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Nie było czegoś takiego jak powstania śląskie 
– mówi pan Jan Rduch, zagorzały Ślonzok, 
który regularnie odwiedza redakcję „Gazety 
Rybnickiej”, gdzie jest mile widziany (jak zresztą 
każdy gość odwiedzający naszą redakcję). 

– Żadne śląskie, tylko polskie. Polacy walczyli  
o swoje, a jeśli który Ślonzok tam szedł, to dlatego, 
że go ocyganili – mówi Rduch. 

Nie mówi tylko, by godać, raczej działa – 
domaga się, by zmieniono patrona I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich 
w Rybniku, „bo co to za patron? Nigdzie takich, 
którzy by wojny promowali, nie ma” – twierdzi 
i proponuje nowe imiona, najlepiej wybitnych 
Ślązaków, na przykład Konstantego Wolnego, 
czyli pierwszego marszałka Sejmu Śląskiego  
w  o k r e s i e  m i ę d z y wo j e n n y m ,  „o j c a 
autonomicznego województwa śląskiego”.

I jeszcze pan Rduch żąda, by zdjąć ze szkoły 
tabliczkę powstańczą, bo to samowola. Wie swoje, 
pokazuje dokumenty. Liczy, że w końcu się uda. 

– A powstań śląskich to na pewno nie było 
– rzuca jeszcze na odchodne, a jakoś dzień 
później prezydent Andrzej Duda postuluje nowe 
święto państwowe – Narodowy Dzień Powstań 
Śląskich. Wobec powyższego trochę obawiamy 
się kolejnej wizyty pana Rducha. 

Bo choć prezydent RP, proponując nowe święto 
z pewnością chciał się przymilić Ślązakom, 
to jednak zwolenników autonomii raczej 
pierońsko wnerwił. Dla pana Rducha powstania 

są największą tragedią, bo wszystko Ślonzokom 
zepsuły, Ślonsk podzieliły i szanse na krainę 
mlekiem i miodem płynącą zaprzepaściły. 

Oczywiście z perspektywy Warszawy sprawa 
wygląda inaczej: rację ma prezydent bez Śląska 
międzywojenna Polska była biedna i słaba jak 
cwist. Jest więc za co Ślązakom dziękować.

Tylko czemu świętować mamy akurat 20 
czerwca? Żadne z trzech powstań w czerwcu 
się nie rozpoczynało ani nie kończyło. Chodzi 
zatem o 20 czerwca 1922 roku, czyli wydarzenie 
mające miejsce rok po zakończeniu III Powstania 
Śląskiego, gdy Wojsko Polskie wkroczyło do 
Katowic, co nie miało żadnego istotnego 
znaczenia poza propagandowym. Gdy generał 
broni Stanisław Szeptycki jechał na koniu przez 
Katowice, już dawno był tu polski wojewoda,  
a bramy powitalne dla Wojska Polskiego  
w różnych śląskich miastach budowano w różnych 
dniach (w Rybniku mieszkańcy postawili taką 
bramę na ulicy Sobieskiego, a wojsko wkroczyło 
tu oficjalnie 4 lipca 2022).

Tak czy owak, gdyby nowe święto 20 czerwca było 
przynajmniej wolne od pracy, nowy mit Ślązaka 
Polacy przyjęliby z prawdziwą wdzięcznością dla 
tej nieuznawanej wciąż mniejszości narodowej,  
a i Ślązak niejeden rozpaliłby z entuzjazmem grilla 
i zajadał się krupniokiem. Niestety, w swoje czy 
nie swoje święto Ślonzok nadal harować musi…

Aleksander Król
Redaktor Naczelny „Gazety Rybnickiej”
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136.
rocznicę przyjęcia i rozpoczęcia 
leczenia pierwszych pacjentów 
obchodził 18 maja Państwowy Szpital 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Rybniku. 
Każdego roku placówka pomaga około 
5000 pacjentów. 

30
przejść dla pieszych m.in. w okolicach 
rybnickich szkół zostanie doświet-
lonych. Miasto ogłosiło właśnie  
przetarg. Gdzie pojawią się lampy, 
sprawdź na profilu Jeżech z Rybnika 
na Facebooku.

845
tys. zł kosztowała termomodernizacja 
wraz z wymianą źródła ciepła Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Golejowie. 
Prace wykonała Spółdzielnia Rze-
mieślnicza Wielobranżowa z Ryb-
nika. Golejowska OSP dołączyła do 
miejskich budynków, które w zakresie 
ogrzewania stawiają na ekologię, 
czystość i estetykę. 

6
instalacji fotowoltaicznych uruchomio-
no na budynkach MOSiR w Rybniku  
w 2022 roku. – W klubie TKKF Jedność 
Grabownia, na budynkach w Boguszo-
wicach i w Niedobczycach, w Bushido 
oraz na stadionie miniżużlowym – mówi 
Rafał Tymusz, dyrektor MOSiR-u. 

ZADASZENIE LODOWISKA
Rozpoczęła się budowa zadaszenia sezonowego sztucznego lodowi-
ska, usytuowanego między kąpieliskiem Ruda a kompleksem boisk 
piłkarskich. Nad niewielkim boiskiem z nawierzchnią ze sztucznej 
trawy, na którym zimą jest wylewana lodowa tafla, powstanie hala 
łukowa o stosunkowo lekkiej konstrukcji, z otwieranymi burtami. 
Funkcjonowanie lodowiska w hali ma położyć kres dotychczasowym 
problemom MOSiR-u z utrzymaniem tafli w czasie kapryśnych zim, gdy 
stosunkowo często panujące temperatury i aura zimy nie przypominają. 
Konstrukcja hali, która będzie się wspierać na 12 łukowych dźwigarach, 
dotrze na miejsce budowy w końcu maja. Cały obiekt ma być gotowy 
w połowie lipca.                                                                                                          (WaT)  

KOLEJNY CAL W ZAMYSŁOWIE?
Podziwiany przez architektów całego świata i integru-
jący mieszkańców CAL w Kłokocinie okazał się strzałem  
w dziesiątkę – dał mieszkańcom możliwość organizacji 
różnego typu spotkań, zawodów, festynów. Kolejne Cen-
trum Aktywności Lokalnej może powstać na terenie by-
łego boiska „Parys”, znajdującego się między dzielnicami 
Zamysłów i Niedobczyce, o co w interpelacji do prezydenta 
Rybnika upomniał się radny Franciszek Kurpanik. – Teren 
pomiędzy Zamysłowem i Niedobczycami, z uwagi na dy-
namiczny rozwój tych dzielnic oraz szansę na wykorzysta-
nie niezagospodarowanej przestrzeni, wydaje się idealny  

10 MLN NA MIKOŁOWSKĄ
Rybnik uzyskał ponad 10 mln zł rządowego dofinansowania do 
budowy wiaduktu nad linią kolejową oraz mostu nad rzeką Rudą, 
w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej. To 
najwyższe dofinansowanie w woj. śląskim ze środków tegorocznej 
rządowej rezerwy subwencji ogólnej. 3,5-kilometrowy odcinek ulicy 
Mikołowskiej (od mostu nad Rudą do granicy miasta), od kilku lat 
czeka na gruntowną przebudowę, której szacunkowy koszt wynosi 
70 mln zł. – Do kompleksowej przebudowy ulicy Mikołowskiej jeste-
śmy przygotowani pod względem technicznym, pozostaje jednak 
największy problem, jakim jest brak środków na wykonanie całości 
tej inwestycji – mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. Dodaje, że 
w ubiegłym roku za blisko 900 tys. zł Mikołowska została doraźnie 
wyasfaltowana na odcinku od ulicy Sosnowej do granicy miasta. 
Teraz dzięki dofinansowaniu uda się zrealizować ważny etap, jakim 
jest budowa wiaduktu i mostu.                                                              (AK)

Zamieszkaj przy Sztolniowej
Rybnicki TBS ogłosił nabór wniosków o najem mieszkań w ko-
lejnej lokalizacji. Chcesz zamieszkać przy ul. Sztolniowej? - Złóż 
dokumenty do 30 czerwca. W pięciu czterokondygnacyjnych 
budynkach ma powstać 80 mieszkań. – Metraże będą oscylować 
w przybliżeniu między 31 a 60 m2 – mówi Olgierd Zaraś, prezes 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Twój Dom” w Rybni-
ku. Przewidywany termin oddania do użytkowania budynków 
to pierwsza połowa 2024 r. Minimalną wysokość partycypacji  
w kosztach budowy danego lokalu mieszkalnego przy Sztolniowej 
określono na poziomie 15 proc. Wcześniejszy nabór dotyczący 
ul. Hallera już się zakończył, wyłaniając lokatorów wszystkich 
mieszkań, ale tworzona jest lista rezerwowa na wypadek, gdyby 
ktoś z przyczyn losowych zrezygnował. Wnioski można składać 
w siedzibie TBS-u przy ul. Gliwickiej 1, tel. 538 216 079.           (AK)

na realizację kolejnego CAL-u. Podjąłem decyzję o opraco-
waniu koncepcji budowy takiego obiektu w tej lokalizacji. 
Mieszkańcy, startując w budżecie obywatelskim, wskazali, 
że potrzebują miejsca do integracji – podkreśla prezydent 
Piotr Kuczera, dodając, że przed skierowaniem koncepcji 
do realizacji ma zamiar skonsultować ją z mieszkańcami 
dzielnicy, bo zgodnie z ideą CAL-ów ważne jest, by ich 
tworzenie odbywało się z mieszkańcami. – Projekt CAL-u 
zakłada układ z modułów, które możemy adaptować różnie 
do innych przestrzeni. Miejsce w Zamysłowie sprawdzi się 
doskonale – mówi Marlena Wolnik z MWArchitekci, która 
zaprojektowała pierwszy CAL w Kłokocinie.                     (AK)
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ABSOLUTORIUM ZA 2021 ROK
Podczas sesji Rady Miasta Rybnika 26 maja radni udzielili prezydento-
wi Rybnika absolutorium za wykonanie gminnego budżetu w 2021 r.  
Spośród 25 radnych działalność finansową pozytywnie oceniło 14 
radnych, którzy zagłosowali „za”. – Dzięki właściwemu zarządzaniu 
finansami Miasto Rybnik jest odporne na kryzysy. Naszym zdaniem 
odporność najlepiej buduje się poprzez decentralizację, która jest 
wpisana w samorządowe DNA – uzasadniał swoje poparcie klub 
radnych PO. Od głosu wstrzymało się 8 radnych. Radni PiS wytknęli 
prezydentowi Kuczerze brak współpracy. – Jednak o wiele dalej idą-
ce konsekwencje wprowadza wyraźna niechęć do współpracy z 
rządem RP, bo za tym idą wpływy finansowe do budżetu naszego 
miasta – tłumaczyli radni klubu PiS. Dochody Rybnika w ubiegłym 
roku wyniosły 1.038.140.658 zł, zaś wydatki 1.025.487.601 zł. Rok 
zakończył się nadwyżką w wysokości 12.653.057 zł.                     (AK)
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IGNACY ATRAKCJĄ
NA SKALĘ KRAJU

Rozmowa z prezydentem Rybnika Piotrem Kuczerą

Rybnik będzie teraz miastem turystycz-
nym? Z początkiem lipca ruszy Zabytko-
wa Kopalnia „Ignacy” z nową wystawą 
„Wiek pary”… 
Dawniej Rybnicki Okręg Węglowy był pew-
nym symbolem na mapie Polski. Dziś „ROW” 
kojarzony jest bardziej z nazwą klubu żuż-
lowego i innych klubów sportowych, m.in. 
piłkarskich z naszego miasta, ale w epoce 
PRL, był to rozpoznawalny w całym kraju 
znak rozwoju górnictwa na Śląsku. W ra-
mach ROW-u funkcjonowały kopalnie i po-
tężne zakłady pracy nie tylko w Rybniku, ale 
też Jastrzębiu, Żorach, Wodzisławiu i innych 
miejscowościach. 
Dla mnie Ignacy jako jedna z najstarszych 
kopalni ROW-u - w tym roku świętujemy 
230 lat jej istnienia – to miejsce symbo-
liczne dla całej historii górnictwa, ale też 
miejsce symbolicznej przemiany. Górnictwo 
nadal będzie fedrować, ale skala i ukierun-
kowanie na jedną formę pracy czy produkcji 
na tej ziemi to już czasy przeszłe. Po okre-
sie przestoju mamy nową odsłonę i nowy 
pomysł na kopalnię Ignacy. Ten pomysł jest 
odpowiedzią na realne potrzeby lokalnej 
społeczności, która chciała zadbać o Igna-
cego. Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni 
„Ignacy” i wielu mieszkańców przez ostat-
nie 20 lat mocno lobbowało, pokazywało 
dobre przykłady zagospodarowania tego 
typu przestrzeni. 4 czerwca mamy wielki 
finał tych starań, czyli nowe otwarcie Igna-
cego. Nasza kopalnia jest symbolem ROW-u, 
bo pokazujemy korzenie górnictwa, ale też 
to, co może nastąpić po zamknięciu kopal-
ni, że to nie musi być koniec świata. Gruba 
może dostać drugie życie, stać się miejscem 
edukacji, dbania o naszą historię i więzi 
społeczne. Wracając do początku pytania 
tak, Rybnik ma w końcu obiekt industrialny, 
kulturalny i edukacyjny, który ma ambicje 
oddziaływania nie tylko na nasz subregion, 
nie tylko na województwo, ale jest obiektem 
atrakcyjnym w skali ogólnopolskiej, a może 
nawet transgranicznej.
Ważny jest też aspekt podnoszący prestiż 
dzielnicy Niewiadom. Kiedyś życie całej  
dzielnicy toczyło się wokół kopalni. Dziś 
wracamy do tych tradycji. Teraz znów bę-
dzie kręcić się wokół Ignacego.

