z rdzenia i pokrojony w 

kostkę 
 1/4 arbuza, pokrojona w kostkę 
 1/4 melona kantalupa, pokrojona w kostkę 
 1 szklanka truskawek, przekrojonych na pół 
 1/2 szklanki wiśni lub czereśni 
 
Sposób przygotowania: 
 W dużej misce wymieszać wszystkie owoce i wstawić 
do lodówki do czasu podania. 
 

Łukasz Majer za allrecipes.pl 

AKTUALNOŚCI 
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W Plastusiowie zabawki wybrały się na urlop! 
 

Dwa ostatnie dni tygodnia przed długim majowym 
weekendem troszkę różniły się od pozostałych, otóż w Pu-
blicznym Przedszkolu nr 1 im. Marii Kownackiej w Rydułto-
wach zorganizowano „Dni Bez Zabawek”.  

Kiedy weszliśmy do sali, przecierały oczy ze zdzi-
wienia. Wszystkie zabawki były przykryte folią malarską a na 
niej kolorowy napis „Mamy urlop!”. Panie wytłumaczyły, że 
zabawki też potrzebują kilku dni odpoczynku od głaskania, 
przytulania, gwaru i codziennego użytku, jednocześnie zapro-
ponowały dzieciom samodzielne stworzenie zabawek. W tej 
samej chwili do sali wniesiono kartony, pudła, gazety, rolki 
różnych rozmiarów, pianki, styropian, folię bąbelkową, na-
krętki, i wiele innych „różności”. Zbyt dużo nie trzeba było 
tłumaczyć, od razu zabraliśmy się do roboty, a w naszych 
oczach pojawiły się iskierki pomysłów. W salach zapanowała 
prawdziwie twórcza atmosfera. Nagle karton z wycięta dziurą 
stał się zbroją, a inny karton z doczepionymi rolkami zamienił 
się w super autko. „A pani mi tu doczepi.”; „Czy ktoś widział 
taśmę klejąca?”; „Potrzebuję tę klamerkę…” było słychać w 
sali… wszystkim spodobał się urlop zabawek, ale jeszcze 
bardziej spodobał nam się pomysł samodzielnego tworzenia, 
dowolności i bezgranicznego korzystania z wyobraźni. 

Towarzyszyła nam tygodniowa tematyka związaną z 
Polską. Wykorzystaliśmy ten twórczy czas, aby przybliżyć 
nieco zagadnienie niepodległości, jako, że obchodzimy setną 
rocznicę jej odzyskania. Słuchaliśmy pieśni o Wodzu Miłym, 
a chwilę później już tworzyliśmy swoje Kasztanki - tak nazy-
wał się koń Józefa Piłsudskiego. Dzieci stworzyły sobie sza-
ble oraz flagi Polsk, dziewczynki nawet wyszywały własne 
chustki, którymi machały swoim wybrankom na pożegnanie. 

Podsumowaniem „Dni Bez Zabawek” była zorgani-
zowana na przedszkolnym podwórku „Parada Niepodległo-
ściowa”. Każda grupa oznaczona innym kolorem chust zapre-
zentowała się na swoich klaczach z szabelkami w dłoniach 
oraz flagami. Z dumą prezentowaliśmy swoje dzieła. Na 
przedszkolnym podwórku czekał na wszystkich Plastuś z bia-
ło - czerwoną flagą, który sprawdzał naszą wiedzę i umiejęt-
ności na temat odzyskania wolności przez nasz kraj. Każdy 
bez zająknięcia recytował katechizm polskiego dziecka, a 
stojąc w postawie zasadniczej głośno odśpiewaliśmy 
„Mazurek Dąbrowskiego”. Ku zaskoczeniu wszystkich, nasze 
kochane maluszki zaprezentowały się w mini przedstawieniu 
śpiewając „Przybyli Ułani” - oczywiście wszystko wyszło 
pięknie. Na koniec ciesząc się wolnością naszego kraju urzą-
dziliśmy wielką bitwę na papierowe kule – ale była zabawa!  

Nie możemy się już doczekać kolejnych niespodzia-
nek w naszym przedszkolu, a tych u nas nigdy nie brakuje! 

 

Emilia Marcisz - nauczyciel PP1 
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Z wielkiego serca!! 
 
W Rydułtowskim Centrum Kultury w dniu 10 maja odbył się 
koncert charytatywny. Chora na jamistość rdzenia kręgowego 
Ania potrzebuje pomocy. Jest matką dwójki małych dzieci. 
Choroba zaatakowała niespodziewanie. Jedyną nadzieją na to 
aby Ania nie została unieruchomiona jest kosztowna operacja 
w Barcelonie. 
Dzięki zaangażowaniu przyjaciół i ludzi dobrego serca został 
zorganizowany koncert z którego dochody zostały przezna-
czone na ten właśnie cel.  
Przy prawie pełnej sali widowiskowej na scenie pojawiły się 
zespoły oraz soliści , którzy umilili nam popołudnie a sami 
przyczynili się do tak  szlachetnej zbiórki. 
Wystąpili między innymi takie zespoły jak M- Bend i Namaja 
z Pszowa, Wojtek - gitarzysta czyli nasz rydułtowski Carlos 
Santana, Stel Capela, Marek Jędrowski z zespołem oraz Jacek 
Silski w przepięknych włoskich solówkach.  Przy takiej mu-
zyce nogi same podrywały się do tańca a publiczność bawiła 
się znakomicie. 
W przerwach między występami odbyła się licytacja cieka-
wych rzeczy. Licytowano np. wykonane ręcznie kartki i albu-
my komunijne, płyty CD kabaretów "Rak" i "Młodych Pa-
nów" oraz przejażdżki po Zalewie Rybnickim na rowerku 
wodnym i motorówce. 
Jako licytator wystąpił nasz wice burmistrz Marcin Połomski. 
Jak sam przyznał miał wielką tremę, bo jeszcze tego nigdy 
nie robił ale za przyzwoite ceny wylicytował wszystkie na-
grody za co otrzymał gromkie brawa. 
Przed wejściem można było również nabyć tzw cegiełki w 
postaci ręcznie robionych obrazków, które też cieszyły się 
dużym powodzeniem.  
Wszyscy po takim koncercie wychodziliśmy bardzo zadowo-
leni i szczęśliwi, że przy tak doskonałej zabawie mogliśmy 
chociaż trochę dołożyć się do kosztów leczenia Ani. 
Tobie Aniu życzymy udanej operacji i szybkiego powrotu do 
zdrowia. 

