Szanowni Państwo,
Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy dobiega 20-stki.
Powoli kończy nam się wiek młodzieżowca, może więc warto
pokusić się o małe podsumowanie naszej działalności.
Sport w życiu człowieka, a zwłaszcza bardzo młodego odgrywa z pewnością dużą rolę. Oprócz dostarczania wartości
czysto sportowych, jakimi są osiągane, coraz lepsze, rezultaty,
pozwala na przeżycie szczególnego rodzaju chwil, często rzutujących na całe życie. Myślę tu o wszelkiego rodzaju możliwościach otwierających się przed młodymi zawodniczkami
i zawodnikami. Za jeden tylko obowiązek, solidnego trenowania, w zamian otrzymują oni cały repertuar doświadczeń.
Do tych najprzyjemniejszych z pewnością należy odnoszenie zwycięstw, sięganie po medale Mistrzostw Polski, Europy, Świata czy Igrzysk Olimpijskich. Istnieje jednak całkiem spora grupa
sportowców, którzy nigdy nie zdobędą takich laurów, a jednak z łezką w oku i zawsze dobrze
wspominają okres, w którym parali się sportem. Dzieje się tak zapewne dlatego, że poprzez sport
rozwijamy wiele cech i zdolności niezwykle potrzebnych w dorosłym życiu. Wiara w zwycięstwo,
pewność siebie, umiejętność radzenia sobie z porażkami, a także świadomość dobrze przepracowanego treningu, choć czasem fizycznie bolesnego, pokonywanie własnych barier to tylko niektóre z nich. Dodatkowo wiele nawiązanych przyjaźni, umiejętność współdziałania w grupie,
rozwijanie innych cech społecznych, szacunek dla pracy własnej i rywala… o to też chodzi w naszej pracy z młodzieżą w Rybnickim Młodzieżowym Klubie Sportowym. Owszem, ważne są wyniki sportowe. Ważny jest każdy zawodnik i medal młodzieżowych Mistrzostw Polski, zwłaszcza
z punktu widzenia tych, bez których sport nie ma prawa istnienia, czyli mecenasów sportu. Tych
wielkich, jak Miasto Rybnik, bez którego dotacji trudno w ogóle jest myśleć o szlifowaniu młodych talentów i wielu innych, w tym Rodziców, z perspektywą inwestujących w zdrowy i pełen
pasji sportowy start swojego dziecka. Wszystkim Im składam niniejszym wielkie podziękowania.
Dziękuję i proszę, by nadal z nami pozostali, odczuwali dumę z wyników sportowych i satysfakcję
z pracy Trenerów.
Z okazji jubileuszu 20-lecia Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego życzę wszystkim Trenerom, Zawodnikom i Zawodniczkom, Rodzicom, Sponsorom i pozostałym Działaczom
wspierającym nasz Klub satysfakcji z pracy, wielu udanych startów, zdrowia, bez którego ani rusz
w sporcie oraz wszelkiej pomyślności i medali… medali… medali...
Gabriela Wistuba
Tekst i zdjęcia: Marcin Troszka
Korekta: Wiesława Różańska
Współpraca: Józef Rękas, Anatoli Jakimczuk, Krystian Fajkis, Rafał Tymusz,
Koordynacja: Arkadiusz Skowron

Szanowni Państwo!
Tam, gdzie pasja łączy się z możliwościami, udaje się realizować marzenia i osiągać
sukcesy. Dwudziestoletnia historia Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego jest tego
doskonałym przykładem. Klub powstał w niezwykle trudnym pod względem społeczno-gospodarczym okresie, jednak dzięki zaangażowaniu tych, którzy pragnęli kontynuować
chlubne tradycje sportowe Rybnika, udało się stworzyć wielosekcyjną, wyjątkową organizację, popularyzującą i rozwijającą różnorodne dyscypliny.
Utalentowani zawodnicy Klubu osiągali sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej,
przyczyniając się do kształtowania pozytywnego wizerunku miasta na szerokim forum.
Zdobywane przez lata medale mistrzostw świata, Europy i Polski w takich dyscyplinach,
jak: lekkoatletyka, boks, siatkówka, koszykówka, szachy czy szermierka rozsławiły Rybnik,
pozwalając jednocześnie wielu młodym ludziom rozwijać umiejętności i realizować ambicje. Przez dwie dekady zawodnicy RMKS-u zyskali wierne grono kibiców, którym dane było
oglądanie wspaniałych widowisk sportowych, takich jak np. rozgrywki w ramach Polskiej
Ligi Koszykówki Kobiet „Ford Germaz Ekstraklasa”.
Dobre dziś miejskie zaplecze w zakresie infrastruktury sportowej – hale, pływalnie,
kompleksy boisk – oraz talent i ciężka praca młodych zawodników pozwalają z nadzieją
spoglądać w sportową przyszłość i liczyć na kolejne sukcesy.
Zachęcam do uważnej lektury folderu, by poprzez karty tej publikacji poznać niezwykle
ważny fragment sportowej historii miasta.
Z pozdrowieniami
Adam Fudali
Prezydent Miasta Rybnika

Realizacja: Kolormedia
© 2012 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy
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PREZESI RMKS RYBNIK

20 LAT TEMU…

„…niech nam żyje prezes naszego klubu” – słynny cytat z „Misia” Stanisława Barei
(1981 r.) pokazuje jak wielka rolę spełnia w klubie sportowym jego prezes. Nie inaczej jest
i w strukturach rybnickiego klubu młodzieżowego, w którym na czele jego zarządu, który
stanowią kierownicy poszczególnych sekcji, stoi prezes. W 20-letniej historii klubu tylko
raz zdarzyło się, że funkcję tą pełniła osoba niezwiązana wcześniej w żaden sposób z klubem – Piotr Kulok. Przed nim prezesami klubu byli Arkadiusz Skowron i Lech Kowalski.
Po nim funkcję tę przejęła Gabriela Wistuba i piastuje ją do dzisiaj. Oto sylwetki prezesów
RMKS Rybnik w latach 1992 – 2012.
Arkadiusz Skowron – absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytutu Kultury Fizycznej
– kierunek pedagogiczny. Zawodnik KS KUSY Szczecin i MKS Pogoń Szczecin – piłka
ręczna. Pracownik samorządowy na różnych stanowiskach od 1992 r. Był osobą, która
przygotowała statut, zwołała spotkanie założycielskie członków oraz dokonała formalnej
rejestracji klubu 3 lipca 1992 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. W tym samym
roku Rada Miasta Rybnika przyjęła patronat nad działalnością klubu. Na jego barkach spoczęły też organizacja bazy treningowej dla poszczególnych sekcji. Funkcję prezesa RMKS
pełnił w latach 1992 – 2000. Nieprzerwanie jest członkiem zarządu RMKS i odpowiada
w nim za sprawy prawno-organizacyjne. Aktualnie jest dyrektorem CRiR „Bushido”,
w RMKS pełni funkcję członka zarządu ds. administracji.
Lech Kowalski – jeden z głównych założycieli RMKS funkcję prezesa sprawował krótko, bo zaledwie 2 lata (2000 – 2002). Jego celem było prowadzenie wspólnej polityki,
również finansowej. Sekcji przybywało, a środki finansowe niewiele się różniły na
przestrzeni ostatnich lat. W Rybniku pod patronatem RMKS zaczęły powstawać klasy
sportowe i również w tej kwestii było wiele spraw do załatwienie począwszy na pisania
pism, podań a skończywszy na prowadzeniu naboru. Aktualnie Lech Kowalski jest
trenerem TS Volley Rybnik, którego był jednym z założycieli.
Piotr Kulok – prezes w latach 2002 – 2004. Jak sam wspomina, do podjęcia tego zadania namówili trenerzy RMKS-u. Miał być osobą z zewnątrz, która do klubu wniesie
trochę obiektywizmu i zdrowego rozsądku. Głównie w gospodarowaniu finansami,
gdyż w tamtym okresie pieniądze otrzymywał klub, a dopiero zarząd dzielił je na
poszczególne sekcje. To za jego prezesury od klubu oddzieliła się sekcja siatkówki,
były zawirowania z KKS Color-Cap-em Rybnik i koszykówką w RMKS-ie. Po dwóch
latach, nie widząc sensu w sprawowaniu funkcji prezesa, postanowił przekazać pałeczkę komuś innemu. Aktualnie jest ordynatorem oddziału laryngologii dziecięcej
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku
Gabriela Wistuba – to ona przejęła funkcję prezesa od poprzednika i pełni ją do dzisiaj. Jest
pierwszą w historii klubu kobietą na tym stanowisku. Za jej kadencji w 2007 r. RMKS
Rybnik utworzył spółkę z o.o. pod nazwą Klub Koszykarski ROW Rybnik, której zadaniem jest uczestnictwo w rozgrywkach zawodowej Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet
„Ford Germaz”, co trwa po dzień dzisiejszy. Obecnie pełni funkcję prezesa KK ROW
Rybnik sp. z o.o., a zawodowo związana jest z Gimnazjum nr 2 w Rybniku – nauczyciel
wychowania fizycznego.

…w okresie wzmożonych przemian społeczno-gospodarczych powstał w Rybniku
wielosekcyjny Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy. Jego powołanie jest nierozerwalnie związane z Klubem Sportowym ROW Rybnik, który 6 sierpnia 1964 r. utworzono
z połączenia RKS-u Rybnik i Górnika Chwałowice.
Przez następne dwadzieścia pięć lat KS ROW Rybnik był jednym z najprężniej działających ośrodków sportowych w Polsce. Od początku związany z przemysłem górniczym
KS ROW Rybnik posiadał w chwili powstania 13 sekcji. Ich prezesami byli dyrektorzy
kopalń Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Górniczego, które klub finansowały. Każda
z nich odpowiadała za pewien odcinek. Jedna dbała o obiekty, inna o zatrudnienie kadry
trenerskiej czy zawodników.
Przemiany ustrojowe w Polsce i wprowadzenie gospodarki rynkowej spowodowały
upadek świetnie zapowiadającego się klubu. Na dzień 31 grudnia 1989 roku klub liczył
10 sekcji, 1323 członków, w tym 1219 zawodników i zawodniczek, z czego 971 stanowili
juniorzy i juniorki. Zajęcia sportowe prowadziło szesnastu trenerów i siedemnastu instruktorów. Niestety, był to ostatni rok sportowej działalności ROW-u. ale na szczęście nie koniec
sportu w Rybniku.
UPADEK KS ROW i POWSTANIE RMKS-u
Upadek jednego rybnickiego klubu był początkiem powstania nowego, działającego
już w zupełnie innych realiach społeczno-ekonomicznych klubu sportowego, który jest
zarazem spadkobiercą jak i kontynuatorem upadającego ROW-u Rybnik. Głównym pomysłodawcą stworzenia nowych struktur sportowych
w Rybniku był Lech Kowalski, pełniący w latach
90. XX wieku funkcję przewodniczącego Komisji
Kultury Fizycznej i Sportu Rady Miasta Rybnika. Już 14 września 1990 roku do Zarządu Miasta
Rybnika wpłynęło pismo Komisji KFiS o następującej treści:
Komisja Kultury Fizycznej i Sportu na posiedzeniu w dniu 4 września 1990 roku wysunęła projekt utworzenia na terenie miasta Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego.
Idea powstania takiego klubu wynika z analizy
sytuacji w zakresie możliwości młodzieży rybnickiej uprawiania sportu kwalifikowanego.
W zajęciach sekcji klubu uczestniczyłaby młodzież szkolna do dziewiętnastego roku życia.
Przez prawie dwa lata pomysł utworzenia nowego klubu sportowego dojrzewał w Radzie Miasta, jak i u samych pomysłodawców.

