
Wyróżnienie Quality
Wyróżnienie „Quality” ustanowione na wniosek Radlińskiego Towarzystwa 

Kulturalnego przez Burmistrza miasta Radlina podkreśla udział i zasługi 
radlinian. Jest wyrazem podziękowania tym, którzy w pracę i twórczość 
indywidualną lub instytucjonalną  wkładają całą życiową pasję, 
umiejętności, talenty,  ponadprzeciętne zaangażowanie w to wszystko 
co decyduje o bogactwie i warunkach życia w naszym mieście oraz 
rozsławiają miasto poza jego granicami.



Dyplom



Laureaci Wyróżnienia Quality  

2003

Ks. Prałat Alfred Wloka p. Aniela Konieczny, p. Jerzy Michalski, p. Wiktor Bugla



I edycja
• Ks. prałat Alfred Wloka, któremu przez 29 lat posługi duszpasterskiej w naszej 

parafii, na co dzień towarzyszyło oddanie jej sprawom , sprawność organizacyjna, 
sumienność i odpowiedzialność za powierzoną wspólnotę wiernych,

• Aniela Konieczna, osoba charyzmatyczna, przywiązująca szczególną wagę do kultury 
osobistej. Animatorka różnorodnych inicjatyw społeczno - kulturalnych. Przez 35 lat 
kierownik - dyrektor b. Domu Kultury na tzw. „Grodoniowcu”, następnie Zakładowego 
Domu Kultury KWK „Marcel”.

• Ś. p. Jerzy Michalski, dyrygent chórów męskich „Echo”, „Polonia” oraz chóru 
mieszanego im. Juliusza Słowackiego. W sumie w domu kultury w Radlinie (obecnie 
MOK) przepracował ponad czterdzieści lat. Z pasją realizował swoje powołanie 
wychowawcy, nauczyciela, przewodnika i społecznika. Jego poczynaniom towarzyszyło 
zawsze poczucie odpowiedzialności. Potrafił  zmobilizować śpiewaków do organizowania 
lub współorganizowania wielu imprez kulturalnych, w których było nam dane 
uczestniczyć.

• Wiktor Bugla, poeta, autor tomików wierszy pisanych gwarą o tematyce radlińskiej, m. 
in: „Tatulkowo Jabłónka”, „Pod Zajlbanom”, „Pejzaż z Kominem”, „Wele Hołdy”. Członek 
honorowy RTK.



Laureaci Wyróżnienia Quality  

2004

p. Kazimiera Drewniok, p. Paweł Gaca, p. Bernard Muszer



II edycja

• Kazimiera Drewniok – Woryna, realizująca się przede wszystkim w 
rysunkowym i satyrycznym opisywaniu w gwarze śląskiej zwyczajów i 
tradycji  mieszkańców ziemi rybnickiej. Autorka, redaktorka oraz 
ilustratorka wielu publikacji, m.in.: „Wokół kultury, przez zabawę do wiedzy 
o Śląsku”, „Mój Śląsk”, „Pnioki”, czy też albumu etnograficznego „Kluska 
Wandruska”  Honorowa obywatelka miasta Radlina.

• s. p. Paweł Gaca, wychowanek biertułtowskiego Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokoł”, gimnastyk, 24 –krotny mistrz  kraju, w wieloboju 
oraz ćwiczeniach na przyrządach, olimpijczyk z Helsinek (1952r.), trener 
narodowej drużyny gimnastyków na olimpiadach w Rzymie i Meksyku,

• Bernard Muszer, bez reszty oddany kultywowaniu tradycji mistrzostwa 
rzemieślniczego. Zaangażowany w życie środowiska rzemieślniczego 
wodzisławskiego Cechu, w którym pełnił szereg funkcji. Był członkiem 
zarządu katowickiej Izby Rzemieślniczej oraz Komisji Egzaminacyjnej w 
zawodzie cukiernik. Znany z ofiarności na rzecz placówek opiekuńczo 
wychowawczych.