Eugenia Bluszcz 

 
LO im. Noblistów Polskich w 
Rydułtowach nagrodzo-
ne prestiżowym tytułem 
“Europejska Szkoła eTwinning 
2018-2019” w roku Jubileuszu 
70-lecia Szkoły! 
  

“Z przyjemnością informujemy, że 70 polskich placówek edu-
kacyjnych zostało nagrodzonych etykietą eTwinning School 
Label po dwuetapowym procesie aplikacyjnym. Nagrodzone 
szkoły są pionierami i liderami w następujących dziedzinach: 
 
Cyfrowa praktyka 
e-Bezpieczna praktyka 
Innowacyjne i kreatywne podejście do pedagogiki 
Promowanie stałego rozwoju zawodowego pracowników 
Promowanie praktyk wspólnego uczenia się z pracownikami i 
studentami 
 
Jest to nie tylko uznanie osobistego sukcesu poszczególnych 
nauczycieli, ale także uznanie wielkiego sukcesu całego ze-
społu eTwinning w nagrodzonej szkole. 
 
Etykieta Szkoły eTwinning została wprowadzona w 2017 ro-
ku, aby wyróżnić i nagrodzić zaangażowanie i poświęcenie 

nie tylko indywidualnych nauczycieli eTwinning, ale także 
zespołów nauczycieli i liderów szkolnych w tej samej szkole. 
  
Powyższą informację szkolna koordynatorka projektów 
eTwinning Mirosława Dyka-Płonka otrzymała 10.04.2018. od 
Europejskiego Biura eTwinning z zapowiedzią publikacji 
prasowej na forum europejskim, nagród-niespodzianek dla 
Szkoły oraz z logo “Szkoła eTwinning”, które z dumą mamy 
prawo prezentować na stronie internetowej i w materiałach 
promocyjnych naszego Liceum. 
  
Uczniowie naszej Szkoły realizują międzynarodowe projekty 
eTwinning już szósty rok. O ich wartości świadczą zdobywa-
ne wyróżnienia. Krajowa Odznaka Jakości 2012, Europejska 
Odznaka Jakości 2013 dla uczniów i koordynatora, Europej-
ski Znak Innowacyjności w Nauczaniu Języków Obcych 
(European Language Label) 2013 dla koordynatora , I Nagro-
da w Ogólnopolskim Konkursie “Nasz Projekt eTwinning - 
Świadomy Użytkownik Internetu 2014”, Nagroda Specjalna 

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 2014, nominacja do 
tytułu “EDUinspirator 2015” w kategorii “Edukacja Języko-
wa” dla koordynatora  za projekt “Safetiquette-Safety Tips for 
Young Internet Users 2012-2014” na temat bezpieczeństwa w 
Internecie. 
  
W tym roku szkolnym w klasie maturalnej zakończyliśmy 
realizację projektu “Web 2.0. Education World 2016/2017” 
we współpracy ze szkołami aż z 55 państw, nagrodzonego 
Krajową Odznaką Jakości 2017 oraz Europejską Odznaką 
Jakości 2017. Projekt poświęcony był aplikacjom edukacyj-
nym i wolnym zasobom internetowym. Poznanie ich ułatwiło 
uczniom realizację innowacji pedagogicznej “Matura w kie-
szeni. Przygotowanie do egzaminu maturalnego z wykorzy-
staniem aplikacji i urządzeń mobilnych”. 
  
Klasa pierwsza finalizuje właśnie pracę nad projektem 
“Worldwide Love and Peace 2017/2018”, w którym skupia-
my się na promowaniu wyjątkowych postaci historycznych. 
Naszymi bohaterami są Irena Sendlerowa oraz Jan Paweł II. 
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lasa druga niedawno zaczęła przygodę z projektem “Roots 
and Wings 2018”, poświęconemu tradycjom narodowym i 
kulturowym oraz włączeniu osób starszych w proces edukacji 
młodzieży. 
  
Miejmy nadzieję, że czekają nas kolejne laury za dobrą pracę, 
ale nie to jest najważniejsze. Ważne, że uczymy się odpowie-
dzialności za nasz wizerunek internetowy i bezpieczeństwo w 
sieci, że spotykamy przyjaciół, z którymi możemy pogadać w 
języku angielskim, że udział w projektach pozwala nam na 
wirtualne wizyty w licznych szkołach na świecie, że dowia-
dujemy się, jak wykorzystać zasoby Internetu dla edukacji, że 
sami tworzymy materiały, z których mogą korzystać inni 
uczestnicy wirtualnej społeczności uczniów i nauczycieli. 
  