Lech Kowalski − jeden z założycieli
RMKS i TS Volley Rybnik
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Od 1 sierpnia 1992 r. miasto Rybnik udzieliło dotacji na działalność sportową wśród
dzieci i młodzieży i za taką też datę przyjmuje się oficjalnie początek istnienia Klubu.
Pierwszy zarząd klubu pracował w składzie: Arkadiusz Skowron – prezes, Michał Olszar

Pierwsze wzmianki
o nowym klubie
do Urzędu Miasta
Rybnika dotarły
już w 1990 r.
14 maja 1992 odbyło się zebranie założycielskie Rybnickiego Młodzieżowego Klubu
Sportowego, w którym wzięło udział 21 osób. Na nim też ważyła się m. in. sprawa nazwy
nowego klubu, jednak propozycja jej zmiany wysunięta przez Karola Gurgula nie znalazła uznania i RMKS odniósł pierwsze w historii klubu zwycięstwo. Pokonał bez walki
proponowane nazwy: „Spartakus” i „Juvenia”.
Na założycielskim zebraniu zatwierdzono również siedzibę klubu: pływalnię krytą
MOSiR przy ul. Powstańców Śl. 40/42, do dzisiaj zresztą wciąż aktualną.
Skompletowanie odpowiednich dokumentów potrzebnych do rejestracji stowarzyszenia i prowadzenie spraw bieżących powierzono Arkadiuszowi Skowronowi
– pierwszemu prezesowi RMKS Rybnik. 3 lipca 1992 roku Urząd Wojewódzki w Katowicach decyzją nr 183/92 postanowił wpisać do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej (…) stowarzyszenie pod nazwą Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy w Rybniku
pod numerem 785. Pod decyzją tą podpisał się rybniczanin, ówczesny wicewojewoda
dr inż. Eugeniusz Wróbel.
W początkowym okresie funkcjonowania nowego klubu bardzo istotna okazała się
jeszcze jedna data. Otóż Rada Miasta Rybnika uchwałą nr 226/XXIX/92 z dnia 15 lipca
1992 r., na wniosek Komisji Kultury Fizycznej i Sportu postanowiła objąć patronat nad
Rybnickim Młodzieżowym Klubem Sportowym w zakresie udostępnienia mu miejskich
obiektów oraz świadczenia na jego rzecz, w ramach możliwości miasta, innej pomocy.
Wykonanie uchwały powierzono zarządowi miasta, a podpisała się pod nim ówczesna
przewodnicząca Rady Miasta Rybnika Urszula Szynol, która od 6 października 1994 roku
pełniła też funkcję Honorowego Prezesa RMKS Rybnik.
Jednym z początkowych zadań nowego klubu było przejęcie grup młodzieżowych
z poszczególnych sekcji KS ROW Rybnik. I tak też się w niedługim czasie stało. W wyniku porozumienia pomiędzy oboma klubami, RMKS Rybnik przejął młodzieżowe grupy
czterech sekcji KS ROW tj.: koszykówki żeńskiej, lekkiej atletyki, szachów i szermierki.
Dodatkowo utworzono sekcję siatkówki.

6

Lista założycieli RMKS Rybnik
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– wiceprezes, Piotr Bobrowski – sekretarz oraz członkowie: Lech Kowalski, Leszek Lampert i Mirosław Orczyk.
W marcu 1996 r. roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów podjęło uchwałę
o przekazaniu z dniem 1 stycznia 1997 r. sekcji szachowej do nowo powstającego Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku. W roku 1998 RMKS Rybnik przejął z rozwiązanej
sekcji pływackiej KS Energetyk Rybnik (powstała ona podobnie jak RMKS w 1992 r.)
kadrę szkoleniową oraz wszystkich zawodników.
Kolejną sekcję RMKS utworzył w wyniku kłopotów finansowych następnego rozpadającego się klubu. Umowę o przekazaniu do RMKS grupy bokserskiej z Klubu Rekreacyjno-Sportowego „Sokół” w Rybniku – Boguszowicach podpisano 1 kwietnia 2000 r.
Tym samym klub posiadał już 6 sekcji sportowych, w których uprawiało sport ponad
500 zawodniczek i zawodników.
Ostatnie zmiany jakie zaszły w strukturach klubu, to przekazanie do Towarzystwa
Sportowego Volley Rybnik sekcji siatkarskiej i jednoczesne odejście z klubu inicjatora
powołania do życia RMKS Lecha Kowalskiego. Działalność sportowa sekcji siatkówki
w ramach nowego klubu rozpoczęła się dnia 1 stycznia 2004 r.
21 kwietnia 2005 r. RMKS otrzymał status organizacji pożytku publicznego, która
prowadzi działalność w obszarze kultury fizycznej i sportu z naciskiem na sport dzieci
i młodzieży.
Ostatnim ważnym wydarzeniem w historii RMKS z punktu widzenia organizacyjnego było utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Klub Koszykarski ROW Rybnik, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów
z 25 kwietnia 2007 r. Zadaniem spółki jest uczestnictwo w rozgrywkach zawodowej Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet „Ford Germaz”, co trwa po dzień dzisiejszy.
Po czterech sezonach spędzonych w ekstraklasie rybnicka drużyna została zdegradowana do I ligi, jednak możliwość wykupienia „dzikiej karty” pozwoliła na szybki do niej
powrót. W kolejnym sezonie 2011/12 KK ROW Rybnik zajął w ekstraklasie najwyższe
w historii 6 miejsce.
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SEKCJA LEKKOATLETYKI
Początki zorganizowanej lekkiej atletyki w Rybniku sięgają roku 1958. W tym właśnie
czasie powstała sekcja lekkoatletyczna w Klubie Sportowym Start Rybnik. Lekkoatleci
trenowali wówczas na szkolnym stadionie Rybnickiej Fabryki Maszyn „Ryfama”, dojeżdżając często na nieistniejący już dziś pełnowymiarowy stadion lekkoatletyczny w Krywałdzie – obecnej dzielnicy Knurowa.
W połowie lat 60. został wybudowany obecny stadion lekkoatletyczny przy ulicy Gliwickiej, a lekkoatleci zostali przyjęci do nowo tworzonego klubu KS ROW Rybnik, który
do okresu transformacji był jednym z najpotężniejszych w Polsce.
Upadł kolos poprzedniej epoki – KS ROW Rybnik, stadion lekkoatletyczny zamieniał
się w ruinę, opóźniała się komunalizacja stadionu, a tym samym nie było środków finansowych na jego utrzymanie.
W związku z zadłużeniem KS ROW, 1991 odcięto dla stadionu lekkoatletycznego dostawę prądu i wody. Tylko dzięki determinacji trenerów Tadeusza Jarneckiego i Michała Olszara, który wówczas objął kierownictwo sekcji, udało się uratować lekką atletykę
w Rybniku. Pod koniec 1991 roku, wobec braków środków finansowych na działalność,
grupy młodzieżowe sekcji zostały przekazane na zasadzie porozumienia do Rybnickiego
Młodzieżowego Klubu Sportowego, a duży w tym udział mieli trenerzy: Karol Gurgul,
Tadeusz Jarnecki i Michał Olszar. Do nowego klubu przeszło ok. 100 zawodniczek i zawodników. Trenerzy i byli zawodnicy w 1991 roku założyli Stowarzyszenie Sympatyków
Lekkiej Atletyki „Decathlon”, na czele którego stanął były zawodnik i działacz sportowy
Józef Rękas. Stowarzyszenie postawiło sobie za cel zbieranie środków finansowych na
działalność sekcji LA w RMKS.
Zimą 1993 r. „Decathlon” sfinansował rybnickim młociarzom obóz w Mielcu, gdzie
mogli doskonalić się pod okiem wielokrotnego mistrza Polski Lecha Kowalskiego. Dzięki temu czołowy zawodnik sekcji Ryszard Rękas zajął 8 miejsce w Mistrzostwach Polski seniorów w Kielcach,
4 miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Bydgoszczy i 3 miejsce w Grand Prix Polski
w Bydgoszczy. W 1995 r.
Agnieszka Janosz ustanowiła dwa rekordy Polski
w rzucie młotem: w kategorii młodzików (38,38 m,
młot 3 kg) i w grupie juniorów młodszych (42,00 m,
młot 4 kg).
Usilna praca z mło- Najlepsi lekkoatleci 1999 r. Od lewej: Aleksandra
dzieżą w rybnickim klubie Ceglarska, Tomasz Brachman, Monika Knesz, Beata Bech,
przynosiła kolejne sukcesy. Wojciech Mazurek
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Tym razem podopieczne Tadeusza Jarneckiego Agnieszka Janosz i Ola Ceglarska na Mistrzostwach Polski młodzików zdobyły brązowe medale w rzucie dyskiem.
W następnych latach te same zawodniczki z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
również wróciły z brązowymi krążkami. Także w konkurencjach biegowych zawodnicy
RMKS-u zaczęli odnosić sukcesy. Brązowe medale na MP w biegach przełajowych zdobyli Tomasz Brachman i Marek Pytlik.
W 1999 r. Beata Bech i Ola Ceglarska zdobyły 2 srebrne medale na MP juniorów i gdyby nie kłopoty finansowe klubu, pewnie pojechałyby na Mistrzostwa Europy. Trudną
sytuacją rybniczanek zainteresowała się ówczesna prezes PZLA Irena Szewińska, która
wystosowała list do prezydenta Rybnika z prośbą o pomoc dla sekcji LA, sama przekazując na rzecz rybnickiej lekkoatletyki 7 tyś. zł.
W 1999 roku sekcję opuścił jej dotychczasowy kierownik oraz trener Karol Gurgul,
a jego obowiązki przejął Michał Olszar, któremu pomagali Tadeusz Jarnecki, Ryszard
i Józef Rękas oraz Piotr Stochaj.
W 2000 roku ponownie odniosły sukcesy zawodniczki trenera T. Jarneckiego, które na MP
młodzików w Poznaniu zdobyły 2 srebrne medale: Monika Rybarz w rzucie oszczepem i Monika
Knesz w rzucie młotem. Również srebrny medal,
ale w biegu na 1000 m. zdobyła Alicja Mojżysz,
zaś wicemistrzem Polski juniorów w rzucie
młotem został Wojciech Mazurek. W nagrodę
pojechał na międzypaństwowy trójmecz Polska
– Niemcy – Anglia, który odbył się Neubrandenburgu w Niemczech.
Rok 2001 zaczął się dla rybnickich lekkoatletów bardzo dobrze. Na Halowych MP juniorów
młodszych Alicja Mojżysz zdobyła złoty medal
w biegu na 1000 m. W Poznaniu podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Robert Bober zajął
Robert Bober
3 miejsce w rzucie oszczepem (63,95 m) i był to początek jego „5 minut” w tej konkurencji w Polsce
(zdobył jeszcze 5 medali). Pod koniec tego sezonu
najmłodsze biegaczki RMKS-u w składzie: Magdalena Konsek, Ewa Cieślak, Anna Skulska i Aleksandra Kowalczuk odzyskały dla Rybnika rekord
Polski w sztafecie 4 x 400 m ( 4,05,46).
Rok 2002 zapisał się w historii sekcji LA RMKS
odejściem nestora trenerów – Tadeusza Jarneckiego. Kolejne lata to dominacja rybnickiego oszczepnika Roberta Bobera. Na MP juniorów w Bielsku
Białej zdobył wynikiem 65,18 m medal brązowy,
Magdalena Konsek, Ewa Cieślak,
ale już rok później w Zamościu stanął na najwyżAnna Skulska, Aleksandra Kowalczuk szym stopniu podium z wynikiem 68,98 m. Złoto
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było przepustką do wyjazdu na Mistrzostwa Europy juniorów do Tampere (Finlandia), gdzie
zajął wspaniałe 4 miejsce. Ukoronowaniem udanego sezonu rybniczanina był jeszcze występ
w trójmeczu Polska – Francja – Rosja w Szczecinie, gdzie wygrał konkurs rzutu oszczepem.
Europejską przygodę ma również na swoim koncie Magdalena Konsek, która brała udział
w zawodach o Puchar Europy juniorów młodszych w Stambule.
Rok 2004 przyniósł kolejne medale lekkoatletów. Na Halowych MP juniorów młodszych Kinga Dąbrowska zdobyła brązowy medal w trójskoku (11,02 m), Mateusz Kustra
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży był drugi również w trójskoku (14,76 m). Kolejne srebro dla Rybnika zdobył w rzucie oszczepem z wynikiem 69,28 m. Robert Bober na
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. Z MP młodzików ze srebrnym medalem w biegu
na 300 m. (41,34 s) wróciła Maja Sobik. Wspomniani wcześniej Kustra i Bober startowali
również w meczach międzypaństwowych.
Rok 2005 to dla sekcji LA najlepszy okres w swojej historii. Na halowych MP juniorów
i juniorów młodszych Łukasz Kutek i Grzegorz Duda zdobyli złote medale w pchnięciu kulą
i w trójskoku, srebro w biegu na 60 m zdobył Dawid
Piksa, a brązowy medal wyskakał w skoku w dal
Mateusz Kustra. Tegoż samego roku na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w rzucie oszczepem
złoto wywalczył Robert Bober. Z Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w Warszawie medale przywieźli: Mateusz Kustra złoty w trójskoku (15,02 m),
Grzegorz Duda srebrny również w trójskoku
(14,71 m.), Łukasz Kutek srebrny w pchnięciu kulą
(19,49 m) Ponadto na MP młodzików w skoku Łukasz Kutek i Mateusz Kustra
w dal Oliwia Siwek zdobyła medal brązowy. Najlepsi rybniccy lekkoatleci: Kustra, Kutek i Duda brali udział w Światowej Licealiadzie w Portugalii gdzie wygrali swoje konkurencje. Kustra i Kutek uczestniczyli również w Mistrzostwach Świata juniorów w Maroku.
Przez dwa kolejne lata, tj. w roku 2006 oraz
2007 trwała dobra passa dotychczasowych medalistów Kutka, Dudy i Bobera. Na zawodach rangi
mistrzostw Polski zdobywali kolejne medale: Łukasz Kutek na zawodach halowych w Brzeszczach
ustanowił rekord Polski juniorów młodszych
(19,19 m), a Grzegorz Duda w plebiscycie rybnickiego portalu internetowego został wybrany
człowiekiem roku w kategorii sportu. W tym też
czasie na horyzoncie pojawia się utalentowana
zawodniczka młodego pokolenia Agnieszka Pyrtek, która z MP młodzików przywiozła 2 medale:
złoty w rzucie dyskiem i brązowy w pchnięciu
kulą. W tym samym czasie juniorzy Kutek i Kustra startowali na Mistrzostwach Europy junio- Grzegorz Duda człowiekiem roku
zdaniem internautów
rów w Holandii.