Laureat Wyróżnienia Quality  

2005

Pan Zygmunt Brachmański



III edycja

• Zygmunt Brachmański, rzeźbiarz, radlinianin, 
autor około tysiąca prac rzeźbiarskich. Do 
najbardziej znanych należą pomniki: Wojciecha 
Korfantego,  Harcerzy Września 1939, Ofiar 
Szybu Reden - Walki i Męczeństwa w Radlinie, 
Orły Śląskie w Katowicach, Jana Pawła II m.in. w 
Rybniku, Piekarach Śląskich oraz w Radlinie -
Biertułtowach 



Laureaci Wyróżnienia Quality  

2006

mgr Błażej Adamczyk

mgr Henryk Stiel

p. Jan Śliżewski



IV edycja
• Błażej Adamczyk, dla którego dewizą życiową jest sentencja  „littera 

scripta manet” słowo zapisane nie ginie. Autor artykułów w prasie 
regionalnej, gawęd w Radiu 90FM, monografii „Harcerskie Zbliżenia” o 
historii harcerstwa w Radlinie, postaciach harcerstwa i jego dziejów na 
ziemi wodzisławskiej, Czy wreszcie opisu służby harcerskich seniorów w 
Harcerskim Kręgu Seniora „Skaut” w Radlinie oraz biografii Leopolda 
Zarzeckiego.

• Henryk Stiel, nauczyciel szkoły podstawowej nr 2 w Radlinie -
Biertułtowach. Przez ostanie 13 lat pracy przed emeryturą dyrektor MOK. 
Animator kultury, z zamiłowania plastyk, wspierający inicjatywy swoich 
współpracowników. W znacznej mierze przyczynił się do ubogacenia oferty 
programowej  kierowanej przez niego placówki.

• Jan Śliżewski, przepracował pod ziemią 30 lat, potrzeba podzielenia 
swoimi doznaniami z tego okresu. W jego twórczości malarskiej dominuje 
refleksja egzystencjalna trwania i przemijania. Na jego dorobek 
artystyczny składa się m.in. kilkadziesiąt obrazów o tematyce górniczej. 
Nie jest mu obojętny los innych, wystawiał wielokrotnie swoje prace na 
aukcjach charytatywnych 



Laureaci Wyróżnienia Quality  

2007

Pan Leszek Blanik i Kopalnia Węgla Kamiennego „Marcel”

Odbiera wyróżnienie Ludwik Blanik, ojciec laureata Odbierają wyróżnienie: Dyrektor inż. Jacek Skupień                   

i Główny Inżynier Górniczy mgr inż. Krzysztof Baluch



V edycja

• Leszek Blanik, wychowanek klubu gimnastycznego 
„Sokolnia” Radlin, 8 krotny mistrz kraju w wieloboju, mistrz 
i wicemistrz świata i Europy. Brązowy medalista z Sydney 
oraz mistrz olimpijski z Pekinu. Najbardziej utytułowany 
gimnastyk polski. Niezmiennie powtarzający „ Moje serce 
leży w Radlinie”.

• KWK „Marcel”, dziś ruch „Marcel” w ramach 
skonsolidowanej kopalni „ROW” od 135 lat była i jest 
przysłowiową „matką karmicielką” nieomalże wszystkich 
rodzin Radlina oraz ościennych miejscowości. W ramach 
funkcji społecznej zawsze była podmiotem inspirującym i 
wspierającym wszystkie inicjatywy na polu szeroko pojętej 
działalności społeczno kulturalnej.  



Laureat Wyróżnienia Quality  

2008

Pani Lucyna Szłapka



VI edycja

• Lucyna Szłapka, miłośniczka folkloru i 
śląskiej godki.  Prowadziła zespól 
folklorystyczny „Radlinioki”. Finalistka 
konkursu mowy śląskiej „Po naszemu czyli 
po Śląsku”  Autorka publikacji „Moji pisani. 
Bojki, godki i wierszyki po Śląsku starki z 
Rybnika”. 



Laureaci Wyróżnienia Quality  

2009

p. Eryk Holona

p. Teodor Piecha

p. Andrzej Likos



VII edycja

• Teodor Piecha, nauczyciel szkoły na Marcelu, przez swoich wychowanków 
wspominany jako ten, któremu zawsze zależało na nich, motywujący ich do 
wysiłku i utwierdzający w przekonaniu, że jeśli tylko zechcą mogą osiągnąć i 
realizować swoje aspiracje. Jego wielką troską  było wychowanie do czasu 
wolnego, a formą przygotowania  jego pasja turystyka, którą starał się 
olśnić swoich podopiecznych.

• Andrzej Likos, działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego. Założyciel Komisji Turystyki Kolarskiej “Sokół” Radlin, był 
jej przewodniczącym, współtworzył Oddział PTTK Radlin. Prezes jego 
Zarządu  Organizator ponad 400 rajdów i wycieczek rowerowych. Twórca 
szlaków rowerowych w Radlinie.

