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RYNEK OTWARTY
– OFICJALNIE I UROCZYŚCIE
10 lipca o godzinie 10.00 dokonano symbolicznego otwarcia radzionkowskiego Rynku.
Przybyli liczni goście: m.in. wicemarszałek Województwa Śląskiego
Izabela Domogała, Maciej Lempart – właściciel firmy realizującej inwestycję, burmistrz Gabriel Tobor, radni. Oni to właśnie oraz młoda mieszkanka Radzionkowa Natalia dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi
do rynku.
Uroczystość miała charakter kameralny, może trochę szkoda…
Czytaj, str. 6-7
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Z okien autobusu…

Czasem mam wrażenie, że nasze władze już tak przywykły
do jeżdżenia samochodami, że zapomniały o tym, że jednak
spora część mieszkańców korzysta z transportu publicznego.
Pisałam już o naszej linii kolejowej, która naprawdę dobrze
komunikuje Radzionków z innymi miastami, ale żeby dostać się
do pociągu na przystanku Radzionków Rojca trzeba pokonać
dziesiątki schodów, co zwłaszcza dla osób mniej sprawnych, albo
niosących bagaż, jest udręką.
Dzisiaj napiszę o autobusach. Podobnie jak w przypadku pociągu, linie autobusowe przebiegające przez Radzionków pozwalają nam dostać się do wszystkich ościennych gmin, a dalej również do innych miast naszej aglomeracji. Jednak zastanawiam się
kto, i kierując się jakimi przesłankami, układa te rozkłady jazdy?
Otóż często autobusy jeżdżą stadami – w ciągu kilkunastu minut jedzie kilka, a potem 30 – 40 minut nic.
Przykład? Proszę bardzo Bytom Dworzec, kierunek – Radzionków – linia 708 – 17,17, linia 17 – 17,25, linia 94 – 17,30,
a potem przerwa do 18,02. Po 18,00 podobnie – autobusy odjeżdżają o 18,20, 18,22, 18,25 – a potem przerwa do 18,56, po
czym znowu kilka autobusów w ciągu kilkunastu minut i znowu
przerwa. Jak rozumiem rozkłady jazdy autobusów linii 17 czy 94
są stałe, uwzględniają dojazdy do pracy, do szkoły itp. Ale mamy
też dwie linie okrężne – 708 i 608, ich rozkłady jazdy można dopasować w taki sposób, żeby czas oczekiwania na autobus do Radzionkowa nie był dłuższy niż 15 min.
Ten sam problem dotyczy wyjazdów z Radzionkowa w kierunku Bytomia – kilka autobusów w ciągu kilku minut, a potem
przerwa...
Obecnie obowiązuje jeszcze rozkład „epidemiczny”, zmieniony na czas zarazy, ale mam nadzieję, że kiedy będziemy wracać
do normalności władze Radzionkowa zainteresują się tą sprawą
i ułatwią nam podróżowanie do i z Radzionkowa.
MJ

PROHIBICJA…
Nie cichną echa kontrowersyjnej uchwały rady miasta, która na wniosek burmistrza przegłosowała nocną prohibicję
w Radzionkowie. Trudno „ciągnąć” ten temat, wątpliwości
pozostają…
Kętrzyn to kolejne miasto, które rozważa wprowadzenie
zakazu sprzedaży alkoholu po 22.00 Gminy mają taką możliwość od 2018 roku. Dotąd jednak tylko 6,6 proc. samorządów
(162 gminy) zdecydowało się na ten krok.
xxx
Z badań przeprowadzonych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że większość
gmin, które wprowadziły ograniczenie nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, korzystnie ocenia jego skutki. Mimo tego 93,4
proc. samorządów nie zdecydowało się na ten krok. Argumenty
przeciw są głownie ekonomiczne: potencjalne straty przedsiębiorców i przeniesienie sklepów za granice miast. Rozwiązaniem
byłaby obligatoryjność takich rozwiązań – uważa PARPA
opr. MC
xxx
Jeden tylko z charakterystycznych głosów do naszej redakcji:
Zakazami nie wychowamy społeczeństwa. To już inni planowali
i robili, dziś pamięć o nich zanika, i słusznie. Edukujmy raczej
a nie zakazujmy. Już nie mówię o takich sprawach jak o ograniczaniu naszych wolności, drobny fakt, ale znamienny, czego
jeszcze może nam władza zabronić? Wychodzenia z psem po
22-tej drugiej? Może słusznie, bo taki psiak może na spacerze
zaszczekać i tym samym zakłóci ciszę nocną. Lepiej temu wobec
tego zapobiec, już czekam stosownej uchwały…

Dzień, jak co dzień….

NOWA GAJDASA

11 miesięcy ma trwać przebudowa – remont ulicy Gajdasa. Przetarg obejmował obok prac projektowych, przebudowę
400 metrów drogi i jej odnóg.
Kwestia finansowania tej inwestycji jest skomplikowana: budżetu państwa, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia w formie dotacji celowej z Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji oraz
Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”, plus kasa
gminy.
Głos Radzionkowski

Jest czwartek, 9 lipca, ok. godz. 14,00, ruch na razie niewielki.
Jedziemy z centrum Radzionkowa na Górkę, już na wysokości
Restauracji Pana Letochy widać, że będzie problem. U wylotu
wiaduktu stoi półciężarówka, która nie może wjechać na Górkę,
ponieważ samochód osobowy zjeżdżający z góry stanął za blisko wiaduktu. Za półciężarówką już stoją dwa samochody, my
stoimy w trzecim. Kierowcy przez otwarte okienka samochodów
głośno się kłócą, ale żaden nie chce ustąpić. Za nami ustawiają
się kolejne samochody… Po kilku minutach wreszcie kierujący
samochodem osobowym decyduje się odblokować wyjazd półciężarówce, która rusza pod górę, a za nią sznur samochodów,
który sięgał już prawie wylotu ul. Zejera na Plac Letochów… Od
góry czeka również sznur samochodów, tylko na ulicy Zejera jest
ich osiem. Dzień jak co dzień. Były już blokady wiaduktu przez
upartych kierowców, zakończone mandatami, były oberwane
lusterka i otarte karoserie, byli ludzie, którzy dosłownie o włos
uniknęli nieszczęścia… jak długo jeszcze będziemy liczyć tylko
na Opatrzność?? Panie Burmistrzu, minęło już 10 lat od Pana
obietnicy, że rozwiąże Pan ten problem. Może czas się zabrać do
pracy?…
M.J.
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Radzionków na inwestycje dostał ponad 2,3 miliona

TARCZA SAMORZĄDOWA – FAJNA RZECZ, ALE

WSZYSTKICH PROBLEMÓW LOKALNYCH NIE ZAŁATWI…

Powiat tarnogórski skorzystał z tarczy samorządowej, a konkretniej z Funduszu
Inwestycji Samorządowych. To inicjatywa Andrzeja Dudy, z okresu przedwyborczego
przewidująca w związku z pandemią 5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla powiatów – na
dopłaty do inwestycji lokalnych.
Pieniądze te będzie można wydać na dowolny wybrany cel –
szkołę, żłobek, przedszkole czy drogę, chodnik, kanalizację, na
wydatki, które zwą się inwestycjami. Zgodnie z rządowymi zapewnieniami Fundusz Inwestycji Samorządowych jest elementem
pakietu stymulującego rozwój gospodarki, który ma wspomóc
przedsięwzięcia realizowane przez gminy i powiaty w całej Polsce.
Samorządy odpowiadają bowiem za ok. 40 proc. wydatków inwestycyjnych w kraju.
FIS to także program wsparcia dla lokalnych małych i średnich
firm – realizatorów zadań inwestycyjnych samorządów; to zastrzyk
środków, ratujących niektóre niezbędne lokalne inwestycje, ale
także pozwalający na utrzymanie miejsc pracy…
Nowy fundusz ma wspomóc samorządy w kontynuowaniu rozpoczętych przedsięwzięć.
Z założenia Funduszu Inwestycji Samorządowych Pieniądze nie
muszą być wykorzystane w 2020 roku i nie trzeba będzie ich zwracać.
xxx
Radzionków, błąd nazwie naszego miasta w grafice nie jest popełniony przez nas, otrzymał ponad 2,3 miliona złotych, nieco mniej
niż Świerklaniec, ale nie w tym rzecz. Pytanie na co pieniądze te zostaną wydane, czy istnieje u nas lista priorytetowych zadań? Mówi
burmistrz „Kurierowi”: Bezpośrednie koszty związane z walką z koronawirusem już dziś sięgają dziesiątków tysięcy złotych. Zaś wpływy do
budżetu, jak w każdym samorządzie, radykalnie spadły. Jeśli ktoś wie,
jak konstruowany jest budżet gminy, wie też, jakie są i będą konsekwencje w kolejnych latach. Dla przykładu: za marzec udziały w PIT
spadły o 13,6%, ale za kwiecień już o 39,6%, adekwatnie do roku
ubiegłego. Ponieważ jednak planowany odpis za rok 2020 jest większy
niż za 2019, według wskaźników rządowych, to realny spadek będzie
jeszcze większy. Do Urzędu Miasta już wpłynęło ponad 50 wniosków
o zwolnienie lub umorzenie opłat lokalnych, co również przyczyni się
do spadku dochodów. Nie zarabiają MOSiR i Centrum Kultury „Karolinka”, a ich dochody zawsze stanowiły ważną część w budżetach tych

SPORT WRACA
NA SIKORSKIEGO

jednostek. Stanęła sprzedaż mienia. (…) Jeśli chodzi o inne obszary, to
na pewno nie będzie w najbliższym czasie nowych inwestycji, oprócz
tych, na które pozyskujemy środki zewnętrzne. Realizujemy dzisiaj

wszystkie rozpoczęte inwestycje. Z nowych zadań planujemy w tym
roku tylko remont ul. Gajdasa, gdzie dofinansowanie zewnętrzne jest
na poziomie 85%. Wstrzymaliśmy prace przygotowawcze do zagospodarowania budynku Blachuta. Na jesień przełożyliśmy też procedurę
wyboru oferenta na budowę kamienic przy rynku.
Rozumiemy, iż to bilans czasu pandemii i pewnego rodzaju
oświadczenie woli burmistrza. Jest w nim, naszym zdaniem, kilka
nieścisłości, nielogiczności. Fakty mniej więcej się zgadzają, a reszta
to wróżenie z fusów. Jedno jest pewne, samorządy nie powinny być
bierne w oczekiwaniu na pomoc, która może być w istocie ograniczona, z wielu względów: ekonomicznych – skarb państwa pustoszeje, choć spodziewamy się środków unijnych i politycznych, samorządność to nie jest sztandarowe hasło obecnej władzy. Potrzeba
więc sensownych oszczędności, optymalizacji kosztów, rozsądnej
zmiany orientacji inwestycyjnej, bo kredyty problemów nie załatwią. Niełatwy to czas dla burmistrza i radnych. To też czas próby…
GB