11

W 2008 nie było, co prawda, medali mistrzostw Polski, ale w finałach
tej rangi zawodów rybniczanie startowali. Sezon 2009 to rok sukcesów
Agnieszki Pyrtek. Najpierw na halowych MP juniorów zdobyła srebrny
medal w pchnięciu kulą (11,64 m),
a z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży wróciła ze złotem, ale w konkursie rzutu dyskiem (42,63 m).
W 2010 roku do trofeów sekcji dołączył
tylko jeden medal i to srebrny, zdobyty
Agnieszka Pyrtek z trenerem Piotrem Stochajem na Mistrzostwach Polski Młodzików
przez sztafetę 4 x 100 m w składzie:
Natalia Piontek, Paulina Potyka, Magdalena Kowalska i Kinga Pękała. Pomimo sukcesów
na krajowych imprezach, na skutek personalnych konfliktów spadło zainteresowanie tą
dyscypliną sportu w Rybniku. Z tego powodu narybek nie brał udziału w zawodach drużynowych na Śląsku, a kierownictwo sekcji stawiało na „gwiazdy” i tylko im się pomagało
w odpowiednim przygotowaniu do Mistrzostw Polski.
W 2011 roku rybniccy lekkoatleci na Mistrzostwach Polski zdobyli 4 medale. Paulina
Lapczyk była 3 w trójskoku na halowych MP juniorów, podobnie jak Sonia Sokołowska
w konkursie pchnięcia kulą. Mateusz Nitner zdobył na OOM brązowy medal w rzucie
młotem, a także brąz, tyle że w trójskoku, zdobyła Paulina Potyka.
Koniec ubiegłego roku to trudny okres w historii sekcji LA RMKS-u. M. Olszar oraz
P. Stochaj postanowili utworzyć nowy klub lekkoatletyczny w Rybniku, do którego przeszli
wszyscy trenujący zawodnicy. Od 7 października 2011 r. nowym kierownikiem i trenerem
sekcji LA w RMKS został Aleksander Wypiór, kadrę trenerską zasiliła Dorota Fojcik, która tym samym dołączyła do pracujących od dawna Józefa Rękasa i Hanny
Ficek. Praca w sekcji LA rozpoczęła
się zupełnie od nowa. Trwa proces
naboru i jego efekty już są widoczne.
W sierpniu 2012 r. na letni obóz sportowy do Zgorzelca wyjechała grupa
20 adeptów królowej sportu.

Trenerzy sekcji lekkoatletycznej (od lewej: Józef
Rękas, Dorota Fojcik, Aleksander Wypiór
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Pisząc o historii sekcji LA nie sposób zapomnieć o sportowej rodzinie
Duda.
Artur – czołowy sprinter na Śląsku w latach 1996 – 2001, siostra
Aleksandra – czołowa zawodniczka

na Śląsku i w Polsce w skoku w dal oraz w trójskoku, aktualnie reprezentuje barwy MKS
MOS Płomień Sosnowiec, oraz Grzegorz Duda – halowy mistrz Polski w skokach: w dal
i w trójskoku.
Chlubą sekcji jest również urodzony w 1944 r. Jerzy Zawadzki, który wciąż startuje w imprezach lekkoatletycznych dla weteranów i tym samym daje przykład młodych
adeptom, motywując ich do ciężkiej pracy. Wspomniany J. Zawadzki w latach 1998 – 2012
w Mistrzostwach Polski zdobył już 125 medali wszystkich kolorów. Od lat startuje również
w Mistrzostwach Świata i Europy, na których zdobył 5 medali (1 srebrny i 4 brązowe).
Medaliści Mistrzostw Polski w latach 1993 − 2011 sekcji LA RMKS Rybnik
Lp.

Nazwisko i imię

ZŁOTO

SREBRO

BRĄZ

RAZEM

1
2

Bech Beata (biegi)
Bober Robert (rzuty)

2

2
1

2

2
5

3

Brachman Tomasz (biegi)

-

-

2

2

4

Ceglarska Aleksandra (rzuty)

-

2

1

3

5

Dąbrowska Kinga (skoki)

-

-

1

1

6

Duda Grzegorz (skoki)

2

2

-

4

7

Janosz Agnieszka (rzuty)

-

1

3

4

8

Jaros Damian (rzuty)

-

-

1

1

9

Knesz Monika ( rzuty)

-

1

1

2

10

Konsek Magdalena (biegi)

-

-

1

1

11

Kowalska Magdalena (biegi)

-

1

-

1

12

Kustra Mateusz (skoki)

2

2

3

7

13

Kutek Łukasz (rzuty)

3

2

-

5

14

Lapczyk Paulina (skoki)

-

-

1

1

15

Mazurek Wojciech (rzuty)

-

1

-

1

16

Mojżysz Alicja (biegi)

1

1

-

2

17

Nitner Mateusz (rzuty)

-

-

1

1

18

Paulina Potyka (biegi, skoki)

-

1

1

2

19

Pękała Kinga (biegi)

-

1

-

1

20

Piksa Dawid (biegi)

-

1

-

1
1

21

Piontek Natalia (biegi)

-

1

-

22

Pyrtek Agnieszka (rzuty)

2

1

1

4

23

Pytlik Marek (biegi)

-

-

1

1

24

Rybarz Monika (rzuty)

-

1

-

1

25

Siwek Oliwia (skoki)

-

1

-

1

26
27

Sobik Maja (biegi)
Sokołowska Sonia (rzuty)

-

1
-

1

1
1

12

24

21

57

RAZEM
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SEKCJA SZACHOWA

SEKCJA SZERMIERKI

Tylko, a może aż pięć lat trwała przygoda rybnickich szachów z RMKS Rybnik. Po upadku ROW-u i przejęciu przez RMKS czwartej sekcji upadającego klubu, w tym również sekcji
szachowej, nadal prowadzona była działalność szkoleniowa. 45-osobową grupą opiekowali
się wówczas Piotr Bobrowski – główny szkoleniowiec oraz trenerzy: Krystian Hasiński, Kazimierz Szydłowski i Marcin Wałach.
Po niecałych pięciu latach pobytu w strukturach młodzieżowego klubu sekcja szachowa
stworzyła odrębny, jednosekcyjny klub pod nazwą Miejski Klub Szachowy Rybnik (MKSz).
Klub został zarejestrowany w styczniu 1997 roku
i działa do dzisiaj. Jest kontynuatorem działalności szachowej zapoczątkowanej jeszcze na
początku ubiegłego stulecia i prowadzonej przez
lata w KS ROW Rybnik.

Sekcja szermiercza RMKS Rybnik jest kontynuatorką bogatych tradycji szermierki
na ziemi rybnickiej, nieprzerwanie od 1927 r. Działalność szermierzy została zawieszona tylko na okres trwania II wojny światowej. Podkreślić jednak należy, że zabezpieczone w czasie wojny szable, florety i szpady długo jeszcze służyły szermierzom z Rybnika
w wyzwolonej Polsce.
Po przekazaniu sekcji szermierczej z ROW-u do RMKS w 1992 r., jej kierownikiem
został Leszek Lampert, szkoleniem zajmował się Krystian Fajkis, do którego w tym samym
roku dołączył Zygmunt Parma. Poprawiła się sytuacja finansowa sekcji. Jednak największym mankamentem był brak bazy treningowej. Szermierze trenowali w baraku przy ulicy
Cegielnianej oraz w sali gimnastycznej przy SP 29 w Rybniku – Golejowie. W tych warunkach szkolenie nie mogło być prowadzone we właściwy sposób. Mimo tego rozpoczęta
przed paru laty praca szkoleniowa przynosiła coraz lepsze efekty. Floreciści i szpadzistki
z dużym powodzeniem startowali w zawodach, zdobywali medale w Mistrzostwach Śląska oraz czołowe miejsca w turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych. Artur Fajkis, Wojciech Swoboda i Agnieszka Ratajczyk zaliczani byli do ścisłej czołówki krajowej
w swoich broniach. W 1993 roku drużyna szpadzistek (Ratajczyk, Rusin, Urbanik, Szulik)
w Mistrzostwach Polski juniorów młodszych zajęła V miejsce, a rok później drużyna florecistów (Fajkis, Swoboda, Wowra) w Mistrzostwach Polski juniorów zajęła IV miejsce.
Pod koniec 1994 roku w sekcji zatrudniony został trener Janusz Taranczewski, który
został jednocześnie kierownikiem sekcji. W 1995 roku przy Szkole Podstawowej nr 29 została oddana do użytku sala, w której z myślą o istniejącej szkółce szermierczej ułożono pod
podłogą instalację umożliwiającą podłączenie specjalistycznego sprzętu szermierczego.
W następnym roku, dzięki przychylności Urzędu Miasta, sekcja otrzymała salę szermierczą w obiektach MOSiR Rybnik przy ul. Powstańców Śląskich i w końcu szkolenie można
było prowadzić we właściwy sposób. Diametralna poprawa bazy treningowej zaowocowała
większym naborem. Szkolenie odbywało się w trzech broniach: szpada chłopców – trener
prowadzący Krystian Fajkis, floret chłopców – Zygmunt Parma, floret dziewcząt – Janusz
Taranczewski. Szpadziści z tych grup naborowych już w 1997 roku przywieźli pierwsze medale mistrzostw Śląska, a w 1998 floreciści i florecistki. Rybniccy szermierze zaczęli liczyć
się w rywalizacji ogólnopolskiej z mistrzostwami Polski włącznie. Pod koniec 1998 roku
sekcja zaprzestała szkolenia we florecie chłopców. I chociaż rybniccy szpadziści i florecistki
zdobywali medale Mistrzostw Śląska we wszystkich
kategoriach wiekowych, byli w kadrach wojewódzkich, wygrywali i byli finalistami wielu turniejów
ogólnopolskich i międzynarodowych, w ich dorobku brakowało medali mistrzostw Polski, na których
wielokrotnie, w rywalizacji szablistek startowała
grupa dziewcząt (do niedawna trenująca tylko floret). Ujawnił się duży talent Izabeli Sajewicz, która
wygrywała turnieje i była wielokrotną finalistką pucharów Polski. Sekcja szermiercza od roku 1999 była
organizatorem zawodów szermierczych (puchary Iza Sajewicz (z lewej)

Niewątpliwie najlepszą zawodniczką rybnickich szachów, i tych w okresie RMKS-u a później już MKSz-u, jest Monika Bobrowska-Soćko,
rybniczanka, która do dzisiaj kontynuuje swoją
wspaniałą karierę zawodniczą.
Piotr Bobrowski
Urodzona w 1978 roku rybnicka szachistka,
pomimo młodego wieku, broniąc barw RMKS-u wystąpiła na olimpiadach szachowych
w Moskwie (1994 r.) i w Armenii (1995 r.), brała udział Mistrzostwach Świata seniorek
w Rumunii (1993 r, 3 miejsce), Gdańsku (1995 r.
1 i 2 miejsce), w Mołdawii (1995 r. 30 miejsce).
To w 1992 r. zdobyła międzynarodowy tytuł mistrzyni FIDE, a w marcu 1994 r. została mistrzynią międzynarodową.
W listopadzie 1995 r. nadano jej dożywotni tytuł arcymistrzyni szachowej. Występowała
również na mistrzostwach świata juniorek: 1992 r.
w Duisburgu (Niemcy, 8 miejsce w kategorii do
lat 14), 1993 r. w Bratysławie (18 miejsce do lat 16),
1994 r. w Kalikut (Indie, 7 miejsce do lat 20), 1996 r.
w Halle (Niemcy, 15 miejsce do lat 20). Ma również
na swoim koncie udział w mistrzostwach Europy:
1992 r. Rimavska Sobota (Słowacja, 3 miejsce do lat
14), 1993 r. Simobathley (Węgry, 4 miejsce do lat
16), 1995 r. Żagań (7 miejsce do lat 18), 1996 r. RiMonika Bobrowska-Soćko
mavska Sobota (1 miejsce do lat 18).
Aktualnie mieszka w Warszawie i razem z mężem Bartoszem Soćko tworzą chyba
najlepszy na świecie duet szachowy.
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Polski, mistrzostwa Polski we wszystkich kategoriach wiekowych), oraz Międzynarodowego
Turnieju Szermierczego „Stuart Cup” (od 2000 roku). Jednak w cieniu tych niewątpliwie
dużych sukcesów pod koniec roku pojawiły się trudności finansowe sekcji. W ich wyniku
z klubu odszedł trener Zygmunt Parma i mechanik sekcyjny Leszek Lampert.