• Eryk Holona,  autor, współautor  i redaktor 11 publikacji zwartych, 
naukowych i popularno naukowych, które stanowią  sukcesywne wypełnianie 
białych plam w historii Radlina. Niezwykle ważnym dla niego jest aby zostały 
utrwalone dokonania społeczności lokalnej, jej historia, kultura i obyczaje -
dzieje tak bliskiej nam wszystkim „Małej Ojczyzny”- Radlina.



Laureaci Wyróżnienia Quality  

2010

p. Jerzy Bednorz

p. Antoni Francuz

Stowarzyszenie 

Śpiewacze     

Chór Mieszany  

im. Juliusza 

Słowackiego

W imieniu Stowarzyszenia wyróżnienie odbiera Prezes Urszula Sitek



VIII edycja
• Jerzy Bednorz, lekarz z powołania, wierny maksymie „Primum Non Nocere”, wieloletni 

kierownik ośrodka zdrowia przy KWK Marcel, W służbie harcerskiej od 1945 r. 
Tworzył m.in. teatrzyk kukiełkowy z zuchami i Harcerski Krąg Seniora „Skaut” w 
Radlinie. Doprowadził do ustawienia obelisku upamiętniającego walki w Głożynach 1 
września 1939 r., w 70. rocznicę tych wydarzeń. 

• Antoni Francuz,  zawsze w mundurze instruktora ZHP. Wychowawca pokoleń 
harcerskich. Ruchowi harcerskiemu poświęca każdą wolną chwilę swojego życia. Do 
ZHP wstąpił po wojnie. Współtworzył ośrodek harcerski w Lipowcu. Organizował obozy 
harcerskie, rajdy piesze i rowerowe. Pełnił funkcje  komendanta Hufca Ziemi 
Wodzisławskiej, Komendanta, a później opiekuna Szczepu Harcerskiego przy SSP nr 2  
Biertułtowach.  Opiekun Drużyn przy SP nr 3. w Głożynach..

•
• Stowarzyszenie śpiewacze „Chór im. J. Słowackiego”, a w istocie rzeczy Chór im. J. 

Słowackiego,  to prawie 100 lat popularyzowania polskiej pieśni w środowisku lokalnym. 
To historia muzyką pisana. Oprócz laurów zdobytych na

• przeglądach muzyki chóralnej.  Największych sukcesem były koncerty z filharmoniami: 
śląską, zabrzańską i rybnicką. Jego zasługi w rozsławianiu miasta Radlina są nie do 
przecenienia.



Laureaci Wyróżnienia Quality  

2011

p. Barbara Branny

p. Maria Kopsztejn

Koksownia Radlin

W imieniu Koksowni wyróżnienie odbierają: Z-ca Kierownika ds. produkcji          

p. Krzysztof Gozdek i Specyjalista ds.ISO i technologii p.Marcin Walas



IX edycja
• Barbara Branny, pasjonat teatru, poezji i muzyki. Przez 20 lat  prowadziła Szkolny 

Zespół Poezji, najpierw w ZSZ  nr 1 w Radlinie, a po jej przekształceniu na ZSP - w 
Pszowie. Twórczyni Parafialnej Grupy Twórczej. Współinicjatorka i realizatorka VII 
edycji Radlińskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Wolontariuszka Uniwersytetu III 
Wieku. 

• Maria Kopsztajn, wulkan energii i pomysłów, autorka 5 pozycji zwartych, w tym m. in. 
monografii ochronki przy parafii WNMP w Biertułtowach oraz szeregu artykułów w 
materiałach pokonferencyjnych w kraju i za granicą. Zawsze w działaniach podkreśla 
swoje radlińskie korzenie

• Koksownia „Radlin”, od zawsze była kojarzona z Obszarami, w nich też od prawie 120 
lat pełni w ramach funkcji pozaprodukcyjnych wiodącą rolę w sprawowaniu opieki i 
mecenatu nad wszelkimi formami działania instytucji i grupami mieszkańców. Inspiruje 
i wspiera ich wszystkie inicjatywy na polu szeroko pojętej działalności społeczno 
kulturalnej.  Po kopalni „Marcel” jest drugim zakładem pracy mieszkańców Radlina i 
ościennych miejscowości. Jest trzecią koksownią w Polsce pod względem rocznej ilości 
produkcji koksu. 