No właśnie, „przenosimy trochę stolicę” 
do Niewiadomia… Ostatnio dużo ważnych 
imprez właśnie tam się dzieje…
Tak, to świadoma polityka. Często tere-
ny postindustrialne są przestrzeniami 
zapomnianymi. U nas ma być inaczej. Chce-
my przywrócić im ważne miejsce w mieście. 
Bardzo często, podczas różnych spotkań 
mówię o Ignacym i pytam kto tam był. Wie-
lu mówi, że słyszało, ale nigdy tam nie było, 
mimo że mieszka w Rybniku…

To może dobrze, że jeszcze nie byli, bo mie-
liby wyobrażenie o Ignacym jako o miejscu 
dotąd nieco pustawym. Teraz w związku z 
nową wystawą jest naprawdę imponująco…
Tak, dziś jest atrakcyjnie, a ważne jest to, że 
każdy znajdzie tam coś dla siebie, także dzie-
ci, dla których powstał fantastyczny plac za-
baw, jest ambitna edukacja, unikalny zabytek 
w postaci maszyny parowej na chodzie i ele-
ment rekreacyjny, który będzie jeszcze roz-
wijany, dlatego m.in. przedłużamy bulwary  
w kierunku Niewiadomia, by ułatwić dostęp 
do kopalni za pośrednictwem transportu re-
kreacyjnego, rowerowego czy spacerów.
Chciałem podziękować wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, że kopalnia dostała 
fantastyczne drugie życie, bo za tym stoją 
społecznicy, NGO-sy, radni, rada dzielnicy  
i samorząd miasta Rybnika. 
Kopalnia z żywą wystawą, zmuszającą do my-
ślenia, odpowiadającą na najnowsze trendy  
w edukacji, będzie teraz produktem eksporto-
wym miasta Rybnika, który współistniejąc na 
jednym bilecie z rewitalizowanym komplek-
sem byłego szpitala Juliusz, ma ambicje bycia 
atrakcją na poziomie krajowym. Dziś obser-
wujemy modę na turystykę industrialną, do-
brym przykładem jest Nadrenia w Niemczech, 
gdzie od lat 90. kładzie się na to duży nacisk  
i dziś jest to ważny produkt turystyczny. Głę-
boko wierzę, że w naszym subregionie Ignacy 
będzie w czołówce takich atrakcji.

W Zagłębiu Ruhry przy tego typu atrak-
cjach postindustrialnych znajdują się re-
stauracje, puby. Tego brakuje u nas…
To będzie ostatni element, który chcę 
wpisać do kolejnego budżetu i finansować 
ze środków miejskich, by przy Zabytkowej 

Kopalni „Ignacy” była możliwa działalność 
gospodarcza. Mamy już projekt nowego 
budynku administracyjnego z salą restau-
racyjną, kawiarniami, tarasami… Turysta 
po zwiedzaniu i skorzystaniu ze wszystkich 
atrakcji będzie miał gdzie zjeść obiad…

A co z budynkiem dawnej kotłowni Igna-
cego, który nie należy do miasta? Będzie-
cie starali się go przejąć?
Pokusa jest, ale gdybyśmy postanowili to 
przejąć od Spółki Restrukturyzacji Kopalń, 
to na pewno nie na zasadach komercyjnych. 
Z jednej strony jest obawa o gigantyczną 
przestrzeń, z drugiej patrzę na to jak na 
pewną szansę. Zachowanie zabytku, za-
bezpieczenie przed dalszym niszczeniem, 
a potem próba znalezienia jego funkcji nie 
musi być bardzo kosztotwórcza. Duże po-
mieszczenia mogą służyć różnym eventom. 
Liczę też na element społeczny. Ta kopalnia 
żyje dzięki wolontariuszom,  którzy chcą się 
angażować. To też jakaś szansa. Otoczenie 
kopalni będzie jeszcze ewoluowało. W pobli-
żu ma powstać budynek OSP. Mam nadzieję, 
że losy przetargu potoczą się po myśli wnio-
skujących do budżetu obywatelskiego. To, co 
jest za płotem Ignacego, też nie może zostać 
ot tak zapomniane.

W otoczeniu Ignacego przydałby się par-
king, szczególnie podczas imprez…
W przyszłości one pojawią się przy ulicy 
Sportowej. Mamy już gotowy projekt prze-
budowy tej ulicy. Teraz zachęcam wszyst-
kich do uczestniczenia w wydarzeniach  
4 czerwca „na Ignacym” i korzystania z ko-
munikacji miejskiej. Spróbujemy przygoto-
wać jak najwięcej miejsc parkingowych, ale 
ich liczba jest ograniczona, a komunikacja 
miejska będzie w tym czasie za darmo, dla-
tego warto skorzystać.

Rozmawiał Aleksander Król

5



Remigiusz Michalik (46 lat) w miejskim Za-
kładzie Gospodarki Mieszkaniowej pracuje 
od 21 lat. Ukończył przyzakładową szkołę 
zawodową Huty Silesia, w której później na-
prawiał lodówki. Potem przez dwa lata stał 
za ladą w sklepie z artykułami AGD. W ZGM-
ie, gdzie pracuje od roku 2001, zaczynał jako 
szeregowy pracownik, po kolejnych awan-
sach prowadził narzędziownię, był majstrem 
potem kierownikiem działu gospodarczego, 
a od stycznia jest kierownikiem działu re-
montowego. Po drodze ukończył studia  
z zarządzania firmą w Górnośląskiej Wyższej 
Szkole Handlowej w Katowicach. Jest też in-
spektorem Obrony Cywilnej. Jak sam mówi, 
ze względu na brak czasu robotę związaną 
z obronnością zakładu zabiera na ogół do 
domu. 
W całym ZGM-ie pracuje 168 osób; w dzia-
le remontowym 68. To fachowcy  różnych 
profesji: instalatorzy, elektrycy, malarze, 
stolarze, dekarze, jest nawet jeden zdun, bo 
w miejskich zasobach wciąż są mieszkania  
z piecami kaflowymi. – Zajmujemy się głównie  

remontami mieszkań, które przejmujemy 
albo po wyprowadzeniu się lokatorów, albo 
po ich eksmisji lub śmierci. Oczywiście 
wcześniej zapada decyzja, czy remontujemy 
je dla kogoś, kto czeka na przydział miesz-
kania w kolejce, czy może dla najemcy, który 
stara się o mieszkanie do remontu. Wyko-
nujemy też okresowe przeglądy większości 
instalacji i usuwamy awarie, co zajmuje nam 
najwięcej czasu. Robotę ciężko zaplano-
wać; wystarczą dwa telefony od lokatorów 
w sprawie jakichś awarii i cały plan dniówki 
trzeba układać od nowa – mówi kierownik 
Michalik. 
W ramach działu remontowego dzia-
ła stolarnia. To tam powstają ławki, drzwi  
i okna. Okna zaś nie byle jakie, starego typu 
– skrzynkowe, które trafiają później do za-
bytkowych familoków m.in. przy ul. Prze-
mysłowej na Paruszowcu. W stolarni ZGM-u 
powstały też tzw. miejskie meble, czyli m.in. 
plenerowe biblioteczki, poidełka dla psów  
i budki dla kotów oraz wyjątkowe piaskow-
nice – jedna w kształcie ryby, która latem 

2020 roku trafiła na rynek i druga w kształcie 
kopalnianego wózka na urobek, służąca baj-
tlom na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” 
w Niewiadomiu. – Mam pracę, którą lubię  
i która przynosi mi satysfakcję. Wiem już, 
że moi podwładni muszą we mnie widzieć 
jednocześnie i swojego szefa, kierownika,  
i kolegę – mówi Remigiusz Michalik. Relak-
suje się i resetuje na ogół na działce. – Mam 
tam grządkę ze szczypiorkiem i niewielki 
basen. To mi wystarczy – dodaje.
Ale na zawodowych i rodzinnych obowiąz-
kach jego aktywność się nie kończy. Przed-
miotem jego hobbystycznego zainteresowa-
nia są pozostałe po I i II wojnie światowej 
bunkry. Jest przewodniczącym rybnickie-
go koła stowarzyszenia Pro Fortalicium,  
z siedzibą w Bytomiu, działającego na rzecz 
ochrony zabytkowych fortyfikacji. W Ryb-
niku dba ono o stan trzech schronów, z któ-
rych jeden sąsiaduje ze sklepem Aldi przy ul. 
Dąbrówki na Nowinach. 
Ale to nie wszystko. Remigiusz Michalik jest 
też naturszczykiem, czyli aktorem niepro-
fesjonalnym. Od czasu do czasu występuje 
w przedstawieniach działających w mieście 
i w regionie teatrów niezawodowych. Na sta-
łe współpracuje z teatrem Safo z Rydułtów. 
Na swoim koncie ma też role filmowe, m.in. 
zagrał z Robertem Gonerą w „Opowiem Ci  
o zbrodni”, a także w nakręconej przez Ada-
ma Grzegorzka ekranizacji spektaklu teatru 
Safo „Jo był ukradziony”, opowiadającego  
o tragedii górnośląskiej. Wciela się głównie  
w postaci szwarccharakterów – najczęściej 
żołnierzy Wehrmachtu, rzadziej milicjantów 
lub zomowców. A że interesuje się historią, 
skompletował do swoich aktorskich wcieleń 
oryginalne umundurowanie. 
– Postaci, które gram, niewiele mają wspól-
nego z moim prawdziwym usposobieniem, 
bo z natury jestem przeciwny jakiejkolwiek 
przemocy – zapewnia Remigiusz Michalik.  
W spektaklu „Chachary”, wystawionym 
przez teatr Safo m.in. na scenie Teatru Ziemi 
Rybnickiej, pan kierownik wystąpił w potrój-
nej roli, grając hitlerowca, generała Ziętka  
i cwaniaka z targowiska.

(WaT)

ONI PRACUJĄ
DLA MIASTA
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Pan kierownik  
i szwarccharaktery

TEATRALNA RABATA
Oczy przechodniów przemierzających ul. Saint Vallier prowadzącą 
od ul. Kościuszki do Teatru Ziemi Rybnickiej i pl. Teatralnego im. 
Kazimierza Kutza cieszy już teatralna rabata, wykonana dopiero 
co na tamtejszej skarpie przez miejskich ogrodników. Główny jej 
element stanowią teatralne maski. To efekt współpracy Zarządu 
Zieleni Miejskiej z uczniami Technikum Architektury Krajobrazu, 
funkcjonującego w ramach rybnickiej Budowlanki, czyli Zespołu 
Szkół Budowlanych. Jak informuje Katarzyna Wojaczek z Zieleni 
Miejskiej, w ramach szkolnego konkursu uczniowie wykonali pro-
jekty koncepcyjne rabaty, a jej ostateczny kształt łączy w sobie 
elementy zaczerpnięte z kilku najlepszych prac. Do zagospodaro-
wania rabaty użyto wyłącznie roślin wieloletnich wyhodowanych 
w szklarniach Zieleni Miejskiej.                                                                (WaT)    



Wprowadziły się w połowie maja. Pierwsza 
była pani Felicja z Popielowa. – Mieszkałam 
w domu, który ma 120 lat i trzeba wymienić 
przeciekający dach. Kierowniczka popie-
lowskiego domu seniora przywiozła mnie 
więc tutaj i pokazała mi to mieszkanie. Po-
myślałam, nic tylko mieszkać… A wszystkie 
koleżanki mówiły mi: – Fela, niy być gupio! 
Bier to mieszkanie! Nie będziesz musiała 
więcej rąbać drewna – opowiada 82-lat-
ka. Mieszkanie pod numerem 2 składa się  
z przestronnego salonu, w pełni wyposażo-
nej kuchni, łazienki, garderoby oraz dwóch 
dwuosobowych pokoi z wyjściami na taras. 
Jest też piwnica, a mieszkanie przystoso-
wano do osób z niepełnosprawnościami. – 
Dobrze zrobiłam, że się przeniosłam – mówi 
pani Felicja, która 40 lat przepracowała  
w Rybnickich Zakładach Naprawczych,  
a życie nie szczędziło jej też dramatycznych 
zdarzeń. Podobnie zresztą jak jej współlo-
katorkom. Wszystkie panie są wdowami, 
dwie przedwcześnie straciły synów. – Sie-
dzimy sobie razem i jedna drugiej coś opo-
wie – mówi pani Felicja. 

Losie, losie, odmień no się!
Najmłodsza w tym gronie 73-letnia pani 
Krystyna wynajmowała mieszkanie, które 
nie było przystosowane do jej potrzeb. Od 
czasu potrącenia przez autobus rybniczanka 
ma problemy z poruszaniem się. – Znajoma 
pytała mnie, jak daję radę wejść do tak wy-
sokiej kabiny prysznicowej? To właśnie ona 
powiedziała mi o tym mieszkaniu – opowia-
da pani Krystyna. Zdecydowała się od razu. 
– Syn, który mieszka w Niemczech, zapytał 
mnie tylko, co zrobię, kiedy będę miesz-
kać z jakąś skorą do kłótni babą? Wyjaśni-
łam, że nie jestem kłótliwa, więc nie będzie 
problemu – mówi 73-latka, która pracowała  
w rybnickiej elektrowni. – Niczego nam tu 
nie brakuje. Czujemy się jak w domu. Często 
mówię: losie, losie, popraw no się. I chyba 
powoli się poprawia – mówi. Jej współloka-
torki noszą to samo imię – Felicja, więc pani 
Krystyna do jednej z nich zwraca się: Felusia, 
do drugiej – Felicita. 

kibicem żużla i brakuje mi dekodera – mówi 
o jedynym mankamencie nowego mieszkania.    
 
Razem taniej i raźniej
– Rodziny naszych seniorek nie dowierza-
ły, że w Rybniku powstaje takie mieszkanie. 
Obawiały się o to, czy panie nie padną ofiarą 
jakiegoś przestępstwa. Dzwoniłyśmy więc  
i uspokajałyśmy, wysyłałyśmy też zdjęcia. 
Dziś panie mieszkają i nieźle sobie radzą. 
Staramy się do nich regularnie zaglądać. Pa-
nie mają za sobą warsztaty z psychologiem  
i mogą też liczyć na wsparcie lokatorek z góry 
– wyjaśnia Katarzyna Torfińska. W mieszka-
niu nad nimi mają zamieszkać kobiety opusz-
czające rybnicki dom dla matek z małoletnimi 
dziećmi. Pomysł jest taki, by jedne wspierały 
drugie. Na razie jednak seniorkom pomagają 
wolontariusze. Comiesięczna odpłatność za 
pobyt w mieszkaniu chronionym dla seniorek 
jest uzależniona od kryterium dochodowego 
mieszkających tam kobiet. Panie przyznają,  
że razem jest nie tylko taniej, ale też bez-
pieczniej i raźniej. Wszystkie opłacają też 
pobyt w Dziennym Domu Seniora, gdzie prze-
bywa obecnie 26 osób. – Przyjeżdża po nas 
autobusik. W Popielowie zaczynamy dzień od 
gimnastyki i śniadania, potem: kawa, zajęcia  
i obiad. Jeździmy też na wycieczki – opowiada 
pani Felicja. Po powrocie do centrum panie 
też się nie nudzą. Wychodzą razem na placki, 
na spacery do parku, załatwiają formalności. 
– Widzimy same plusy – mówi pani Krystyna, 
która planuje już sadzenie kwiatów w doni-
cach na tarasie, gdzie panie chciałyby usta-
wić stolik i krzesła. – Kraków też nie od razu 
zbudowano – dodaje.