Na szczęście kłopoty finansowe, zawirowania personalne i organizacyjne nie wpłynęły na osiągnięcia sportowe sekcji szermierczej. Jubileusz 80–lecia (2007 r.) rybnickiej
szermierki szpadziści RMKS uświetnili kolejnymi medalami i sukcesami.

Od roku 2003 w sekcji pracowało dwóch trenerów szkolących w trzech broniach: Janusz Taranczewski – szabla, floret dziewcząt i Krystian Fajkis – szpada chłopców, pomagał (w ramach wolontariatu) w prowadzeniu grupy szpadowej Artur Fajkis (jednocześnie
trener w UKS „Rapier”).Walcząca w dwóch broniach Izabela Sajewicz osiągnęła bardzo
dobre wyniki (była finalistką pucharów Polski i mistrzostw Polski w szabli, a także zajmowała wysokie miejsca we florecie). Bardzo dobrze rozwijała się współpraca między
klubem a UKS-ami. Organizowane były comiesięczne turnieje kontrolne, w których startowało ponad 30 zawodników w kategorii dzieci i młodzików. Te spotkania zaowocowały
dwoma najlepszymi zawodnikami w kraju w kategorii młodzików -Wojciechem Sworowskim i Janem Kordasem. To oni zostali finalistami turniejów wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Zacieśniła się współpraca między UKS Rapier a sekcją szermierczą RMKS Rybnik, do klubu przeszli zawodnicy UKS, m. in. Wojciech Sworowski.
Z końcem 2004 r. roku zaprzestano w sekcji szkolenia we florecie dziewcząt.
Rok 2005 to kolejne sukcesu szablistki Izabeli Sajewicz, która z powodzeniem startowała w finałach Pucharu Polski, mistrzostw Polski oraz w pucharach Świata. Została
powołana do kadry narodowej i reprezentowała nasz kraj w Mistrzostwach Europy juniorów w Topolcy (Węgry), zajmując indywidualnie 30 miejsce oraz 7 w drużynie. Również owocny był ten rok dla grupy szpadzistów: Wojciecha Sworowskiego, Jana Kordasa
i Zachariasza Kłoska. W kategorii dzieci nie miał sobie równych w kraju Krystian Fajkis
(syn trenera Krystiana Fajkisa), który wygrywał wszystkie turnieje. W roku 2006 rybniccy szermierze zdobyli kolejne medale mistrzostw Polski. W końcu po wielu sukcesach na
planszach krajowych i międzynarodowych Izabela Sajewicz zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski seniorów w szabli kobiet. Był to ostatni sezon tej zawodniczki w barwach
RMKS Rybnik, z końcem czerwca, za sprawą rozpoczętych studiów, odeszła do AZS AWF
Warszawa. W tym samym roku zatrudniony został w sekcji trener Artur Fajkis. Wojciech
Sworowski wygrywał turnieje, stał na podium we wszystkich pucharach Polski juniorów
i był głównym pretendentem do wyjazdu na mistrzostwa świata kadetów. Jego klubowi
koledzy (J. Kordas, Z. Kłosek w juniorach mł. i K. Fajkis w młodzikach), miejscami na podium nadal potwierdzali przynależność do grupy najlepszych szpadzistów w kraju. Sukcesy sportowe nie mogły przysłonić jednak problemów organizacyjnych, a przede wszystkim
finansowych, które narastały i pod koniec 2006 roku zagroziły dalszej działalności sekcji.
W ich efekcie z początkiem 2007 roku kierownikiem sekcji został Krystian Fajkis. Dalszym
ich efektem była gruntowna przebudowa struktury sekcji, jej finansowania i systemu szkolenia, z zachowaniem jego ciągłości. Zaprzestano dalszego szkolenia w szabli dziewcząt,
zrezygnowano z pracy trenera Janusza Taranczewskiego. Pozostało tylko dwóch trenerów
Krystian Fajkis i Artur Fajkis, którzy kontynuowali szkolenie, ale już tylko w jednej broni
- w szpadzie dziewcząt i chłopców. Również Urząd Miasta Rybnika w drastyczny sposób
obciął wsparcie finansowe. Był to dla sekcji bardzo trudny rok pod względem finansowym.
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Goście obchodów 80-lecia szermierki w Rybniku
Wojciech Sworowski wygrał klasyfikację generalną Pucharu Polski, powołany został do kadry narodowej juniorów, reprezentował nasz kraj w Pucharze Świata (Bazylea
– Szwajcaria) i Mistrzostwach Europy kadetów
(Nowy Sad – Serbia), gdzie zajął odpowiednio
indywidualnie 30 miejsce, a drużynowo 7 miejsce. Jednak pomimo zwycięstwa w klasyfikacji
generalnej Pucharu Polski juniorów i spełnieniu
warunków regulaminowych, nie został powołany (decyzją zarządu PZSz) na Mistrzostwa Świata
kadetów w Izmirze – Turcja.
W tym samym roku pracę trenerską w sekcji
rozpoczęła była zawodniczka Daria Hetman.
Następne lata to kolejne medale i kolejne
sukcesy. Rok 2008 zapisał się w historii szczególnie. Rybniccy szermierze rozpoczęli go zdobyciem tytułu drużynowego Mistrzostwa Polski
juniorów. Jednak wiadomość, która zaskoczyła
wszystkich nadeszła z włoskiego Rovigno – Wojciech Sworowski startujący w Mistrzostwach

Wojciech Sworowski z Pucharem
Polski
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Złoci medaliści – drużyna RMKS

Mistrzostwa Europy Wojciech Sworowski
odbiera brązowy medal ME

Europy kadetów w turnieju indywidualnym, wywalczył brązowy medal. Pierwszy raz
w historii rybnicki szermierz stanął na podium mistrzostw Europy lub świata. W turnieju
drużynowym wraz z kolegami z reprezentacji zajął czwarte miejsce. W tym samym roku
jako jedyny Polak reprezentował nasz kraj w Mistrzostwach Świata kadetów w Acireal
(Włochy), zajmując 22 miejsce. Po raz drugi z rzędu wygrał klasyfikację generalną Pucharu Polski juniorów, potwierdzając iż jest najlepszym juniorem w kraju. W łącznej klasyfikacji Pucharu Europy kadetów zajął 6 miejsce (najwyższe z Polaków). Jako reprezentant
kraju startował z powodzeniem w pucharach świata juniorów. A w klubie systematycznie rosła liczba trenujących w sekcji (około 40 zawodników i zawodniczek), startujących
w zawodach oraz osiągających dobre wyniki.
Po rocznej przerwie spowodowanej kłopotami finansowymi sekcja kontynuowała
organizację Międzynarodowego Turnieju Szermierczego tym razem pod nazwą „Rybnik
Cup”.
Na początku 2009 roku Artur Fajkis wygrał konkurs i objął funkcję trenera młodzieżowej kadry narodowej w szpadzie męskiej i pierwszy raz w historii trener z Rybnika
został trenerem kadry narodowej. Wojciech Sworowski z powodzeniem startował w zawodach krajowych i pucharach świata juniorów, czego efektem było zakwalifikowanie
się do reprezentacji na Mistrzostwa Europy juniorów w Odense (Dania), gdzie w turnieju
indywidualnym zajął 52 miejsce, a z drużyną ponownie otarł się o medal i zajął 4 miejsce. W efekcie starań kierownictwa sekcji 2 kwietnia 2009 roku założono Towarzystwo
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Przyjaciół Szermierki im. Tadeusza Konska, jego prezesem został Wincenty Mura, a celem objęcie patronatem i wsparciem całej działalności sekcji szermierczej RMKS. Jednym
z efektów działalności towarzystwa było zatrudnienie Tadeusza Dudkiewicza jako mechanika sekcji szermierczej.
Rok 2010 to kolejny rok sukcesów rybnickich szermierzy. Do kadry narodowej juniorów powołani zostali W. Sworowski, K. Fajkis i M. Brewczyk. Drużyna szpadzistów:
Maciej Kotas, Krystian Fajkis, Kamil Naszkowski i Maciej Brewczyk w Mistrzostwach Polski
juniorów młodszych zajęła 3 miejsce, W. Sworowski wygrał Puchar Polski juniorów, w drugim
zajął 3 miejsce, startował w pucharach świata
juniorów (Budapeszt, Goeteborg, Bazylea). Były
to ostatnie jego starty w barwach RMKS Rybnik,
z końcem września na czas trwania studiów odszedł do AZS AWF Kraków. Anna Mroszczak
wygrała klasyfikację generalną młodziczek PZS
(potwierdzając tym samym, że jest najlepszą
szpadzistką w kraju), zdobyła złoty medal w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików,
z tych samych mistrzostw Przemysław Trzepizur Anna Mroszczak liderka klasyfikacji
wrócił z brązowym medalem. Koniec 2010 roku generalnej młodziczek PZS
to sukcesy szpadzistów Krystiana Fajkisa i Kamila Naszkowskiego w pucharach Polski juniorów młodszych i udane starty w pucharach
Europy kadetów w Budapeszcie i Mődling (Austria), co spowodowało, że dwójka rybnickich szpadzistów stała się głównymi pretendentami do wyjazdu na Mistrzostwa Europy i Świata
kadetów.
Finał tej rywalizacji nastąpił na początku
2011 roku – Krystian Fajkis i Kamil Naszkowski zakwalifikowali się na Mistrzostwa Europy
kadetów w Klagenfurcie – Austria (pierwszy raz
w historii dwóch rybnickich szermierzy startowało w takiej imprezie), dodatkowo K. Fajkis zakwalifikował się na Mistrzostwa Świata kadetów
w Mer-Morte (Jordania).
W roku tym szermierze RMKS Rybnik zdobyli kolejne medale Mistrzostw Polski, drużyna
juniorów młodszych w składzie: K. Fajkis, K. Naszkowski, P. Trzepizur, M. Mroszczak brązowy
medal. W rozegranych po raz pierwszy Mistrzostwach Polski młodziczek Anna Mroszczak
wywalczyła srebrny medal (pierwszy w historii
medal mistrzostw Polski dla Rybnika w szpadzie Medaliści Pucharu Polski kadetów:
Krystian Fajkis i Kamil Naszkowski
kobiet).
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„Brązowa” drużyna młodzików
RMKS z trenerami (z lewej trener
Artur Fajkis, z prawej Krystian Fajkis)

W tym samym roku do kadry narodowej juniorów powołani zostali Krystian Fajkis, Kamil
Naszkowski i Anna Mroszczak. Utalentowana
rybnicka szpadzistka Anna Mroszczak będąc
młodziczką, nie posiadając jeszcze prawa startu
w pucharach Polski, otrzymała powołanie i startowała z powodzeniem w pucharach Europy kadetek. W pucharach świata juniorów startował
Krystian Fajkis, w pucharach Europy kadetów:
K. Naszkowski, K. Fajkis, M. Mroszczak, P. Trzepizur. W Pucharach Polski 3 miejsca zajęli:
K. Naszkowski w juniorach i Anna Mroszczak
w juniorach młodszych. W dalszym ciągu rosła
ilość trenujących w sekcji.
W 2011 roku to już 70 zawodniczek i zawodników. Do trójki pracujących w sekcji trenerów
dołączył były zawodnik Wojciech Kozioł. Od
września ponownie przy Szkole Podstawowej
nr 29 powstała szkółka szermiercza, prężnie rozwijała się współpraca z UKS Rapier Rybnik.