Laureaci Wyróżnienia Quality  

2012

p. Zygmunt Twardzik

Ochotnicza Straż 

Pożarna Biertułtowy

Orkiestra Górnicza 

„Marcel”

W imieniu OSP wyróżnienie odbierają: Prezes Dawid Topol, Naczelnik Jacek 

Jędrzejek i p. Zdzisław Lipiak, a w imieniu Orkiestry Dyrygent Franciszek Magiera



X edycja
• Zygmunt Twardzik, harcerz, z wykształcenia górnik, całe swoje życie zawodowe 

związał z radlińską kopalnią. Autor książki napisanej gwarą śląską "Balakwasty, czyli 
byle chwasty" oraz okolicznościowych i satyrycznych wierszy odnoszących się do 
wydarzeń z życia mieszkańców miasta. Zastępca komendanta Harcerskiego Kręgu 
Seniora „Skaut” w Radlinie.

• Orkiestra Górnicza „Marcel”, od ponad 100 lat  towarzyszy  mieszkańcom Radlina  w 
wymiarach życia indywidualnego i  zbiorowego. Nadawała i nadaje splendoru  
uroczystościom religijnym, społecznym, instytucjonalnym oraz rodzinnym. Przez swoją 
„obecność” ubogaca estetyczne doznania muzyczne nas wszystkich i naszą wrażliwość 
na treści emocjonalne. Wzrusza i wprowadza w nastrój patosu, radości oraz empatii.

• OSP Biertułtowy, jakże mylne jest nasze wyobrażenie o OSP i pojmowaniu jego misji, 
która kojarzy się z niesieniem pomocy w ratowaniu mienia i osób  dotkniętych skutkami 
pożaru nieruchomości. Zapomnieliśmy o jej kulturotwórczej roli w przeszłości. OSP 
obecna nawiązuje do tego dorobku i stała się dziś na mapie Radlina organizacją, która 
tak jak inne inicjuje własne akcje i współpracuje nieomalże z wszystkimi podmiotami w 
mieście. 



Laureaci Wyróżnienia Quality  

2013

p. Gabriela Chromik

KS Górnik Radlin

Chór Męski „Echo”

W imieniu Chóru wyróżnienie odbiera Prezes Krystian Dziuba



XI edycja
• Gabriela Chromik, współzałożycielka Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych, wieloletnia 

jego prezeska, członkini Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego. Organizatorka 
"Białych Niedziel", czyli akcji na rzecz profilaktyki zdrowotnej, Radlińskiego Festiwalu 
Organizacji Pozarządowych, współorganizatorka Dnia Seniora, Olimpiady Seniorów. 
Zaangażowana w animację życia społeczno kulturalnego mieszkańców „Emy” oraz z ulicy 
S. Mikołajczyka.

• Chór Męski „Echo”, „młodszy” o ile tak można powiedzieć od chóru im. J. Słowackiego, 
w tym roku obchodzi jubileusz 90 – lecia. Był i jest propozycją uczestnictwa mężczyzn 
w działalności kreatywnej umożliwiającej zaspokajanie potrzeb samorealizacyjnych. Ma 
w dorobku wiele wyróżnień. Współorganizator XII edycji Turnieju Chórów im. Mariana 
Łunarzewskiego.

• KS „Górnik Radlin”, klub, który w bieżącym roku obchodzi jubileusz 95 – lecia.  
Stwarzający szansę profesjonalnego uprawiania wielu dyscyplin sportowych, a ich 
reprezentanci rozsławili Radlin w kraju i za granicą. To także klub, który daję szansę 
uczestnictwa w sportowej przygodzie przedstawicielom wszystkich pokoleń wiekowych 
mieszkańców Radlina. Klub szczycący się wieloma osiągnięciami.



Laureaci Wyróżnienia Quality  

2014

p. Adolf Sosna

Koło Gospodyń 

Wiejskich

Sportowa Szkoła 

Podstawowa nr 2        

i ZSS

W imieniu KGW wyróżnienie odbiera: Prezes Krystyna Barteczko, 

a w imieniu SSP Dyrektor Beata Klima



XII edycja

• Adolf Sosna, „człowiek - legenda”, harcerz, wspominany jako namiestnik 
zuchowy przez swoich podopiecznych. Przez całe życie zawodowe związany 
z górnictwem. Ma na tym polu niepodważalne osiągnięcia. Jest autorytetem i 
wzorem dla młodszych wiekiem techników i inżynierów górniczych. Osoba o 
niespotykanej kulturze osobistej. Wciąż zaangażowany w działalność 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa chociaż  ukończył 90 lat.