Sabina Horzela-Piskula

Jeszcze miesiąc temu się nie znały. Dziś mieszkają pod jednym dachem  
– trzy samotne rybnickie seniorki wprowadziły się do mieszkania  
w wyremontowanej przez miasto kamienicy przy ul. Bolesława Chrobrego 
13. Prowadzi je rybnicki Ośrodek Pomocy Społecznej. To pierwsze w regionie 
mieszkanie chronione dla seniorek, którym wiek i stan zdrowia utrudnia 
codzienne funkcjonowanie. Póki co lokatorki mówią wyłącznie o plusach 
nowego życia. – Dobrałyśmy się jak w korcu maku – przekonuje pani Krystyna.  

Felicja, czyli Felicita
– Jestem najstarsza. Nie mają wyjścia, mu-
szą mnie słuchać – śmieje się 86-letnia pani 
Felicja, która do niedawna wynajmowała 
kawalerkę na Dworku. W czasie pandemii 
przyjeżdżali do niej pracownicy rybnickiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Robili zakupy, 
przywieźli wodę, pomogli w formalnościach. 
– Kiedy pojawił się temat mieszkania chro-
nionego dla seniorek, od razu pomyśleliśmy 
o pani Felicji – mówi Katarzyna Torfińska 
z OPS-u, sprawująca pieczę nad mieszka-
niem. – Cieszę się, że mogę tutaj mieszkać. 
Jestem między ludźmi – mówi pani Felicja, 
która przyznaje, że jest bardzo towarzyska. 
Nie chciała zamieszkać u syna w Niemczech, 
bo nie mówi po niemiecku. – Przed pandemią 
jeździłam tam regularnie, ale nie mogłabym 
się tam odnaleźć. W Niemczach mam wnucz-
kę i 14-letnią prawnuczkę – opowiada. Praco-
wała w kilku miejscach: w wydziale oświaty,  
w księgowości, w sekretariacie SP nr 9, jeź-
dziła też z dziećmi na kolonie, a na emerytu-
rze dorabiała w świetlicy szkolnej. – Jestem 

– Czujemy się tutaj jak w domu – przyznają 
rybnickie seniorki. Od lewej: pani Krystyna 
i dwie panie Felicje (w środku Felicita) wraz 
z Katarzyną Torfińską z OPS-u, sprawującą 
pieczę nad mieszkaniem
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Seniorki spod dwójki



Ignacy rusza pełną parą!

8

więcej, pracować szybciej, bardziej wydajnie… Mięsień, który pozwo-
lił otworzyć nowy rozdział w historii ludzkości – mówi Gołosz. 
W maszynowni, która stanowi zarówno część techniczną, ale  
i narracyjną wystawy turysta może skorzystać z kilku pylonów 
wprowadzających w kontekst miejsca – kopalni Ignacy, Ryb-
nickiego Okręgu Przemysłowego oraz dziedzictwa prze-
mysłowego Rybnika i okolic. Dodatkowym stanowiskiem 
jest warsztat śląski, gdzie każdy może odgadywać, jak 
„po naszymu” nazywają się różne narzędzia.
Ale to jeszcze nie wszystko: wysoko nad maszyną 
zawieszono duży ekran, na którym wyświetlany 
jest film kostiumowy, pokazujący, w jaki sposób 
górnicy zjeżdżali szolą na dół oraz przedsta-
wiający historię kopalni od jej początków do 
zasypania szybu… 
Tak kończy się rozdział kopalni jako miej-
sca, w którym fedrowano, wydobywa-
no węgiel. Ale to nie koniec Ignacego, 
ale początek nowej historii…

PAROWOZEM  
ALBO PROTOTYPEM  
AUTA NA PARĘ…

Dlatego czas na część in-
teraktywną wystawy 
„Wiek pary”, którą urzą-
dzono w nadszybiu 
szybu Kościuszko (by tam dotrzeć, wracamy korytarzem w piwnicy 
do łącznika, skąd kontynuujemy spacer). 
W wielkiej hali nadszybia nowoczesność miesza się z industrial-
nym klimatem. – Zależało nam na tym, by zachować górniczy 
klimat tego miejsca. Tu, gdzie dziś działa nowoczesna, multime-
dialna wystawa, znajdowało się wielkie torowisko. Wyjeżdżały 
tu szybem wagoniki, które były kierowane do zakładu prze-
róbczego, który znajdował się w okolicach dzisiejszego dworca 
kolejowego. Na pamiątkę tego w kilku miejscach w posadzce 
osadzono szyby, pod którymi widać fragmenty torowiska – tłu-
maczy Gołosz.

Na początek zapomnijcie o swoim wyobrażeniu o Ignacym. Jeśli 
bywaliście tu wcześniej, może myślicie, że największą atrakcją jest 
wieża widokowa albo uśpiona maszyna parowa w maszynowi szybu 
Głowacki. To już nieaktualne! Możecie w ogóle tam nie zaglądać. Te-
raz wycieczkę trzeba rozpocząć w zupełnie innym miejscu – ukrytym 
za nowoczesnym wejściem z czarnej szyby łączniku między maszy-
nownią i nadszybiem szybu Kościuszko (do tego miejsca prowadzą 
pylony usytuowane m.in. na parkingu). W utrzymanym w industrial-
nym klimacie budyneczku znajduje się punkt informacji turystycznej, 
kasy oraz sklepik. 

POD WIELKIM BĘBNEM
Stąd rozpoczynamy zwiedzanie naszej nowej „kopalni atrakcji”. Tro-
chę jak kiedyś pracownicy obsługujący maszynownię idziemy krót-
kim korytarzem w jej podziemiach. Jeśli akurat nie pracuje ponad 
100-letnia maszyna parowa (będzie uruchamiana w piątek, sobotę  
i niedzielę), możemy zajrzeć pod olbrzymi bęben, na który nawijana 
jest  złota, cynkowana, stalowa lina wyciągowa o przekroju 46 mm, 
650 m długości i wadze ok. 5000 kg. Kolos robi wrażenie. – Być może 
to jedyne miejsce w Europie, gdzie można zobaczyć bęben maszyny 
wyciągowej od spodu – zauważa Marek Gołosz, dyrektor Zabytkowej 
Kopalni „Ignacy”, oprowadzający nas po kompleksie. 

SAPIE I BUCHA
Czas wyjść z piwnicy i zobaczyć prawdziwy skarb z czasów rewolucji 
przemysłowej, czyli pracującą nomen omen pełną parą maszynę pa-
rową z roku 1920 Linke-Hofmann-Werke AG – Breslau o mocy 1800 
(KM) koni mechanicznych. Ciężka, ogromna i jak w wierszu Tuwima 
sapie i bucha… Cudowna! – Maszyna parowa działa i pełni funkcję 
głównego eksponatu naszej wystawy „Wiek pary”. Od maszyny o 
napędzie parowym wszystko się zaczęło. Ona jest pierwowzorem, 
pramatką wszystkich działających dziś silników - elektrycznych czy 
spalinowych. Pierwszą maszyną była maszyna parowa i u nas w po-
staci maszyny wyciągowej można ją zobaczyć na chodzie! – mówi. 
Dodaje, że na Ignacym unikalna będzie nie tylko ona, ale cała opo-
wieść o historii pierwszej rewolucji przemysłowej, która wzięła się 
od silnika parowego. – Człowiek stworzył jakby dodatkowy mięsień, 
niebędący elementem jego organizmu, który pozwolił mu wydobywać 

230 lat temu powstała kopalnia Hoym, rozpoczynając wydobycie węgla kamiennego na ziemi rybnickiej. Stara 
gruba już nie fedruje… Od teraz wydobywana tu będzie wiedza i nauka! Na początek czerwca zaplanowano pełne 
otwarcie rybnickiego zabytku techniki wzbogaconego o zrewitalizowany kompleks nadszybia i maszynowni 
szybu Kościuszko. „Stara jak świat” maszyna wyciągowa buchnie parą przy akompaniamencie orkiestry górniczej,  
a nadszybie szybu Kościuszko ożywią multimedia. My odwiedziliśmy kopalnię Ignacy, „testując” nowe atrakcje, 
nim jeszcze ruszyła pełną parą. Chodźcie z nami…



Ale na posadzce wyświetlane są też obrazy z pro-
jektorów zawieszonych nad głowami. Prezentują po-
szczególnych wynalazców, którzy przyczynili się do 
powstania silnika parowego. By usłyszeć opowieść 
o naukowcu, turysta musi stanąć w odpowiednim 
miejscu, bezpośrednio pod projektorem. Głośnik kie-
runkowy sprawia, że tylko on słyszy głos narratora. 
Nadszybie ma mieć charakter bezobsługowy, po-
dobnie jak to ma miejsce w Centrum Nauki Koper-
nik w Warszawie. Turysta sam więc decyduje, w 
jakiej kolejności przetestuje każde ze znajdujących 
się tu stanowisk badawczych, ukazujących różne 
aspekty silnika parowego. Spodobają się młodzieży,  
bo przypominają trochę gry… Każdy może sprawdzić, 
jak pracuje np.  koło wodne – odpowiednio kierować 
strumieniem (prawdziwej) wody, by pracowało naj-
wydajniej. – W ten sposób uczymy o tym, jak ludzie 
eksperymentowali – czy lepiej, by woda padała na 
koło od góry, czy od dołu – zanim znaleźli optymalne 
rozwiązanie. To zajęło ludzkości kilka dziesięcioleci! 
– mówi Gołosz. 
„Gier”, a raczej stanowisk badawczych jest wiele… Na 
pewno spodoba się wszystkim „zabawa” w maszyni-
stę i uruchamianie lokomotywy parowej… 
Nie zdradzamy wszystkiego, by nie psuć zabawy, 
wejdźmy jeszcze tylko na chwilę do repliki samo-
chodu parowego wymyślonego przez Józefa Bożka, 
wynalazcę ze Śląska Cieszyńskiego, który w pierw-
szej połowie XIX wieku stworzył prototypowy pojazd, 
wykorzystujący silnik parowy. Niestety nie znalazł on 
wtedy żadnego zastosowania praktycznego. 
Co prawda replika stoi w miejscu, ale turysta wsia-
dając do „samochodu” może pojechać na wirtualną 
wycieczkę wyświetlaną na dużym ekranie…
– To interaktywna część wystawy. Oprócz teorii 
mamy praktykę – po każdym wprowadzeniu teo-
retycznym do wykonania jest zadanie praktyczne. 
Trochę jak w Koperniku, przy czym my cały czas za-
chowujemy narrację związaną z silnikiem parowym. 

Mamy do czynienia z wyspecjalizowanym centrum 
naukowym związanym z silnikiem parowym i pierw-
szą rewolucją przemysłową, która była skutkiem po-
jawienia się tego wynalazku – tłumaczy dyrektor.
Zwiedzanie kończy się na antresoli, z której naj-
lepiej można podziwiać pokaz maszyn parowych 
„jadących”po białej ścianie nadszybia. Wyświetlany 
film animowany pokazuje pojazdy, w których wyko-
rzystano silnik parowy. Zobaczymy tu lokomotywy, 
ale też np. Titanica. Bajka!
Bardziej dociekliwi na pulpitach znajdujących się na 
antresoli będą mogli jeszcze sprawdzić szczegóły 
techniczne przesuwających się po ścianie lokomo-
tyw. Jest trochę wiedzy do przyswojenia…
Po zaliczeniu wszystkich atrakcji można odpocząć  
w jednym z przerobionych na siedziska wozów gór-
niczych w nadszybiu albo już na zewnątrz – na de-
signerskich ławeczkach w „Parku Pary”.
Zielony teren, gdzie w ostatnich dniach nasadzono 
dodatkowo ponad 60 drzew, z bogatym placem zabaw 
i efektowną parującą fontanną to doskonałe miejsce 
odpoczynku dla mieszkańców Niewiadomia i całego 
Rybnika… 
Uśpiony ponad 20 lat temu Ignacy ożył, znów tętni 
życiem, a kolejne rozdziały jego historii jeszcze się pi-
szą. W niedalekiej przyszłości rybniczanie będą przy-
jeżdżać tu na obiad i lody. Ale planowana restauracja 
w energooszczędnym, nowoczesnym budynku, wy-
korzystującym OZE, to już zupełnie inna opowieść…

Aleksander Król
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FESTIWAL „RUSZAMY PEŁNĄ PARĄ” 
Szykujcie się na festiwal otwarcia Ignacego! 4 czerwca kunszt i wyob-
raźnia artystów zderzą się z zabytkową przestrzenią dawnej Hoymgruby.
Sobota 4 czerwca
12:00 – Teatr Gry i Ludzie. Parada Steampunkowa
12:15 – Teatr Barnaby „O rycerzu bez konia”
13:15 – Parada i pokazy kuglarskie
13:30 – Wesoły Cyrk Pana Pedrro (na zdj.)
14:00-19:00 – Teatr Delikates „Z głową w chmurach” (co pół godziny)
14:30 – Teatr Gry i Ludzie. Parada Steampunkowa
14:45 – Teatr Barnaby „Calineczka”
15:45 – Parada i pokazy kuglarskie
16:00 – Sambor Dudziński „Dźwiękowiązałka”
17:15 – Teatr Gry i Ludzie. Parada Steampunkowa
17:30 – Fundacja Sztukmistrze „Szafa Show!”
18:30 – Teatr Gry i Ludzie. Parada Steampunkowa
18:45 – Muzikanty „TANK”
19:30 – Parada i pokazy kuglarskie
19:45 – Sambor Dudziński „Dźwiękowiązałka”
21:00 – Finałowe variété z udziałem Teatru Gry i Ludzie, kuglarzy i pirotechniki
21:30 – Spektakl „Ślepcy” Teatru „KTO” (60 min)
22:45 – Pokaz fontanny parowej

W programie także: 
• wystawa „Wiek pary” w kompleksie szybu Kościuszko oraz pokazy maszyny 
parowej w promocyjnej cenie 50% (czyli 10,00 zł)
• strefa nauki i warsztatów kreatywnych dla dzieci i dorosłych
• przedpremierowa emisja filmu dokumentalnego „Ignacy, nasza kopalnia”
•strefa gastro i relaksu
•nocna iluminacja kompleksu Kościuszko od 21:00 do 1:00
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Dzieci są zachwycone. – Najbar-
dziej spodobało mi się na stano-
wisku „słyszenia kośćmi”. Trzeba 
było położyć łokcie na czarnych 
elementach i zatkać uszy, ale i tak 
słyszało się muzykę – mówi pod-
ekscytowany Jakub, uczeń Szko-
ły Podstawowej nr 2. – To trudne 
zadanie, bo nie widząc rąk, należy 
odrysować figurę, której odbicie 
widzi się w lustrze – wyjaśnia 
Maksymilian na kolejnym ekspe-
rymentalnym stanowisku SOWY. 
– Tutaj jest po prostu ciekawie. 
Można na przykład zrobić filmik, 
ale najpierw trzeba ułożyć ku-
kiełkę człowieka w różnych po-
zach i zrobić jej zdjęcia – mówią 
Martyna i Zosia ze SP nr 26. Lo-
kalne minicentrum nauki, które 
29 kwietnia otwarto na Hoymie 
w Niewiadomiu, składa się z kil-
kunastu stanowisk badawczych. 
Jest obrotowy stolik, krocząca 
sprężyna, znikokot czy idealna 

Wybuchowy Ignacy
1.100 dzieci z rybnickich szkół wzięło udział w Festiwalu Nauki, który 
odbył się 5 maja na Ignacym. Impreza miała przybliżyć uczniom nową 
atrakcję, czyli SOWĘ, ale też zachęcić ich do poszerzania wiedzy 
poprzez zabawę. Na zdj. stanowisko wrocławskiego Hydropolis.  