Niebawem ruszą prace związane z budową nowego boiska
przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego. To inwestycja w ramach I Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Przetarg wygrała firma
Sport Grupa Sp. z o.o.
Jeszcze w listopadzie zeszłego roku rozpoczęło się głosowanie
w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Zgłoszono do niego 85 zadań, wśród których
znalazł się projekt dotyczący budowy wielofunkcyjnego boiska
do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki wraz z 60m bieżnią oraz
skocznią w dal. Pierwotnie szacunkowy koszt zadania obliczono
na 558 000,00 zł, Dziś wartość prac, to niecałe 400 tysięcy złotych, przed zimą boisko ma być gotowe.
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Złożyłem dzisiaj 2 interpelacje do władz miasta:
1.Dotycząca rozwiązania problemu z wodą opadową przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ulicą Reymonta.Według przekazanych
informacji, po każdych intensywniejszych opadach deszczu, tworzy się rozlewisko, zalewając pobliskie nieruchomości.
2.Dotycząca rozwiązania problemu z uciążliwą emisją hałasu
oraz spalin przez lokomotywy stojące na bocznicy kolejowej w rejonie ul. św. Wojciecha.
Krystian Strzelczyk, radny

BEZ KASY W BGK

Od dnia 13 marca 2020 roku kasa w PGK jest zamknięta. Powodem zamknięcia była rozwijająca się pandemia koronawirusa. Ten czas pokazał władzom spółki, że funkcjonowanie kasy
nie jest w ogóle potrzebne. W związku z tym Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., informuje, iż z dniem 1 lipca 2020 roku kasa zlokalizowana w budynku przy ul. Kużaja 17
w Radzionkowie zostaje zlikwidowana.
Wszelkie zobowiązania można regulować w oddziałach Poczty Polskiej, punktach kasowych.

Wybory prezydenckie w Radzionkowie
Pierwsza tura:
Frekwencja wyniosła – 66,3%.
Duda Andrzej – 3 886 – 45,35%
Trzaskowski Rafał – 2 418 – 28,22%
Hołownia Szymon – 1 298 – 15,15%
Bosak Krzysztof – 629 – 7,34%
Biedroń Robert – 144 – 1,68%
Kosiniak-Kamysz Władysław – 127 – 1,48%
Żółtek Stanisław – 25 – 0,29%
Jakubiak Marek – 18 – 0,21%
Piotrowski Mirosław – 9 – 0,11%
Witkowski Waldemar – 8 – 0,09%
Tnanajno Paweł – 6 – 0,07%
Druga tura:
Andrzej Duda – 4645 (53,75%)
Rafał Trzaskowski – 3997 (46,25%)

Głos

Radzionkowski
Głos Radzionkowski
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RYNEK OTWARTY

– OFICJALNIE I UROCZYŚCIE

10 lipca o godzinie 10.00 dokonano symbolicznego otwarcia radzionkowskiego Rynku.
Przybyli liczni goście: m.in. wicemarszałek Województwa Śląskiego Izabela Domogała, Maciej Lempart – właściciel firmy realizującej inwestycję, burmistrz Gabriel Tobor, radni. Oni to właśnie oraz młoda mieszkanka Radzionkowa Natalia dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi do rynku.
W mowach oficjalnych goście z wielką atencją mówili o przedsięwzięciu. Przypomnijmy, iż budowa trwała dwa lata, kosztowała
ok. 6.4 mln zł. do czego trzeba dodać 3,6 mln zł. za zakup od Agrosadu terenu – stało to się w 2007 roku – to daje okrągłą sumę 10
milionów złotych. Prace prowadzone były w systemie „zaprojektuj
i wybuduj”. Wedle urzędników – 85% środków pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020, 10% z budżetu państwa, a 5% ze środków własnych
miasta.
O wykonawcy budowy już wspominaliśmy, projektowali
obiekt: Stanisław Lessaer i Jarosław Broda; słowo o rzeźbach; powstały one w bytomskiej „Pracowni Stalowe Anioły” a twórcą jest
Jacek Wichrowski. Nadal wzbudzają spore zainteresowanie, szczególnie ta, pokryta kolorową mozaiką.

Potem w centralnym miejscu rynku, pod jedną z płyt umieszczono „kapsułę czasu”, w której znalazły się pamiątki ze współczesnego Radzionkowa, które w swym założeniu ujrzą światło dzienne

6

za 50 lat. W kapsule znalazły się dokumenty, m.in. akt erekcyjny,
zdjęcia współczesnego Radzionkowa, statystyczne informacje
o mieście, kilka wydawnictw poświęconych naszemu miastu, gazety ukazujące się w Radzionkowie, zdjęcia domostw, monety
o nominale 4 i 5 cidrów, a także prace nagrodzone w konkursie
plastycznym i literackim pt. „Jak będzie wyglądał Radzionków za
50 lat”, wszystko nagrane na współczesnych nośnikach informacji
i zabezpieczone....
xxx
W uroczystości otwarcia rynku nie wzięli udział mieszkańcy;
rozumiemy, iż to względy epidemiologiczne o tym zdecydowały,
trochę więc było i kameralnie i dziwnie… Ale kilka osób z dala
przyglądało się celebrze i z nimi też porozmawialiśmy. Ciekawi, co
– tam się – dzieje? – w większości wypowiadali się o rynku pozytywnie – przynajmniej coś się tu dzieje, tak długo był to nieużytek.
Powątpiewali jednocześnie w realność powstania wokół rynku części komercyjnej – panie, kto tu się wybuduje, chyba jakiś deweloper.
W tym miejscu informacja: zgodnie z wykonaną koncepcją architektoniczną ma tam powstać 21 budynków – kamienic, (c.d. str7)
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DOŚĆ BETONOZY!

Wyrżnąć drzewa, krzewy, trawę przykryć kostką albo granitowymi płytami i centrum miasta gotowe – takiej filozofii hołdują władze wielu polskich miejscowości. To nie tylko gwałt na estetyce, to również pozbawianie mieszkańców cienia i drogocennej wody.
Trudno dziś powiedzieć, kto ukuł pojęcie „betonozy”. Jako jeden z pierwszych to zjawisko zaczął dokumentować i piętnować
Jan Mencwel, miejski aktywista, działający w warszawskim stowarzyszeniu Miasto Jest Nasze. Zebrał zdjęcia z całej Polski, pokazujące miejskie rynki i place przed i po „rewitalizacji”. Skupił się na
tych, które pozbyły się drzew, krzewów, trawy – wszelkiej zieleni.
Wiele zdjęć pokazuje wręcz degradację placów, przemienionych
w betonowe pustynie.
Ale betonoza to nie gwałt tylko na estetyce, ale i cios zadany
zarówno przyrodzie, jak i mieszkańcom dotkniętych tą „chorobą”
miast.
- Drzewa gromadzą wodę w swoich systemach korzeniowych
i liściach w wilgotnych okresach i rozprowadzają ją powoli w okolicy w okresach suszy. Drzewa, krzewy i trawa po pierwsze magazynują wodę i oddają ją powoli porami w liściach podczas oddychania (zwiększają gęstość cząsteczek wody, czyli zwiększają
wilgotność), a po drugie dzięki pniom, gałęziom i liściom ograniczają dopływ promieni słonecznych. W ten sposób obniżają lokalnie temperaturę i dają cień – mówi w rozmowie z money.pl Alicja
Pawelec z WWF.
Precyzyjne wyliczenia naukowców, mierzących temperaturę
miast z pomocą czujników w satelitach i dokonujących regularnych pomiarów na miejskich placach. A dzisiejsze miasta i tak są
3- i 4-kondygnacyjnych. Nawiązywać mają do historycznej architektury Górnego Śląska, dominować ma – cegła.. Budynki miały by
być podzielone na części mieszkalną, usługową i publiczną. Dwa –
przeznaczone byłyby na potrzeby urzędu miasta.
Ale zdecydowana większość naszych rozmówców zwróciła uwagę nie kryjąc rozczarowania, na małą ilość drzew posadzonych
w tym miejscu, tysiące ton betonu, kilkanaście (?) drzewek…
red.

wyjątkowo gorące. Ponad połowa ludzi na świecie mieszka w miastach, gdzie z powodu ruchu, pracujących urządzeń, aut, komunikacji i zawieszonych w powietrzu zanieczyszczeń, temperatura
i tak jest wyższa średnio o 3 stopnie Celsjusza w porównaniu do
terenów poza aglomeracjami. Lato potrafi być zabójcze, przykładowo – podczas fali upałów w Europie w 2003 r. odnotowano 70 000
więcej zgonów w porównaniu z równoważnymi okresami.
Każde drzewo jest w zasadzie superwydajną, potężną pompą,
zasysającą wodę z gleby i przetrzymującą ją w swoich tkankach…
Zieleń w mieście reguluje mikroklimat miejski. Zapewnia cień,
ale również większą wilgotność i niższą (nawet o kilka stopni)
temperaturę niż otoczenie. Drzewa gromadzą wodę w wilgotnych
okresach i rozprowadzają ją w okolicy w okresach suszy.
xxx
Warto sadzić drzewa, popatrzmy na przepiękną aleję – ulicę
Szymały, której los, a raczej lip tam rosnących jest nadal niepewny.
Zgłosił się do naszej redakcji mieszkaniec miasta, który gotów jest
na własny koszt posadzić przy wspomnianej ulicy kolejne dwie lipy
w miejsce ściętych kiedyś…
Trudno sobie wyobrazić, tę ulicę bez drzew, inne także, ale wyobraźnię mieć trzeba…
red.

WSPARCIE DLA

LOKANEGO BIZNESU
Radzionkowscy radni przyjęli w trakcie kwietniowej sesji rady miasta uchwały, naszym zdaniem mocno spóźnione,
choć to nie z ich winy a władzy wykonawczej, wspierające lokalnych przedsiębiorców.
Radni na wniosek burmistrza, przedłużyli terminy płatności
rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu. Dokładnie: przedłużyli do
30 września 2020 r. możliwość zapłaty rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu br. a także zwolnili
z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy zarządzeniami rządowymi nie mogli prowadzić działalności gospodarczej. Spadek obrotów w ich firmach jest czymś oczywistym.
Z podatku od nieruchomości mogą być zwolnione grunty, budynki, budowle lub ich części związane z prowadzeniem firmy.
Każdy wniosek rozpatrywany ma być indywidualnie, nie wiemy tylko przez kogo? Wniosków złożono około 60-ciu.
GB

Głos Radzionkowski

7

www.rtsk.pl

W pandemii o niskiej emisji

Ponad 30 gmin z całego województwa śląskiego otrzymało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynków komunalnych. Szansę, by sięgnąć po wsparcie z tego źródła, dostały
po raz pierwszy i jako jedyne w kraju. Pierwszy nabór nie będzie jednak ostatnim. Kolejny już
trwa – do podziału będzie co najmniej 50 mln zł.
W pierwszym naborze na dofinansowanie termomodernizacji
budynków komunalnych wsparcie otrzymały 33 gminy z województwa śląskiego. Największą dotację dostał Rybnik.
Do gmin trafiło niemal 70 proc. z ogólnej kwoty (ponad 169
mln zł), jaką rozdzielono w ramach konkursu prowadzonego przez
WFOŚiGW w Katowicach.
Bez takiego dofinansowania wiele gmin nie byłoby w stanie
przeprowadzić termomodernizacji w swoich zasobach mieszkaniowych.
xxx
70 umów z WFOŚiGW w Katowicach na łączną kwotę dotacji ponad 169 mln zł. Tak kończy się czwarty konkurs projektów
w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 20142020, poddziałanie 1.7.1. tj. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Po raz
pierwszy mogły w tym konkursie wziąć udział nie tylko spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, ale także gminy województwa śląskiego.
Niedawno prezes Funduszu Tomasz Bednarek i zastępca prezydenta Sosnowca Michał Zastrzeżyński podpisali (14.07.2020 r.)
umowę na dofinansowanie termomodernizacji sześciu budynków
mieszkalnych wielorodzinnych w tym mieście. Łączny koszt inwestycji to ponad 7,2 mln zł z czego ok. 5,6 mln zł to dotacja. Inwestycja ma potrwać 2 lata. Jej zakończenie zaplanowano na koniec
lutego 2022 roku.
Ogłoszono już piątą edycję konkursu. Zaplanowana pula środków to 50 mln zł, ale jeśli zainteresowanie będzie tak duże jak do
tej pory, to nie wykluczamy podwyższenia tej puli środków – wyjaśnia Tomasz Bednarek.