• KGW w Głożynach,  ponad 60 lat jego działalności to pasmo nieustających 
inicjatyw na polu zachowania kultury i tradycji naszego miasta i regionu, 
kultywowania we własnych rodzinach i środowisku wartości rdzennie 
śląskich.

• SSP nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej, najstarsza placówka 
edukacyjna w naszym mieście,  która miała i ma oddanych nauczycieli. 
Kolebka wielu wybitnych wychowanków, przyzwoitych, prawych i solidnych 
mieszkańców Radlina, ale i także wielu miejscowości w kraju wychowanych w 
duchu etosu śląskiego, z których może być dumna sama jak i nasze miasto



Laureaci Wyróżnienia Quality  

2015

p. Jadwiga Pietrek

Stowarzyszenie 

Pszczelarzy             

Stara Barć

W imieniu Stowarzyszenia wyróżnienie odbiera: Prezes Eugeniusz Szwachuła



XIII edycja

• Jadwiga Pietrek, instruktor plastyki w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Radlinie. Prowadzi od wielu lat grupę plastyczną „Pasja”, która stwarza 
możliwość poznania podstawowych technik plastycznych. Organizator wielu 
wystaw, plenerów i przeglądów. Promuje sztukę nieprofesjonalną twórców z 
regionu Śląska, a szczególnie terenu rybnicko – wodzisławskiego. 
Pomysłodawca programu „ŚCIEŻKI, OGRODY, PEJZAŻE ŚLĄSKIE”. Swoją 
fascynacją śląską architekturą oraz bogactwem kultury  regionu próbuje 
zarazić innych twórców.

• Stowarzyszenie Pszczelarzy „Barć”, postrzeganie tego stowarzyszenia 
jako grupy osób o wspólnym hobby nie oddaje istoty misji jej działania. 
„Barć”  kontynuuje udokumentowane źródłowo tradycje pszczelarstwa w 
Radlinie. Domeną działania w przeszłości jak i obecnie jest działalność 
proekologiczna i prozdrowotna 



Laureaci Wyróżnienia 

Quality  2016

p. Krystyna Kryszewska

Radlińskie Towarzystwo 

Kulturalne

W imieniu RTK 

wyróżnienie odbiera    

p. Wojciech Bednorz 



XIV edycja

• Krystyna Kryszewska, Współtworzyła m.in. takie organizacje, jak: 
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku (CRIS),  
„Radlińska Przystań”, „Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich”.. 
Prezes i członkini ich zarządów. Wyróżniona nagrodą im. H. 
Radlińskiej dla najlepszych animatorów społecznych, nadawaną 
przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej. 

• Radlińskie Towarzystwo kulturalne,  stowarzyszenie, które można 
zaliczyć do kategorii podmiotów tzw. „Dobrej Wspólnoty”, które 
kierują się maksymą „Pro Publico Bono” - dla dobra ogółu oraz „in 
solidem” - daję bo chcę, a nie by ktoś nam dał. Jego celem jest 
przede wszystkim ocalenie od zapomnienia tego co wypracowały 
pokolenia radlinian w przeszłości. Tych wartości, które 
odzwierciedlone w kulturze symbolicznej mają znaczenie w 
kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej i lokalnej. 



Laureaci Wyróżnienia Quality  

2017

p. Janusz Majewski

Harcerski Krąg 

Seniora

Komisja Turystyki 

Kolarskiej „Sokół”

W imieniu HKS wyróżnienie odbierają  dh Jerzy Bednorz i dh Błażej Adamczyk,      

a w imieniu KTK „Sokół” Przewodn. Bogdan Tytko i Wiceprzewodn. Andrzej Likos



XV edycja
• Janusz Majewski, kierował działalnością Zakładowego Domu Kultury. Będąc 

pracownikiem MOK zorganizował młodzieżowy teatr „Zwierciadło”, z którym 
przygotowywał przez 15 lat spektakle dla dzieci. Ma duże zasługi w przygotowanie 
mieszkańców Radlina wszystkich generacji wieku do czynnego i biernego uczestnictwa 
w kulturze. W pracę i twórczość indywidualną wkładał życiową pasję oraz 
ponadprzeciętne zaangażowanie w życie naszego miasta, zabiegając o jego splendor  

• Komisja Turystyki Kolarskiej „Sokół”, to pasmo inicjatyw, na które złożyły się 
organizowane rajdy, imprezy masowe, konkursy, wytyczanie nowych ścieżek 
rowerowych, udział w konkursach ogólnopolskich najlepszej sekcji kolarskiej. W 
których zajmowała I i II lokaty.  Zorganizowała 4700 rajdów i wycieczek kolarskich, w 
których wzięło udział ponad 43 tys. uczestników.