Tytuł “Europejskiej Szkoły eTwinning 2018-2019” jest  dla 
nas wyjątkowy, bo ta europejska nagroda jest nie tylko dowo-
dem na realizację dobrych projektów. Doceniony został 
fakt,  że cały zespół nauczycieli, pracowników i uczniów na-
szej Szkoły potrafi dzielić się wiedzą i uczyć się od siebie 
nawzajem w myśl szkolnej zasady “ Alter Alterum Docet” 
oraz wspólnie dbać o bezpieczeństwo w wirtualnym świecie. 
Promujemy edukację ukierunkowaną na współpracę 
i  korzystanie z najnowszych osiągnięć technologii. Rozumie-
my, że szkoła nie da radę uciec od cyfrowego świata - musi 
go oswoić i mądrze wykorzystać w procesie nauczania i ucze-
nia się. 
  

Mirosława Dyka-Płonka,  
szkolny koordynator programu eTwinning w LO im. Nobli-
stów Polskich w Rydułtowach 

 

Dzieje się w Rydułtowach !!! 

 Koncert zatytułowany "Ku pamięci Powstańców Ślą-
skich” 3 maja na rydułtowski rynek.  

 Inicjatorem i organizatorem koncertu było Towarzy-
stwo Miłośników Rydułtów. Poprzez piosenki oraz krótkie 
wzmianki historyczne wykonawcy przybliżyli zdarzenia i 
atmosferę sprzed stu lat. Występowali przedszkolacy, ucznio-
wie oraz dorośli członkowie chórów lub innych zespołów i 
nie tylko z Rydułtów. Całość współfinansowana była przez 
UM Rydultowy, stad i nagrody dla występujących a także 
pyszny kołocz z serem i makiem dla publiczności.               

 Nie mogło na wstępie zabraknąć męskiego zespołu z 
TMR i takich piosenek jak „Majowa jutrzenka” czy 
"Kochany Śląsk". Występ przedszkolaków z Przedszkola nr 2 
zachwycił piosenkami, uczniowie z SP1 zaprezentowali ta-
niec, wiersz oraz piosenkę "Póki Polska żyje w nas” , mło-
dzież szkolna z SP2 –  przygotowana przez p.Katarzynę 
Grzeszczak dała wokalny popis, bardzo spodobały się wystę-
py pt;”Wodzionka” oraz piosenka uczniów z SPnr 4. Były i  

tańce, nie koniecznie narodowe, w wykonaniu uczennic z 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej   a także zespółu „Dziewczynki -
Sprężynki”. Oprócz naszych chórów „Cecylia” i „Lira” go-
ścinnie wystąpiły „Rzuchowianki” oraz zespół „Trojak” z 
Czernicy, zaśpiewali głównie znane pieśni śląskie lub po-
wstańcze często śpiewane już przed stu laty lub tworzone 
właśnie w czasie powstańczych zmagań. 

 Niewątpliwie, wbrew okolicznościom metrykalnym, 
„dała czadu” i „Pierwszą brygadą” i „Jorgusiową duszą” zaś 
rozmarzyła finałową piosenką pt „Mój sen”. 

 Mam wrażenie, że poprzez zaprezentowane utwory, 
czasem ze szczyptą humoru zostały przybliżone wydarzenia 
sprzed 100 lat i upamiętniliśmy naszych starzyków i tamte 
niezwykle ważne w skutkach momenty historii. 

 A potem długo jeszcze można było posiedzieć na na-
szym ukwieconym rynku i posłuchać dobrej muzyki. 

 Gratuluję wszystkim wykonawcom i ich nauczycie-
lom, którzy mimo wolnego dnia pokazali swoje umiejętności 
i patriotyczną postawę, wspaniałej publiczności oraz Miastu 
Rydułtowy za współfinansowanie koncertu.  

 PS: niektóre dowcipy z tamtych lat z„Kocyndra” we-
sołego, górnośląskiego czasopisma, który poprzez humor i 
śmiech zmuszał do refleksji i dawał siłę do działania. 

„Górnoślązak waląc pięścią w stół narad międzyna-
rodowych godo:  Dość już, pierona, tego godanio o mnie, 
niech jo nareszcie powiym co chca! Plebiscyt dejcie, a nie 
handlujcie Górnym Śląskiem, bo my się jak kot w miechu 
sprzedać nie domy!” 

  Polacy z humorem    w Kocyndrze kpili 
„Deutschland uber alles” będziecie górą, ale tak! Czyli jak 
na huśtawce-koniku, co nie jest zbyt komfortowe.  