Listy do redakcji

„Szczęść Boże! Kochani, co za radość! Cieszę się, że wywiad
ze mną zostanie opublikowany w miesięczniku „Głos Radzionkowski”. Do dzisiaj wiążą mnie z Radzionkowem liczne osoby
i krzepkie więzi. Pamiętam Parafię pw. św. Wojciecha. To właśnie
w Waszym mieście urodził się kandydat na ołtarze o. Ludwik
Wrodarczyk OMI. Z Radzionkowa pochodził mój kolega Janek,
z którym uczęszczałem do Niższego Seminarium Duchownego
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Markowicach na
Kujawach. Z Radzionkowa chyba pochodzi też pewna wiolonczelistka... Jakże ona miała na imię? Pamięć mnie już zawodzi...
Pamiętam też siostrę Danielę, którą poznałem podczas rekolekcji oazowych w górach pod Krościenkiem nad Dunajcem. Ona
była wtedy jeszcze dziewczynką, a dzisiaj jest już siostrą zakonną
i katechetką. Wspominam również Tarnowskie Góry, z którymi
związany był ks. Franciszek Blachnicki. Początkiem lat osiemdziesiątych miałem okazję odwiedzić to miasto. Śp. ks. Henryk
Markwica zaprosił mnie wtedy na rekolekcje odbywające się
w Parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Radzionkowa, a także tych, którzy opuścili to miasto i wyjechali w świat!
o. Andrzej Madej OMI”.
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Termin składania wniosków upływa 29 lipca 2020 r. o godz.
15:30. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na luty 2021 r.
xxx
W kwietniu 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymał z Ministerstwa
Energii dokument zatwierdzający wyniki pozytywnej oceny, przeprowadzonej w ramach działania 1.7.2 Efektywna dystrybucja
ciepła i chłodu na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej, dla projektu pn.: „Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom
i Radzionków 2015-2020”, realizowanego w ramach PO IiŚ 20142020. Projekt uzyskał 51 punktów.
Dotacja z Funduszu Spójności w wysokości ponad 16 mln zł
zostanie przeznaczona na przebudowę i modernizację ok. 14,0 km
nowej wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej oraz ok. 3,2 km zewnętrznych instalacji odbiorczych, co w sumie stanowi 17,2 km.
Projekt obejmuje również likwidację 10 grupowych węzłów cieplnych i równoczesną budowę 188 nowoczesnych indywidualnych
węzłów cieplnych. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 46 mln
zł. Zgodnie z harmonogramem, realizacja projektu planowana jest
w latach 2017 – 2020.
xxx
Urząd Miasta Radzionków informuje, że od dnia 20.07.2020
r. wznawia przyjmowanie i rozpatrywanie nowych wniosków
o dotacje do modernizacji systemów ogrzewania ze środków budżetu gminy. Bliższych informacji w tym zakresie udziela Wydział Ekologii – Referat Ochrony Środowiska, tel. 32 388 71 60.
Tylko kwota dofinansowania od lat się nie zmienia, drastycznie odbiega od oferowanych przez władze choćby sąsiednich
miast…

PIENIĄDZE DLA
USPORTOWIONYCH

Na początku czerwca Ministerstwo Sportu i Rekreacji opublikowało rozstrzygnięcie w sprawie dotacji dla klubów, związków i stowarzyszeń sportowych.
Na liście znalazło się siedem organizacji z Radzionkowa: Uczniowski Klub Sportowy „PMDK Ikizama Radzionków” z dotacją w wysokości 15 000 zł, Uczniowski Klub
Sportowy „Karate Hajime” – 10 000 zł, Uczniowski Klub
Sportowy” Fun and Football” – 15 000 zł, Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej SP 2 Radzionków –
dotacja w wysokości 10 000 zł, Stowarzyszenie „Cidry Lotajom” – 10 000 zł, Klub Sportowy „Ruch” Radzionków –
10 000 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Ruch” Radzionków
– 10 000 zł.
Głos Radzionkowski
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Po co nam prasa lokalna?
To trochę przewrotne pytanie, zwłaszcza, że sama w tej prasie piszę od
prawie 30 lat. Jednak warto się przez chwilę zastanowić czy potrzebujemy takiej gazety jak „Głos Radzionkowski”? Jak „Adalbertus”?..
Moim zdaniem tak. A dlaczego?
Po pierwsze prasa lokalna jest blisko ludzi, porusza sprawy ważne dla określonej grupy mieszkańców miasteczka, dzielnicy czy
wsi. Często są to sprawy mało istotne w skali województwa czy nawet powiatu, więc media o większym zasięgu nie są zainteresowane aby o nich pisać. Bo czy mieszkańcy Bytomia, albo mieszkańcy
Zbrosławic, są zainteresowani dlaczego powinien zostać przebudowany wiadukt na ulicy Jana Zejera?… pewnie nawet większość
z nich nie wie, że taki wiadukt istnieje.
Po drugie prasa lokalna spełnia bardzo ważną społecznie funkcję kontrolną. Tym ważniejszą, w mieście, gdzie rządzi niepodzielnie jedna grupa ludzi skupionych wokół Pana Burmistrza i stanowiących większość w Radzie Miasta. Kontrolą władzy wykonawczej
powinna się zajmować komisja rewizyjna RM, ale w tejże komisji
na 5 członków aż 4 to radni związani z Panem Burmistrzem…. Nie
chcę tego komentować, niech każdy z Czytelników wyciągnie własne wnioski – czy taka komisja jest w stanie dobrze spełniać swoją
rolę, czy nie. Dla przejrzystości ktoś z zewnątrz powinien pilnować
tego, jak władze pracują i jak wydają nasze pieniądze. Tę rolę może
spełniać niezależna prasa lokalna.
Po trzecie kontakt z prasą lokalną jest najprostszy, mieszkańcy
znają osobiście osoby, które piszą do tej prasy, mogą więc spotkać
się z nimi i bezpośrednio przekazywać o czym chcieliby czytać, ja-

kie sprawy wymagają nagłośnienia czy wyjaśnienia. I nie chodzi tu
jedynie o jakieś afery czy problemy, prasa lokalna może informować o akcjach społecznych, wydarzeniach kulturalnych, o projektach w których mieszkańcy chcą brać udział. Może więc w istotny
sposób integrować mieszkańców i przekazywać im najróżniejsze
informacje lokalne.
Ktoś może powiedzieć, ale przecież w Radzionkowie ukazuje się
bezpłatny biuletyn wydawany przez Urząd Miasta, więc po co jeszcze inne gazety? Otóż biuletyn „urzędowy”, czyli „Kurier Radzionkowski” to wcale nie jest „bezpłatne” wydawnictwo, w bieżącym
roku zapłacimy za „bezpłatny” Kurier Radzionkowski 52.038,00
zł. z budżetu miasta, czyli z naszych podatków. Kurier, jako wydawnictwo urzędowe, zasadniczo służy promocji miasta oraz jego
władz. Na pewno nie przeczytamy tam o tym, co się nie udało, albo
co zrobiono źle. Nie spełnia więc funkcji kontrolnej, jaką prasa lokalna może i powinna pełnić. Co do walorów „Kuriera” nie chcę
się wypowiadać – każdy, kto miał to czasopismo w rękach, wie że
jest ładnie graficznie opracowane, wydrukowane na dobrym gładkim papierze, z pięknymi kolorowymi zdjęciami. I tyle dobrego.
„Głos Radzionkowski” to nie tylko najstarsza, nieprzerwanie
ukazująca się gazeta w Radzionkowie, to również bardzo zasłużone medium, gdzie na przestrzeni lat ukazało się wiele wartościowych artykułów poświęconych historii i tradycjom naszego miasta,
przybliżających wybitnych ludzi związanych z Radzionkowem, czy
stąd się wywodzących. Dzięki „Głosowi” odbyło się wiele ciekawych inicjatyw i akcji społecznych. I to jest niepodważalna wartość
prasy lokalnej.
Ciekawa jestem co nasi Czytelnicy sądzą o poruszonym przeze
mnie temacie? Czy w Waszej opinii Głos Radzionkowski jest potrzebny? O czym chcielibyście przeczytać? Z czym się zgadzacie,
a z czym nie.
Małgorzata Janota

Zapraszamy do udziału w projekcie „Przystań
Miejska 1”. Projekt jest adresowany do mieszkańców
obszarów rewitalizowanych w Radzionkowie, głównie w Rojcy, dla ludzi w wieku od 16 do 70 lat…
Głos Radzionkowski
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Tu otrzymasz
„GŁOS RADZIONKOWSKI”
Sklepy Wielobranżowe
Marian Żurek
- ul.Kużaja, - osiedle Knosały
Alina Gawleńska – kiosk
ul. Szymały 1b
PPHU ELMAR – Marian
Dziembała, ul. M. Dąbrowskiej 17
Artykuły Spożywcze – Grzegorz
Czempiel, ul. Knosały 1
Sklep Spożywczy – Gabriel
Gałęziok, ul.Św. Wojciecha 65
Sklep Wielobranżowy – Ilona
Hetmańczyk, ul. św. Wojciecha 76
Stacja Benzynowa –
CARGO-TANK, ul.Kużaja 51

Piekarnia Wylenzek –
ul. Nieznanego Żołnierza
Korty tenisowe – ul.Hajdasa
Apteka u Laury,
ul. św. Wojciecha
Sklep Dor-Ka ul.Sikorskiego
Firma Mazur – ul. Kużaja
Cukiernia – Piekarnia
„Perełka”, ul. św. Wojciecha
Sklep spożywczy – Skołudek,
ul. Męcz. Oświęcimia 4
Studio Kwiatów „Oleander”,
Sylwia Wicher,
ul. św. Wojciecha 30

"MAG" s.j.