W roku 2012 przypadł jubileusz 85-lecia
rybnickiej szermierki.
Sekcja wraz z Towarzystwem Przyjaciół Szermierki w ramach obchodów zorganizowała dwa
Zawodnicy juniorzy wraz
turnieje szermiercze: cykliczny, XII Międzynaroz trenerami (z lewej Krystian Fajkis,
dowy Turniej Szermierczy „Rybnik Cup” (w któz prawej Artur Fajkis)
rym startowało 240 zawodników i zawodniczek),
Puchar Polski Juniorów w szpadach, oba pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta
Rybnika oraz imprezę rocznicową, na której nagrodzono najbardziej zasłużonych dla rozwoju rybnickiej szermierki. Natomiast zawodnicy uświetnili jubileusz kolejnymi medalami oraz
sukcesami w mistrzostwach Polski juniorów i młodzików, startami w pucharach Europy a także
powołaniami do kadry Polski.

Trenerzy sekcji szermierki (od lewej: Wojciech
Kozioł, Artur Fajkis, Krystian Fajkis)

20

W roku olimpijskim z sukcesami w seniorach walczył junior
K. Fajkis, który w końcowej klasyfikacji generalnej Pucharu Polski
seniorów zajął 14 miejsce (najwyżej z wszystkich juniorów).

W 2012 roku w sekcji trenuje około 80 zawodniczek i zawodników, z którymi zajęcia
szkoleniowe prowadzi czterech trenerów: Krystian Fajkis, Artur Fajkis, Daria Hetman
i Wojciech Kozioł.
Mistrzostwa Polski młodzików
2011 – srebrny medal – Anna Mroszczak (szpada)
2012 – brązowy medal – Kacper Kordas (szpada)
Drużynowo:
2012 – brązowy medal – Kacper Kordas, Ryszard Kałuziński, Jakub Wypchoł, Jakub Kołodziej (drużyna szpadzistów)
Mistrzostwa Polski juniorów młodszych
2005 – brązowy medal – Wojciech Sworowski (szpada)
2006 – złoty medal – Wojciech Sworowski (szpada)
Drużynowo:
2006 – złoty medal – Wojciech Sworowski, Jan Kordas, Zachariasz Kłosek (drużyna
szpadzistów)
2010 – brązowy medal – Maciej Kotas, Krystian Fajkis, Kamil Naszkowski, Maciej Brewczyk (drużyna szpadzistów)
2011 – brązowy medal – Krystian Fajkis, Kamil Naszkowski, Przemysław Trzepizur, Mikołaj Mroszczak (drużyna szpadzistów)
Mistrzostwa Polski Juniorów
2007 – srebrny medal – Wojciech Sworowski (szpada)
Drużynowo:
2007 – brązowy medal – Wojciech Sworowski, Jan Kordas, Rafał Grzegorzek, Zachariasz
Kłosek (drużyna szpadzistów)
2008 – złoty medal – Wojciech Sworowski, Jan Kordas, Zachariasz Kłosek, Krystian Fajkis (drużyna szpadzistów)
2012 – srebrny medal – Krystian Fajkis, Kamil Naszkowski, Maciej Kotas (drużyna szpadzistów)
Mistrzostwa Polski młodzieZowców
2002 – brązowy medal – Bartłomiej Ordoń (szpada)
Mistrzostwa Polski seniorów
2006 – brązowy medal – Izabela Sajewicz (szabla)
Mistrzostwa Europy kadetów
2007 – Nowy Sad (Serbia) – Wojciech Sworowski (szpada)
2008 – Rovigno (Włochy) – brązowy medal – Wojciech Sworowski (szpada)
2011 – Klagenfurt (Austria) – Krystian Fajkis (szpada)
2011 – Klagenfurt (Austria) – Kamil Naszkowski (szpada)
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Mistrzostwa Europy juniorów
2005 – Topolca (Węgry) – Izabela Sajewicz (szabla)
2009 – Odense (Dania) – Wojciech Sworowski (szpada)
2010 – Moskwa (Rosja) – Wojciech Sworowski (szpada)
Mistrzostwa Swiata kadetów
2008 – Acireale (Włochy) – Wojciech Sworowski (szpada)
2011 – Mer-Morte (Jordania) – Krystian Fajkis (szpada)
Razem sekcja szermierska zdobyła: 14 medali Mistrzostw Polski (3 złote, 3 srebrne,
8 brązowych) oraz 1 medal Mistrzostw Europy.

SEKCJA BOKSU
Działająca w strukturach RMKS sekcja boksu jest, obok sekcji pływackiej, najmłodszą, ponieważ w poczet wielosekcyjnego klubu została przyjęta dopiero w 2000 roku. Jednak historia tej dyscypliny w naszym mieście sięga znacznie dalej. W 1957 r. Maksymilian Kania oraz Walenty Wilczok założyli nowy klub bokserski przy kopalni Jankowice
w Boguszowicach. W 1999 r. sekcja zmieniła nazwę na Klub Sportowo-Rekreacyjny Sokół
Rybnik - Boguszowice by kilka miesięcy później, oficjalnie od stycznia 2000 roku, stać się
częścią RMKS-u Rybnik.
Od 1980 r. kierownikiem i trenerem sekcji jest były zawodnik Anatoli Jakimczuk,
a pod koniec lat 90. jako trener dołączył do niego kolega z ringu Zbigniew Gąsiorowski. Po zakończeniu kariery zawodniczej do kadry trenerskiej dołączył również Krzysztof
Szorkin (pracował w latach 1998 – 2002 r.). Od 2011 roku trenerem sekcji bokserskiej jest
także Wojciech Podgórny.

Trener Zbigniew Gąsiorowski

Trenerzy sekcji bokserskiej (od lewej: Zbigniew
Gąsiorowski, Anatoli Jakimczuk, Wojciech Podgórny)

Pierwszy złoty medal Mistrzostw Polski dla Rybnika zdobył w 1999 r. Tomek Rejmak
na zawodach młodzików w Poznaniu, a w sekcji zarejestrowanych było 29 zawodników.
Ta liczba w roku 2000 wzrosła do 57, co przełożyło się na wynik sportowy. W lidze sekcja
uplasowała się na 4 miejscu. Najlepszymi zawodnikami byli Tomek Rejmak – mistrz Śląska i Polski w kadetach oraz Marcin Szorkin – srebrny medalista Pucharu Polski juniorów.
Obaj byli powołani do kadry Śląska i wygrywali ogólnopolskie turnieje bokserskie.
Rok 2001 to zwycięstwo i złoty medal drużyny w lidze juniorów, kadetów i młodzików na 16 startujących w rozgrywkach śląskich zespołów. Do klubowej kolekcji medali
trafiły te przywiezione z OOM, MP młodzików i pucharu Polski.
Rok 2002 to historyczny sukces kadetów, którzy zdobyli, po raz pierwszy dla Rybnika
i również Śląska, Puchar Polski kadetów. Stało się to po raz pierwszy w historii polskiego boksu. W sekcji ćwiczyło ponad 75 zawodników, a najlepsi z nich to bracia Cichoccy
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– Patryk i Marcin, Piotr Buchta, Tomek Bandachowicz, Wojtek Podgórny, Tomek Rejmak, Marcin Kurenda i Kamil Łukaszuk. Ci zawodnicy wygrywali międzynarodowe
i ogólnopolskie turnieje bokserskie, zdobywali złote medale mistrzostw Śląska i Mistrzostw Polski.
W 2003 r. do tych najlepszych zawodników dołączyli jako młodzicy Mateusz Mazik i Mateusz Depczyński i szybko zaczęli odnosić pierwsze sukcesy. Z medalem z mistrzostw Polski znów wrócił, T. Rejmak, podobnie jak Patryk Cichocki z Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży. Mateusz Mazik odniósł
swój pierwszy sukces sportowy – był pierwszy
na Mistrzostwach Makroregionu młodzików.
W kadrze Polski znaleźli się Marcin Cichocki,
Piotr Buchta oraz Tomasz Rejmak.
Rok 2004 to m.in. 3 miejsce na Pucharze Polski juniorów w Ostrołęce, dwukrotnie 1 miejsce w Międzynarodowym Turnieju Bokserskim
Mateusz Mazik z trenerem Anatolim w Rybniku, oraz 2 miejsce na podobnych zawoJakimczukiem
dach w Częstochowie, Katowicach, Krakowie
oraz Hawirzowie (Czechy). Są również sukcesy
indywidualne. To kolejne medale zdobyte na mistrzostwach Polski juniorów, młodzików,
pucharze Polski oraz na OOM. Rybniccy pięściarze wywalczyli również aż 7 złotych medali na Mistrzostwach Śląska juniorów i kadetów. W kadrze Polski na mecz z Niemcami
pojawił się Wojtek Podgórny, który wygrał swój pojedynek, w meczu z Czechami zwyciężają Marcin Cichocki i Marek Szarubka. Jako drużyna RMKS wygrał Międzynarodowym Turnieju Bokserskim w Krakowie, a puchar wręczył im mistrz świata zawodowców
Dariusz Michalczewski.
Najważniejsze sukcesy sekcji w 2005 r. to wyniki M. Mazika z 5 miejscem na Mistrzostwach
Europy kadetów na czele. To one sprawiły, że został on uznany za najlepszego kadeta w Polsce.
Do zdobyczy medalowych Mazika swoje sukcesy
dołączył Patryk Cichocki – również 5 miejsce na
Mistrzostwach Europy juniorów, Piotr Buchta,
Wojciech Podgórny i Marcin Cichocki. W klasyfikacji klubowej Polskiego Związku Boksu we
wszystkich kategoriach (senior, junior, kadet
i młodzik) RMKS zajął 15 miejsce na 136 polskich klubów.
Patryk Cichocki (z lewej) i Kamil
Pierchała
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Rok 2006 to rok bardzo ważny dla sekcji.
Mateusz Mazik zdobył historyczny medal Mis-

trzostw Świata dla naszych barw w dalekim Mogadirze (Maroko). Po 21 latach rybniczanin zdobywa dla Polski brązowy medal w wadze papierowej. Warto przy tej okazji dodać,
że ostatni medal MŚ juniorów zdobył w 1985 r. Andrzej Gołota.
W dalszym ciągu nie zawodzili pozostali bokserzy RMKS Patryk Cichocki i Marek
Szarubka. Drużyna sklasyfikowana została w Polsce na 11 miejscu. Mateusz Mazik wraz
z trenerem A. Jakimczukiem i innymi sportowcami zostali zaproszeni przez prezydenta
Polski Lecha Kaczyńskiego oraz ministra sportu, a w Pałacu Prezydenckim spotykali się
również z posłami i senatorami.
W klubie pojawiły się kolejne talenty bokserskie i na początku swojej przygody z boksem mistrzami Polski młodzików zostali Piotr Filipowski, Łukasz Gawliczek, Kamil Marcinkowski i Daniel Mętlewicz.
W 2007 swoją siłę na krajowych ringach potwierdzili najbardziej utytułowani zawodnicy sekcji bokserskiej RMKS Rybnik: Mazik, Gawliczek i Filipowski. Drużyna RMKS
w ekstralidze polskiej zdobyła 3 miejsce, a w polskim rankingu wszystkich roczników
RMKS zajął najwyższe w historii sekcji 5 miejsce.
W 2008 r. pierwszy tytuł mistrza Polski dla Rybnika w seniorach zdobył Mateusz
Mazik, srebro na tych zawodach zdobył Patryk Cichocki. M. Mazik został też mistrzem
Polski młodzieżowców, zdobył srebro na mistrzostwach Unii Europejskiej seniorów i zajął
5 miejsce na Mistrzostwach Europy seniorów.
Jako drużyna RMKS Rybnik w krajowym rankingu uplasował się na 11 miejscu wszystkich
roczników, ale w samych seniorach zajął 5 miejsce.
W 2009 roku do klubowej gabloty trafiło
7 medali mistrzostw Śląska juniorów, srebrne
krążki zdobyte przez M. Mazika w MP seniorów i w młodzieżowych MP. Medalową kolekcję uzupełniły jeszcze medale Kamila Pierchały z MP i PP juniorów, Miłosza Laskowskiego,
zdobyte na zawodach Pucharu Polski.
Jako drużyna RMKS zadebiutował w rozgrywkach Euroligi gdzie zajął 3 miejsce na
6 drużyn.

