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a ZOFIAFLOREK,dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju
a

, prezes Zarządu
Stowarzyszenia Kultury
Ziemi Raciborskiej „Źródło”
a

dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju

a , prze-
wodnicząca Zarządu Uni-
wersytetu III Wieku w Ryb-
niku w latach 2002-2011
a

, aktorka Teatru
Śląskiego im. Stanisława
Wyspiańskiego w Katowicach
a ,
szefowa Redakcji Kultury
Radia Katowice S.A.
a ,
pedagog i społecznik, posłanka
na Sejm RP

a

, doc.
doktor nauk medycznych -
Oddział Hematologii
i Transplantacji Szpiku,
Samodzielny
Publiczny Szpital Kliniczny
im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
a ,
dyrektor Powiatowego
Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Czerwionce-Leszczynach
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a Gdzie i kiedy na Galę?
Nagrody Narcyza wręczane są
corocznie podczas galowej
imprezy odbywającej się
w jednym z miast naszego regio-
nu. Dopiero podczas galowej
imprezy ogłaszana jest decyzja
kapituły, które spośród nomino-
wanych pań zostają laureatkami
Narcyza. Pierwsza gala odbyła

się w Wodzisławiu Śląskim.
W sumie było ich dotychczas
dziewięć. Tegoroczna, jubileu-
szowa Gala odbędzie się w Kato-
wicach, w Teatrze Śląskim. Naz-
wiska laureatek poznamy już
w piątek 13 maja.
a Narcyz, czyli prestiż
Przez 10 lat nagroda Narcyza
stawała się coraz bardziej znana
i prestiżowa, na scenie pojawiały
się kobiety o nazwiskach zna-
nych nie tylko w kraju. Trzeba
więc było rozszerzyć jej zasięg

i charakter. Narcyz z nagrody
lokalnej wyrósł na regionalną,
a wręcz krajową.
a Reprezentuje i pomaga
Izba Przemysłowo-Handlowa
Rybnickiego Okręgu Przemysło-
wego to samorządowa organiza-
cja zrzeszająca zarówno firmy
kilkuosobowe, jak i duże zakłady
przemysłowe różnych branż. Jaki
jest zakres działania Izby? Co
robi dla swoich członków? Nie
tylko reprezentuje, lecz przede
wszystkim wspiera i pomaga.
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Tosąnaszeperełki

Rosną w krajach śródziemno-
morskich, w Europie Środko-
wej i Północnej oraz w Azji. Są
uprawiane również jako rośliny
ozdobne. Mitologiczny Narcyz
nie chciał odwzajemnić uczuć
nimfy Echo, dlatego Nemezis
ukarała go miłością do własne-
go odbicia w tafli wody.
Narcyz zmarł z tęsknoty
i na jego grobie wyrósł piękny
kwiat nazwany później jego
imieniem.

NARCYZ 2011JESTWYJĄT-
KOWY. NAGRODY ZOSTANĄ
BOWIEMPRZYZNANEPORAZ
DZIESIĄTY. NAGRODY NIE-
ZWYKŁE, BO PRZEZNA-
CZONE DLA KOBIET, KTÓRE
W SWOJEJ PRACY I ŻYCIU
OSOBISTYMWYRASTAJĄPO-
NADPRZECIĘTNOŚĆ.
Nagroda NARCYZ została usta-
nowiona przez Zarząd Izby
Przemysłowo-Handlowej
Rybnickiego Okręgu Przemy-
słowego w 2002 roku. Jest nią
statuetka narcyza, wykonana
ze śląskiej porcelany. To właś-
nie narcyzy, jedne z piękniej-
szych wiosennych kwiatów,
stały się jej symbolem. Laure-
atki Narcyza otrzymują także
pamiątkową broszkę w kształ-
cie tego kwiatu. Ideą przyświe-
cającą twórcom nagrody była
i jest chęć promocji wybitnych
kobiet z naszego regionu, które
odnoszą spektakularne suk-
cesy, a mimo to wciąż pozostają
w cieniu. Narcyzy – wiosenne
kwiaty symbolizujące siłę
i urodę, mogą i mają to zmienić.