Ruch Radzionków

Na początek – porażka…

Po ponad ośmiu miesiącach bez gry o stawkę do ligowej rywalizacji wrócili piłkarze Ruchu
Radzionków. Los tak chciał, że w pierwszej kolejce nowego sezonu zmierzył się na wyjeździe
z Szombierkami, czyli tym samym zespołem, który 15 listopada 2019 roku był ostatnim ligowym rywalem Ruchu. Wtedy w Radzionkowie przegraliśmy wysoko, więc mecz ten śmiało
określić można było – rewanżem.
Nie do końca udanym… Ruch Radzionków przegrał 1:2 na wyjeździe z mistrzem poprzedniego sezonu Szombierkami Bytom. W 16 minucie gospodarzy na prowadzenie wyprowadził
po samotnej akcji Kaiser dokumentując przewagę gospodarzy, jednak po stracie bramki radzionkowianie zaczęli coraz śmielej poczynać sobie w ofensywie, czego efektem było wyrównanie w 36 minucie po pięknym strzale Kamila Kopcia, przy którym asystował Marcin
Trzcionka. Po zmianie stron Ruch zdawał się kontrolować grę, jednak w 66 minucie pomylił
się w obronie, co skrzętnie wykorzystał rezerwowy Juraszczyk. Na stratę drugiego gola radzionkowanie nie byli już w stanie odpowiedzieć.
1 kolejka IV ligi śląskiej (grupa I), 25 lipca 2020, godz. 17:00
Szombierki Bytom – Ruch 2:1 (1:1), 1:0 – Kaiser 16., 1:1 – Kopeć 36, 2:1 – Juraszczyk 66.
Szombierki: Latka – Rybak (69. Pstuś), Kaiser (69. Hołoś), Cichecki, Moritz (82. Szubert),
Maziarz (57. Juraszczyk), Łebko, Gwiaździński, Wagner, Nowara, Balul. Trener: Kluge.
Ruch: Stambuła – Jaworek, Wnuk (46. Banaś), Boryczka, Ćwielong, Pietryga, Trzcionka
(85. Zalewski), Siwy (83. Pietrycha), Kopeć (90. Dudziński), Piecuch (60. Boudguiga), Szromek. Trener: Dziewulski.
Żółte kartki: Nowara 77., Łebko 90. – Pietryga 53.
Sędzia: Smaczny (Bytom)
Niestety mecz odbył się odbędzie bez udziału publiczności. To pokłosie negatywnej opinii
policji w związku z trwającym remontem budynku klubowego.

Przerób złomu, handel wyrobami hutniczymi, roboty ślusarskie,
tokarskie i spawalnicze, wykonywanie zbrojeń,
demontaż konstrukcji przemysłowych, złomowanie
samochodów, roboty budowlane, usługi dla ludności.
Zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

41-922 Radzionków, ul. Nieznanego Żołnierza 26a,
tel. 32 289-04-53, fax 32 389-83-69

BTW

BIURO RACHUNKOWE

Nie dym...
Głos Radzionkowski

- rozliczenia roczne
- rozliczenia roczne dochodów zagranicznych dla polskich urzędów
- prowadzenie:
• książki przychodów i rozchodów
• ewidencja ryczałtu
• deklaracje VAT
• deklaracje ZUS
oraz wszystkie deklaracje dla urzędu skarbowego

Biuro z wieloletnią tradycją
Radzionków
ul.Studzienna 1 I piętro
godz. 900 – 1500
668 528 840 biurobtw@wp.pl
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Maria Kielar-Czapla:

Ojciec Ludwik Wrodarczyk OMI
autorytetem dla młodzieży
- Gimnazjum im. o. Ludwika Wrodarczyka OMI zostało zlikwidowane, ale ja nadal
kontynuuję misję, która kiedyś zrodziła się w moim sercu. Mamy wielu wspaniałych absolwentów, którzy osiągnęli ogromne sukcesy dzięki ciężkiej pracy i wytrwałemu dążeniu do celu. Oblat jest dla nich autorytetem i niedoścignionym wzorem –
wyznaje nauczycielka dyplomowana religii katolickiej Maria Kielar-Czapla.
Dagmara Nawratek: Jest Pani autorką książki pt. „Ojciec Ludwik Wrodarczyk OMI. Portret duchowy”. Kiedy zrodziło się
w Pani zainteresowanie postacią oblata?
Maria Kielar-Czapla: Nigdy nie zapomnę chwili, w której usłyszałam po raz pierwszy opowieść o ojcu Ludwiku Wrodarczyku
OMI. Byłam wtedy uczennicą szkoły podstawowej i uczęszczałam
na lekcje religii, które odbywały się w salkach katechetycznych.
Prowadziła je pani Rozalia Wichary. Nazywaliśmy ją panią Rózią. To właśnie ona z odwagą oznajmiła nam to, że mamy w niebie świętego, który pochodzi z Radzionkowa. Opowiedziała nam
o męczeńskiej śmierci o. Ludwika Wrodarczyka OMI. Wielkie
wrażenie zrobił na mnie opis tego, jak ciało oblata zostało przecięte
piłą do drzewa. To zdanie utkwiło głęboko w moim sercu. Pamiętam tę chwilę bardzo dokładnie. Czasy totalitaryzmu nie sprzyjały głoszeniu takich wiadomości. Pani Rózia już nigdy więcej nie
wspomniała o tym strasznym wydarzeniu. Niezwykle ważny temat
został zamknięty w jednym zdaniu. Na szczęście wkrótce nadeszły
lepsze czasy, więc mogłam dowiedzieć się czegoś więcej o misjonarzu.
Jakie emocje wzbudziła u Pani informacja o tym, że radzionkowskie gimnazjum przyjmie imię o. Ludwika Wrodarczyka
OMI?
Ta nieoczekiwana informacja wzbudziła we mnie wielką radość.
Przypomniałam sobie opowieść Pani Rózi. To była niezapomniana chwila! Byłam jedyną nauczycielką religii w radzionkowskim
gimnazjum, więc moim gorącym pragnieniem, a zarazem moją
powinnością stało się dogłębne poznanie postaci oblata. Najbliższa
rodzina o. Ludwika Wrodarczyka OMI udzieliła mi wsparcia. Pomocną dłoń podali mi siostrzeńcy misjonarza: ks. Ludwik Kieras
oraz Roman Kieras wraz z żoną Agatą i synem ks. Marcinem. Na
podstawie zdobytych materiałów przygotowałam dla rady pedagogicznej konferencję pt. „Od świętości ku patronatowi”, na której byli obecni przedstawiciele Radzionkowskiego Towarzystwa
Społeczno – Kulturalnego. Poparli oni wniosek radnego Ignacego
Tobora dotyczący nadania imienia o. Ludwika Wrodarczyka OMI
radzionkowskiemu gimnazjum. Zajęłam się pozyskiwaniem materiałów na temat życia naszego świątobliwego parafianina po to, aby
upamiętnić go jako patrona szkoły. Zależało mi również na tym,
aby zainspirować uczniów i wzbogacić ich wiedzę. W tym celu
dyrektor gimnazjum Marek Napieraj, nauczyciel języka polskiego
Krzysztof Wójcik i ja stworzyliśmy dla szkoły publikację pt. „Od
świętości ku patronowi”.
Stworzyła Pani scenariusze osiemnastu przedstawień teatralnych, które były wystawiane z okazji Dni Patrona. Jak wyglądały
przygotowania do uroczystości?
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Co roku przed Dniem Patrona opracowywałam katechezy na
temat życia oblata. Wszystkie stworzone przeze mnie scenariusze
teatralne dotyczyły krzewionych przez niego wartości duchowych.
Realizacją wydarzenia zajmowała się pani wicedyrektor gimnazjum Weronika Sitarz. W przygotowanie uroczystości angażowali się również inni nauczyciele. Uczniowie chętnie brali udział
w przedstawieniach i z pasją odgrywali swoje role. Chciałam
w różny sposób sławić postać misjonarza, więc z własnej inicjatywy napisałam słowa szkolnego hymnu, który uświetnił uroczystość
nadania szkole imienia o. Ludwika Wrodarczyka OMI. Muzykę
skomponował Roman Kieras – siostrzeniec oblata i radzionkowski
organista. Gimnazjalny chór prowadziła wówczas pani Weronika
Sitarz. Życie i męczeńska śmierć misjonarza stanowią źródło niezwykłych inspiracji. Stworzyłam kilka wierszy, czerpiąc natchnienie z jego szlachetnej postawy.
W jednym z listów do rodziny o. Ludwik Wrodarczyk napisał:
„Dobrze nowicjat odprawić, tj. jak najwięcej uświęcić się, idąc za
przykładem Zbawiciela naszego po tej drodze wąskiej i ciernistej, jaką kroczył przez całe swe życie Pan Jezus tj. po tej drodze
cierpienia. Pan Jezus całe życie swoje świecił nam przykładem,
jak mamy się zachować, gdy pewno chcemy po niej postępować,
jak mamy postępować, aby nie zbłądzić, nie wykoleić się. Trzeba
do tego wytrwałości i dużo dobrej woli, aby się nie zrazić, nie
przestraszyć przed burzą, przed niebezpieczeństwem, ale dzielnie trwać przy swojemu i czuwać, aby niebezpieczeństwo nagle
nie przyszło, a nas nieprzygotowanych zastało, abyśmy potem
z naszego posterunku nie uciekli, ale jako dobry żołnierz czuwali, by nas nieprzyjaciel nie podszedł i nie zwyciężył.”. Które
cechy charakteru złożyły się na silną osobowość oblata i uczyniły go najlepszym kandydatem na patrona gimnazjum?
Przedstawiałam młodzieży o. Ludwika Wrodarczyka jako
ucznia szkoły podstawowej posiadającego trzy najważniejsze marzenia i dążącego wytrwale do ich realizacji. Pragnienia dziecka
nie zawsze obrazują jego duchowość. Natomiast w tym przypadku
stwierdzam z pewnością, że o. Ludwik Wrodarczyk OMI był już
od najmłodszych lat człowiekiem wielkiego ducha. Te trzy marzenia pochodziły z głębi jego serca. Pierwszym pragnieniem chłopca
było to, aby w przyszłości zostać księdzem. Ludwik nie rzucał słów
na wiatr. Często modlił się o swoje powołanie, klęcząc w kościele przed wizerunkiem św. Wojciecha. Potrafił trwać w tej pozycji
nawet przez kilka godzin. Spędzał dużo czasu przy balaskach, ponieważ czuł, że właśnie tam może zjednoczyć się duchowo z Jezusem. Taka postawa wynikała z jego pobożności. Ludwik ufał Bogu,
który wołał do niego: „Pójdź za mną!”. Życiowe wybory misjonarza
wynikały z jego wrodzonych cech: pokory i skromności. Ojciec zaGłos Radzionkowski