  „Lekcja geografii – Józio  słaby w geografii spytał 
taty: Gdzie właściwie Górny Śląsk leży? Tata mocno się na-
srożył. Na nieuka z góry wrzaśnie: Górny Śląsk nie leży wca-
le, przeciw Szwabom powstał właśnie” lub: satyra wykorzysta  
grę  słów- szwob (tak dawniej nazywano karaluchy, których 
pełno było wszędzie) i Szwaby (tak nazywano Niemców), otóż 
obibok „Kalasanty Bimbała  wielką miotłą wymiata szwoby  z 
Górnego Śląska”     

prowadząca koncert  
Alicja Kołodziej 

 
Relacja fotograficzna z 2 oraz 3 maja na kolejnych stronach 
„Kluki” 

 
(zdjęcia Franciszek Panic, Bernadeta Oślizły i Łukasz Ma-
jer) 
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VI Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Pru-
dla w Lyskach 
 
 22 kwietnia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 
Lyskach  miało miejsce niezwykłe wydarzenie muzyczne – 
VI Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla. Konkurs 
jest imprezą cykliczną, która od kilku lat ma charakter mię-
dzynarodowy. Patronat nad konkursem od początku pełni 
Wójt Gminy Lyski Grzegorz Gryt, a rolę Dyrektora Arty-
stycznego pełni dr Norbert Prudel. Konkurs ma na celu upa-
miętnienie Czesława Prudla, wybitnego kompozytora, autora 
pieśni, piosenek i hymnów, a także twórcę i propagatora tera-
pii słowno - muzycznej. 
W części konkursowej swoje umiejętności zaprezentowało 10 
chórów, które podlegały ocenie jury w składzie: prof. nadzw. 
dr hab. Jacek Glenc, dr hab. prof. UŚ Joanna Glenc, dr hab. 
Krystyna Lubos, mgr Łucja Stawarska i mgr Wacław Mickie-
wicz. 
 
  Jury oceniało intonację, emisję, interpretację, dobór 
repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe 
oraz ogólny wyraz artystyczny. Podczas oczekiwania na wer-
dykt, zebrani mogli wysłuchać koncertu zwycięzcy zeszło-
rocznej edycji Chóru Kameralnego „SLAVICA  MUSA” z 
Knurowa. 
Poziom Konkursu z roku na rok jest coraz wyższy. Podczas 
tegorocznej edycji konkursu wybór laureata GRAND PRIX 
był bardzo trudny. Ostatecznie decyzją jury Męski Zespół 
Wokalny „CALVI  CANTORES z Knurowa pod dyrygenturą 
Tomasza Pawła Sadownika okazał się najlepszy i otrzymał 
tytuł Grand Prix Konkursu. 
 
 Pozostałe nagrody przyznano w dwóch spośród trzech 
kategorii. Największa konkurencja była w kategorii chórów 
mieszanych. I tak pierwsze miejsce w tej kategorii przypadło 
Chórowi „ANIMATO” z Pawłowic, drugie Chórowi 
„Cantemus” z Pszczyny, a trzecie Mokierskiemu Chórowi 
Kameralnemu z Mikołowa. W nowo dodanej kategorii chó-
rów dziecięcych 
i młodzieżowych przyznano jedną nagrodę Chórowi dziecię-
cemu Państwowi Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia z Jastrzębia Zdroju i była to nagroda za zajęcie I 
miejsce. 
  
 Chór „ANIMATO” zdobył również Nagrodę specjalną 
Dyrektora Artystycznego Konkursu za najlepiej wykonany 
utwór obowiązkowy pochodzący ze zbioru Czesława Prudla 
Terapia słowno - muzyczna „Chóralne pieśni religijne”, a 
dyrygentka tego chóru Pani Małgorzata Lucjan otrzymała 
dyplom dla Najlepszego Dyrygenta Konkursu. 
  
 Wyróżnienia otrzymały: Chór Lira z Darkowa, Chór 
parafii św. Anny z Krzyżanowic, Chór Miejski „Chopin” z 
Leszna, Chór Zorza z Wyry oraz Chór Kameralny Przyjaciół 
SN działający przy Miejskim Domu Kultury w Radlinie. 
Uczestnikom wręczono statuetki, nagrody i dyplomy. Należy 
podkreślić, że podczas Konkursu panowała jak zawsze wspa-
niała atmosfera, a organizacja konkursu była dopracowana w 
szczegółach, co podnosi jego prestiż i stawia go na bardzo 
wysokim poziomie. 
 
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie oraz 
zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji! 
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Żarty! Żarty! Żarty! Żarty! Żarty! Żarty! 
 
- Dlaczego, blondynka stawia piec na środku pokoju?  
- Żeby mieć centralne ogrzewanie.  
 
Chłopak podchodzi do blondynki na imprezie i pyta:  
- Tańczysz?  
- Tańczę, śpiewam, gram na gitarze...  
- Co ty pleciesz?  
- Plotę, haftuję, wyszywam, lepię garnki.  
 
Dwie blondynki są na stacj,i z której ma odjechać pociąg.  
Jedna z nich podchodzi do konduktora i pyta:  
- Proszę pana a tym pociągiem dojadę do Warszawy?  
- Nie, nie dojedzie pani  
Po chwili pyta druga:  
- A ja dojadę?  
 
W windzie stoi facet i blondynka.  
Facet się pyta:  
- Na drugie?  
- Iwona.  
 
Dwie blondynki oglądają transmisję turnieju skoków.  
Po niezbyt udanym skoku Adama pokazują powtórkę.  
Jedna blondynka woła drugą:  
- Chodź szybko! Skacze jeszcze raz, może teraz wyląduje 
dalej.  
- E, co ty! Przecież od razu widać, że leci wolniej!  
 
Dzwoni blondynka na policję:  
- Dokonano kradzieży w moim aucie. Skradziono deskę 
rozdzielczą, kierownicę, pedał gazu, hamulec, radio itp.  
Rozłączyła się.  
Za chwilę dzwoni:  
- Przepraszam, zgłoszenie nieaktualne, usiadłam na tylne 
siedzenie  
 
Blondynka zatrzasnęła drzwi od samochodu.  
Poszła do sąsiada po drucik.  
Wróciła, a akurat miała uchyloną szybę.  
Włożyła, a druga, ta siedząca w samochodzie mówi:  
- Jeszcze w lewo, jeszcze w prawo!  
 