SOWA w kopalni 
To przestrzeń otwartego eksperymentowania. Tutaj nie ma 
źle czy dobrze wykonanych doświadczeń. To połączony 
z pewną formą zabawy, przygody i interakcji proces 
odkrywania praw przyrody w pigułce – mówi o powstałej 
w Zabytkowej Kopalni Ignacy SOWIE Robert Firmhofer, 
dyrektor Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Na terenie 
dawnej „Hoym-Gruby” w Niewiadomiu ruszyła Strefa 
Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności, czyli małe centrum 
nauki, które wykorzystuje najlepsze doświadczenia 
edukacyjne i wystawiennicze warszawskiego „Kopernika”.

w różnym wieku. W SOWIE jest 
też strefa ze stolikami, niepozor-
na, ale najbardziej frapująca, do 
której pasuje sprytne hasło: „My-
ślisz lepiej, niż myślisz”. Dlaczego? 
Bo można tam skonfrontować się  
z trudnymi wyzwaniami i wspól-
nie rozwiązywać zadania kon-
strukcyjne, logiczne i przyrod-
nicze. Ta twórcza przestrzeń  
i wszystkie eksponaty SOWY zo-
stały zaprojektowane i zbudowane 
w CNK. Potrafimy to robić – milion 
zwiedzających rocznie i ponad  
10 milionów od momentu otwarcia 
– jest tego dowodem – przekonuje 
Robert Firmhofer, dyrektor CNK. 
SOWA na Ignacym jest szó-
stą tego typu placówką w na-
szym kraju. Będzie ich 30. Dwie 
pierwsze powstały przed rokiem  
w Piotrkowie Trybunalskim  
i w pobliskim Raciborzu. – To 
wstęp do zaciekawienia zjawi-
skami przyrodniczymi – mówił 
w Rybniku Wojciech Murdzek, 
sekretarz stanu w Ministerstwie 
Edukacji i Nauki, który nie krył 
uznania dla rewitalizacji kopalni 
Ignacy. – Zwykle SOWA jest war-
tością wzbogacającą jakiś obiekt. 
Tutaj mamy odwrotną sytuację 
– Strefa powstała w miejscu po-
budzającym wyobraźnię, w któ-
rym można odkrywać historię 
techniki. Cieszymy się, że mo-
żemy dołożyć swoją cegiełkę do 
tego industrialnego dziedzictwa 
– mówił. 

BYĆ JAK IGNACY
Prezydent Piotr Kuczera jest prze-
konany, że SOWA doskonale uzu-
pełni ofertę Zabytkowej Kopalni 
„Ignacy” w Niewiadomiu, której 
rewitalizacja kosztowała blisko 
36 mln zł (21 mln zł z budżetu 
miasta, 14 mln zł z funduszy UE  

„JESTEŚMY  
W 230-LETNIEJ 
KOPALNI, KTÓRA  
JUŻ NIE FEDRUJE,  
ALE STAJE SIĘ POWOLI 
KOPALNIĄ WIEDZY  
I NAUKI”.

asymetria. Wszystkie stanowi-
ska zachęcają do samodzielnego 
eksperymentowania, odkrywania 
zjawisk i praw nauki. 

MYŚLISZ LEPIEJ,  
NIŻ MYŚLISZ
SOWA to wspólny projekt Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz Centrum Nauki 
Kopernik, który ma zwiększyć za-
interesowanie nauką, inspirować 
i rozbudzać kreatywność. Każde 
z 15 doświadczalnych stanowisk 
umożliwia zadanie dobrego py-
tania przyrodzie i uzyskanie na 
nie odpowiedzi. SOWA nie za-
stępuje szkoły, ale ją uzupełnia – 
mówi Robert Firmhofer i dodaje, 
że przekazane rybnickiej SOWIE 
eksponaty są uniwersalne i poma-
gają również dorosłym w ponow-
nym rozbudzeniu zainteresowania 
światem. – To przestrzeń dla całej 
lokalnej społeczności i turystów  

i 1 mln z budżetu państwa). – Dzię-
ki poczynionym inwestycjom każ-
dy znajdzie tu coś dla siebie: za-
równo młodsi, jak i starsi, nie tylko 
mieszkańcy Niewiadomia, ale też 
rybniczanie z pozostałych dziel-
nic oraz po prostu turyści – oce-
nia. O dobrej rozrywce i mądrym 
odpoczynku na Hoymie mówi też 
dyrektor Zabytkowej Kopalni „Ig-
nacy” Marek Gołosz. – Jesteśmy 
w 230-letniej kopalni, która już 
nie fedruje, ale staje się powoli 
kopalnią wiedzy i nauki. To nie 
przypadek, że SOWA znalazła się  
w miejscu, któremu patronuje 
posiadacz 40 patentów, elektro-
technik i chemik, budowniczy 
polskiego przemysłu chemicznego 
– Ignacy Mościcki. Mam nadzie-
ję, że dzięki SOWIE Rybnik zyska 
wkrótce cenionego naukowca  
i wynalazcę, zyska kolejnego Igna-
cego Mościckiego – mówił Marek 
Gołosz. 

Sabina Horzela-Piskula 

SOWA czynna jest od poniedziałku do 
piątku (8:00-16:00), soboty, niedziele 
(10:00-16:00). 
Bilet normalny 12 zł, ulgowy 8 zł 
(cennik i szczegóły na stronie: kopal-
niaignacy.pl/SOWA).  



HARCERZE W PLENERZE
Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ślady” 
i Śląskie Centrum Wolności i Solidarności zapraszają do udziału 
w III Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Niepodle-
głościowej „Śladami Niepodległości” (10-12 czerwca). Gwiazdą 
imprezy w Boguszowicach Starych będzie Janusz Radek.
Festiwalowe zaproszenie kierowane jest nie tylko do harcerzy  
i skautów z różnych organizacji harcerskich w kraju, ale też do osób 
spoza środowiska harcerskiego, do uczniów, młodzieży  
i dorosłych, solistów i zespołów muzycznych. Impreza ma być 
okazją do popularyzacji piosenek harcerskich, turystycznych  
i patriotycznych oraz manifestacji patriotyzmu. Występy oceniane 
będą w kategoriach harcerskiej i otwartej, a na najlepszych czekają 
nagrody rzeczowe. 
Festiwal piosenki harcerskiej i niepodległościowej odbędzie się 
na plenerowej scenie „Ogrodu Farskiego” (ul. Małachowskiego 18) 
w Boguszowicach Starych, gdzie 11 czerwca zaplanowano cało-
dniowe przesłuchania konkursowe, a o 18.30 – wręczenie nagród 
i występ laureatów. Sobotni wieczór zakończy (o 20.00) koncert 
charyzmatycznego wokalisty Janusza Radka z zespołem (wstęp 
na cały festiwal jest bezpłatny).  
W ramach festiwalu organizatorzy przygotowali też harcerską grę 
historyczno-terenową „Śladami niepodległości”, prezentacje sto-
isk i wystaw przygotowanych przez pasjonatów historii i grupy re-
konstrukcyjne oraz wycieczkę do Izby Pamięci Kopalni „Wujek”. Od 
piątkowego popołudnia (10.06) do niedzieli w „Ogrodzie Farskim”, 
będzie można biwakować, korzystając z własnych lub harcerskich 
namiotów (szczegóły festiwalu na stronie slady.org.pl).        (S)  
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Festiwal jest świętem Krainy Górnej Odry. – To pierwsze takie wydarzenie  
o zasięgu krajowym i transgranicznym w Subregionie Zachodnim Województwa 
Śląskiego. Motywem przewodnim jest oczywiście rzeka Odra, która swój bieg 
zaczyna właśnie w malowniczej Krainie Górnej Odry. W czasie pierwszej edycji 
festiwalu siedem samorządów przy współpracy z ośrodkami kultury i sportu oraz 
wieloma stowarzyszeniami zorganizowało wzdłuż rzek Odry i Rudy 87 wydarzeń 
gromadzących ponad 72 tys. uczestników, co jest ogromnym sukcesem niespełna 
dwuletniej marki turystycznej – Krainy Górnej Odry, której niezwykłe walory 
mieli okazję odkryć turyści i mieszkańcy – wyjaśnia Natalia Hołyk ze Związku 
Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 
w Rybniku. 
W czasie drugiej edycji festiwalu w naszym mieście nie zabraknie kolejnych „wod-
nych” imprez. Zaplanowano m.in. regaty w ramach Święta Rybnickiego Morza 
i tradycyjną mszę na wodzie, z przystani kajakowo-rowerowej „Aktywnych”  
w Stodołach wypłyną kajaki, harcerze z 6. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej za-
proszą do stanicy na piknik, a Małgorzata Płoszaj na spacer po mieście, którego 
tematem będzie oczywiście woda. Wielki finał odbędzie się na Ignacym, gdzie 
wystąpi zespół Śląsk oraz Krzysztof Respondek. A to tylko część atrakcji.     

AHOJ, ZAŁOGO!
Tak brzmi hasło II Festiwalu Górnej Odry (24-26 czerwca), który 
odbędzie się m.in. w Rybniku, Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim, 
Żorach i Jastrzębiu-Zdroju. W naszym mieście zaplanowano kilka 
imprez o tematyce wodnej, w tym regaty, spływ kajakowy i biesiadę 
szantową oraz finałowy koncert w Zabytkowej Kopalni „Ignacy”  
w Niewiadomiu. 

PIĄTEK, 24 CZERWCA 
STANICA 6. HARCERSKIEJ DRUŻYNY ŻEGLARSKIEJ
16.00-22.00 – (DJ Jac – muzyka szantowa, animacje dla dzieci 
i młodzieży, ognisko harcerskie; 17.00 – Dechovka Rybniczanka; 
18.30 – zespół Grafit; 20.00 – zespół Wagant). 

SOBOTA, 25 CZERWCA
WIEŻA WODOCIĄGOWA, UL. PROSTA
10.00-12.00 – Spacer szlakiem wodnym w Rybniku (prowadząca 
Małgorzata Płoszaj, pasjonatka historii miasta)

ZALEW RYBNICKI – OŚRODEK „KOTWICA”
Święto Rybnickiego Morza (12.00-15.00 – regaty jachtów; 13.00 
– pokaz psów ratowniczych; 14.00 – „Bezpieczne wakacje” – 
pokazy i prelekcje; 15.00 – prezentacja sprzętu motorowodnego; 
15.30 – próby czasowe na skuterach wodnych / deski SUP / 
żegluga dla każdego jachtem żaglowo-motorowym; 17.00 – 
dekoracja zawodników; 18.00 – biesiada żeglarska)

PRZYSTAŃ KAJAKOWO-ROWEROWA „AKTYWNI” 
Spływ kajakowy (zapisy, 13.00 – zbiórka i szkolenie; 14.00 – 
spływ; 18.00 – biesiada szantowa)

KĄPIELISKO RUDA
22.00 – XII PKO Rybnicki Półmaraton Księżycowy + Nocna 
dycha

NIEDZIELA, 26 CZERWCA 
ZALEW RYBNICKI – OŚRODEK „KOTWICA”
12.00 – Msza na wodzie

BULWARY NAD NACYNĄ
10.00-15.00 – Letnia strefa (w programie m.in. akademia bez-
piecznego rowerzysty, akademia aktywności, warsztaty jazdy 
na rolkach, parkour, stoisko animacyjne, wystawa fotograficzna, 
aktywna rekreacja z MOSiR-em, konkursy)

ZABYTKOWA KOPALNIA „IGNACY” W NIEWIDOMIU 
Finał Festiwalu Górnej Odry 2022 (15.30 – zespół Molly Malone‘s 
z Mazur; 16.00 – Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”; 17.30 – Krzysztof 
Respondek i goście; 18.00 – Rafał Kozik & Przyjaciele; 19.50 – 
Ogłoszenie wyników na „Piwny Smak Lata 2022”; 20.00 – kon-
cert gwiazdy wieczoru – Smolasty; 21.00 – zabawa DJ SIMON 
BIZON oraz Industrial Laser Show)
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ŚWIERKLANIEC TĘTNI ŻYCIEM
Świerklaniec znów tętni życiem, muzyką, śpiewem i radosnymi głosami biesiadujących! W czwartek  
12 maja, po ponad roku od katastrofy budowlanej oficjalnie otwarto restaurację InoWino w odbudowanej, 
historycznej kamienicy, której ściana frontowa runęła na rybnicki deptak 18 marca 2021.

Pamiętacie? Około południa zawyły 
wtedy syreny, a chwilę później nie można 
było już wejść na ulicę Sobieskiego, bo każ-
dy z wlotów, od ulic Łony, św. Jana i rynku, 
grodziły radiowozy. Mieszkańcy z dale-
ka obserwowali rumowisko i strażaków z 
psami przeszukujących zgliszcza, a potem 
od zawalonego Świerklańca rozpoczynały 
swoje serwisy informacyjne wszystkie tele-
wizje w kraju. Na szczęście nikt nie zginął,  
ale wydawało się, że to koniec historii jednej  
z najpiękniejszych i najważniejszych kamienic  
w dziejach miasta.

- To był szok. Nie wiedziałem, co bę-
dzie. Ale wiedziałem, że Świerklaniec musi 
być. Zawsze był. Kiedyś przy zacnym trun-
ku siadali tu nasi dziadkowie i  podziwia-
li walkę boksu, zasiadały też babcie, które 
przychodziły na „fajfy”, a na scenie śpiewał 
Mieczysław Fogg. Nie zawsze było dobrze. 
Świerklaniec przechodził różne koleje losu, 

ale wszystko przetrwał. Wielu nie wierzyło, 
że uda się go odbudować, ale też mnóstwo 
osób nam kibicowało. Czuliśmy duże wspar-
cie ze strony rybniczan, którzy przychodzili 
pod ten budynek z nostalgią. To dodawało 
nam siły. Świerklaniec nie powstałby bez wa-
szej pomocy – dziękował ze sceny Grzegorz 
Piechaczek, od 2019 roku właściciel odbudo-
wanej kamienicy. 