www.rtsk.pl
chęcał młodego Ludwika do tego, aby po ukończeniu szkoły podstawowej został górnikiem. Chłopiec nie miał pretensji do ojca.
Wyznał jednak, że chce być księdzem, choćby tylko przez godzinę.
Jego pragnienie musiało być naprawdę wielkie! Kolejne marzenia
Ludwika można wyczytać ze zdania, które wypowiedział do kolegi Franciszka Bączkowicza: „Wiesz Franek, ja bym tak chciał,
aby moje życie przyczyniło się do wzmocnienia Królestwa Bożego. Ja bym chciał umrzeć śmiercią męczeńską.”. Obydwaj chłopcy uczęszczali wtedy do szkoły podstawowej. Moi uczniowie nie
mogli pojąć tego, że chłopiec mógł mieć takie marzenia. Ludwik
wyznaczył sobie pewne cele i wytrwale dążył do ich realizacji. Jego
wiara w możliwość spełnienia własnych pragnień była tak ogromna, że udało mu się je wszystkie zrealizować. Ojciec Ludwik Wro-

darczyk pełnił posługę kapłańską przez dziesięć lat. Ludzie, którzy
spotykali go w tym czasie, zauważali jego wyjątkowość i doceniali
szlachetne wartości, jakimi kierował się w swoim życiu. Troszczył
się nie tylko o swoich parafian, ale również o innowierców i niewierzących. Służył swoją pomocą wszystkim ludziom bez względu
na ich narodowość oraz wyznanie. Leczył ich i błogosławił im. Miłował Boga i bliźniego całym swoim sercem. Oddał życie w imię
najdoskonalszej miłości. Miejscem jego pracy były tereny, które
można określić jako kocioł narodowościowy. W tej trudnej rzeczywistości postawa o. Ludwika była wzorem tolerancji i zrozumienia drugiego człowieka. Misjonarz znał kilka języków obcych, co
było dodatkowym atutem w kontaktach międzyludzkich. NajbarGłos Radzionkowski

dziej imponują mi jego trzy cechy: wytrwałość, wierność do granic
możliwości w każdej rzeczy i konsekwentnie dążenie do celu. Opowiadałam uczniom o wartościach życiowych oblata, podkreślając
fakt, że nie cechował go słomiany zapał. Każda jego myśl przeradzała się w czyn. Niezwykła postawa o. Ludwika Wrodarczyka
OMI była inspiracją dla młodzieży. Wielu gimnazjalistów zaczęło
wytrwale podążać za swoimi marzeniami. Otrzymuję wiadomości
od moich byłych uczniów i widzę, że moja praca przyniosła owoce. Misjonarz nadal żyje w ich sercach, a krzewione przez niego
wartości duchowe stanowią pewien drogowskaz życiowy. Mamy
wielu wspaniałych absolwentów, którzy osiągnęli ogromne sukcesy
dzięki ciężkiej pracy i wytrwałemu dążeniu do celu. Oblat jest dla
nich autorytetem i niedoścignionym wzorem. Nauczył ich tego, jak
wytrwać w swoim postanowieniu do samego końca. Potrafił zaufać
Bogu. Zaufanie to bardzo ważna cecha charakteru polegająca na
wyzbyciu się lęku o to, co jest nieuniknione. Ludwik nie bał się
niczego, ponieważ pokładał nadzieję w Zbawicielu. Umiejętność
zawierzenia Bogu wynika z duchowości oblackiej. Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej cechuje się odwagą
i prowadzi najtrudniejsze misje. Dowodem tego była posługa na
Wołyniu podczas wojny, a także pomoc ubogim i bezdomnym.
Dzisiaj jesteśmy świadkami oblackiej służby związanej z epidemią
koronawirusa. Ojciec Ludwik Wrodarczyk OMI nie obawiał się
epidemii czerwonki i tyfusu panującej w 1942 r. Leczył chorych,
dostarczając im trudno dostępne leki. Misjonarz był z zamiłowania
zielarzem, więc samodzielnie przygotowywał lecznicze mikstury.
Warto wspomnieć o tym, że oblat niedawno zyskał miano „patrona
na czas pandemii” na Ukrainie.
Gimnazjum im. o. Ludwika Wrodarczyka zostało zlikwidowane na skutek reformy systemu oświaty. Czy pojawił się już
jakiś nowy projekt mający na celu pielęgnowanie pamięci o Słudze Bożym o. Ludwiku Wrodarczyku OMI?
Gimnazjum im. o. Ludwika Wrodarczyka OMI zostało zlikwidowane, ale ja nadal kontynuuję misję, która kiedyś zrodziła się
w moim sercu. Obecnie pracuję w Szkole Podstawowej nr1 im.
Adama Mickiewicza, która znajduje się w miejscu zlikwidowanego
gimnazjum. Szkoła ta nie przejęła imienia poprzedniego patrona.
Bardzo mnie ten fakt zasmucił. Szkoła Podstawowa im. A Mickiewicza jest miejscem historycznym, ponieważ kiedyś kształcił się
tutaj o. Ludwik. Czuję się więc zobowiązana do tego, aby pielęgnować pamięć o oblacie. Chciałabym nadal opowiadać dzieciom
o krzewionych przez niego wartościach duchowych. Pomyślałam
więc, że doskonałym rozwiązaniem tej sytuacji będzie utworzenie
Izby Pamięci o. Ludwika Wrodarczyka OMI. Dyrektor Marek Napieraj wyraził zgodę na realizację tego projektu. Pomysł został zaakceptowany przez Urząd Miasta Radzionkowa, Instytut Pamięci
Narodowej oraz Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Postaram się wyeksponować tam zebrane przeze mnie
materiały dotyczące misjonarza. Znajdzie się również miejsce na
zdjęcia i filmy ukazujące czasy świetności naszego gimnazjum.
W chwili obecnej prace zostały wstrzymane z powodu epidemii
koronawirusa. Mam jednak nadzieję, że wkrótce będziemy kontynuować nasze działania. Oby Pan Bóg błogosławił temu dziełu.
Rozmawiała: Dagmara Nawratek / www.ogolnopolskikonkurspoetycki.blogspot.com
MARIA KIELAR-CZAPLA JEST SEKRETARZEM I KOORDYNATOREM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO IM. SŁUGI BOŻEGO O. LUDWIKA WRODARCZYKA
OMI POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA
MIASTA RADZIONKOWA ORAZ PROWINCJAŁA ZGROMADZENIA MISJONARZY OBLATÓW MARYI NIEPOKALANEJ
W POLSCE.
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WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA
Czerwcowa sesja rady miasta, absolutorium, skąd imienne glosowanie? I wotum zaufania po kadłubowej debacie nad
„Raportem o stanie gminy”, który burmistrz powinien przygotować na koniec maja i przygotował. To ciekawy dokument, do
którego będziemy wracali.
25 czerwca 2020 roku, radni udzielili burmistrzowi miasta
Gabrielowi Toborowi absolutorium z wykonania budżetu za
2019 rok. Radni udzielili także burmistrzowi wotum zaufania.
Co jeszcze? Kredyty – pani skarbnik – to dwa inne kredyty
2,5 miliona złotych i 1,5 miliona, ale to niby, co innego, bo ten
drugi to kredyt prewencyjny. Ciekawy przypadek, w ekonomii
raczej mało znany, ale czasy mamy zwariowane, więc ekonomia
też wymyka się z ram… Na co zostaną przeznaczone owe kredyty,
szczególnie – prewencyjny? Będą na lokacie?
Niewiele można powiedzieć więcej.
xxx
Podczas czerwcowych sesji rad radni po raz pierwszy w historii samorządu głosowali nad udzieleniem wotum zaufania
wójtom, prezydentom, burmistrzom, starostom i marszałkom
województw. Słusznie pisze „Przegląd samorządowy”, iż „bezpośrednia łączność polityczna między wójtem i radą gminy została zerwana w 2002 r. wraz z wprowadzeniem powszechnych

REMONTY
JEDNAK BĘDĄ
23 lipca br. urząd miasta ogłosił przetarg nieograniczony pt. „Modernizacja infrastruktury ruchu pieszego
w Radzionkowie”. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ruchu pieszego w ciągu dróg gminnych, a w szczególności: przebudowa nawierzchni chodników wraz
z wymianą podbudowy i krawężników (ul. Wopistów, ul.
Skotnickiej, ul. Pawlaka, Pl. Jana Pawła II oraz deptak łączący rynek z ul. Śródmiejską) w Radzionkowie.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- wykonanie koncepcji projektowanych rozwiązań przebudowy w poszczególnych lokalizacjach;
- wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie
przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem wymaganych
prawem uzgodnień, zgłoszeń i pozwoleń niezbędnych do
wykonania przedmiotu zamówienia tak, aby spełniały wymagania zawarte w warunkach technicznych i innych aktualnych przepisach;
- roboty drogowe;
- wykonanie innych, koniecznych robót i prac budowlanych, instalacyjnych, montażowych i rozbiórkowych,
zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową;
- opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz dokumentami dopuszczenia wyrobów do obrotu oraz z naniesieniem na zasoby kartograficzne;
- utylizacja materiałów z demontażu.
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wyborów organu wykonawczego gminy. Tymczasem wprowadzenie instytucji wotum zaufania, którego dwukrotne nieudzielenie
może skutkować rozpisaniem referendum w sprawie odwołania
włodarza przywraca taką zależność.” Wielokrotnie pisaliśmy
o tym, że była to błędna decyzja rządu Millera, wcześniej bowiem
to rada wybierała burmistrza i od niej zależał jego los, i słusznie.
Radni są bowiem emanacją głosu mieszkańców, skoro burmistrz
nie wsłuchuje się, można mu było „podziękować” nie udzielając
absolutorium.
Dziś burmistrz zależny jest od rady w kwestii wotum zaufania
– za „raport”- i absolutorium za wykonanie budżetu. Absolutorium to akceptacja wykonania budżetu za poprzedni rok, zwykle w papierach – lewe równa się prawej. Wotum zaufania jest
jednakże oceną rady gminy wobec informacji przedstawionych
przez burmistrza w raporcie o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, jego
wizji, programów, strategii, realizacji uchwał rady gminy, czyli
całości jego działania, nie tylko finansowego…
Skutki prawne? Gdy rada gminy nie wyraziła wobec burmistrza wotum zaufania, lub nie udzieliła absolutorium, albo nie
podjęła uchwały w tej sprawie – uruchamia procedurę mającą na
celu odwołanie burmistrza poprzez referendum lokalne. U nas
nie ma problemu, obydwie uchwały przeszły jedynie przy jednym
głosie wstrzymującym się… GB

Wiemy z kim gramy

4 lipca, w komunikacie Śląskiego Związku Piłki Nożnej podano ostateczny pełen skład obu grup czwartej ligi.
Rywalami Ruchu Radzionków w grupie pierwszej będą:
GKS Szombierki Bytom, Unia Kosztowy, MLKS Znicz Kłobuck, KP Warta Zawiercie, AKS Mikołów, LKS Przemsza Siewierz, rezerwa Raków Częstochowa, BKS Sarmacja Będzin, KS
Unia Dąbrowa Górnicza, MKS Śląsk Świętochłowice, GKS Gwarek Ornontowice, RKS Grodziec Będzin, LKS Drama Zbrosławice, K.S. Polonia Łaziska Górne, MKS Myszków, Szczakowianka
Jaworzno.