Jadą dwie blondynki samochodem. Stają na światłach.  
- Jakie ładne to czerwone! - mówi jedna.  
- Ładnie ! - popiera druga.  
- O! To pomarańczowe też ładne! - chwali znowu pierw-
sza.  
- O! Tak śliczne!  
- A widzisz to piękne zielone? - pyta pierwsza.  
- Widzę, też ładne! - mówi druga.  
Zapala się znowu czerwone. Pierwsza mówi:  
- To już widziałyśmy! Jedziemy!  
 
 
 
 
 

Sposoby na alergię 
 
Wiosna pomi-
mo że piękna, 
stanowi jednak 
spore wyzwa-
nie dla alergi-
ków. Jak moż-
na złagodzić 
objawy zwią-
zane z ogrom-
ną ilością pył-
ków unoszą-
cych się w po-
wietrzu? Oto kilka sposobów! 

 Po powrocie do domu zdejmij ubrania i weź prysznic. W 
ten sposób pozbędziesz się pyłków drzew i roślin. 

 Przyjmuj regularnie witaminę C, która ma działanie 
antyhistaminowe. 

 Przed jedzeniem dokładnie myj warzywa i owoce. 

 Niektóre zioła mogą być pomocne w leczeniu alergii, 
zwłaszcza łopian, mlecz i jeżówka, zawsze jednak przed ich 
zastosowaniem skonsultuj się z lekarzem. 

 Regularnie stosuj czosnek, pomaga na katar sienny i 
zatkany nos. 

 Pij ziołowe herbatki, wzmocnisz odporność. 

 Wzbogać dietę o awokado, oliwę z oliwek, imbir, kwasy 
omega 3 i kurkumę. Właściwa dieta pomoże zmniejszyć dole-
gliwości związane z alergią. 

 Unikaj dużych ilości białka w diecie. 

 Rozważ terapię masażem. Masaż pomaga oczyścić 
wydzielinę z nosa i gardła. 

 Idź na jogę, nie tylko pozwala się odprężyć, ale i po-
prawia krążenie i zmniejsza napięcie, co wspomaga 
proces leczenia. 

 Daj szansę medytacji. 

 Wypróbuj terapię kolorem i muzyką. 
 

Łukasz Majer, na podstawie https://portal.abczdrowie.pl/
naturalne-metody-leczenia-alergii 
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Toksyczni rodzice  

 
 Wiele się mówi o błędach 
popełnianych przez dzieci. A 
tymczasem my dorośli od czasu 
do czasu również je popełniamy. 
Ja sama popełniłam kilka błędów 
wobec swego syna, co było po-
wodem niemałego bólu dla niego 
i dla mnie.  
  
 Wiadomą sprawą jest, że 
każdy rodzic od czasu do czasu 
krzyczy na swe dziecko, że bywa 
zbyt władczy.  
 

  Czy z tych uchybień należy więc nazwać rodzi-
ców okrutnymi? Oczywiście, że nie. Rodzice są tylko ludźmi i 
mają niejednokrotnie mnóstwo problemów. Każdemu dorosłe-
mu może zdarzyć się chwila słabości, zły dzień. Wiele nasto-
latków ma trudne związki z rodzicami. Nie świadczy to jednak 
o tym, że rodzice są emocjonalnie destrukcyjni.  
  
 Jest niestety wielu rodziców, których negatywne wzor-
ce zachowań w sposób stały i dominujący wpływają destruk-
cyjnie na psychikę dziecka. Mowa o rodzicach wyrządzają-
cych nagminnie krzywdę swemu dziecku. 
  
 Rodzice tacy często nazywani są jako toksyczni rodzi-
ce. 
  
 Co powinno zmusić nastolatka do refleksji nad tym, 
czy jego rodzic wpływa na niego w sposób. destrukcyjny? 
  
 Odnosząc się do kilku ciekawych lektur psychologicz-
nych, podam kilka przykładów: 
1.Rodzic często mówi, że jesteś niedobry, bezwartościowy. 
2.Ciągle Cię krytykuje, używa wobec Ciebie wyzwisk. 
3.Używa siły fizycznej, aby Cię utrzymać w ryzach. 
4.Bywasz zakłopotany, przestraszony, zawstydzony z powodu 
rodziców. 
5.Rodzice regularnie spożywają alkohol, narkotyzują się. 
6.Musisz się opiekować rodzicem z powodu jego problemów 
7.Rodzice zrobili Ci coś złego, co miało pozostać tajemnicą 
rodzinną. 
8.Boisz się swoich rodziców. 
9.Rodzice manipulują Tobą poprzez groźbę lub poczucie wi-
ny. 
10.Uważasz, że cokolwiek zrobisz, i tak nigdy nie będą z Cie-
bie zadowoleni. 

 Rodzice toksyczni są często nieadekwatni, niedojrzali. 
Niejednokrotnie sprawiają, że dziecko musi przejąć ich obo-
wiązki, role. Często też dochodzi do odwrócenia ról – dziecko 
daje wsparcie emocjonalne rodzicowi. Toksyczny rodzic wy-
maga podporządkowania, chciałby, aby dziecko nawet dorosłe 
zawsze postępowało według jego instrukcji. 