Teraz, jak żartuje Paweł Nowak, który 
w nowym Świerklańcu urządził restaurację 
InoWino, jest tu „Hameryka”. Na piętrze, 
gdzie w ostatnim czasie mieściła się m.in. 
sala bilardowa czy sklep z ciuchami, ryb-
niczanie będą celebrować teraz piękne ko-
munie i wesela. Na parterze, gdzie dawniej 
było dosyć ponuro i ciemno, powstała pełna 
słonecznego światła restauracja, w której 
nowoczesny design miesza się z historią.

– Przeżyliście swoje, ale jak się okazuje, 
nie ma tego złego… – zagadujemy nieśmiało. 

– To prawda. Teraz wszystko jest tu 
nowe, wymienione zostały stropy. Dwa lata 
temu nie myślałem, że to wszystko będzie 
tak super wyglądało – potwierdza Paweł 
Nowak. Przyznaje, że 18 marca 2021 roku, 
gdy na deptaku unosił się jeszcze kurz  
z zawalonej kamienicy, nie wiedział, czy się 
nie wycofać. – Jeszcze tego samego dnia 
zadzwonił do mnie właściciel budynku i po-
wiedział, że chce to odbudować, ale daje mi 
wolną rękę. Potrzebowaliśmy trochę czasu, 
by się namyślić. Poszliśmy na spacer z żoną 
i uznaliśmy, że trzeba to wziąć – wspomina. 
Był też znak – mówi z przymrużeniem oka 
– bo gdy jechał do Bytomia odebrać blaty 
stołów, na pierwszym tam rondzie zobaczył 
kierunkowskaz „Świerklaniec”. Nie mógł 
pojechać w inną stronę…

– Jestem dumny z tego, co udało się stwo-
rzyć. Zrobiliśmy kawał dobrej roboty i chciał-
bym się tym chwalić. Życzę państwu pięknego 
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Świerklaniec odegrał ważną rolę w 
dziejach Rybnika. Nie czuła Pani presji  
w związku z historią tego miejsca? 
Jestem osobą, która się nie stresuje, dlate-
go nie czułam presji. Paweł Nowak mi za-
ufał i dał wolną rękę, dzięki czemu miałam 
olbrzymią frajdę, projektując ten budynek. 
Od początku wiedziałam, że chcę zachować 
wszystko, co się wiąże z historią Świerklań-
ca. Pamiętam, że gdy pierwszy raz przyje-
chałam do tej kamienicy, zauważyłam pięk-
ne, stare drzwi, na których była wizytówka 
z napisem „pani Słonina” i stara skrzynka 
pocztowa. Powiedziałam wówczas Pawłowi, 
że chcę wszystkie te stare drzwi zostawić, 
że absolutnie ich nie wyrzucamy, tylko za-
chowujemy. Od samego początku wiedzia-
łam też, że te drzwi pojawią się w głównym 
miejscu, czyli na klatce schodowej. Dookoła 
nich, jakby w pigułce, wypisaliśmy zdarzenia 
z historii Świerklańca. Oczywiście nie moż-
na było tam wszystkiego ująć, ale chciałam, 
by była tam informacja np. o sali sądowej, 
która kiedyś znajdowała się w tym miejscu, 
a niewielu mieszkańców o tym wie. Mieli-
śmy też zachowany stary projektor kinowy 
ze Świerklańca, ale niestety podczas kata-
strofy zaginął, dlatego w tylnej sali mamy 
tylko stare szpule filmowe, które udało nam 
się zdobyć na pchlim targu. Staraliśmy się 
zachować klimat tego miejsca. To też udało 
się zrobić dzięki starej cegle, którą odzyska-
liśmy. Tu kolejny ukłon do Pawła i całej ekipy 
InoWino, która własnymi rękami odkuwała, 
czyściła oraz impregnowała cegłę. Myślę,  
że robi fajny efekt. Staraliśmy się nie nisz-
czyć tego, co tam było, a dołożyć swoje.

Bagaż historii jest pomocny czy łatwiej 
projektuje się od zera?
Gdy ma się do dyspozycji taką kamienicę 
i takie rzeczy, które zastaliśmy w Świer-
klańcu, to wszystko idzie jak układanka. 
Nie trzeba robić żadnych dziwnych rzeczy. 
Wystarczy poczuć to miejsce i pokazać to,  

co człowiekowi w duszy gra. Niestety czasa-
mi jako projektanci wnętrz musimy dosto-
sować się do oczekiwań klientów. Tutaj było 
inaczej: to kamienica jakby swoim pięknem 
i historią narzuciła to, co trzeba było zrobić.

W ubiegłym roku o Świerklańcu głośno 
było w całej Polsce. Teraz znów się mówi 
o tym, jak odbudowano kamienicę, o jej 
nowych wnętrzach… Na pewno dobry roz-
głos się przyda…
Nie ma tego złego, co by na dobre nie wy-
szło. Może powiem rzecz niepopularną, ale 
w Świerklańcu były stare stropy, które nie 
wiadomo jak by się zachowały z biegiem 
czasu. Stała się okropna rzecz – katastrofa 
budowlana. Dobrze, że nikomu nic się nie 
stało, ale właściciel odbudował kamienicę 
1:1. Ona naprawdę była w bardzo złym stanie  
w środku i wymagała gruntownego remontu. 
Próbowano stropy wymieniać i ściana runę-
ła. Niestety. Ale budynek został odbudowany 
i teraz jest bezpiecznie i pięknie. Oczywiście, 
że wolałabym, by zabytki i to tak piękne jak 
Świerklaniec były w takiej formie, by nie 
trzeba było tworzyć replik ściany frontowej, 
ale stało się, co się stało i nie ma co nad tym 
dywagować.

To najważniejsza realizacja w dotychcza-
sowej Pani karierze?
Trudno powiedzieć. Przede mną jeszcze 
wiele realizacji. Projektuję teraz bardzo ład-
ny obiekt w okolicach Rybnika, w Rudach, ro-
biłam m.in. hotel Laskowo, Dąbrówkę, tylko 
to były rzeczy nowe. Te realizacje nie miały 
historycznej otoczki. Na pewno była to pra-
ca najbardziej bliska mojej duszy. Miałam to-
talny luz podczas projektowania, bo Paweł 
powiedział: „róbta, co chceta”. Bawiłam się 
doskonale projektując wnętrza Świerklańca. 
Zresztą, jak tu się nie bawić doskonale z Ino-
Wino? [Śmiech].

Rozmawiał Aleksander Król

wieczoru, a sobie – by to miejsce było 
pełne życia, śmiechu, dobrego jedze-
nia i by każdy z was zostawił w nim 
dobre wspomnienia – mówił do za-
proszonych gości Paweł Nowak.

Wśród nich był m.in. prezydent 
Rybnika Piotr Kuczera. – Dla mnie 
Świerklaniec to historia Rybnika. 
Miejsce związane z miastem nieroz-
łącznie, przeżycia wielu pokoleń na 
niwie kulturalnej, miejsce spotkań, 
które zawsze stanowiło o esencji cen-
trum. Ostatnio miałem okazję roz-
mawiać z panią Lidią Grychtołówną 
na temat Świerklańca. Ona miała tu 
swój pierwszy koncert i bardzo cie-
pło wspomina to miejsce, jako bardzo 
ważne na mapie Rybnika, gdzie istot-
na była nie tylko kuchnia, napoje, ale 
element spotykania się, kultury Ryb-
nika. I dziś mam nadzieję, że te lata 
świetności powrócą w nowej odsło-
nie, cieszę się, że udało się po bardzo 
wielu trudnościach przywrócić ten 
lokal do życia. Mamy fantastyczne 
miejsce spotkania na wielu płaszczy-
znach – mówił nam Piotr Kuczera.

Tych płaszczyzn ma być tu jesz-
cze więcej, bo w planach jest m.in. 
ogródek letni w pasażu, a w przy-
szłości może i hotel na wyższych 
kondygnacjach…

Aleksander Król

HISTORIA 
PODPOWIEDZIAŁA 
CO ROBIĆ
Rozmowa z Magdaleną Seydą, 
projektantką wnętrz Świerklańca
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Розбираємось у деталях оформлення та отри-
мання допомоги.
Як повідомляє заступниця міністра внутрішніх 
справ України Мері Акопян, станом на 19 трав-
ня понад 5 мільйонів українців були вимушені 
тікати від розв’язаної Росією війни до країн Єв-
ропейського Союзу. Значна кількість воєнних 
біженців вибрали місцем свого тимчасового 
прихистку Польщу, яка своєю чергою люб’язно 
та тепло зустріла сусідів. Польща також стала 
місцем, де багато міжнародних компаній та 
організацій надають свою допомогу. Однією з 
таких організацій стало Управління верховного 
комісара ООН у справах біженців. 
Подати запит на допомогу від УВКБ ООН у роз-
мірі 700 злотих на першу особу з сім’ї, яка є за-
явником та 600 злотих на кожного наступного 
члена родини (максимум 4 члени сім’ї)  мож-
на, якщо хоча б один із членів родини в’їхав  
в Польщу 24 лютого 2022 року або після цієї 
дати. Сім’я, як повідомляється на сайті органі-
зації, означає: дорослий, подружжя або цивіль-

ний партнер та діти віком до 18 років. Інших по-
внолітніх членів родини також можна вказати  
в запиті, але реєструватимуть їх окремо.
Першим кроком в отриманні допомоги є етап 
призначення зустрічі в одному з центрів реє-
страції. Робиться це за допомогою онлайн-фор-
ми, посилання до якої можна знайти на інтер-
нет-сторінці організації. Після відправлення 
анкети форма автоматично оновиться, що оз-
начатиме успішну реєстрацію вашої заявки. На-
ступним кроком буде очікування СМС повідом-
лення з вільною для зустрічі датою та адресою, 
куди слід звертатись. Після отримання СМС по-
відомлення Ви повинні з’явитись за вказаним 
місцем у вказаний час. При собі необхідно мати 
паспорт (як альтернатива посвідчення особи, 
або інший документ, який підтверджує особу), 
будь-який документ, який підтверджує дату ва-
шого в’їзду в Польщу, а також у кожної дорослий 
особи повинен бути свій власний польський 
номер мобільного телефону.  У зв’язку з вели-
кою кількістю охочих отримати допомогу час 

очікування може бути 
довгим, але враховуючи, 
що кількість центрів реє-
страції стрімко збільшу-
ється, організація прагне 
скоротити цей час. 
Після пройденої реєстрації Ви отримаєте осо-
бистий номер BLIK, за допомогою якого можна 
зняти вказану в повідомлені суму. Гроші потріб-
но зняти протягом 7 днів однією транзакцією. 
Через місяць Ви отримаєте новий номер BLIK  
і зможете зняти готівку повторно. У разі появи 
проблем з банкоматами потрібно звертатись за 
номером 61 856 52 66.
Наразі центри реєстрації працюють в 7 містах, 
з яких найближчим від Рибника є центр в Кра-
кові. Як інформує УВКБ ООН незабаром такі 
центри відкриються і в інших містах Польщі, 
тому за цією інформацією, але також за бага-
тьма іншими важливими інформаціями, варто 
слідкувати на офіційній інтернет-сторінки ор-
ганізації.                                 Mykhailo Solovienko

ФІНАНСОВА ДОПОМОГА УВКБ ООН ДЛЯ ВОЄННИХ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudnił grupę Ukrainek miesz-
kających obecnie w ośrodku Olimpia w Kamieniu. Już na początku 
kwietnia zatrudniono Elenę i Lenę do pracy w swoistym „centrum 
przesiadkowym”, które miasto urządziło w sali gimnastycznej daw-
nego gimnazjum przy ul. Górnośląskiej w Niedobczycach. Na ko-
lejną propozycję pracy odpowiedziało 18 kobiet w różnym wieku, 
którym zlecono uporządkowanie ścieżek pieszo-rowerowych wokół 
stawów w Kamieniu. Najpoważniejsze było jednak kolejne zlecenie – 
wyczyszczenie blisko 9 tys. krzesełek na Stadionie Miejskim przy ul. 
Gliwickiej, na stan których zwrócili wcześniej uwagę oburzeni kibice 
żużlowców. Niemal przez cały maj Ukrainki szorowały je po cztery 
godziny dziennie. – Panie są pracowite, rzetelne i uśmiechnięte – 
mówi krótko dyrektor MOSiR-u Rafał Tymusz, który nie wyklucza 
zaangażowania Ukrainek do prac porządkowych na terenie dzielni-
cowych obiektów MOSiR-u. Z czasem okazało się, że wspomniana 
Elena, która z dwójką dzieci mieszka w Olimpii, jest zdolnym grafi-
kiem komputerowym. Na swoim koncie ma już więc pierwsze prace 
wykonane na zlecenie MOSiR-u.
Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku, obecnie jest  
w nim zarejestrowanych 84 bezrobotnych Ukraińców przebywających  
w naszym mieście. Tymczasem od początku wojny w Ukrainie do urzę-
du wpłynęło 296 powiadomień o zatrudnieniu obywateli tego kraju.

(WaT)
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14 MiastoRazem z Ukrainą

W wyniku agresji Rosji na Ukrainę i zbombardowania infrastruktury 
wodociągowej dziesiątki tysięcy mieszkańców podkijowskich miej-
scowości zostały pozbawione dostępu do wody pitnej. Zniszczenia 
w Irpieniu, Buczy, Hostomelu i Worzelu objęły również miejski tabor 
pojazdów komunalnych, dlatego Rybnik, odpowiadając na prośbę 
mera Irpienia, przekazał najpierw ukraińskiemu miastu ciężarów-
kę do transportu wody. W ślad za jelczem, w maju z Rybnika na 
Ukrainę ruszył osobowo-dostawczy ford z pomocą humanitarną, 
przygotowaną we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powia-
tów. – Sytuacja w podkijowskich miastach wciąż jest dramatyczna 
– są problemy z brakiem prądu, gazu, wody, dostępem produktów 
spożywczych i leków, nie działa kanalizacja – tłumaczy prezydent 
Rybnika Piotr Kuczera, który jako przewodniczący ŚZGiP jeszcze  
w kwietniu zainicjował wśród śląskich samorządów zbiórkę dodatko-
wej pomocy rzeczowej dla ukraińskich miast. – Nie jesteśmy, bo nie 
możemy, być obojętni wobec ogromu potrzeb naszych ukraińskich 
przyjaciół – dodaje prezydent. Rybnicki ford do Irpienia przywiózł 
niezbędną pomoc, m.in. agregaty prądotwórcze, kuchenki gazowe, 
leki, materiały opatrunkowe, koce, śpiwory. Oba przekazane Ukrainie 
samochody – jelcz z 2000 roku oraz ford z 2004 pochodzą z taboru 
Rybnickich Służb Komunalnych. Na wniosek prezydenta uchwałę  
w sprawie przekazania samochodów rybniccy radni podjęli na kwiet-
niowej sesji rady miasta.                                                                    (AK)

SAMOCHODY Z RYBNIKA W IRPIENIU I BUCZY 

MOSIR ZATRUDNIŁ UKRAINKI



Bynajmniej nie przyjechali na gotowe. 
Ekipa budowlańców z Ukrainy, która remon-
towała dla nich mieszkanie w Rybniku, poje-
chała na wojnę. Na szczęście został „majster” 
Andriej Nowikow wolontariusz z „28. Dziel-
nicy”, która zrzesza społeczność ukraińską 
w mieście, bo z przebudową byłoby ciężko…

– Teraz są tu trzy pokoje, ale spróbuje-
my zrobić cztery – pokazuje mapkę Bashir, 
21-letni syn Noluddena Sharifi, kierowcy wo-
żącego dawniej przedstawicieli polskiej misji 
w Afganistanie i Polskiej Akcji Humanitarnej.