NOWY PREZES RUCHU

Po trzech miesiącach formalnego „bezkrólewia” – pisze
„Sport Śląski” – Ruch Radzionków ma nowego prezesa. Miejscowy przedsiębiorca Witold Wieczorek już oficjalnie objął
stery „żółto-czarnych”, którzy przygotowują się do startu IV-ligowych rozgrywek. – Chcę budować solidny klub, z którego
kibice będą czuć się dumni – deklaruje nowy szef „Cidrów”.
W połowie marca po 8 latach z prowadzenia klubu zrezygnował Marcin Wąsiak. Jego następcę jeszcze w tym samym miesiącu miało wyłonić Walne Zgromadzenie Członków Klubu.
Obostrzenia związanie z zagrożeniem epidemiologicznym uniemożliwiły zebranie tego gremium, przez co Witold Wieczorek
– faworyt do objęcia funkcji szefa Ruchu – przez trzy miesiące
władzę sprawował jako członek zarządu pełniący obowiązki jego
prezesa. Wybór Witolda Wieczorka na stanowisko prezesa „Cidrów” pozostawał jednak tylko formalnością. Radzionkowianin
nie miał żadnego kontrkandydata, a spośród 29 głosujących na
kartach głosowania jego nazwisko skreśliło 23 osoby. Pozostałe –
w tym sam Wieczorek – wstrzymały się od głosu…
Głos Radzionkowski
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Jak chłop Rybka odkrył kruszec

Był rok 1490, gdzieś na rubieżach Królestwa Czeskiego, pod
władzą dobrego księcia opolskiego Jana, żył chłop którego zwano
Rybką, a na imię miał Jan. Jako wolny kmieć miał kawałek ziemi,
który w mozole uprawiał wraz ze swoją rodziną. Życie nie było łatwe, a plony ledwie pozwalały przeżyć do przednówku.
Pewnego wiosennego dnia Rybka
z rana wyruszył na pole, które przygotowywał pod wiosenne zasiewy. Ziemia
była licha, piaszczysta, wyjałowiona latami uprawy, plony były z roku na rok
coraz słabsze… Nie raz Jan Rybka myślał
żeby pójść do Bytomia i tam pracować
u gwarków, ale mówiono, że i tam źle się
dzieje, złoża kruszców, czyli rud srebra
i ołowiu się wyczerpywały, a im głębiej
kopano, tym większe trudności się pojawiały – a to woda zalewała wyrobiska,
a to zawalały się chodniki… niejeden
gwarek stracił życie lub zdrowie w swojej kopalni. Rybka więc wciąż uprawiał swoje poletko, nie widząc
szans na odmianę ciężkiego losu.
Takie to niewesołe myśli trapiły Rybkę orał twardą ziemię. Nagle
jego pług uderzył w coś twardego, a wół, który ciągnął pług, stanął.
Rybka przestraszył się, że uderzając o twardy kamień mógł zniszczyć narzędzie, na nowe nie miałby pieniędzy. Oczyścił pług, i ze
smutkiem zauważył, że żelazo, jakim obite było narzędzie, uszczerbiło się, trzeba będzie iść do kowala żeby naprawił uszkodzenie
zanim narządzie się zniszczy. Rybka zaczął się zastanawiać jak za-

płaci kowalowi i co będzie musiał sprzedać – ziarno na siew?…
Kiedy tak stał i myślał, słoneczko zaświeciło wesoło i w bruździe
wyoranej w ziemi coś rozbłysło. Rybka pochylił się i rozgarnął dłonią ziemię. Okazały kamień, jaki podniósł, srebrzył się i lśnił. To
nie był zwykły kamień. Rybka widział już podobne kiedyś, kiedy
był w Bytomiu. Widział je w beczkach
wiezionych na wozie gwarka. Tak wyglądał kruszec. Rybka oczyścił kamień
z mokrej ziemi i oglądał ze wszystkich
stron swoje znalezisko. Niesamowite.
Czyżby i tu, nieopodal wsi Tarnowice,
też były kruszce?…
Chłop zawrócił wołu i ruszył do
chaty, wokół której krzątały się żona
i dzieci. Żona zdziwiona spojrzała na
niego, wszak dopiero co ruszył w pole,
a już wrócił. Rybka kazał jej iść za sobą
do chaty, zamknął drzwi i dopiero
wtedy pokazał swoje znalezisko. Oboje oglądali dokładnie kamień zastanawiając się co teraz powinni
zrobić. Zanim cokolwiek zdecydowali, postanowili nie chwalić się
odkryciem. Rybka wybrał się na drugi dzień do Bytomia, tam najpierw rozejrzał się za handlującymi kruszcem, zważył w ręce towar
i stwierdził, że niczym się nie różni od jego kamienia, ukrytego
w skrzyni z przyodziewkiem, potem rozpytał o ceny kruszcu, a na
koniec za ziarno na siew kupił narzędzia do kopania, teraz tańsze
niż kiedyś, bo coraz mniej gwarków pracowało w Bytomiu.
Następnego dnia Rybka wrócił na swoje pole i zaczął kopać, już
po chwili natrafił na skałę, w której lśniła żyła kruszcu…
Wieść o odkryciu kruszcu przez chłopa Rybkę wnet się rozniosła po okolicy. Na pola tarnowickie zaczęli ściągać gwarkowie
nie tylko z Bytomia, ale również z Olkusza, czy nawet z dalekich
Niemiec, Niderlandów, Włoch... Szybko rozwijało się górnictwo,
a w sąsiedztwie pola Jana Rybki powstało nowe miasto, zwane Tarnowickimi Gorami, czyli tarnowickimi kopalniami.
W 1528 roku książę opolski Jan Dobry nadał tarnowickim
gwarkom Ordunek Gorny, który zapewnił podstawy prawne dla
rozwoju lokalnego górnictwa, które przez kilka kolejnych stuleci
zapewniało utrzymanie wielu ludziom w okolicy.
Opr. mmj
xxx
480 lat temu, w środę po Świętym Marcinie, co w roku 1528
przypadło na 18 listopada – górmistrz, poborca, burmistrz, rajcy
i wójt, pisarze i urzędnicy miejscy i urzędu górniczego podpisali
w Opolu spisany dwa dni wcześniej Ordunek Gorny. Nadany przez
Jana, księcia opolskiego i Jerzego, margrabiego brandenburskiego
Ordunek Gorny to zespół 72 artykułów opartych na prawie górniczym Frankonii, Polski (Statuta Montana Ilcussiensis) oraz prawie zwyczajowym obowiązującym na ziemi bytomskiej. Ordunek
reguluje szybko rozkwitające między Tarnowicami, Lasowicami
i Sowicami górnictwo srebra i jest prawem, które ukształtowało
rozwój Tarnowskich Gór. Ordunek de iure został nadany dla ziem
podległych Janowi Opolskiemu i Jerzemu Brandemburskiemu –
to znaczy dla Księstw Opolskiego, Raciborskiego, Karniowskiego
i Państwa Bytomskiego. De facto napisany jednak został z myślą
o ziemi tarnogórskiej, a w artykule 63 wprost czytamy o: „berckwerch zu Tarnowitz”.
www. tarnowskiegory.pl

Głos Radzionkowski
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Wakacyjne wycieczki po Bytomiu

Już po raz szósty z kolei bytomski Oddział PTTK oraz Koło
Przewodników Turystycznych w Bytomiu współorganizują
z bytomskim Biurem Promocji wakacyjne wycieczki po mieście.
W minionych latach zwiedzaliśmy wiele ciekawych, czasami nieznanych miejsc – byliśmy w podziemiach gmachu dawnej poczty przy ul. Piekarskiej, odwiedziliśmy Areszt z bardzo ciekawym
muzeum, zwiedzaliśmy bytomskie kościoły, gmachy użyteczności publicznej, cmentarze. Wędrowaliśmy śladami bytomskiej
społeczności żydowskiej, śladami Matki Ewy von Tiele-Winckler, oraz szlakiem średniowiecznym. Odwiedzaliśmy również
bytomskie tereny zielone – Rezerwat Segiet, Żabie Doły, Las
Miechowicki, Dolomity Sportową Dolinę oraz Labirynt Skalny.
Korzystaliśmy z różnych środków lokomocji – jeździliśmy koleją wąskotorową, tramwajami, autobusami oraz pociągami PKP.
Pokazaliśmy naszym turystom także zabytki techniki, z jakich
Bytom słynie: Elektrociepłownię Szombierki, zabudowania Kopalni „Rozbark” oraz Wieżę Wodną przy ul. Oświęcimskiej. Podziwialiśmy panoramę Bytomia z tarasu na dachu Zespołu Szkół
Budowlanych oraz ze szczytu Wieży Wodnej… Jednym słowem
schodziliśmy to piękne miasto od północy po południe, ze wschodu po zachód. W akcji brało udział (do tej pory) sześcioro przewodników z Koła Przewodników Turystycznych im. Antoniego
Mizi w Bytomiu.

W bieżącym roku czekają nas nowe wyzwania, nowe tematy
i nowe trasy. W dniu 11.07.2020 – odbyła się wycieczka dla osób
niepełnosprawnych – niesłyszących i słabosłyszących oraz niewidomych. Niesamowite wyzwanie dla przewodnika – pokazać niewidzącym miasto, pozwolić im dotknąć historii i jej śladów. Mimo
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ulewnego deszczu uczestnicy dzielnie przebyli całą trasę – od
Rynku i bytomskiego Lwa, poprzez kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Plac Grunwaldzki z pamiątkowym monumentem upamiętniającym bytomską synagogę, Plac Sobieskiego
z monumentalnym gmachem Muzeum Górnośląskiego, aż po kościół Św. Jacka. Po drodze zatrzymaliśmy się również przy gmachu
Muzeum przy ul. Korfantego oraz przy budynku „Ula”. W kościele
Św. Jacka odbył się krótki koncert organowy, który – jak się okazało
– dzięki bardzo nowoczesnej aparaturze był również słyszany przez
niesłyszących. Spotkaliśmy się również z Rozbarczankami w regionalnych strojach, które nasi niewidomi mogli „obejrzeć” rękoma.
Przed nami jeszcze 3 wycieczki z przewodnikami PTTK –
18 lipca wycieczka pod hasłem „Kazimierz II. Władca Księstwa
Bytomskiego”, powędrujemy na Wzgórze Św. Małgorzaty, gdzie
zobaczymy najstarszy zabytek w Bytomiu, czyli grodzisko średniowieczne, następnie powędrujemy do centrum żeby zobaczyć średniowieczne relikty Bytomia.
W dniu 25 lipca poznamy bliżej postać Grzegorza Gerwazego
Gorczyckiego, wybitnego kompozytora doby baroku urodzonego
na Rozbarku. Atrakcją wycieczki będzie krótki koncert muzyki
Gorczyckiego.
Ostatnia wycieczka prowadzona przez naszego przewodnika
odbędzie się w dniu 29 sierpnia i będzie poświęcona wybitnej Bytomiance – Matce Ewie von Tiele-Winckler.
Oprócz tych wycieczek, co sobotę, Biuro Promocji Bytomia zaprasza na spacery po Bytomiu: 1 sierpnia, g. 10.30 „Andrzej Czudek. Kronikarz historii i walorów śląskiej przyrody, piewca śląskich
rezerwatów”. Prowadzenie: Łukasz Fuglewicz, przyrodnik, edukator, pracownik Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, 8 sierpnia, g.
10.30 „Ks. płk Jan Szymała. Bytomski kapelan spadochroniarzy”.
Prowadzenie: Dariusz Pietrucha, historyk, Stowarzyszenie Pro
Fortalicium, 22 sierpnia, g. 10,30 „Ignatz Hakuba. Od wekturanta
do króla piwa”. Prowadzenie: Andrzej Chłapecki, animator kultury,
Śląska Galeria Sztuki.
MJ
Głos Radzionkowski
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Przeczytane u innych