 To tylko niektóre przykłady, które jeśli się zdarzają w 
Twojej rodzinie, powinny Cię zmobilizować do rozmowy z 
kimś zaufanym. Może to być psycholog, pedagog szkolny, 
wychowawca czy ktoś, komu możesz bezgranicznie zaufać. 
Nie powinno się bagatelizować tego typu zachowań. Dlacze-
go? 
 
 W przyszłości możemy mieć trudności w układaniu 
sobie życia z partnerem, w podejmowaniu decyzji i karierze 

zawodowej.  
 
 Dlatego musimy walczyć, gdyż jest to walka o wolność 
osobistą, poczucie własnej tożsamości, nasze własne granice i 
prawo decydowania o sobie.   

Ania Głowacka - Piotrowska 
 
Pożegnanie 
 
 „Nic nie może przecież wiecznie trwać….” tak brzmią słowa 
piosenki. Lecz 77 lat, to nie wiek, to tylko zlepek dwóch cyfr. Jak 
określał to Dziadek – „wiek dwóch kos” Przed laty, u schyłku po-
przedniego Stulecia, nieraz mawiał: „Chciałbym przeżyć tę zmianę 
wieku, bo taka okazja zdarza się tylko wyjątkowym  pokoleniom.  
Nam to zostało dane ...” 

Dziadek urodził się w Niedobczycach w rodzinie o wiel-
kich  tradycjach  górniczych i rodzinnych. Tu wyrastał w gronie 
kolegów, z którymi po dzień dzisiejszy utrzymywał więzi przyjaciel-
skie. Tu realizowały się Jego edukacyjne, zawodowe  i sportowe 
zainteresowania.   
 W rybnickim Technikum Górniczym zdobywał wiedzę i 
pierwsze szlify górnicze, by je wykorzystywać w pracy w dozorze 
niższym w Kopalni „Rydułtowy”, ucząc się jednocześnie na Poli-
technice Śląskiej. W karierze zawodowej przeszedł wszystkie szcze-
ble: od planisty, po pracę w dozorze średnim, wyższym i kierownic-
twie Kopalni. Funkcję Dyrektora Kopalni Rydułtowy i Kierownika 
Ruchu Zakładu Górniczego pełnił do końca kariery zawodowej tj. do 
1995 roku. Była to wyjątkowo trudna praca wymagająca techniczne-
go, zawodowego i psychomotorycznego przygotowania. 
 Oprócz pracy zawodowej, angażował się w działalność spo-
łeczną w organizacjach takich jak: Towarzystwo Miłośników Ryduł-
tów, Oddział PTTK w Wodzisławiu Śląskim, Stowarzyszenie Inży-
nierów i Techników Górnictwa, pełniąc przez 23 lata funkcję Preze-
sa Koła Zakładowego SITG. 
 Dziś, gdyby mógł to zrobić,  podziękowałby swoim najbliż-
szym: żonie Krystynie za 55 lat wspólnego życia, za wyrozumiałość 
i przywiązanie. Synom Leszkowi i Markowi, synowej Izabeli i 
wnuczce Agacie, za radość jaką wprowadzili w Jego życie, wszelaką 
pomoc i wsparcie, szczególnie w ostatnich dniach życia, a także 
wnukowi Maciejowi z rodziną.   
 Za lata wspólnej działalności zawodowej, pragnie podzięko-
wać Kolegom Dyrektorom, Dyrektorom Urzędu Górniczego w Ryb-
niku, Kadrze Technicznej, Dozorowi i Kierownictwu Kopalni Ry-
dułtowy, za lata niełatwej pracy dla dobra wspólnego, współpracow-
nikom z firmy Eko-Jas, Zarządowi Głównemu SITG w Katowicach i 
Zarządowi Oddziału SITG w Rybniku, Członkom Koła Zakładowe-
go SITG byłej kopalni „Ignacy” i Kopalni Rydułtowy, Klubowi 
Seniorów i Emerytów Kopalni, Zarządowi i Członkom Towarzystwa 
Miłośników Rydułtów, a także Samorządowcom Miasta Rydułtowy.  
 Szczególne podziękowania kieruje do personelu medycznego 
Szpitali w Katowicach i Wodzisławiu Śląskim za pomoc w trudnych  
dniach. Chciałby, aby wyrazy wdzięczności przyjęli także lekarze: 
Piotr Sporysz, Henryk Wojtaszek, Olgierd Wieczorek, Jan Wilczek 
oraz Ilona Gałązka. Wiele zawdzięcza także Stanisławowi Graniecz-
nemu, który w szczególny sposób wspierał Go w trakcie choroby.  

Dziadek pragnie serdecznie podziękować wszystkim oso-
bom, które miał okazję spotkać na swojej drodze. Dziękuje Akcji 
Katolickiej za współpracę  w organizacji  Parafialnych Festynów, 
rodzinie, przyjaciołom, kolegom i koleżankom, sąsiadom, delega-
cjom, pocztom sztandarowym oraz wszystkim osobom obecnym 
na dzisiejszej ceremonii.  
 Dziadek odszedł od nas 3 maja w to piękne majowe Maryjne 
święto. 

Rodzina Adolfa Widery 
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Drogi Czytelniku! 
 