Nagrodę przyznaje kapituła
składająca się z uznanych au-
torytetów życia społeczno-go-
spodarczego, prezydentów
miast naszego regionu, przed-
stawicieli mediów oraz przed-
stawicielek laureatek poprzed-
nich edycji nagrody. Za co
przyznawana jest nagroda Nar-
cyza? Kapituła honoruje panie
za: wybitne osiągnięcia w dzia-
łalności zawodowej, solidność
i etykę zawodową, wszech-
stronne i niekonwencjonalne
działania sprzyjające rozwo-
jowi przedsiębiorczości, zaan-
gażowanie w działalność spo-
łeczną, kulturalną i charyta-
tywną, działanie na rzecz
integracji środowiskowej, kre-
atywność, dbałość o ochronę
środowiska naturalnego oraz
za umiejętności radzenia sobie
z problemami społecznymi.
Wśród nominowanych są za-
równo kobiety spełniające się

w pracy w samorządzie
lokalnym, polityce,
kulturze, jak i biznesie.
To przedstawicielki róż-
norodnych profesji, od-
noszące ponadprze-
ciętne sukcesy i spełnia-
jące się w bardzo różnych
dziedzinach. Wspólne dla
wszystkich uhonorowa-
nych pań są zaangażowa-
nie, kreatywność, pracowi-
tość i życzliwość, bo te cechy
mogą pomóc osiągnąć sukces.

Laureatki konkursu to oso-
bowości, które poprzez wyko-
rzystanie swoich umiejętności,
entuzjazm oraz kontakty chcą
pomagać potrzebującym.
Dzięki tej nagrodzie
udowadniamy, że
Śląsk to nie tylko go-
spodarka, ale także
kultura i tradycja.
Nagrodzone panie
budują nowy wize-
runek Śląska jako
regionu prężnego
gospodarczo, z du-
żym potencjałem,
gdzie dba się o zrów-
noważony rozwój.

Zaangażowanie,
kreatywność,
pracowitość,
życzliwość

Rozmowa z ANDRZEJEM
ŻYLAKIEM, prezesem Izby
Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego
Okręgu Przemysłowego
Dlaczego symbolem nagrody przyznawanej

kobietom jest akurat narcyz? Pow-
szechnie kojarzy się przecież bardziej
z niespełnieniem niż z sukcesem...

Kwiat został wybrany przez same panie.
Myśleliśmy także o innych symbolach, np.

o niezapominajkach, ale większość była za nar-
cyzem, bo jest to pierwszy z pięknie kwitnących

wiosennych kwiatów. Jego żółty, ciepły kolor daje
również pewien spokój wewnętrzny, tak bardzo
potrzebny w drodze do sukcesu. A co do skojarzeń
z mitologią, to może właśnie zdecydowała pewna
przewrotność polegająca na tym, że nie możemy
zawsze odnosić się do przeszłości, lecz patrzeć
śmiało w przyszłość. I jeszcze jeden powód jest
ważny - ten kwiat, tę nagrodę można bardzo ładnie
wyeksponować. Stąd pomysł na statuetkę z porce-
lany śląskiej. Wszystko, co jest związane z Narcy-
zem, jest więc śląskie.

PierwszaGalaw2002rokubyładość
nieśmiała.Jaktosięstało,żeNarcyz zaczął
nabieraćcorazwiększegoprestiżu?
Zregułylaureatkisąrównieżczłonkiniamikapituły.
Laureatkioraznominowanemająteżprawo
zgłaszaniakandydatekwkolejnychedycjach.Nasze
panierozumieją,że ideąNarcyza jestprzede
wszystkimpokazywanietychcennych,lecz
niewidocznych, a jakżebłyszczącychpereł
idiamentów.Jakwidać, jestichtakdużo,żeichliczba
rośnie.Wiążesiętotakżezprestiżem.