Grzegorz Kulik – tłumaczył na śląski „Pulp Fiction” i Twardocha.
Nam mówi, jak politycy lekceważą tradycje lokalne

Na świat przyszedł w roku 1983 w Bytomiu, wychował się w Radzionkowie. Od lat jest człowiekiem-instytucją w dziedzinie popularyzowania języka śląskiego: zajmuje się m. in. tłumaczeniami, współtworzy serwis internetowy Wachtyrz.
eu i prowadzi kanał youtube’owy „Chwila z gŏdkōm”. Porozmawiajmy o tym, czy „godanie po ślōnsku” jest dziś obciachem i jak promować dorobek naszych przodków, używając nowoczesnych technologii. Na dokładkę: szczegóły współpracy ze Szczepanem Twardochem, walka ze stereotypami (od ksenofobii, poprzez koronawirusa, po separatyzm) oraz
to, na ile politycy z Warszawy wspierają lokalny dorobek kulturowy – nie tylko śląski, zaznaczmy. Uwaga, wywiad powstał
w dwóch wersjach językowych, polskiej i śląskiej (uproszczonej). Jeżeli masz ochotę wgryźć się w tę drugą, znajdziesz ją
na końcu owego tekstu. Powodzynio!

Serwus. Chopie, niy ma to gańba, coby dwōch Ślōnzokōw pogodało
po gorolsku?
Wydaje mi się, że nie ma z tym problemu. Porozmawiajmy po polsku,
może jakoś to przeżyjemy (śmiech). Przecież nie możemy doprowadzić
do sytuacji, w której ten wywiad byłby niezrozumiały dla osób, które nie
znają języka śląskiego.
Osób, które go znają – trzymając się statystyk oficjalnych – jest ok.
530 tysięcy. Pańskim zdaniem to szacunki zawyżone czy zaniżone?
Nie jestem socjologiem, ale wydaje mi się, że tych ludzi jest znacznie
więcej. Trzeba pamiętać, że masa osób, które na co dzień używają śląskiego, jest święcie przekonana, że… mówi po polsku. To jest dla nich tak naturalne, że gdy przychodzi rachmistrz Narodowego Spisu Powszechnego
i zadaje pytanie: „po jakiemu mówi się w tym domu?”, słyszy odpowiedź:
„no my sam godōmy po polsku”.
Pamiętam, że moja babcia, rocznik 1922, która Polskę w Bytomiu przywitała jako dorosła osoba, a która w latach 70. przeniosła się z powrotem
do Niemiec, dziwiła się: „jo już tyla lot miyszkōm w Niymcach, a durch
dobrze po polsku godōm”. Dla niej jej język to nadal był polski.
Dla nas faktycznie przez długi czas to było jedno i to samo, ale znaleźliśmy się w Polsce i gdy mówiliśmy po śląsku, karcono nas, że mamy mówić
po polsku. Myśmy myśleli, że my już mówimy po polsku, a tu nagle mamy
się dopiero tego języka nauczyć. To po jakiemu my mówimy?
Niegdyś używanie tego dialektu było nierzadko uznawane za obciach. Widzi pan jakieś zmiany na lepsze?
Dziś jest nieco lepiej, ale rzeczywiście, jeszcze do niedawna mówienie w taki sposób naprawdę często uznawano za coś prowincjonalnego
i ordynarnego; przyjmowano, że takim językiem operują prostacy albo
ludzie niedouczeni. Tego rodzaju podejście można było zauważyć nawet
w domu, w którym się wychowałem, a przecież mówimy tutaj o rodzinie
mocno przywiązanej do śląskich korzeni.
Nawet jeżeli w rozmowach pojawiało się słownictwo lokalne, odmieniało się je zgodnie z prawidłami polszczyzny. Rodzicie chcieli, żebym mówił jak książka. Śląskiego uczyłem się na placu, czyli bawiąc się z kolegami
na podwórku.
Nie używałem go przy matce, ojcu albo dziadkach. Nawet kiedy starsi
mówili do mnie po śląsku, odpowiadałem po polsku. Nie umiałem odpowiedzieć w tym języku, miałem jakąś blokadę psychiczną…
Potrzebowałem wielu lat, żeby zrozumieć pewne rzeczy. Musiałem
przejść naprawdę długą przemianę mentalną, żeby dotrzeć do punktu,
w którym uświadomiłem sobie, że ślōnsko godka jest częścią moich korzeni. No i to, że przecież używają jej także ludzie naprawdę mądrzy i wykształceni. Dopiero wtedy zaczęła się „uprestiżowiać” w mojej głowie.
Pamięta pan moment, w którym wyluzował na tyle, że bez jakichkolwiek kompleksów zaczął operować tym językiem, czując dumę,
a nie wstyd?
Hm, bardzo ciekawe pytanie… Poruszył pan wątek, nad którym nigdy
się nie zastanawiałem. Jeżeli mam pogrzebać w pamięci, przypomina mi
się taka sytuacja: jako siedemnastolatek pojechałem z kolegami na wakacje
do Świnoujścia. Było nas czterech. Dwóch poznało jakieś dziewczyny nie
ze Śląska i rozmawiali z nimi po polsku. W tym czasie jeden kumpel i ja
wróciliśmy skądś i zaczęliśmy do nich wszystkich mówić po śląsku. No
i śląski w tamtym czasie i tamtym miejscu zrobił się normalny na chwilę.
Jednak wszystko to nie doprowadziło do jakiejś magicznej przemiany. To
było bardzo niekonsekwentne, bo z jednej strony to Świnoujście, a z drugiej nic się nie zmieniało. Dalej był wstyd. Pamiętam, że było tak nawet
w roku 2012, gdy zacząłem tworzyć blog poslunsku.eu, na którym pisałem
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głównie o historii oraz architekturze. Choć w Internecie komunikowałem
się z ludźmi, używając języka śląskiego, to w świecie rzeczywistym wciąż
nie potrafiłem odezwać się do obcej osoby w taki sposób. Wie pan, taka
blokada psychiczna, którą ma całe mnóstwo osób z tego regionu; zwłaszcza tych, które są albo aspirują do bycia inteligencją, klasą średnią. Mamy
na Śląsku elity, które, rzeczywiście, bardzo cenią sobie rodzimą godkę, ale
w sytuacjach publicznych nie potrafią się przełamać i używają wyłącznie
polszczyzny. Ja ten problem doskonale znam i rozumiem.
Porozmawiajmy o tym, jak promuje się to, co dawne, używając wynalazków nowoczesnych. Stoi pan m.in. za skryptem śląskich wersji
Facebooka, Google’a i YouTube’a. Do tego dochodzą napisy do filmów
„Gwiezdne wojny: Część IV – Nowa nadzieja” (w którym Darth Vader
mówi „Luke, jŏ żech je fatrym ôd ciebie”) oraz „Pulp Fiction” (gdzie
Vincent pyta Julesa „A wiysz, jak sie w Paryżu godo na sztwierćfuncioka z kyjzōm”?) – czy dzięki takim przedsięwzięciom język śląski stał się
już dla młodych ludzi czymś naprawdę fajnym i modnym?
Na początek zaznaczę pewną rzecz: skrypt facebookowy, który stworzyłem w roku 2012, już dawno nie działa. Aktualna śląska wersja tej
strony jest pełna błędów i ja z tymi błędami nie mam nic wspólnego. No
a wracając do pańskiego pytania: jeszcze zdecydowanie zbyt wcześnie na
to, żeby mówić o jakiejś gigantycznej przemianie. W tym momencie to
jest praca, a czy ona daje efekty, będziemy musieli poczekać jakieś dziesięć, piętnaście lat. To scenariusz optymistyczny, bo kto wie – być może
dopiero na łożu śmierci będę mógł ocenić, czy wszystko poszło tak, jak
sobie wymarzyłem (śmiech). Na razie powiem tak: rzeczy, o których pan
wspomniał, w gruncie rzeczy nie są najskuteczniejszymi z metod utrwalania naszego języka. Bo to, że ktoś raz na jakiś czas obejrzy film ze śląskimi napisami, to jest wciąż za mało. Jeżeli mamy oswajać język, to on
musi funkcjonować w nowych technologiach. Jeżeli język ponosi cyfrową
śmierć, to dla niego nie ma ratunku. Dlatego takie ważne jest to, że jest dostępny po śląsku system operacyjny Ubuntu i pakiet biurowy LibreOffice.
Niedługo pojawi się też śląska odmiana przeglądarki Firefox. Wciskam naszą godkę w nowoczesne technologie, bo wyłącznie dzięki nim ona może
„wyjść z kiełbasy i piwa”, przestanie być tylko jakąś tam przaśno-zabawną
ciekawostką, przeobrażając się w pełnoprawne medium komunikacyjne
dla młodych pokoleń. W tych czasach język nie może egzystować jedynie
w mądrych książkach. Umówmy się: przecież ludzie nie będą chodzić masowo do bibliotek albo wertować papierowych słowników. Pewne rzeczy
po prostu trzeba im wepchnąć do gardeł, podstawić pod nos – wszystko
musi być dostępne szybko i łatwo, po kliknięciu myszką.
Jednak stawia pan również na książki. Zacznijmy od tłumaczeń
„Niedźwiodka Pucha” („Kubusia Puchatka”) i „Małego Princa” („Małego Księcia”)…
To też są ważne przedsięwzięcia. Cóż, komputery komputerami, ale bez
książek człowiek nie jest w stanie funkcjonować. Przecież to właśnie dzięki
temu wynalezionemu dawno, dawno temu medium rozwinęliśmy jakąś
sensowną cywilizację.
W świecie, w którym zdecydowaną większość konsumowanych przez
ludzi tekstów stanowią krótkie wiadomości albo posty na Facebooku, chcę
proponować coś więcej. Oczywiście trzeba to robić w sposób możliwie
atrakcyjny, trafiający w potrzeby rynkowe…
… na przykład wykorzystując w tym celu naprawdę uznaną markę,
jaką jest Szczepan Twardoch. Dwa lata temu na półki księgarskie trafił
przetłumaczony przez pana „Drach. Edycyjŏ ślōnskŏ” – owa książka
stała się wyłącznie rynkową ciekawostką czy odniosła wielki sukces?
Odpowiem anegdotą ze Śląskich Targów Książki, podczas których
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promowaliśmy ze Szczepanem ten tytuł: wchodzę do Międzynarodowego
Centrum Kongresowego w Katowicach i mijam sceny, na których swoje
nowości prezentują różni pisarze. W jednym miejscu jakaś autorka mówi