 Jeśli widzisz coś złego lub wręcz przeciwnie - chciał-
byś coś pochwalić, zapraszamy, by swoje uwagi zgłosić w 
siedzibie TMR. Z redakcją można się także kontaktować tele-
fonicznie pod nr tel. 32 414 00 66. Biuro czynne od ponie-
działku do piątku, od go Jeżeli zauważyłeś w mieście coś nie-
pokojącego, albo dz. 09:00 do 13:00. Serdecznie zapraszamy 
Mieszkańców do zgłaszania swych uwag i propozycji. 

Prezes TMR 
Henryk Machnik 

 
 
Psiaki i kociaki szukają domu! 
 
 Redakcja gazety „Kluka” już od miesięcy współpracuje 
z stowarzyszeniem na rzecz zwierząt „Psy, Koty i My”. Co 
miesiąc na naszych łamach prezentujemy zdjęcia czworonoż-
nych pupili, które z różnych względów straciły swój dom i 
czekają na adopcję. Wszelkie osoby, które chciałyby przygar-
nąć psiaka lub kociaka proszone są o kontakt z wodzisławskim 
stowarzyszeniem pod numerem: 605109891. Co ważne, adop-
cja jest bezpłatna, a dodatkowo finansowane jest również chi-
powanie, szczepienie, odrobaczanie i kastracja/sterylizacja 
przygarniętego czworonoga. Serdecznie zachęcam wszystkich, 
którzy mają warunki do utrzymania naszych „braci mniej-
szych” i chcieliby przygarnąć któregoś do siebie by się nie 
wahali!  
 

Łukasz Majer 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Składa Zarząd TMR – u i Redakcja „Kluka” 

Najserdeczniejsze życzenia  urodzinowe dla 

MAJ: 
 
Joanna Maciejewska 
Krystyna Konkol 
Bernadeta Oślizły 
Alojzy Stebel 
Bogusława Jędrośka 
Jan Połomski 
Andrzej Pikos 
Jan Niedziela 
Regina Kałuża 
Arkadiusz Skowron 

 
WSZYSTKIEGO  
NAJLEPSZEGO!!! 

Nowik 

Ercik 

Diego 
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Moje rozważania 
 
 Myślałem, że skupię się na dwóch tematach ale 
jak zwykle czas i wydarzenia  weryfikują zamierzenia. 
Ku mojemu zaskoczeniu kancelaria Prezydenta RP po-
zytywnie zweryfikowała moją osobę i wniosek Rady 
Miasta o przyznanie mi państwowego odznaczenia - 
uzyskał akceptację i po raz drugi otrzymałem Złoty 
Krzyż Zasługi wraz z  Adolfem Gwoździkiem, zaś 
Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali: p. Alicja  Kołodziej i 
ks. Konrad Opitek. To wyróżnienie jest nie tylko dla 
mnie wielkim zaszczytem ale też dla naszego Towarzy-
stwa Miłośników Rydułtów, wszakże aż nas troje to 
członkowie TMRu. Wręczenie odznaczeń na Sesji Rady 
Miasta z udziałem Wojewody Śląskiego (co jest ewene-
mentem) miało bardzo uroczysty przebieg i raz jeszcze 
w imieniu odznaczonych pragnę podziękować Władzom 
Miasta za tak skuteczną i medialną uroczystość. Gratula-
cji odebraliśmy niemało ale jak zwykle trochę dziegciu 
musiało być. Otóż ukazało się w  Internecie  kilka złośli-
wych komentarzy typu „on krytykuje PIS i za to dostaje 
krzyż zasługi –przecież to stary lewicowiec  a PIS to 
prawica”. Na ogół za bardzo nie przejmuję się komenta-
rzami bo sam często piszę komentarze, które mogą  nie-
jednego  niemało dotknąć ale już od kilku lat zastana-
wiam się co to jest lewica  a co prawica. Dla mnie prze-
słania zapisane w Ewangeliach to czysta lewica, pro-
gram PISu, w tym 500+, program mieszkaniowy to pro-
gram lewicowy a ponieważ uważam, że to jest zbieżne z 
moimi poglądami  to więc jestem lewicowy co nie zna-
czy wcale, że zgadzam się z innymi działaniami  pisow-
skiego  Rządu i  naszego Prezydenta, w tym bezczelnego  
łamania wszelkich zasad, dyskredytowania ciągłości 
państwowej, dorobku  gospodarczego, kulturalnego, 
oświatowego, zmieniania historii, niszczenie autoryte-
tów, odwracanie się od Unii Europejskiej itd. Te właśnie 
cechy i działania są  moim zdaniem prawicowe, więc 
jednak jestem zdecydowanie po lewej stronie sceny poli-
tycznej. W normalnym społecznym działaniu poglądy są 
ważne ale ważniejsze są działanie na rzecz ogółu. W 
TMRze realizującym od 25 lat zasadę iż działamy dla 
miasta i Mieszkańców sprawdziło się wielu działaczy, 
którzy potem zajmowali lub zajmują odpowiedzialne 
funkcje. Przypomnę: L. Tatura, Zb. Seemann, A. Sikora, 
K. Newy, H. Hajduk, Al. Kołodziej, K Jędrośka, śp.  A. 
Korbica, A. Zając, Katarzyna Kabut, śp. Adolf Widera, 