Panowie przyznają, że w wyburzaniu 
ścian, wymianie okien i kładzeniu paneli nie 
mają dużego doświadczenia. – Czasem ma-
lowałem pokoje w swoim domu w Kabulu, ale 
na budowlance się nie znam, jestem kierow-
cą – uśmiecha się Afgańczyk. 

Pomożemy. Mariusz Wiśniewski, radny  
i społecznik ze Stowarzyszenia „17-tka”, któ-
ry zainicjował sprowadzenie Afgańczyków 
do Rybnika i w nocy 14 maja przywiózł ich 
tu z obozu dla uchodźców w Lubelskiem,  

załatwił im już skądś „arbaje”. – Niech napi-
szą tylko rozmiary butów i T-shirtów – prosi. 

Ksiądz Marek Bernacki, proboszcz ba-
zyliki, skrzykuje wiernych do pomocy przez 
Facebooka – „trzeba wypłytkować im pod-
łogę. Oni mogą pomóc, ale musi być facho-
wiec. Kto pomoże? Ufam, że jak przy pomocy 
Ukrainie, tak i tu ktoś się znajdzie” – pisze 
„farorz Antoniczka”, a wielu udostępnia. 

– Mieszkańcy Rybnika są bardzo po-
mocni. Bardzo dobrze nas traktują. Jeste-
śmy im za to bardzo wdzięczni, dziękujemy 
za wszystko – mówi Noludden Sharifi i do-
rzuca po polsku „dziękuję”. Zna też parę in-
nych słów i zwrotów – np. „Ile to kosztuje?”. 
Poradzi kupić chleb w rybnickiej piekarni… 

Zanim zostali ewakuowani z opanowa-
nego przez talibów Kabulu, trochę słyszeli 
o Polsce w taksówce albo wojskowej kanty-
nie. Wszak pracowali z naszymi. Noludden 
był kiedyś nawet na wycieczce w Warsza-
wie, a Hamidullah mocno zaprzyjaźnił się  
z jednym z polskich oficerów. To on, 5 dni 

po okupacji Kabulu przez talibów, zadzwonił 
do Afgańczyka. – Mój przyjaciel, wspaniały 
człowiek, wiedział, że nie możemy tam zo-
stać. Jako emerytowany oficer zapropono-
wał, że ewakuuje mnie i moją rodzinę. Dał 
mi czas do namysłu. Po dwóch dniach by-
łem gotowy. Niedługo później zadzwonili do 
mnie z ambasady polskiej w Indiach, prze-
słali mapę z lotniskiem, na którym wyląduje 
polski samolot. Poprosili, byśmy nie zabierali 
niczego… – opowiada nam Afgańczyk. Całe 
swoje dotychczasowe, dobre życie spakowali 
do dwóch małych plecaczków. 

– Wszystko, na co pracowałem przez 
lata, straciłem. Nie mogliśmy w to uwie-
rzyć, do teraz nie możemy. Ale dostaliśmy 
nową szansę i nie zamierzamy jej zmarno-
wać – mówi Hamidullah. Panowie mówią,  
że są teraz „Polish guys”, że chcą być dobry-
mi rybniczanami. W środę 18 maja Hamidul-
lah zapisał swojego najmłodszego syna do 
jednego z rybnickich przedszkoli. Dzieciak 
pewnie szybko nauczy się polskiego…

– Da radę. Inne przedszkolaki też mu-
szą się wszystkiego nauczyć od podstaw. Mój 
synek jest fajnym chłopakiem, lubi się bawić  
z innymi dziećmi – mówi Hamidullah.

Rybnik w porównaniu z Kabulem  
to małe miasteczko. Nie za małe? – zagaduje-
my. – Kabul jest ogromny, zatłoczony. Ja lubię 
ciche, spokojne miejsca. Dlatego gdy po raz 
pierwszy w zimie przyjechaliśmy do Rybnika 
i zobaczyłem to piękne miasto, od razu po-
wiedziałem Mariuszowi, że tu zostajemy. Tu 
jest szkoła dla moich dzieci, praca dla mnie  
i dom – nic więcej nie potrzebujemy – mówi.

Aleksander Król

15Miasto

Dobro powraca. 
Afgańczycy w Rybniku
Dobro powraca. Gdy robisz coś dobrego dla kogoś, pomagasz mu, nie pytając 
o nic w zamian, to pewnego dnia otrzymasz to samo. Tak było ze mną.  
W Afganistanie wspierałem polskich żołnierzy, którzy przybyli do mojej 
ojczyzny wspierać naszych ludzi. Pomagałem im najlepiej jak potrafiłem  
i teraz dostaję to samo, tu w Rybniku – mówi nam Hamidullah Hamid, żołnierz, 
który przed talibami musiał uciekać z Kabulu i właśnie zamieszkał w Rybniku 
razem ze swoją żoną i czterema synami oraz drugą rodziną z Afganistanu.
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Noludden Sharifi  
i jego syn Bashir  
w ciuchach robo-
czych i Hamidullah 
Hamid, który właś-
nie wrócił z przed-
szkola, do którego 
zapisał swojego syna



1.06 ŚRODA
15.00  Halo! Rybnik: Dzień Dziecka – malowanie 

buziek,studio plenerowe Radia 90, 
warsztaty szycia dla dzieci i bicie rekordu 
w liczbie osób jednocześnie puszczających 
bańki mydlane (17.00).

16.00  Park Osiedlowy w Boguszowicach 
Osiedlu: Piknik z okazji Dnia Dziecka (strefa 
malucha, zabawy, warsztaty artystyczne  
i dmuchańce).

17.00  Klub Kultury Harcówka (ul. Zakątek 
19): „Nasz kolega Pinokio” – premiera 
przedstawienia dla dzieci w wykonaniu 
teatru dziecięcego Rozróba.

2.06 CZWARTEK
16.30  Dom Kultury w Niewiadomiu: Kopalnia 

Fantazji – warsztaty dla dzieci. 

3.06 PIĄTEK
16.00  Halo! Rybnik: „Akwarelowe impresje” – 

wernisaż prac grupy Impresja działającej 
przy Uniwersytecie III Wieku.

16.00  Dom Kultury w Chwałowicach: Dzień 
Dziecka w ogrodzie społecznym (zabawy 
taneczno-ruchowe i koncert zespołu 
Czereśnie – 18.00).

17.30  Teatr Ziemi Rybnickiej: „Boeing Boeing” – 
spektakl komediowy. 

18.30  Dom Kultury w Boguszowicach: Silnik 
Poezji – Ryszard Grajek. 

4.06 SOBOTA
11.00  Biblioteka główna: „Tu czytamy” (warsztaty 

literacko-plastyczne dla dzieci).
Od 12.00 Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” w Niewiadomiu: 

„Ruszamy pełną parą” – otwarcie kompleksu 
Szybu Kościuszko (uruchomienie maszyny 
parowej, otwarcie wystawy „Wiek pary”, 
parada steampunkowa, warsztaty, spektakl 
„Ślepcy”). 

14.00  Zespół Szkół nr 5 (ul. Rymera 24): 
„Powróćmy jak za dawnych lat” – piknik 
(występ zespołu Fuzja, koncert ukraińskiej 
formacji Czornobrywc’i, loteria fantowa).

16.30  Dom Kultury w Boguszowicach: Galeria 
pod Oknem – wystawa prac plastycznych 
uczestników zajęć pracowni malarstwa  
i rysunku. 

17.00  Dom Kultury w Boguszowicach: Scena 
Małego Widza – „Laboratorium” – spektakl 
Teatru Nandu. 

18.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: Opera & balet  
w kinie: „Halka” Stanisława Moniuszki. 

6.06 PONIEDZIAŁEK
11.30  Teatr Ziemi Rybnickiej: „Seniorze, weź 

głęboki oddech” – spotkanie oddechowo-
relaksacyjne dla starszych. 

7.06 WTOREK
19.00  Klubokawiarnia Żółty Młynek: „Camino 

Rowelove – 3350 km rowerem przez 
Europę...” – prelekcja Piotra Czyszpaka w 
ramach cyklu „Podróżniczy Żółty Młynek”.

8.06 ŚRODA
16.30  Halo! Rybnik: „Środa z Wytrychem” – 

okazja do prezentacji własnej twórczości 
w ramach Wolnej Inicjatywy Artystycznej 
„Wytrych”.

 
9.06 CZWARTEK
10.30  Biblioteka w Paruszowcu-Piaskach: 

Spotkanie z książeczką – zajęcia 
animacyjne dla dzieci.

18.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: „Wielkie Dzieła 
– Młodzi Wykonawcy” – koncert 
Filharmonii Rybnickiej pod dyr. Sławomira 
Chrzanowskiego. 

10.06 PIĄTEK
17.00  Dom Kultury w Boguszowicach: „Gala 

muzyczna – pianino” – podsumowanie 
roku pracy uczestników zajęć.

17.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: Gala uczniów 
Szkoły Muzycznej Yamaha (dzieci młodsze 
oraz starsze i młodzież). 

11.06 SOBOTA
Od 8.00 Deptak: Jarmark staroci i rękodzieła. 
9.00  Biblioteka na Paruszowcu-Piaskach: 

„Odjazdowy bibliotekarz” – 9. rajd 
rowerowy.

9.00  Halo! Rybnik: Spotkanie numizmatyków. 
Od 10.00 Ogród Farski w Boguszowicach Starych (ul. 

Małachowskiego 18): Ogólnopolski  Festiwal  
Piosenki Harcerskiej i Niepodległościowej 
„Śladami Niepodległości” – przesłuchania, 
gra historyczno-terenowa, występy 
laureatów festiwalu (18.30), o 20.00 
koncert Janusza Radka.   

11.00  Biblioteka główna: „Tu czytamy” – 
warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci.  

16.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: „Rybnickie święto 
tańca” – gala taneczna Studia Tańca 
„Vivero”. 

12.06 NIEDZIELA
16.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: „Szalone nożyczki” 

– spektakl w doborowej obsadzie 
aktorskiej. 

13.06 PONIEDZIAŁEK 
18.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Gala 

muzyczno-taneczna (podsumowanie 
roku pracy uczestników zajęć).  

14.06 WTOREK
17.00  Halo! Rybnik: „Rodzicu nie panikuj!” 

– spotkanie z Patrykiem Kaworkiem, 
ratownikiem medycznym o opiece nad 
dzieckiem. 

19.00  Klubokawiarnia Żółty Młynek: „Hawaje 
– w poszukiwaniu siebie” – prelekcja 
Agnieszki Kwiatkowskiej w ramach cyklu 
„Podróżniczy Żółty Młynek”.

15.06 ŚRODA
17.00  Biblioteka główna: Dyskusyjny Klub Książki 

– „Kierunek zwiedzania” Marcina Wichy.
18.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: Dni Rybnika – 

„Rybnik w akwarelach” – wernisaż wystawy 
malarstwa rybniczanki Brygidy Przybyły. 

17.06 PIĄTEK
Od 9.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Dni Rybnika – 

XXXI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr 
Dętych „Złota Lira” – przesłuchania 
konkursowe. 

Od 15.00 Rynek: Dni Rybnika – X X XI 
Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych 
„Złota Lira” – prezentacje artystyczne 
orkiestr dętych oraz mażoretek z Polski, 
Słowacji, Ukrainy i Węgier. 

18.00  Muzeum: Dni Rybnika – „Jej portret” 
– spotkanie z Hanną Bakułą, malarką i 
pisarką o jej przyjaźni z Agnieszką Osiecką. 

18.00  Kampus: Dni Rybnika – koncerty zespołu 
De Mono oraz Maryli Rodowicz (20.00). 

19.00  Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada 
Fajnych Filmów. 

18.06. SOBOTA
Od 9.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Dni Rybnika – 

XXXI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr 
Dętych „Złota Lira” – przesłuchania 
konkursowe. 

19.06 NIEDZIELA
10.30  Bazylika: msza odpustowa.
12.00  Plac Jana Pawła II (Bazylika): Papieski Rajd 

Rowerowy (szczegóły MOSiR Rybnik).
16.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: Dni Rybnika: 

XXXI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr 
Dętych „Złota Lira”– koncert galowy. 

20.06 PONIEDZIAŁEK
11.30  Teatr Ziemi Rybnickiej: Seniorze, weź 

głęboki oddech – spotkanie oddechowo-
relaksacyjne dla osób starszych. 

21.06 WTOREK
19.00  K l u b o k aw i a r n i a Żó ł t y M ł y n e k : 

„Nieturystyczny Egipt – przygoda poza 
utartym szlakiem” – prelekcja w ramach 
cyklu „Podróżniczy Żółty Młynek”

22.06 ŚRODA
18.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: „Zaczarowany 

świat muzyki” – koncert symfoniczny  
w wykonaniu Szkoły Szafranków. 

23.06 CZWARTEK
20.00  Dom Kultury w Niedobczycach: Marcin 

Zbigniew Wojciech – stand-up. 

24.06 PIĄTEK
Od 16.00 Festiwal Górnej Odry – w programie 

trzydniowego festiwalu: koncerty, 
animacje i spotkania (szczegóły na str. 11).

17.00  Halo! Rybnik: „Tęcza jako zjawisko 
pogodowe” – wernisaż wystawy 
fotograf icznej Aleksandra Frosa  
z Sympatycznego Klubu Fotograficznego.

19.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: Stare Dobre 
Małżeństwo – koncert. 

25.06 SOBOTA
Od 16.30 Dom Kultury w Boguszowicach: Gala 

taneczna balet & jazz (podsumowanie 
sezonu). 

26.06 NIEDZIELA
12.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: „Pieski na tropie 

przygody!” –  spektakl dla dzieci. 
15.00  Halo! Rybnik: Niedziela z grami bez prądu 

– planszówki i gry karciane. 