• Harcerski Krąg Seniora „Skaut”, to grupa b. harcerzy i instruktorów harcerskich, 
która pozostała wierna złożonemu przyrzeczeniu harcerskiemu. Bez reszty oddana 
służbie ojczyźnie i drugiemu człowiekowi, krzewieniu wśród dzieci i młodzieży 
uniwersalnych wartości moralnych zawartych w przyrzeczeniu i prawie harcerskim. 
Przywiązująca wagę do działań ubogacających pamięć zbiorową.



Laureaci Wyróżnienia 
Quality 2018

p. Kazimierz Cichy

W imieniu Stowarzyszenia

„Radlińska Przystań:

wyróżnienie odbierają

p.. Lucyna Stiel

p. Elżbieta Kałuża



XVI edycja
• Kazimierz Cichy, mieszkaniec Radlina, jeden z najaktywniejszych 

regionalistów powiatu wodzisławskiego. Od 1991r. prezes Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Wodzisławskiej. Autor wielu publikacji, wśród których 
należy wymienić te, których tematyka odnosi się do historii radlińskich 
zakładów „ !00 lat Koksowni Radlin” czy „ 100 lat elektrowni Marcel w 
Radlinie”. Współredaktor periodyku „Herold Wodzisławski”. Odznaczony 
srebrnym Medalem im. Stanisława Staszica przyznawanym przez PAN.

• Stowarzyszenie „ Radlińska Przystań” to przede wszystkim osoby 
zaangażowane w niesienie wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym od 
2000 roku. W swoim dorobku metodycznym ma wiele różnorodnych form 
metod pracy, które znajdują zastosowanie w realizacji zadań – ofert 
konkursowych Urzędu Marszałkowskiego, PEFRON, PCPR, Fundacji 
Batorego, Miasta Radlina. Istotą realizowanych zadań przez stowarzyszenie 
jest dążenie do zaspokojenia potrzeb biologicznych i psychicznych dzieci i 
młodzieży.



Laureaci Wyróżnienia 
Quality 2019

Towarzystwo Szermierzy

„Górnik Radlin”

wyróżnienie odbierają

p. Jerzy Marszał

p. Krzysztof Urbański

Stowarzyszenie na rzecz

Dzieci i Młodzieży

„Tęcza”

wyróżnienie odbiera

p. Mirosław Sosna



XVII edycja

• Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Tęcza” skupia w swoich 
szeregach rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach grup artystycznych 
w MOK w Radlinie. Rodziców świadomie zaangażowanych funkcji opiekuńczej 
pojmowanej jako zaspokojenie potrzeb niedoboru i wzrostu. Inicjowane 
formy pracy spełniają ważna rolę w wychowaniu do czasu wolnego, 
umożliwiają zaspokojenie aspiracji do wartości kultury, pełnienia ról i 
budowania więzi społecznych. Służą eliminowaniu cech ograniczających 
potencjał rozwojowy, takich jak: bojaźliwość, niezaradność, bierność czy 
nieśmiałość.

• Towarzystwo Szermierzy „Górnik Radlin” ma tak bogatą historię i liczbę 
osiągnięć mierzonych 11 medalami Mistrzostw Świata i Europy, 20 
drużynowymi medalami Mistrzostw Polski i 53 indywidualnymi, że można by 
nimi wypełnić historię niejednego klubu. Dowodzą one w jakim stopniu 
radlińscy szermierze z godną pochwały determinacją przez cały okres 
swojej działalności byli ambasadorami naszej miejscowości.  Są to 
osiągnięcia wielkiej miary niemniej więcej znaczącymi są postawy 
szermierzy będące dowodem empatii, wrażliwości, gotowości niesienia 
wsparcia i pomocy sportowcom różnych dyscyplin w losowych sytuacjach 
życiowych („Gloria Victis”), a także fakt objęcia wpływem wychowawczych 
oddziaływań na dzieci i młodzież naszego miasta.