Złoty medal dla Mateusza Mazika

Rok 2010 to kolejne zdobycze medalowe
Mateusza Mazika i Kamila Pierchały. W rozgrywkach Euroligi RMKS ponownie zajął 3 miejsce, jednak nie przystąpił do walki o I miejsce ze względu na brak środków
finansowych.
Rok 2011 to kolejne medale Mazika i tym razem Karola Kostki.
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W bieżącym roku 2012 sekcja bokserska zdobyła kolejne medale na Mistrzostwach Śląska
w tym za 1 miejsce w klasyfikacji drużynowej.
Jednak tematem nr 1 w sekcji była sprawa
zawieszenia najlepszego zawodnika w historii
rybnickiego boksu M. Mazika. Otóż 5 czerwca
2011 r., po powrocie z kadrą z Wysp Brytyjskich
prosto z lotniska udał się na mecz Ekstraligi do
Białegostoku, gdzie podczas badań wykryto
THC (substancja psychotropowa), za co został
zawieszony przez klub i PZB. Prezydium PZB
po ponad 7 miesiącach przyjęło uchwałę o daroPodium mistrzostw Sląska wraz
waniu kary Mazikowi na prośbę klubu i ŚlZB, co
z trenerami
27 marca 2012 r. zatwierdził Zarząd PZB.
Pomimo zawieszenia forma rybnickiego boksera była wciąż dobra i na Mistrzostwach
Polski seniorów Mazik zdobył bez problemów złoty medal i tytuł mistrza Polski w wadze
do 56kg. Ze względu na stare układy w PZB nie pojechał jednak na olimpijskie kwalifikacje, gdzie jako jedyny z polskich zawodników miał szanse na wyjazd do Londynu.
W 2012 r. medale zdobył również Sebastian Konsek i Fabian Szmid na OOM.
Historia startów bokserów RMKS Rybnik
1999 r. – MP – złoty medal – Tomasz Rejmak;
2000 r. – MP juniorów – złoty medal – Marcin Kurenda;
PP kadetów – srebrny medal – Tomasz Rejmak;
2001 r. – OOM – brązowy medal – Tomasz Rejmak;
PP kadetów młodszych – złoty medal: Patryk Cichocki i Wojciech Podgórny, srebrny: Arkadiusz Walter, Tomasz Bandachowicz, brązowy – Radek Gabryszewski;
PP juniorów – złoty medal – Marcin Szorkin, srebrny – Rejmak Tomasz;
MP kadetów – srebrny medal – Wojciach Podgórny, brązowy – Patryk Cichocki;
2002 r. – PP kadetów – 1 miejsce w klasyfikacji drużynowej, złoty medal – Piotr Buchta
i Patryk Cichocki, srebrny: Marcin Cichocki i Tomasz Bandachowicz, brązowy: Wojciech Podgórny, Kamil Łukaszuk, Marek Szarubka, Radosław Gabryszewski, Adam
Konieczny;
MP Młodzików – złoty medal: Mateusz Mazik, Mateusz Depczyński;
MP juniorów – brązowy medal – Tomasz Rejmak;
OOM – brązowy medal – Wojtek Podgórny;
2003 r. – MP juniorów – brązowy medal: Tomasz Rejmak, Marcin Cichocki i Piotr Buchta;
OOM – srebrny medal – Patryk Cichocki, brązowy – Wojciech Podgórny;
2004 r. – MP juniorów – złoty medal – Patryk Cichocki, brązowy: Wojciech Podgórny
i Kamil Łukaszuk;
OOM – brązowy medal – Mateusz Depczyński;
PP juniorów – złoty medal – Patryk Cichocki, srebrny – Wojciech Podgórny, brązowy – Marek Szarubka;
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2005 r. – MP Młodzieżowców – srebrny medal – Marcin Cichocki, brązowy – Marek
Szarubka;
MP Juniorów – srebrny medal – Patryk Cichocki, brązowy – Wojtek Podgórny;
OOM – złoty medal – Mateusz Mazik;
ME kadetów – brązowy medal – Mateusz Mazik;
MP seniorów – srebrny medal – Patryk Cichocki;
PP Młodzieży – złoty medal: Patryk Cichocki, Piotr Buchta, srebrny – Marcin Cichocki,
brązowy – Wojciech Podgórny;
PP kadetów – złoty medal – Mateusz Mazik;
2006 r. – MP seniorów – brązowy medal – Patryk Cichocki;
MP juniorów – brązowy medal – Mateusz Mazik;
MŚ juniorów – brązowy medal – Mateusz Mazik;
MP Młodzieżowców – złoty medal – Patryk Cichocki, srebrny – Marek Szarubka;
MP kadetów młodszych – złoty medal: Piotr Filipowski, Kamil Marcinkowski, Łukasz
Gawliczek, Daniel Mętlewicz;
PP juniorów – złoty medal – Mateusz Mazik, brązowy – Mateusz Depczyński;
2007 r. – MP seniorów – srebrny medal: Mateusz Mazik i Patryk Cichocki;
MP juniorów – złoty medal – Mateusz Mazik;
OOM – brązowy medal: Piotr Filipowski i Łukasz Gawliczek;
MUE – srebrny medal – Mateusz Mazik;
MP kadetów młodszych – srebrny medal – Miłosz Laskowski;
PP kadetów – srebrny medal – Mateusz Serkowski, brązowy – Miłosz Laskowski;
2008 r. – MMP seniorów – złoty medal – Mateusz Mazik, srebrny – Patryk Cichocki;
OOM – złoty medal – Daniel Mentlewicz;
MUE – srebrny medal – Mateusz Mazik;
MP Młodzieżowców – złoty medal – Mateusz Mazik;
2009 r. – MP seniorów – srebrny medal – Mateusz Mazik, brązowy – Patryk Cichocki;
MP Młodzieżowców – srebrny medal – Mateusz Mazik;
PP kadetów – srebrny medal – Miłosz Laskowski, brązowy – Kamil Pierchała;
MP juniorów – brązowy medal – Kamil Romański;
2010 r. – MP juniorów – brązowy medal – Kamil Pierchała;
MMP seniorów – srebrny medal: Mateusz Mazik, Patryk Cichocki;
PP juniorów – brązowy medal – Kamil Pierchała;
2011 r. – MP seniorów – srebrny medal – Mateusz Mazik;
OOM – srebrny medal – Karol Kostka;
2012 r. – MP seniorów – złoty medal – Mateusz Mazik;
OOM – srebrny medal – Sebastian Konsek, brązowy – Fabian Szmid.
Używane skróty:
MP – Mistrzostwa Polski
PP – Puchary Polski
OOM – Ogólnopolskie Olimpiady Młodzieży
MUE – Mistrzostwa Unii Europejskiej
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SEKCJA PILKI SIATKOWEJ
Zupełnym novum w dopiero co utworzonym Rybnickim Młodzieżowym Klubie
Sportowym była sekcja siatkówki, która nie miała swojego zaplecza ani kadry szkoleniowo-zawodniczej w KS ROW Rybnik. Powstała od nowa w strukturach RMKS-u sekcja
siatkówki była spadkobiercą tradycji sportowych klubów z lat 70. (Silesia Rybnik, MZKS
Niedobczyce, Górnik Boguszowice, AZS Rybnik) oraz lat 80. (Kolejarz Rybnik, Energetyk Rybnik).
Pod okiem pierwszego trenera sekcji Lecha Kowalskiego dużym rozmachem rozpoczął się nabór do sekcji siatkówki chłopców. Pierwszymi zawodnikami, którzy trafili do
nowo powstałej sekcji byli zdolni chłopcy urodzeniu w 1978 r. W swoich pierwszych rozgrywkach klubowych w najmłodszej kategorii wiekowej zajęli ostatnie miejsce, ale już po kilku latach,
dokładnie w sezonie 1996/97, zajęli 1 miejsce
w rozgrywkach juniorów o mistrzostwo województwa katowickiego. Halowa siatkówka osiągała coraz wyższy poziom i 2002 roku siatkarze
RMKS zajęli 4 miejsce w finale Mistrzostw Polski
Młodzików, a w 2004 roku dotarli do półfinału
Mistrzostw Polski kadetów.
W 1994 roku wychowanek RMKS Marek
Marchel z KS Borynia Jastrzębie, do którego
został wypożyczony tylko na sam finałowy turniej, zdobył złoty medal na mistrzostwach Polski juniorów młodszych. 3 lata później podobna
historia przydarzyła się innemu zawodnikowi
Pierwsze zwycięstwo siatkarzy
RMKS-u Arkadiuszowi Terleckiemu, który po
RMKS na Śląsku
złoty medal na mistrzostwa Polski pojechał z ekipą z Bielska-Białej. Praca trenerów Lecha Kowalskiego, Romana Pinoczka i Wojciecha
Szymczaka przynosiła coraz lepsze rezultaty. W 1998 drużyna młodzików zdobyła mistrzostwo Śląska, a pierwsza drużyna odniosła historyczny awans do III ligi. W 1999 roku
powstała pierwsza klasa sportowa o profilu piłki siatkowej w Gimnazjum nr 8 w RybnikuBoguszowicach.
Od 1999 roku rozpoczyna się dominacja rybniczan w siatkówce ale plażowej. Pracujący wówczas w RMKS trener Lech Kowalski był prekursorem siatkówki plażowej na
Śląsku. Na wniosek klubu, w 1993 roku na terenie kąpieliska „Ruda” powstały pierwsze
boiska do siatkówki plażowej na Śląsku. To właśnie RMKS był organizatorem pierwszych
turniejów, które później przekształciły się w mistrzostwa naszego województwa. Dzisiaj
mało kto pamięta, że początkowo w „plażówkę” grało się trójkami. Powódź w 1997 r., która nawiedziła również Rybnik zniszczyła nieco bazę siatkarzy plażowych, jednak boiska
szybko zostały odbudowane.
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W 2000 roku to właśnie Rybnik był organizatorem pierwszej Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w plażowej odmianie siatkówki, a rok
wcześniej w Gubinie odbyły się pierwsze Mistrzostwa Polski kadetów, na których para RMKS-u Rybnik Paweł Rusek – Damian Porwoł zajęła
1 miejsce. Dwa lata później Paweł Rusek i Damian
Porwoł zdobyli wicemistrzostwo Polski juniorów,
a w 2002 roku Paweł Rusek w duecie z Marcinem
Wiką zdobył mistrzostwo Polski juniorów.
Pisząc o rybnickiej siatkówce nie sposób zapomnieć o rybnickim olimpijczyku z Londynu –
Mariuszu Prudlu.
Urodzony w 1986 roku siatkarz swoje pierwsze kroki w siatkarskim rzemiośle stawiał w sekcji
siatkówki RMKS-u Rybnik (2002 r.). Od roku 2005
wspólnie z Grzegorzem Fijałkiem z Andrychowa
stworzyli najlepszy w Polsce siatkarski duet. W tym roku spełnili
swoje największe marzenia. Wystąpili na Igrzyskach Olimpijskich
w Londynie, gdzie dotarli aż do
ćwierćfinału. W nim ulegli brazylijskiej parze 1:2.