27.06 PONIEDZIAŁEK 
11.30  Teatr Ziemi Rybnickiej: Festiwal Szczęścia 

– joga śmiechu. 

28.06 WTOREK
17.00  Halo! Rybnik: Festiwal Szczęścia – 

warsztaty gry na bębnach. 

30.06 CZWARTEK
16.00  Biblioteka, filia nr 2 (ul. Zebrzydowicka 

30): Dyskusyjny Klub Książki – „Moraliści” 
Katarzyny Tubylewicz. 

18.00  Rynek: Move Fest Festival – Centrum 
Chrześcijańskie Winnica zaprasza na 
koncert zespołu The Unrest, rapera 
JestemAlpha oraz występ grupy I AM.

18.00  Kampus: Festiwal Szczęścia – joga 
śmiechu na trawie.

KULTURALNY CZERWIEC

DNI 
RYBNIKA
KONCERT
MARYLI RODOWICZ

17 /  06 /  2022
GODZ.  20:00
KAMPUS,  UL .  RUDZKA 13

FOT.  DANIEL  NEJMAN

i 20.30

i 19.00
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WYSTAWY:
r Teatr Ziemi Rybnickiej: „Węgiel i życie” – wy-

stawa prac Andrzeja Dyrcza (Galeria Oblicza 
do 30.06) * „Rybnik w akwarelach” – wy-
stawa malarstwa Brygidy Przybyły (Galeria 
Sztuki od 15.06 do 31.07). 

r Bibl ioteka główna: „Humorem i (u)
śmiechem” – wystawa karykatur Szymona 
Teluka, rysownika, karykaturzysty i autora 
komiksów (od 6 do 30.06). 

r Muzeum: „Kajko i Kokosz uczą archeologii” 
(do 4 września). 

r Galeria Smolna (Filia nr 8 biblioteki): „Podróż 
od niepokoju do spokoju” – wystawa 
malarstwa, graf iki i rysunku Pauliny 
Czuchowskiej.

r Dom Kultury w Niewiadomiu: „Sztuka jest 
kobietą” – wystawa malarstwa uczestniczek 
zajęć odbywających się w placówce. (do 
30.06).

r Halo! Rybnik: „Tęcza jako zjawisko pogodowe” 
– wystawa fotograficzna Aleksandra Frosa. 

PROGRAM UTW 
16 i 17 czerwca wolne od zajęć
r 2.06, godz.11.00 – Walne Zgromadzenie Sprawo-

zdawcze, RCEZ
r 3.06, godz.16.00 – Halo! Rybnik „Akwarelowe 

impresje” – wernisaż grupy Impresja
r 4.06, V Uniwersjada w Świętochłowicach 
r 6.06, godz.12.00 – dyżur prawniczy r godz.12.00 

– spotkanie koła recytatorskiego 
r 7.06, godz.10.30 – rękodzieło 
r 20.06, godz.12.00 – dyżur prawniczy
r 21.06, godz.10.30 – rękodzieło 
r 23.06, godz.11.00 – DKK „Cesarz” Ryszard Ka-

puściński
r 24.06 – wycieczka: Salmopol – Chata Grabowa, 

szczegóły na tablicy ogłoszeń 
Pozostałe zajęcia wg ramowego planu. 

KINO SENIORA 
– TZR, poniedziałki, godz. 13.00: 
r „Szalony świat Louisa Waina” (6.06), r „Matki 
równoległe” (13.06), r „Powrót do tamtych 
dni” (20.06), r „Penguin Bloom: Niesamowita 
historia Sam Bloom” (27.06).

DKF „EKRAN” 
– TZR, poniedziałki, godz. 19.00:
r „Boscy” (6.06), r „Książę” (13.06), r „Sekret 
Madeleine Collins” (20.06), „Między dwoma 
światami” (27.06).

Kto wie, jak potoczyłaby się jej kariera, gdyby 
nie Agnieszka Osiecka, poetka, dziennikarka i 
autorka ponad dwóch tysięcy tekstów piosenek. 
To właśnie ona zainspirowała organizatorów 
tegorocznych Dni Miasta. – Jej teksty z muzyką 
najlepszych polskich kompozytorów śpiewało 
wielu znanych i lubianych, ale z Osiecką 
nierozerwalnie kojarzy się właśnie Maryla 
Rodowicz. Piosenkarka wystąpi w Kampusie 
17 czerwca o 20.00, a jej koncert poprzedzi 
jubileuszowy występ popularnej grupy De Mono 
– opowiada Julia Wójcik, naczelnik Wydziału 
Kultury Urzędu Miasta Rybnika. Tego samego 
dnia o 18.00 w rybnickim muzeum zaplanowano 
spotkanie z malarką i pisarką Hanną Bakułą, 
która opowie o wieloletniej przyjaźni z 
Agnieszką Osiecką ipokaże w ratuszu swoje 
prace. Bakuła nazywana „Witkacym w spódnicy” 
malowała również Osiecką i podczas spotkania 
pt. „Jej portret” z pewnością nie zabraknie też 
związanych z tym wspomnień. 

Po pandemicznej przerwie do miasta 
przyjadą przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
z Rybnikiem miast partnerskich, którzy 
będą mogli zobaczyć, jak zmienił się Rybnik 
od ich ostatniej wizyty. Nie zabraknie też 
oczywiście Złotej Liry, bez której rybniczanie 
już nie wyobrażają sobie dni miasta. 31. edycja 
międzynarodowego festiwalu orkiestr dętych 
również rozpocznie się 17 czerwca. – Próbujemy 

wrócić do przedpandemicznej rzeczywistości, 
ale nie jest to łatwe ze względu na nowe 
okoliczności, m.in. kwestie miejsc w hotelach, 
w których mieszkają również nasi goście z 
Ukrainy. Tym razem spodziewamy się ok. 
20 zespołów orkiestr i mażoretek, głównie z 
kraju, ale swój przyjazd zapowiedzieli też m.in. 
Słowacy i Węgrzy. Rozpoczniemy tradycyjnie 
barwną paradą uczestników na rybnicki rynek, 
gdzie o 15.00 odbędzie się inauguracja festiwalu. 
Po niej zaplanowaliśmy prezentacje artystyczne 
orkiestr oraz konkursowe pokazy mażoretek – 
mówi Marian Wolny, pomysłodawca i dyrektor 
Złotej Liry, na co dzień dyrektor Domu Kultury 
w Niedobczycach. 

Osiem orkiestr dętych uczestniczących 
w festiwalu zadeklarowało swój udział  
w konkursie – przesłuchania odbędą się w 
piątek i sobotę w Teatrze Ziemi Rybnickiej, gdzie  
w niedzielę (19 czerwca) zaplanowano koncert 
galowy Złotej Liry. W TZR prezentowana 
będzie też wystawa „Rybnik w akwarelach” 
rybniczanki Brygidy Przybyły.

– W niedzielę w bazylice odbędzie się 
tradycyjna msza św. odpustowa, a o 12.00 
na trasę wyruszy papieski rajd rowerowy, 
organizowany przez rybnicki MOSiR – 
mówi Julia Wójcik o ostatnich akcentach 
tegorocznych Dni Rybnika. 

(S)

Świętuj z Rybnikiem! 
Po dwóch pandemicznych latach wracamy do wspólnego świętowania 
Dni Rybnika. Od 17 do 19 czerwca na mieszkańców i gości czekać będą 
spotkania i koncerty. Do miasta przyjadą orkiestry dęte i mażoretki,  
a w Kampusie wystąpi świętujący 35-lecie istnienia zespół De Mono  
z Andrzejem Krzywym oraz królowa polskiej piosenki Maryla Rodowicz.
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Wspomina Pani czasem swój pierwszy dzień w tej szkole?
Jestem nie tylko absolwentką II LO, ale przez pięć lat chodziłam tu do 
szkoły podstawowej. Od szóstej klasy uczyłam się już w „Piątce” przy 
ul. Różańskiego, ale wróciłam tutaj do liceum, którego dyrektorem 
był wówczas charyzmatyczny Antoni Jarosz. Czasy liceum wspomi-
nam z ogromną sympatią, a więzi, jakie się wtedy zawiązały, pozo-
stały trwałe na lata. Ze swoją dawną klasą spotykamy się regularnie. 
Mam wrażenie, że nawet na studiach nie powstały takie przyjaźnie 
jak te z czasów liceum, dlatego żałuję, że przez pandemię młodzież, 
która właśnie kończy edukację w naszej szkole, nie miała możliwości 
zbudowania tak silnych relacji. 

Jaką była Pani uczennicą?
Dobrą. Dostawałam świadectwa z czerwonym paskiem, a na świa-
dectwie maturalnym oprócz piątek miałam tylko dwie czwórki  
– z historii i biologii. Uczyłam się w klasie matematyczno-fizycznej, 
której wychowawczynią była nieżyjąca już rusycystka Maria Grabow-
ska. W III i IV klasie matematyki uczyła mnie Anna Wilk, która dosko-
nale przygotowała mnie do studiów, a wybrałam właśnie matematykę 
na Uniwersytecie Śląskim. W naszych szkolnych spotkaniach wciąż 
biorą udział inni, dawni nauczyciele, m.in. biolog Halina Tabaczuk, 
Roman Fojcik, który uczył mnie astronomii i wychowania techniczne-
go, czy nauczyciel plastyki i techniki Zenon Bartocha, ubiegłoroczny 
laureat Medalu Mikołaja z Rybnika.  

Jak to się stało, że została Pani nauczycielką w II LO?
Po studiach przez niecałe dwa lata pracowałam w Zespole Szkół 
Zawodowych w Chorzowie-Batorym. Jestem rybniczanką z dziada 
pradziada i nie czułam się dobrze w Katowicach, gdzie mieszkali-
śmy. Po urlopie wychowawczym wróciłam więc do miasta i do II LO, 
a zatrudnił mnie Mieczysław Kula, zmarły dwa lata temu ceniony 
dyrektor i niezwykła postać dla Rybnika. Dziś trudno mi uwierzyć, 
że pracuję w tym liceum już od 1983 roku. 

Jakim jest Pani matematykiem?
Okropnym (śmiech). Lepiej zabrzmi – wymagającym. Taka właś-
nie była matematyk Anna Wilk, która wyciskała z nas siódme poty, 
ale dzięki niej na studiach nie mieliśmy żadnych kłopotów. Dlatego 
też uznałam, że warto więcej wymagać od uczniów, również po to,  

by potem było im łatwiej. I to się sprawdziło, choć oczywiście ucz-
niowie często narzekali, ale potem przychodzili i mówili: niech pani 
się nie zmienia... 

Za to szkoła powinna się zmieniać…
Zaczęłam na nią inaczej patrzeć, kiedy naukę w tym liceum rozpo-
częła moja córka. Mówię czasem, że wygrałam swój pierwszy dy-
rektorski konkurs właśnie dzięki niej, bo spojrzałam na szkołę jej 
oczami. Z perspektywy nauczyciela wydawało mi się, że placówka 
działa świetnie i niczego nie trzeba w niej zmieniać i dopiero patrząc 
oczami ucznia uznałam, że moja córka ma wiele racji. I tak wygrałam 
swój pierwszy konkurs. Wzięłam w nim udział, bo lubię wyzwania i 
zmiany, a poza tym mam w sobie coś takiego, że czasami lubię sobie 
porządzić (śmiech). Jestem dyrektorem od 2002 roku i ta praca za-
wsze dawała mi mnóstwo satysfakcji.

Wiemy już, jaką Pani była uczennicą i nauczycielką, a jakim dyrek-
torem jest Maria Malinowska? 
Nie mnie to oceniać, ale dobrze czułam się w tej roli i wielokrotnie 
byłam dumna z tej szkoły. Oczywiście musiałam też podejmować 
niełatwe decyzje. W pierwszej kadencji wprowadziłam grupy między-
oddziałowe na języku angielskim. Nie miałam wątpliwości, że każdy 
obowiązkowo musi uczyć się języka angielskiego, ale kluczem okazał 
się sposób jego nauczania. Jeżeli w klasie uczy się ktoś bardzo słaby 
i bardzo zdolny, nauczyciel musi szukać złotego środka, ale wtedy 
zawsze ktoś traci – albo zdolny będzie się nudzić, albo słaby nie da 
rady, stąd pomysł nauki w grupach międzyoddziałowych, który po-
czątkowo spotkał się z zarzutami o segregację młodzieży. Nie ugię-
łam się, bo uważam, że dyrektor musi podejmować odważne decyzje. 
I choć pierwsze lata po wprowadzeniu tych zmian były trudne, to 
możliwość pracy w grupach sprawdza się do dziś, a z czasem głośno 
zaczęto mówić, że uczeń musi się uczyć na swoim poziomie. Podział 
na grupy obowiązuje od 2002 roku, ale w szkole wprowadziłam też 
inne nowości, jak uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego połączone 
z prelekcją ciekawych gości. Pierwszą osobą, która przyjęła moje 
zaproszenie – choć nie było to łatwe – był prof. Tadeusz Sławek. To 
ważne wydarzenie w życiu młodych ludzi, podobnie jak zakończe-
nie szkolnej edukacji dla maturzystów, które odbywa się w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej. To właśnie wtedy społeczność szkoły prezentuje 