do dziesięciu osób. W innym kogoś innego słucha może z dwudziestu widzów. No i zaczynam się zastanawiać, czy z Twardochem nie będziemy
gadać do pustych krzeseł.
W końcu docieram do naszej sceny, a tam tłum. Ścisk jak na sumie
w kościele (śmiech)! Wszystkie miejsca zajęte, a za nimi jeszcze jakieś trzy
albo cztery rzędy stojących ludzi… Po czterdziestopięciominutowej pogadance zaczynamy podpisywać egzemplarze „Dracha”.
W pewnym momencie Szczepan szturcha mnie i mówi, żebym spojrzał na kolejkę. Patrzę i… nie widzę jej końca. Sznur ludzi znika gdzieś
za rogiem i ciągnie się nie wiadomo gdzie. Na pewno to nie była żadna
ciekawostka.
Jak wyglądały początki tej współpracy? Czy – jak przystało na Ślązaków, czyli ludzi z założenia zdystansowanych i niezbyt ufnych – musieli
się panowie długo „obwąchiwać”?
Myśmy już znali swój wcześniejszy dorobek, więc od razu było jakieś
tam obustronne zaufanie. Ale owszem, na początku współpracy wysyłałem Szczepanowi fragmenty mojego tłumaczenia „Dracha”. Po jakimś
czasie stwierdził, że ufa mi w stu procentach, i mogę sobie robić, jak chcę.
Z tym „Drachem” to się naprawdę wkręciłem. Przez dwa miesiące pracowałem po dziesięć godzin dziennie, w tym czasie pozwoliłem sobie na
dwa albo trzy dni wolnego, taki miałem ciąg do roboty (śmiech)! Wszystko mi się od razu składało, bo ja miałem głowę pełną śląskiego języka
sprzed stu pięćdziesięciu lat.
Parę dni wcześniej skończyłem przepisywać trzysta pięćdziesiąt stron
śląskich tekstów gwarowych z 1869 roku. To była ciężka robota: przez
ponad dwa miesiące przepisywałem setki stron tekstów zebranych na całym Górnym Śląsku przez Lucjana Malinowskiego. Wszystko musiałem
robić ręcznie, żadnego oceerowania, bo nie ma programu komputerowego, który poradziłby sobie sensownie z przetworzeniem takiego zapisu
fonetycznego.
Rozumiem, że jak przystało na pracowitego Ślązaka, dziś również
nie oddaje się pan lenistwu?
Od mniej więcej dwóch lat pracuję nad projektem Silling.org. To coś,
dzięki czemu na jednej stronie można znaleźć zaawansowany translator
polsko – śląski, «Korpus Ślōnskij Mŏwy», katalog oprogramowania w tym
języku oraz bibliotekę tekstów literackich (choć nie tylko).
Tworzę internetowy słownik minimum, który będzie obejmował 1500
słów; co istotne, dobranych nie według mojego widzimisię, ale zgodnie
z tzw. listą frekwencyjną wyciągniętą z korpusu. Dzięki temu on będzie
pokrywał słownictwo na poziomie A1 i A2, stanowiące podstawę komunikowania się w danym języku.
Wie pan, że gdy wreszcie postanowi zrobić sobie przerwę i pojechać
na wakacje, to może mieć problemy ze znalezieniem noclegu? Dziś odzew na hasło „Śląsk” brzmi „korona wirus”.
Na ile tylko mogę, staram się nie śledzić ani mediów tradycyjnych,
ani social mediów, więc mam niewielki kontakt z tym, co dzieje się
poza moją „śląską bańką”. Chociaż oczywiście mam świadomość rzeczy,
o których pan mówi i wiem, że podczas tej pandemii dochodziło do jakichś awantur, ponieważ Ślązakom odmawiano zakwaterowania w innych częściach Polski.
Trochę mnie śmieszy, że skupiano się na przykład na rejestracjach samochodów i w tablicach z województwa śląskiego widziano Śląsk. Ludzie
mają naprawdę małą wiedzę na temat naszego regionu. Bo już tablice rejestracyjne z województwa opolskiego ze Śląskiem się nie kojarzą, a przecież
to Opole – nie Katowice – jest stolicą Górnego Śląska. Bądźmy szczerzy:
nie kojarzy się ze Śląskiem nawet wrocławski klub sportowy, który „Śląsk”
ma w nazwie.
Ale wracając do tematu: ta sytuacja z koronawirusem pokazała, jakie są
uprzedzenia wobec Ślązaków, ale te nie są dla nas przecież niczym nowym.
Pewne stereotypy pokutują od dawna, ale nie powinniśmy się denerwować, tylko cierpliwie tłumaczyć i edukować.
Skoro o stereotypach mowa: założę się, że na widok człowieka z Sosnowca, Dąbrowy Górniczej albo „warszawioka” robi pan znak krzyża
albo chce mu podgryźć gardło, prawda?
To jest temat zarazem bardzo ważny, jak i nieprzyjemny… My mamy
pewną historię ksenofobii, jak wszyscy. Jako jeden z wielu przykładów
można użyć tutaj mojego rodzinnego Bytomia: przecież Noc kryształowa
w roku 1938 wydarzyła się też w moim mieście.
Bytomskim Żydom kazano klęczeć całą noc i patrzeć na palącą się synagogę przy pl. Grunwaldzkim. Przecież to nie były ufoludki, bo człon-
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kami band, które opanowały wówczas bytomskie ulice, byli Ślązacy. Nawet jeżeli mówili po niemiecku, to byli takimi samymi Ślązakami, jak my.
Można też zajrzeć do książki „Ty bestya! Ty kamelo! Agresja językowa
w polszczyźnie śląskiej 1845-1938”. Tam jest masa uprzedzeń i nienawiści wobec „innych”: Żydów, luteran, ale i Polaków, bo w tamtym czasie
obelgą na Śląsku bywało też nazwanie kogoś Polakiem. Albo taki słynny
Józef Lompa, uważany za krzewiciela polskości na Górnym Śląsku. W jego
„Krótkim rysie jeografii Szląska dla nauki początkowej” z roku 1847 znajdziemy smaczki takie, jak opis Mysłowic, który wygląda mniej więcej tak:
„Miasto nad Przemszą, długim mostem od Modrzejowa – nikczemnej
polskiej mieściny – oddzielone”.
Co zrobić. Dziś jest inaczej. Przecież czasy się zmieniły, Ślązacy otworzyli się na świat. Należę do tej grupy osób, w której zachowania ksenofobiczne są już rzadkością – myśląc o mieszkańcach Zagłębia albo Warszawy, tudzież jakichkolwiek „obcych”, nie operuję stereotypami. Obywa się
więc i bez robienia znaku krzyża, i podgryzania gardeł (śmiech).
A co ze stawianiem znaku równości pomiędzy słowami „Ślązak”
i „separatysta”? Jak często pan spotyka się z czymś takim?
Zdarzało się, że byłem gdzieś w głębi Polski, a ludzie mi tam robili awanturę o separatyzm. Ja się jeszcze nawet nie zdążyłem odezwać
(śmiech)!
No dobrze, skoro Śląsk należy do Polski...
Częściowo.
No tak, niemała część jest w Czechach, ale zostaniemy w Polsce. Porozmawiajmy o innych częściach tego państwa. Precyzyjniej rzecz ujmując: czy w innych regionach dialekty i gwary lokalne kultywuje się
równie intensywnie?
Chyba nie jest najlepiej… Kiedyś rozmawiałem ze znajomym tłumaczem z Kaszub, który załamywał ręce nad jakością ich Wikipedii. Stwierdził, że jest masakra… Inny znajomy, Góral, zastanawiał się, jak wyglądałyby góralski Facebook albo Wikipedia. Jedno i drugie opiera się na pracy
nie specjalistów, tylko zwykłych ludzi. On uważa, że byłoby tragicznie.
Żeby nie było: sytuacja śląskiego języka też jest daleka od ideału. Wystarczy otworzyć naszą Wikipedię. Widać wtedy, że tworzą ją ludzie, którzy bardzo chcą napisać coś po śląsku, ale nie bardzo umieją po śląsku.
No albo popełniają najgorszy z błędów: tworzą tekst po śląsku, myśląc po polsku. A takie coś zawsze kończy się źle, bo się wtedy wydziwia
i popełnia podstawowe błędy. Naprawdę wiele wody musi jeszcze upłynąć
w Odrze, żebyśmy mogli stwierdzić, że douczyliśmy się i śląski przeżywa
wielki renesans.
Czy politycy – pomijam tutaj działaczy lokalnych – interesują się
pielęgnowaniem dialektów regionalnych czy raczej cała odpowiedzialność spoczywa na barkach ludzi takich jak pan, podejmujących inicjatywy oddolne?
Naprawdę chciałbym panu odpowiedzieć w tonie choć odrobinę pozytywnym, no ale nie mogę. Nasze władze centralne niespecjalnie przejmują
się regionalnymi tradycjami językowymi, czy jakkolwiek pojętym dorobkiem kulturalnym poszczególnych części naszego kraju. Ten jest lekceważony i niszczeje.
W kręgu zainteresowań znajduje się wyłącznie budowanie ogólnej tożsamości narodowej rozumianej jako dbanie o to, co powstaje w Warszawie
i w Krakowie. Te dwa miejsca mają monopol na kulturę, historię i sztukę,
słowem: całą opowieść o Polsce. W ramach doprecyzowania: mówię tutaj
wyłącznie o „ogólnopolskich” dokonaniach tych miast, bo już ich lokalne tradycje – włączając w to gwarę warszawską i krakowską – również są
traktowane po macoszemu.
Może to podejście pewnego dnia się zmieni… Na razie jest tak, że
wszyscy muszą mówić tak samo, a gdy ktoś przy wymawianiu słów układa
usta inaczej, to od razu coś jest z nim nie tak.
Na koniec chciałbym zadać chyba najważniejsze z pytań: myśli pan
i śni po polsku czy po śląsku?
Wszystko zależy od tego, co robię, z czym mam styczność w danym
momencie. Jeżeli przez dłuższy czas wokół mnie jest więcej polskiego, to
myślę po polsku. Jeżeli więcej śląskiego, to po śląsku. A jeśli kilka godzin
oglądam serial po angielsku, to znów myślę po angielsku. Ja mam w głowie
bajzel (śmiech).
Michał Jośko, 5 lipca, 2020 r.
Za portalem „na: Temat”, https://natemat.pl/313659,grzegorzkulik-tlumacz-jezyka-slaskiego-o-ksenofobii-facebooku-twardochu
Dziękujemy redakcji za udostępnienie nam tego tekstu, GB
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