Pierwsza OOM w siatkówce
plażowej w Rybniku

Po 10 latach pobytu w strukturach RMKS-u kierownictwo
sekcji podjęło decyzję o stworzeniu nowego klubu siatkarskiego
w Rybniku, który będzie konty- Mariusz Prudel pierwsze siatkarskie kroki stawiał
nuatorem działań podjętych w w RMKS Rybnik
RMKS Rybnik. W dniu 21 października 2003 roku zostało zarejestrowane stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazwą
Towarzystwo Sportowe VOLLEY Rybnik.
Z dniem 1 stycznia 2004 roku sekcja siatkówki chłopców RMKS została przekazana
do jednosekcyjnego klubu TS VOLLEY Rybnik.
Ambitne cele zarządu TS VOLLEY Rybnik – rozwój siatkówki młodzieżowej, awans
do ligi państwowej – jak pokazały ostatnie lata, został osiągnięty. Aktualnie rybnicka
siatkówka męska ma się dobrze, drużyna seniorów występuje na drugoligowych parkietach, a zdolna młodzież zdobywa sukcesy na Śląsku i w kraju.
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SEKCJA PLYWACKA
To druga, obok boksu, sekcja, która w RMKS-ie nie istnieje od początku działalności
klubu. Równocześnie z powstaniem młodzieżowego klubu, również w 1992 r., ale w Robotniczym Klubie Sportowym Energetyk Rybnik powołano sekcję pływacką i do 1998 zajęcia
treningowe odbywały się na pływalni krytej elektrowni „Rybnik”. Od początku istnienia
sekcji pracowało w niej dwóch trenerów – Rafał Tymusz i Mirosław Kubis. W 1998 r. sekcja została rozwiązana i 1 września 1998 zarząd klubu RMKS podjął uchwałę o powołaniu
sekcji pływackiej, dzięki czemu kontynuowana była praca z rybnicką młodzieżą pod okiem
tych samych szkoleniowców, którzy do dzisiaj wyławiają z rybnickich kąpielisk pływackie
talenty. Z elektrownianego basenu sekcja przeniosła się do obiektów MOSiR-u, a dokładnie
na pływalnię krytą przy ul. Powstańców Śl.
Już pod szyldem RMKS-u dość szybko, bo w 1999 roku Kamil Piecha (14 lat) na
Mistrzostwach Polski zdobył brązowy medal na 50 m. stylem dowolnym i 7 miejsce na
100 m. stylem motylkowym, co spowodowało powołanie go do kadry narodowej. Na mistrzostwach Śląska w 1999 r. medale od złota po brąz zdobyli: Sylwia Kowalczyk, Maciej
Kujawski, Kamil Grochowicz, Wojciech Kopczyński, Robert Androsz i Karol Korduła.

ne i jeden brązowy medal, a Wioleta Cygan srebrny i brązowy medal podczas Mistrzostw
Śląska rozgrywanych w trakcie roku. Dodatkowo Łukasz Kubis zdobył złoty i srebrny medal, a Krystian Mieszczok brązowy medal podczas Mistrzostw Śląska Open rozegranych
w Pawłowicach.
Od 2004 roku sekcja pływacka rozpoczęła współpracę ze Szkołą Podstawową
nr 5 w Rybniku, w której powołano do działania klasę sportową o profilu pływackim.
W ramach działalności klasy sportowej sekcja rozpoczęła współpracę z nowymi szkoleniowcami, Agnieszką i Damianem Grzegorzycami. Z małymi przerwami współpraca
ze SP nr 5 prowadzona była do 2012 roku. W latach 2007–2010 sekcja pływacka była
inicjatorem powołania klasy sportowej w Gimnazjum nr 1 w Rybniku.
Rok 2005 to kontynuacja świetnych występów w Lidze Klubów Śląskich wspomnianych wyżej zawodników i początkiem pasma kolejnych zwycięstw zawodników z rocznika 1994, takich jak Aleksandra Hernacka, Patrycja Mazur, Marcin Holona.

Rok 2001 przyniósł sukcesy sportowe w postaci medali Karola Korduły podczas Mistrzostw Śląska oraz czołowych miejsc podczas wojewódzkich mistrzostw okręgu oraz
Międzynarodowego Mityngu Pływackiego w Katowicach zawodników: Karola Korduły, Łukasza Kubisa, Agnieszki Bieniak, Katarzyny Brych, Michała Czai, Mateusz Skiby
(wszyscy rocznik 1988) oraz Roberta Androsza i Kamila Grochowicza (rocznik 1986).
Rok 2002 to kolejne udane występy pływaków w postaci czołowych lokat Wiolety
Cygan i Jacka Zostawy (rocznik 1992) podczas czterech edycji Ligi Klubów Śląskich oraz
medale zdobyte w Mistrzostwach Śląska przez J. Zostawę, Roberta Androsza (trzy srebrne
i jeden brązowy), a także udane starty Łukasza Kubisa, Michała Czai oraz Damiana Wiśniewskiego i Roberta Androsza podczas Grand Prix Polski seniorów w Raciborzu.

Zawodnicy multimedaliści Mistrzostw Śląska
z trenerem M. Kubisem w 2004 r.
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Rok 2004 to kolejny okres obfitujący w sukcesy rybnickich pływaków. Julia Piechoczek i Sebastian
Mieszczok (oboje rocznik 1993)
zajęli czołowe lokaty w kolejnych
edycjach Ligi Klubów Śląskich, natomiast podczas Mistrzostw Śląska
Julia wywalczyła trzy srebrne medale, a Sebastian dwa razy odebrał
srebro.
Dodatkowo podczas Korespondencyjnych Mistrzostw Polski Julia
zdobyła brązowy medal. Jacek Zostawa zdobył dwa złote, dwa srebr-

Ola Hernacka (z prawej) podczas
dekoracji na Mistrzostwach Śląska

Patrycja Mazur (pierwsza z lewej) podczas
dekoracji na Mistrzostwach Śląska

J. Zostawa i W. Cygan byli również finalistami Mistrzostw Polski, a podczas Drużynowych Mistrzostw młodzików Julia Piechoczek zdobyła srebrny i brązowy medal. Natomiast podczas Międzynarodowego Mityngu Pływackiego w Katowicach Szymon Lindner
dwa razy był trzeci, Jacek Zostawa pierwszy i drugi, Wioleta Cygan zdobyła pierwsze oraz
trzecie miejsce, a Robert Androsz dwukrotnie stawał na najwyższym stopniu podium.
Rok 2006 bardzo dobrze rozpoczął Jacek Zostawa, który podczas Mistrzostw Polski
w Puławach trzykrotnie wystąpił w finałach tej imprezy. Podobnie było podczas letnich
mistrzostw Polski w Gdyni, gdzie wystąpiła również W. Cygan. Ponadto Julia Piechoczek
podczas Mistrzostw Śląska rozegranych w marcu w Raciborzu, dwukrotnie zdobyła srebrny medal. W 2006 roku w drużynowej klasyfikacji klubów śląskich w kategorii młodzików
12-letnich, RMKS uplasował się na 7 miejscu na 18 startujących w zawodach klubów. Duża
w tym zasługa tych zawodników, którzy na różnych basenach naszego regionu wypływali
medale: Aleksandry Hernackiej, Patrycji Mazur, Jakuba Kamińskiego i Marcina Holony.
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Rok 2007 udanie rozpoczęła Wioleta Cygan, która podczas Mistrzostw Polski w Katowicach dwukrotnie uplasowała się w pierwszej dziesiątce zawodników. W Mistrzostwach Małopolski Karolina Zajonc zdobyła srebrny i brązowy medal. Oprócz tego podczas poszczególnych edycji Ligi Klubów Śląskich na stopniach podium tych zawodów
stawali Marta Pawlas i Wojciech Jabłoński. Ten zawodnik wywalczył również podczas
Mistrzostw Polski Niesłyszących w Łukowie cztery tytuły Mistrza Polski.
Jest jeszcze jedna zawodniczka sekcji pływackiej RMKS Rybnik, która na swoim koncie ma
start w mistrzostwach świata. To Sabina Skrzypiec, która w 2007 roku wystąpiła na MŚ zawodników niesłyszących na Tajwanie, zajmując
podczas tej imprezy znakomite piąte miejsce.
Wcześniej podczas Mistrzostw Polski seniorów
w Gorzowie pobiła rekord Europy juniorów i rekord Polski seniorów na dystansie 1500 m. stylem dowolnym. Takiego wyniku gratulowała jej
osobiście Otylia Jędrzejczak.
Rok 2008 obfitował w bardzo dobre wyniki
podczas Ligi Klubów Śląskich, w których Marta
Sabina Skrzypiec ma na swoim koncie Pawlas, Karolina Zajonc oraz Daria Warmińska stastart w Mistrzostwach Świata
wały na podium. Świetnie prezentowali się zawodnicy podczas Mistrzostw Śląska w poszczególnych
rocznikach, tj.: Marta Pawlas (rocznik 1995) – brązowy medal, Wiktoria Musioł (rocznik 1998)
– złoty, dwa srebrne i brązowy medal, Daria Warmińska (rocznik 1998) – dwa srebrne medale,
Patrycja Mazur (rocznik 1994) – dwa złote, srebrny i brązowy medal, Ola Hernacka (rocznik
1994) – złoty i srebrny medal, Marcin Holona (rocznik 1994) – srebrny medal.

Od lewej Daria Warmińska
i Wiktoria Musioł – Mistrzostwa
Śląska
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Srebrny medalista z 2008 r. – Marcin Holona
z trenerem Mirosławem Kubisem podczas
Mistrzostw Śląska

Ola Hernacka podczas Mistrzostw Polski w Gorzowie wywalczyła bardzo dobre szóste miejsce, a oprócz tego wraz z Patrycją Mazur podczas tej imprezy wystąpiły w biegach
finałowych.
Rok 2009 to kolejny znakomity rok dla pływaków RMKS.
Na Mistrzostwach Śląska 11-latków Daria Warmińska zdobyła w sumie cztery złote
i dwa brązowe medale, natomiast Wiktoria Musioł wywalczyła trzy złote, dwa srebrne
i rzy brązowe medale. Również podczas Mistrzostw Małopolski w Zabierzowie na obie te
zawodniczki posypał się grad medali.
Wcześniej Daria Warmińska zdobyła brązowy medal na korespondencyjnych Mistrzostwach Polski. Brązowy medal Mistrzostw
Polski 14-latków wywalczyła również Marta
Pawlas.
W 2010 roku do wyróżniających się zawodników sekcji należeli: uczestniczka Zimowych
Mistrzostw Polski 15-latków Marta Pawlas,
która wywalczyła bardzo dobre piąte miejsce,
13-latkowie Bartłomiej Hałas, Szymon Podlasiak, Wojciech Lasota, Magdalena Kupilas,
Jakub Adamczyk, Jakub Michalak, 12-latkowie Daria Warmińska, Wiktoria Musioł, Jakub
Pawlas, Filip Bogacki, 11-latkowie Dominika
Mazur, Julia Maciończyk, Paweł Wesołowski,
Adrian Potocki. Zawodnicy ci startowali główDaria Warmińska z trenerem
nie w Mistrzostwach Śląska.
M. Kubisem na korespondencyjnych
W maju 2010 r. odbyły się korespondencyjMistrzostwach Śląska
ne Mistrzostwa Polski 10-latków podczas których Katarzyna Harc aż czterokrotnie zameldowała się w pierwszej dziesiątce w różnych konkurencjach, Samuel Szulik był m.in.
8 na 100 m. stylem klasycznym, a Alina Trojniak zajęła 4 miejsce na 50 m. stylem
motylkowym. W grupie 11-latków Julia Macionczyk była 7 na 100 m. stylem motylkowym, a Dominika Mazur uzyskała dwa razy 8 miejsce w różnych konkurencjach.
Tuż przed wakacjami letnimi w 2010 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Polski Młodzików 12-letnich, Daria Warmińska
zdobyła 2 srebrne medale na dystansie 100 i 200 m. stylem klasycznym. Na tych
samych zawodach piąta w wyścigu na 200 m. stylem grzbietowym była Wiktoria
Musioł.
W 2012 roku podczas Mistrzostw Śląska Open, które odbyły się w Gliwicach, bardzo dobrze zaprezentowali się pływacy RMKS. Bartłomiej Hałas wśród 15-latków
dwukrotnie zajął trzecie miejsce na dystansie 50 m. i 100 m. stylem motylkowym oraz
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pierwsze miejsce na dystansie 200 m. stylem motylkowym. Natomiast wśród 17 i 18-latków
równie dobrze zaprezentował się Marcin Holona, który na dystansie 200 m st. zmiennym
oraz 100 m. st. dowolnym zajął drugie miejsce.
Dodatkowo Marcin świetnie zaprezentował się podczas Mistrzostw Polski Seniorów
w Ratownictwie Wodnym, które odbyły się w Drzonkowie. Jako reprezentant kadry Śląska drużynowo zdobył wicemistrzostwo Polski, a indywidualnie wśród seniorów sklasyfikowany został na piątym miejscu. Jednocześnie został najlepszym juniorem zawodów,
tym samym zakwalifikował się do kadry narodowej juniorów na sierpniowe Mistrzostwa
Europy 2012 w Szwecji.
Aktualnie sekcja pływacka prowadzi swoje zajęcia treningowe na pływalni Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku. Z zawodnikami sekcji pływackiej pracują obecnie
następujący szkoleniowcy Mirosław Kubis – trener II klasy, Rafał Tymusz – trener II klasy
oraz instruktor pływania, wychowanek klubu, Szymon Lindner.