Jerzy Majer, B. Wojciechowska, B. Freund –Konieczny. 
Al. Barnabas, Al. Stebel, Ferenc Rita, J,E Jankowscy, 
U,H Mańkowie, S. Jakubiec,  Br. Konieczny,  H, Koma-
rek, R. Warło,  H. Migalska, Al. Musioł,  J. Otawa, śp. 
Cz, Rezner, A,J Pikosowie, J. Rusok, A. Wieczorek, A.  
Skowron, B. Tomas, A.G. Urbańczykowie, J. Wojaczek, 
Fr. H. Wojtaszek, J. Zientek, Al. Pawełek, W. B. Koso-
wscy, J. Chlebik-Turek E. Paszenda, itd. Prócz nich cała 
rzesza szeregowych, lecz jakże oddanych działaczy spo-
łecznych dzięki którym udało się zrealizować ogromną 
ilość przyjętych zadań. Przez nasze Towarzystwo 
„przewinęło” się ponad 350 osób a teraz raptem zostało 
151 osób, w tym ponad 30 w bardzo „zaawansowanym 
wieku”. Widać, że po 25 latach dostaliśmy poważnej 
zadyszki pokoleniowej i organizacyjnej bo po raz pierw-
szy zdarzyło się, że na Walnym Zebraniu TMRu zabra-
kło wymaganego kworum i zebranie odbyło się w tzw 
drugim terminie. Czy to oznacza nasze poddanie, brak 
chęci do dalszego działania, zniechęcenie –mam nadzie-
ję, że nie! Pokazujemy przecież, że nadal potrafimy kie-
rować wielkimi projektami związanymi z pomocą spo-
łeczną, inicjować i przeprowadzać zadania z dziedziny 
kultury, ekologii, organizować ważne akcje rocznicowe, 
festyny, koncerty i co najważniejsze możemy liczyć nie 
tylko na Władze Miasta ale też na szkoły, przedszkola, 
zaprzyjaźnione organizacje, instytucje co pokazała przy-
kładowa impreza 3-majowa na rynku miasta pt „Koncert 
ku pamięci Powstańców Śl.” Podobny koncert ale z 
większym udziałem zespołów regionalnych planujemy 
zorganizować 9 czerwca na Orłowcu. Dużym wyzwa-
niem dla nas jest zaproszenie władz Rybnika do udziału 
w koncercie 17.06.2018 r. na rybnickim rynku  z udzia-
łem tancerzy w ramach Dni Rybnika oraz zorganizowa-
nie obchodów 25-lecia TMRu. Nie licząc bieżących za-
dań związanych m. innymi  z wydawaniem gazety, orga-
nizacją prac klubów seniorów, przygotowaniami do Dni 
Rydułtów, organizowanymi koncertami, wycieczkami, 
realizacją projektów to widać, że na brak zajęć nie mo-
żemy narzekać. Chętnie skorzystamy z każdej oferty 
osób, które zechcą poświęcić nieco czasu i energii  do 
działań na rzecz miasta i Mieszkańców a przy tym okaże 
się, że zostało to docenione! Inicjujemy wiele kierunko-
wych przedsięwzięć: to sprawa  z ewentualnego skorzy-
stania z sieci ciepłowniczej naszego największego osie-
dla domków jednorodzinnych między Urzędem Miasta a 
ul. Bema, to organizacja społecznego wsparcie UM  by 
nie rozbierano naszej hałdy Szarloty, to działania na 
rzecz udostępnienia lokali  dla organizacji społecznych, 
wspieranie działań inwestycyjnych w rejonie Machni-
kowca w ramach szeroko pojętej rewitalizacji prze-
strzennej i społecznej itp. Zapraszamy do współpracy  i 
działania w ramach Towarzystwa Miłośników Ryduł-
tów. 
 

H. Machnik 
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Felgi 
aluminiowe, stalowe 

ul. Boh. Warszawy 47, 44-280 Rydułtowy 
tel/fax (0-32) 4579646, 508 176 960 

  Wulkanizacja  
          Wymiana tłumików 

Wymiana i sprzedaż opon 
 
 

Najnowsza technologia  

PIASKOWANIE  
                 spawanie 
PROSTOWANIE malowanie 

Sprzedaż ekogrosz-
ku z KWK Pieka-
ry ,workowany i lu-
zem wraz z dosta-
wą. 

Tel: 501 538 428 
www.transstal.eu 

  

Gdzie można kupić „Klukę”? 
 
- Intermarche Rydułtowy, ul. Bema 90 
- F.H.U. „Tabak”, ul. Ligonia 3 
- ZZG przy KWK Rydułtowy, ul. Leona 
- F.H.P.U. Maria Karasek, ul. Plebiscytowa 48 
- Sklep Wielobranżowy M. Święcicki, ul. Radoszowska 61 
- Petrol Point Group Migrex Sp. z o.o., ul. Raciborska 275 
- Foto „Sycha”, ul. Bema 22 
- Handel Hurt. I  Detaliczny K. Pawełek, Traugutta 264 
- „Lemaro” Sp. J., ul. Szczerbicka 54 
- Sklep Ogólnospożywczy Ewa Łaciok, ul. Plebiscytowa 26 
- Sklep Wielobranżowy Elwira Hajduczek, ul. Traugutta 255 
- Nowalijka Sp. z o.o., ul. Ligonia 16 
- Handel Art.. Przemysł. Weronika Nowak-Szynk, ul. Ofiar 
Terroru 41 i ul Raciborska  Zaczarowany Ołówek 
- Urząd Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1 A, Lyski 
- Foto. Baron ul. Ofiar-Terroru 

Układanie parkietów. Cyklinowanie starych  
podłóg po farbie oraz  

schodów 
Tel. 4578293 kom. 797122166  

30-letnia praktyka! 

 