Przez10lat laureatkami Narcyzazostawały
kobietyróżnychprofesji,wróżnymwieku
ioróżnychzainteresowaniach.Jakietosą
kobiety?Czycoś je łączy?
Tosąperełki,chociażnieraz schowane
iniedostrzegane.Takjakperłęukrytąwmuszli,
takitenaszeperełkitrzebaodnaleźć.Aletrzeba
sięteżnierazbardzo postarać,boskromnośćjest
cechąwszystkichnaszychpań.Żebyjewydobyć,
powołaliśmykapitułęskładającąsięzludzi,
którzyznająteperełki.Toprezydencimiast,
szefowiemediów,dziennikarze,którzypoprzez
swoje reportażepokazują,żenp. gdzieśtam,
wOsinachpodŻoramimieszkakobieta,która
wspanialemówipośląskuilepiejpromuje nasz
regionniżniejednacelebrytka.Alektobyotym
wiedział,gdybyniemediainiezgłoszenie
donagrodyNarcyz? ToOsiny,skądmożnasię
przebić,aleniebezpomocy.Muszęteż
wspomniećośp.KrystynieBochenek,którakiedy
zostawałalaureatkąNarcyza,niebyłajeszczetak
znanawcałejPolsce.Była wtedydyrektorem
programowymPolskiego Radia. Jejciepłygłos, jej

programyradioweprzyciągałysłuchaczy.Ale
prawdziwąwartościąbyłaprzedewszystkimjej
osobowość.To,żepotrafiłabyćciepławstosunku
dowszystkich,tagotowośćdopomocyzniej
emanowała. PodobnieKrysiaSzaraniec,która
angażujesięnietylkozawodowo,lecztakże
społecznie.Mógłbymwymieniaćtakwiele
podobnych,wspaniałych pań,żeszpaltbywam
zabrakło...

Jakreagująkobiety,kiedydowiadująsię,że
zostałynominowanedo Narcyza?
Reakcjesątakróżne,nieraz zaskakujące.Mynawet
niezdawaliśmysobiesprawy,żewyławiająctenasze
perełki,sprawiamyniektórymznichpewienkłopot.
Przyjemnykłopot,alezawsze... Botakaosobastaje
sięrozpoznawalnajużnawielelat.Broszkaz
wygrawerowanądatąinazwiskiemjest dla
potomnych.Jestpamiątką, że mama,babcia,ciotka,
prababciagdzieśzostałazauważonaidoceniona.
Ataświadomośćdlaniektórychpańjeststresująca.

Pocokobietomtakienagrody jakNarcyz?
Naszelaureatkitowwieluprzypadkachniesąosoby
zpierwszychstrongazet,arobiątakwieledladobra
wspólnego.Każdemupotrzebnajestakceptacja
idocenienie. Mytowłaśnierobimy. Bowiemy,że
zarządzanie zespołemludowymbywaowiele
trudniejszeniżprofesjonalnym. Wiemy,że
pokazującczyjąśpracę,pomożemywieluinnym
ludziom. Jedenprzykład–HospicjumCordis.To
dziełopanidoktorisiła jejosobowości.Tyletylko,
żejestróżnicapomagania 10a110pacjentom.Aby
taksięstało,panidoktormusiałapublicznie
zaistnieć. Cieszęsię,że stworzyliśmywokółtej
nagrodygronoosóbżyczliwychkobietom,wktórych
pracęwartozainwestować.

Jakiekobietypannajbardziejceni?
Cenięwszystkiekobiety.Wedługmnie,niema
kobietdobrychczyzłych.Trzebaimtylkodać
przestrzeń,awtedy pokażą,copotrafią.Mam
nadzieję,żewspólnieotwieramywłaśnietę
przestrzeń.

Panaideałkobiety?
Mojażona-tochybapowinnobyćoczywiste.

Kwiatywiosny