Aleksandra Hernacka – wielokrotna finalistka mistrzostw Polski m.in. VI miejsce na
M.P w 2008 roku w konkurencji 50 m. stylem dowolnym;
Patrycja Mazur – rocznik 1994, wielokrotna finalistka mistrzostw Polski;
Sabina Skrzypiec – rocznik 1990, sześciokrotna medalistka mistrzostw Polski niesłyszących w roku 2007, członek kadry narodowej. Wystąpiła na Mistrzostwach Świata
zawodników niesłyszących na Tajwanie – 5 miejsce. Podczas Mistrzostw Polski seniorów w Gorzowie pobiła rekord Europy juniorów i rekord Polski seniorów na dystansie
1500 m. stylem dowolnym;
Julia Piechoczek – rocznik 1993, brązowa medalistka Mistrzostw Polski z roku 2004;
Wojciech Jabłoński – rocznik 1996 – czterokrotny medalista Mistrzostw Polski Niesłyszących w roku 2007, członek kadry narodowej;
Wioleta Cygan i Jacek Zostawa – rocznik 1992, finaliści Mistrzostw Polski w latach
2005–2007;
Marta Pawlas – rocznik 1995, brązowa medalistka Mistrzostw Polski w 2009 roku oraz
piąta zawodniczka Mistrzostw Polski w 2010, członkini kadry narodowej;
Daria Warmińska – rocznik 1998 – brązowa medalistka Mistrzostw Polski z 2009 roku
oraz dwukrotna srebrna medalistka Mistrzostw Polski z 2010 roku;
Wiktoria Musioł– rocznik 1998, finalistka Mistrzostw Polski w 2010 roku;
Tomasz Więcek – 8 miejsce na letnich MP w ratownictwie wodnym w konkurencji 200 m
ratownik w czerwcu 2010 r. i 3 miejsce na zimowych MP w ratownictwie wodnym
w konkurencji 100 m ratownik w grudniu 2010 r.;

Trenerzy sekcji
pływackiej (od
lewej: Rafał Tymusz,
Szymon Linder,
Mirosław Kubis)
Sukcesy
Ewa Bugdoł – rocznik 1986, dwukrotna złota medalistka w konkurencji 50 i 100 m. stylem motylkowym podczas mistrzostw Polski w 1997 r.;
Kamil Piecha – rocznik 1985, medalista Mistrzostw Polski w latach 1995–1998, członek
kadry narodowej młodzików;
Maciej Kujawski – rocznik 1986 – brązowy medalista na dystansie 200 m. stylem klasycznym i zdobywca IV miejsca w konkurencji 100 m. stylem klasycznym na Mistrzostwach Polski z 1997 roku;
Robert Androsz – rocznik 1986, finalista Mistrzostw Polski, akademicki wicemistrz Polski z roku 2005, piąty zawodnik podczas Mistrzostw Polski seniorów na dystansie
50 m. stylem grzbietowym. Członek kadry narodowej, medalista mistrzostw Świata
i Europy w ratownictwie wodnym;
Wojciech Kopczyński – Zimowe Mistrzostwa Polski Kraków 1999, 8 miejsce (100 m stylem dowolnym);
Kamil Grochowicz – rocznik 1986 – finalista mistrzostw Polski w latach 1998–2000;
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Od lewej: Agnieszka Bieniak, Tomasz Więcek, Marcin Holona, Monika Nowak
Marcin Holona – 4 miejsce w konkurencji 100 metrów ratowanie w płetwach na Zimowych Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym, 7 miejsce w konkurencji
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100 metrów holowanie manekina w płetwach na Mistrzostwach Europy juniorów
w ratownictwie wodnym w Kopenhadze w 2011 r., 6 m. w konkurencji sztafet
4 x 25 metrów holowanie manekina, złoty medal i rekord Polski w konkurencji 4x50 metrów holowanie z pasem na Zimowych Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym w 2011 r. Podczas GRAND PRIX POLSKI w ratownictwie
wodnym.

SEKCJA KOSZYKÓWKI DZIEWCZAT
Od początku istnienia RMKS-u trenerzy Kazimierz Mikołajec, Mirosław Orczyk,
Teodora Stawiarz i Tomasz Pyszny postanowili reaktywować sekcję koszykówki żeńskiej
w ramach nowego młodzieżowego klubu. Z upadającego KS ROW-u swoją koszykarską
przygodę już w barwach RMKS mogły kontynuować młodzieżowe zespoły kadetek i juniorek. W ciągu dwóch lat przyszły pierwsze sukcesy sportowe.
Rok 1994 był dla rybnickiej żeńskiej koszykówki młodzieżowej niezwykle ważny, zarówno
pod względem sportowym, jak i organizacyjnym. Drużyna kadetek w finale Mistrzostw Polski zajęła 8 miejsce, ale ich starsze koleżanki w finale Mistrzostw Polski juniorek wywalczyły
srebrne medale, co w dwudziestoletniej historii sekcji koszykówki pod szyldami RMKS jest
największym sukcesem młodzieżowej koszykówki. Sukcesy rybnickich drużyn w kategoriach
młodzieżowych przyczyniły się do
decyzji o zgłoszeniu zespołu RMKS
do ogólnopolskich rozgrywek ligowych. Duża w tym zasługa rybnickiej firmy Partners, z którą w 1994 r.
RMKS Rybnik podpisał umowę
sponsorską.
Od sezonu 1994/95 młode rybnickie zawodniczki rozpoczęły zdobywanie doświadczeń i po trzech
latach przerwy na drugoligowych
parkietach pojawiła się ponownie
ekipa z Rybnika. Oparta na juniorskim składzie drużyna, wzmocnio- Drugoligowy RMKS – 1994 r.
na pamiętającymi grę w ROW-ie
rybniczankami Grażyną Szulik i Gabrielą Fulbiszewską, w debiutanckim sezonie zajęła 4 miejsce. Sezon 1995/96 wlał w serca rybnickich kibiców sporo nadziei. Przed sezonem trafiła do zespołu Natalia Skrago z Bytomia, a w trakcie sezonu drużynę, która stanęła przed wielką szansą
wywalczenia pierwszego miejsca w grupie, wzmocniły jeszcze dwie Rosjanki. Jednak w decydującym spotkaniu rozgrywanym
przed własną publicznością, musiały uznać wyższość Glinika Gorlice
i zajęły 2 miejsce.
Przed sezonem 1996/97 w Rybniku postanowiono zbudować zespół, który mógłby pokusić się
o awans do I ligi.
W tym celu od pierwszego
pojedynku rybnickich barw poza
rodowitymi rybniczankami broniły: N. Skrago, Magda Rejment
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RMKS Partners – 1996 r.
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i dwie Rosjanki Swietłana Nieskubina i Elena Dorofiejewa, które, jak się później okazało, stały się
solidnym fundamentem zespołu.
Rybniczanki we wspaniałym stylu najpierw wygrały rywalizację
w grupie, później, grając jeszcze lepiej pod okiem trenera Kazimierza
Mikołajca, wygrały grupę finałową
i tym samym wywalczyły awans
do I ligi. Tak więc po 8 latach I liga
powróciła do Rybnika. A ten historyczny awans wywalczyły: Gabriela
Fulbiszewska, Agnieszka Kuszka,
RMKS Partners awans do I ligi – 1997 r.
Agnieszka Grelak, Natalia Skrago,
Gabriela Troszka, Agata Tomaszewska, Agata Kuśmirak, Danuta Sęk, Swietłana Nieskubina
i Elena Dorofiejewa. Przed nowym sezonem zmieniono nazwę drużyny na KKS Color-Cap.
Trzeci sezon (1999/2000) Color-Capu w ekstraklasie, to najlepszy wynik (4 miejsce), ale coraz
gorsza atmosfera w ekipie.
W 2000 roku koszykarki wywalczyły w lidze czwarte miejsce, co jednocześnie było
największym sukcesem w historii żeńskiej koszykówki na Śląsku. Niestety, zaraz potem
sponsor zrezygnował z finansowania klubu i zespół, który miał
zagrać w europejskich pucharach,
przestał istnieć.
Niezależnie od poczynań Color-Capu, szkolenie młodych koszykarek wciąż trwało i to z dobrym skutkiem, a przed szansą gry
na drugoligowych parkietach stanęły koszykarki urodzone w latach
1986–1988.
Wsparte starszymi zawodniczRMKS Partners liga – 2005 r.
kami i duetem trenerskim Gabriela Wistuba oraz Mirosław Orczyk,
rozpoczęły kolejny marsz w kierunku awansu do grona najlepszych drużyn w Polsce. W sezonie 2006/07 kolejny awans RMKS do, wtedy już, ekstraklasy stał się faktem. Zespół trenera Mirosława Orczyka przy dużym współudziale firmy UTEX, oparty na bardzo doświadczonych zawodniczkach takich jak Agnieszka Jaroszewicz, Małgorzata Chomicka, Karolina
Stanek, Iwona Niedobecka (z d. Szymik), Anna Sękowska, Weronika Oskwarek, Paulina
Dąbkowska, Joanna Czajkowska Aleksandra Lewoń, Agata Oskwarek (z d. Tomaszewska),
Joanna Szymczak – Górzyńska, Karolina Kozak, Karolina Żurkowska i Edyta Kosmal, nie
miał sobie równych i we własnej hali przy wspaniałym dopingu rybnickiej publiczności
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świętował kolejny awans RMKS-u do grona najlepszych drużyn
w Polsce. I ta przygoda z polską
ekstraklasą trwa do dzisiaj.
Ale koszykówka RMKS-u to
nie tylko walka o awans do najlepszych drużyn w kraju, ale przede
wszystkim praca z dziećmi i młodzieżą, tworzenie klas sportowych
w gimnazjach i szkołach podstawowych, starty w rozgrywkach młodzieżowych począwszy od mini
koszykówki (4–5 klasa szkoły pod- Awans do ekstraklasy w 2007 r.
stawowej), poprzez młodziczki
młodsze i starsze (6 klasa szkoły podstawowej
oraz 1 klasa gimnazjum), kadetki, juniorki i od
kilku sezonów juniorki starsze, udział w szkoleniu
kard wojewódzkich.
Wielokrotnie młodzieżowe zespoły występowały w ćwierćfinałach i półfinałach Mistrzostw
Polski kadetek, juniorek i juniorek starszy a to
za sprawą czołowych miejsce w rozgrywkach
województwa śląskiego. Dotyczy to dziewczyn
z roczników 1985/86 (J. Czajkowska, S. Szulik),
1991/92, 1993–95. (N. Przekop, S. Moszkowicz,
A. Morawiec – aktualnie zawodniczka KK ROW
Rybnik i reprezentantka Polski U-20, J. Kocon).
To właśnie podopieczne trenera Wojciecha
Pierchały z rocznika 1992 w sezonie 2007/08 Aldona Morawiec
po wielu latach bez spektakularnych sukcesów
w rozgrywkach młodzieżowych
przedarły się do Finału Mistrzostw
Polski kadetek, w którym zajęły
5 miejsce. Wcześniej jednak zajęły
2 miejsce w eliminacjach makroregionalnych oraz przebrnęły pomyślnie przez ćwierćfinały i półfinały MP. W tym samym sezonie
również w Finale Mistrzostw Polski,
ale w kategorii juniorek starszych,
wystąpiła drużyna RMKS Rybnik.
Oparta o koszykarki ekstraklasowego UTEX-u ROW Rybnik, drużyna Drużyna kadetek RMKS 5 miejsce w MP
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Trenerzy sekcji koszykówki
(od lewej: Marcin Kowalczyk,
Marcin Troszka. Gabriela
Wistuba, Wojciech Pierchała)
RMKS zajęła w nim 6 miejsce. Od wielu lat szkolenie oparte jest na klasach sportowych, które
prowadzone są w dwóch szkołach podstawowych: nr 18 i 34 oraz w dwóch gimnazjach: nr 2 i 7.
W roku szkolnym 2012/13 również sportowa klasa powstała w Szkole Podstawowej
nr 11. Do niej trafiły uzdolnione koszykarsko dziewczyny z rocznika 2002. Ich starsze
o rok koleżanki tj. rocznik 2001, mają już na swoim koncie pierwszy sukces. W sezonie
2011/12 zwyciężyły w śląskiej mini koszykówce pokonując niepokonany od wielu lat, zawsze silny zespół z Sosnowca.
Aktualnie z rybnicką koszykarską młodzieżą pracują Gabriela Wistuba, Beata Kras,
Wojciech Pierchała, Marcin Kowalczyk i Marcin Troszka. Z sekcją koszykówki współpracuje kilka rybnickich szkół dzięki czemu do szkolenia garną się kolejne zawodniczki.
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