
IIIIIIIIIdee ochrony przyrody ojczystej zawsze żywo interesowały działaczy turystycznych
rybnickiego Oddziału P.T.T.K. i to już od chwili jego powstania na przełomie lat 1950 - 1951. 

Już z końcem lat pięćdziesiątych działała przy Oddziale Komisja Ochrony Przyrody, a do jej
zasłużonych członków można zaliczyć: małżeństwo : Teresa i Antoni Kuśka, Tadeusz Krotoski,
Henryk Buchnik, Ryszard Tlołka, Bogusław Rubiś. W związku z emigracją  wielu działaczy z
naszego terenu, na  początku  lat siedemdziesiątych XX w. Komisja zaprzestała swej działalności.
Na oddziałowej naradzie P.T.T.K. odbytej w dniu 13.11.1977r. w schronisku na Magurce
postanowiono jednak  reaktywować działalność komisji. Ówczesny prezes Oddziału kol. Longin
Musiolik powierzył jej kierownictwo kol. Adamowi Ochojskiemu.
Na pierwszym zebraniu składu osobowego odbytego w dniu 12.01.1978r. poszczególne funkcje
objęli:

Adam Ochojski - przewodniczący
Henryk Buchnik - zastępca przewodniczącego 

Eleonora Kosik - sekretarz
Paweł Biskup - zastępca sekretarza

oraz dalszych 13 członków.

W programie wytyczono następujące działania:

-inwentaryzować obiekty przyrodnicze godne ochrony

-poszukiwać i zabezpieczać pomniki przyrody

-utrwalać na zdjęciach i przeźroczach piękno przyrody i krajobrazu naszego miasta i
okolicy

-szerzyć i propagować idee ochrony przyrody oraz pozyskiwać nowych zwolenników
tych idei

-zaprowadzić kronikę Komisji, której kronikarzem został kol. A. Ochojski

Wszystkie ważniejsze wydarzenia odnotowane są w kronice obejmującej okres od 13.11.1977r. do
8.12.2001r., a więc okres obejmujący 23 lata.

Kronika Komisji zdobywała wyróżnienia na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim P.T.T.K

Na skutek podesżłego wieku kol. Adam Ochojski w dniu 2.09.2006 zrezygnował z funkcji
przewodniczącego komisji, którą pełnił przez 28 lat, pozostał jednak nadal jej czynnym członkiem.
Przewodniczącym został kol. Roman Kapes.
Na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat dzięki staraniom rybnickich działaczy Komisji 7 obiektów
przyrodniczych na terenie miasta i okolicy zostało objętych ustawową ochroną uzyskując status
pomnika przyrody. Są to 4 głazy narzutowe oraz 3 drzewa. Szczegółowe opisy dot. w/wym.
obiektów zotały szeroko przedstawione w zał. artykułach zamieszczonych w kwartalniku "Przyroda
Górnego Śląska":
-"Rybnickie Głazy Narzutowe - Pomniki Przyrody Nieożywionej" Nr. 21 - Jesień 2000
-"Pomniki Przyrody w Rybniku" Nr. 51 - Wiosma 2008



Z materiałów przyrodniczych komisji szeroko korzystała młodzież licealna pisząc prace
olimpijskie, a potem nawet magisterskie.
Wielkim powodzeniem cieszyło się zdobywanie przez młodzież szkolną i nie tylko odznaki
"Turysta Przyrodnik".
Ogółem zdobyto kilkaset odznak różnych stopni.

Jedynym posiadaczem wszystkich stopni odznaki "Turysta Przyrodnik" jest członek referatu
weryfikacyjnego kol. Roman Kapes.

W jubileuszowym roku 50- lecia rybnickiego Oddziału P.T.T.K. skład komisji przedstawiał się
następująco:

Adam Ochojski - przewodniczący
Jerzy Szlesak - zastępca przewodniczącego
Eleonora Kosik - sekretarz
Paweł Biskup - zastępca sekretarza
Longin Musiolik - członek
Stanisław Kosik - członek
Roman Kapes - członek
Remigiusz Baliczak - członek
Franciszek Pawliczek - członek
Euzebiusz Dyrbuś - członek
Rudolf Besuch - członek
Antoni Słomka - członek
Norbert Wyputa - członek
Ryszard Zimny - członek

Do szczególnie żywotnych i zasłużonych działaczy można zaliczyć kol. Romana Kapesa,
Remigiusza Baliczaka, Eleonorę i Stanisława Kosików, Jerzego Szlesaka, Longina Musiolika
i nieżyjącego już  Oskara Michalika.