Jestem dumna 
z tej szkoły

– Założyłam sobie, że zrobię wszystko, by 
szkoła była najlepsza i to się udało. W czasie 
ostatnich 20 lat wiele razy czułam dumę, że 
jestem dyrektorem tego liceum – mówi Maria 
Malinowska, dyrektorka, nauczycielka  
i absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego, 
dawnej Hanki Sawickiej, dziś Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego, która przechodzi na emeryturę. 
Zanim rozpocznie najdłuższe wakacje w swoim 
życiu, opowie nam o tym, jak II LO zmieniło się  
w jedną z najlepszych szkół w województwie.   
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– Trochę się stresowałem, ale było 
łatwiej, niż się spodziewałem, choć 
muszę przyznać, że rozprawka 
nieco mnie zaskoczyła. Wybrałem 
temat dotyczący tego, kiedy rela-
cja z drugim człowiekiem staje się 
źródłem szczęścia, na podstawie 
fragmentu „Nocy i dni”. Na po-
czątku nie wiedziałem, jak się za 
to zabrać, ale potem poszło już  
z górki. O wynik się nie martwię. 
Mam zamiar studiować prawo na 
Uniwersytecie Śląskim, więc język 
polski przyda mi się bardziej niż 
jutrzejsza matematyka, której też 
raczej się nie obawiam – mówił Ka-
mil Zabiegliński, maturzysta z I LO 
„Powstańców”, po pierwszym dniu 
matur, które rozpoczęły się 4 maja.  
– Bardzo mi się podobało, bo był 
motyw tradycji, który powtarza-
łam. Fajna była również część 
sprawdzająca czytanie ze zro-
zumieniem. Nie było trudno, ale 
zobaczymy… Temat tradycji na 
podstawie „Pana Tadeusza” był 
wyjątkowo przyjemny, wiele osób 
obstawiało właśnie „Pana Tadeu-
sza” albo „Dziady”. Lekki „stresik” 
był, ale kiedy już dostałam arkusz, 
to emocje opadły. Trochę stre-
suję się matematyką, ale myślę, 
że też pójdzie mi dobrze. Jestem 
optymistką – mówiła Aleksandra 
Zinkowska, maturzystka z „Po-
wstańców”, tuż po zakończeniu 
pierwszego egzaminu. Ola chce 
studiować logopedię lub pedago-
gikę wczesnoszkolną i przedszkol-
ną na Uniwersytecie Pedagogicz-
nym w Krakowie. 
5 maja maturzyści napisali maturę 

z matematyki, a ostatnim przed-
miotem obowiązkowym na po-
ziomie podstawowym (6 maja) był 
język obcy, najczęściej angielski.  
W naszym mieście chęć przystą-
pienia do matury zadeklarowało 
w sumie 1837 osób. 1568 z nich to 
tegoroczni absolwenci, pozostali 
(269) – z lat ubiegłych. Podobnie 
jak przed rokiem, maturzyści nie 
zdawali egzaminów ustnych, ale 
musieli napisać przynajmniej jeden 
egzamin z wybranego przedmiotu 
dodatkowego na poziomie rozsze-
rzonym. – Największą popular-
nością w Rybniku cieszył się język 
angielski, który zadeklarowały 1194 
osoby. Maturzyści wybierali rów-
nież matematykę (583), język polski 
(410), geografię (321) i biologię (279). 
Takie wybory wynikają najczęściej 
z wymagań rekrutacyjnych okre-
ślonych przez uczelnie, na które 
wybierają się maturzyści. Tylko 
jedna osoba w Rybniku zadekla-
rowała język włoski jako wybrany 
przedmiot dodatkowy na poziomie 
rozszerzonym, a cztery – kulturę 
antyczną – wyjaśnia Krzysztof 
Słomczyński z Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Jaworznie. 
Maturzyści z „Powstańców” nie 
ograniczyli się tylko do jedne-
go przedmiotu dodatkowego na 
poziomie rozszerzonym – Kamil 
Zabiegliński wybrał historię i język 
angielski, a Aleksandra Zinkowska 
do angielskiego i historii dorzuciła 
jeszcze język polski. 

Na wyniki egzaminu dojrzałości 
abiturienci poczekają do 5 lipca.                                        

(S)

premierowe spektakle. Zawsze uważałam, że w dobrym liceum 
musi być teatr i choć nie było to proste, dzięki pani Katarzynie 
Nogły, polonistce z zacięciem teatralnym, ten pomysł również 
udało mi się zrealizować. Byliśmy też pierwszą szkołą średnią  
w mieście, która wprowadziła dziennik elektroniczny, a w pan-
demii jako pierwsi przeszliśmy na platformę Microsoft Teams. 
Wyzwania nas mobilizują, a nie zniechęcają.

II LO to dziś jedna z najlepszych szkół w województwie. Z czego 
jest Pani szczególnie dumna? 
Najbardziej cieszy mnie to, że kształcimy na tak wysokim pozio-
mie, co rokrocznie znajduje odzwierciedlenie w lokatach, jakie 
zajmuje szkoła w rankingu „Perspektyw” (zestawienie najlepszych 
placówek w Polsce – przyp. red.). W najnowszym II LO zajęło 45. 
miejsce w kraju i trzecie w województwie. To zasługa i ogromna 
praca naszych nauczycieli i uczniów, która przekłada się także na 
osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, rów-
nież tych międzynarodowych. To właśnie sukcesy uczniów dają 
mi najwięcej powodów do radości. Rolą szkoły jest uczyć i robić to 
dobrze. Cieszę się, że mamy tak mocną pozycję na edukacyjnym 
rynku – II LO to już uznana marka. Do tej szkoły nie dostanie się 
każdy i podczas dni otwartych szczerze mówię przyszłym ucz-
niom: tutaj trzeba się uczyć. Dzięki kołom zainteresowań rozwija-
my różne pasje, ale przede wszystkim uczymy i robimy to bardzo 
dobrze, więc możemy się chwalić sukcesami naszych uczniów. 
Jeden z naszych absolwentów – Adam Kucz – ukończył Uniwer-
sytet w Cambridgde, ale młodych zdolnych mamy więcej. Oni są 
chlubą tej szkoły. 

W trakcie tych 20 lat zmienił się również budynek szkoły.
Mamy za sobą remont całego obiektu przeprowadzony w 2011 
roku i tu ukłon w stronę ówczesnego wiceprezydenta Michała 
Śmigielskiego, naszego absolwenta, ale też samych nauczycieli, 
którzy pomagali w sprzątaniu, by zdążyć przed 1 września. Z re-
montem wiąże się chyba największy stres w mojej dyrektorskiej 
pracy. Mowa o wymianie drzwi we wszystkich klasach. Nie było 
mnie w kraju, kiedy zostały wyrwane z futrynami, a zrobiono to 
jeszcze zanim zapadła decyzja o przyznaniu środków na ich wy-
mianę. Oczekiwanie na to, czy prezydent Adam Fudali zgodzi się 
na sfinansowanie nowych drzwi, było najdłuższym w moim życiu, 
ale ostatecznie się udało.  

Czego zatem nie udało się Pani zrobić w trakcie tych czterech 
dyrektorskich kadencji?
Cały czas walczyłam o budowę sali gimnastycznej. Wciąż jej nie 
ma, ale jest już projekt i zapewnienie prezydenta Piotra Kuczery, 
że sala będzie budowana, co niezwykle mnie cieszy. To zadanie 
będzie już nadzorować nowa dyrektor II LO – pani Ewelina Maj, 
również absolwentka tego liceum, bardzo dobra nauczycielka che-
mii i organizatorka. Ponoć dobry dyrektor musi zadbać o to, by mieć 
godnego następcę i cieszę się, że w tym przypadku tak właśnie bę-
dzie. Odchodzę na emeryturę, mając poczucie dobrze spełnionego 
obowiązku, ale zanim na dobre się pożegnam, popracuję jeszcze 
z klasą 24 młodych Ukraińców, którzy uczą się w naszym liceum. 
Troje z nich będzie w sierpniu pisać online ukraińską maturę. 

Proszę zdradzić, co będzie Pani robić na emeryturze.
Będę miała więcej czasu dla swoich wnuków oraz na podróże  
z mężem. Mam sporo planów na przyszłość. Dostałam już zapro-
szenie na rozpoczęcie nowego roku szkolnego w II LO. I zamie-
rzam z niego skorzystać...

Rozmawiała: Sabina Horzela-Piskula 

I  P O  M AT U R Z E

Patrycja, Magda, Zosia, Jakub i Karol  
z II LO mają nadzieję na dobre wyniki matur
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W
 FOTOGRAFICZNYM SKRÓCIE NOC MUZEÓW

Od występu grupy Daj Ognia i otwarcia 
wystawy „Kajko i Kokosz uczą archeologii” 
rozpoczęła się Noc Muzeów w Rybniku. Pró-
bowaliśmy specjałów średniowiecznej kuchni  
i śmialiśmy się  z kabaretem FiFa-RaFa. 

MAJ, BZY RYBNIK I TY

Aż pięć dni trwała tegoroczna muzyczna majów-
ka „Maj, Bzy Rybnik i Ty”. W Kampusie wystąpili 
m.in. Myslovitz, Mrozu, Organek, rybnicki raper 
Kacper HTA, Łukasz Drozd OZD oraz inne zespoły 
z naszego miasta: San Giuseppe Gangsta, Vinife-
ra, M2R1, Fuzja, White Deer, zaś na finał odbyła się 
gala jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy twórczej 
Krzesimira Dębskiego.

30 LAT POLONII

30-lecie istnienia świętowała Polonia 
Rybnik, która na przestrzeni lat wyszkoliła 
wielu utalentowanych dżudoków, w tym 
olimpijczyków. Podczas urodzinowej gali  
w teatrze wystąpił zespół Piersi.  

70 LAT 
OSP KŁOKOCIN

Strażacy ochotnicy z Kło-
kocina świętowali 70-lecie 

swojej OSP. Jednostka liczy 
obecnie 51 ochotników, z 

których 30 po obowiąz-
kowych szkoleniach jest 

uprawnionych do udziału w 
akcjach ratunkowych.

TYSIĄC PRAC

Prawie tysiąc prac inspirowanych malarstwem Pietera Bruegla z 17 
krajów, m.in. z Chin, Sri Lanki, Tajlandii, USA, Mołdawii, Ukrainy czy 
Polski, nadesłano na XVII Biennale Twórczości Dzieci i Młodzieży 
„Wielcy znani i nieznani”, które organizuje Pracownia Plastyczna 
Creatio z MDK w Rybniku. Wśród nagrodzonych znalazły się też 
reprezentantki Rybnika: pięcioletnia Jagoda Lignowska, Viktoria 
Kluger, Martyna Rzymanek, Alina Kapol i Konstancja Nawrocka.

CLEO NA IGNACYM

Cleo przyciągnęła na kopalnię Ignacy tłumy. Rybniczanie po raz 
pierwszy bawili się na Święcie Niezapominajki. 
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RYBNICKI DZIEŃ INTEGRACJI

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią 25 maja miejskie 
placówki uczące i na różne sposoby wspierające osoby z różnymi 
niepełnosprawnościami zorganizowały 5. Rybnicki Dzień Integracji.



W uroczystości Złotych Godów (21 
kwietnia) w rybnickim ratuszu spotkało się 
siedem par, które odebrały z rąk prezydenta 
Rybnika Piotra Kuczery medale za długolet-
nie pożycie przyznane im przez prezydenta 
RP Andrzeja Dudę. Jubilaci wysłuchali też 
występu wokalistek Zespołu Edukacyjno-Ar-
tystycznego „Przygoda” w Rybniku oraz ży-
czeń zdrowia i wszelkiej pomyślności. – Nie 
sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać, 
a wy jesteście dowodem, że jest to możliwe 
– mówiła małżonkom Angelika Naczyńska-

-Lyp, kierownik rybnickiego Urzędu Stanu 
Cywilnego, który uroczystość zorganizował. 
Jaka zatem jest recepta na szczęśliwe 50 lat 
we dwoje? – Wystarczy wyrozumiałość i mi-
łość – mówią zgodnie państwo Barbara i Ry-
szard Górscy z Boguszowic, którzy wycho-
wali czworo dzieci i doczekali się sześciorga 
wnuków. – Zawierane dawniej małżeństwa 
nie rozpadały się tak często jak te dzisiejsze 
– zauważa Teresa Meisner, która z mężem 
Henrykiem wychowała troje dzieci i docze-
kała się dwóch wnuków. 

ZŁOTE GODY

Jubilaci w ratuszu
Osiem kolejnych par świętowało swój ju-

bileusz Złotych Godów 17 maja. Wśród nich 
byli państwo Daniela i Alojzy Strzedułowie, 
którzy poznali się przed laty w Hucie Silesia. 
– Pracowałam wtedy na emalierni, do której 
często przychodził mój przyszły mąż. Zwró-
ciłam uwagę na jego spojrzenie – wspomina 
pani Daniela, która w dniu ślubu „u Fran-
ciszkanów” miała na sobie białą koronkową 
sukienkę i bukiet łososiowych goździków. – 
Ważna jest cierpliwość i umiejętność wyba-
czania, ale najważniejsza jest miłość, bo bez 
niej nic nie może się udać. Warto też uświa-
domić sobie, że w życiu mogą się przecież 
zdarzyć jeszcze trudniejsze chwile – mówi 
pani Daniela, radząc młodym, jak zbudować 
trwały związek na lata. – Ważne jest też za-
ufanie – dodaje pan Alojzy, który pracę w hu-
cie zamienił na kopalnię. Wspólnie wychowali 
dwie córki i sześcioro wnucząt. – Teraz cze-
kamy na prawnuków – mówią z uśmiechem.   
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Od lewej: Maria i Kazimierz Chmielowie, Krystyna i Edward Czop, Barbara i Marian Kosiorowscy, Barbara i Ryszard Górscy, Teresa i Henryk Meisnerowie, 
Róża i Henryk Lip, Danuta i Waldemar Szczotowie. 

Od lewej: Helena i Zbigniew Rakszawa, Genowefa i Henryk Mierowie, Irena i Kazimierz Podleśni, Maria i Ryszard Woźniakowie, Teresa  
i Jan Grabcowie, Łucja i Mieczysław Wacławscy, Daniela i Alojzy Strzedułowie, Elżbieta i Rufin Paprotni.
Na zdjęciach również prezydent miasta Piotr Kuczera i kierownik rybnickiego USC Angelika Naczyńska-Lyp.

Nie brali ślubu w miesiącach z literą „r” – państwo Górscy przysięgę 
małżeńską składali w listopadzie, państwo Meisnerowie – w lipcu, a państwo 
Strzedułowie – w kwietniu. Jednak wbrew przesądom przeżyli wspólnie 50 
lat. – Dziś zupełnie inaczej patrzy się na trwałość związku małżeńskiego – 
ocenia Teresa Meisner.
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Historia

ABECADŁO RZECZY ŚLĄSKICH

Trzy bramy
Po plebiscycie i trzech powstaniach śląskich, 
w październiku 1921 roku, Rada Ambasadorów 
państw zachodnich zdecydowała o podziale 
Górnego Śląska między Polskę i Niemcy. 
Natomiast dokładnie sto lat temu, od 1 do 4 
lipca 1922 roku, w Rybniku trwały uroczystości 
oficjalnego przejmowania miasta i całego 
powiatu rybnickiego spod rządów niemieckich 
w ręce polskie. Wiele się wtedy działo. Dla 
wkraczających do Rybnika polskich żołnierzy  
i innych gości wybudowano trzy łuki triumfalne, 
czyli piękne powitalne bramy.

 Rybnik długo się na te dni przygotowywał. Z owymi bramami 
było bardzo dużo roboty i budowano je przez cały ostatni 
tydzień czerwca 1922 roku. W pracach brali udział nie 
tylko pracownicy magistratu czy działacze powstańczy  
i plebiscytowi, ale spontanicznie angażowali się w te 
działania mieszkańcy Rybnika. Wszyscy bowiem czuli, że oto 
są świadkami niezwykle ważnej i przełomowej chwili. Czekali 
na wkroczenie polskiej policji i oddziału Wojska Polskiego 
pod dowództwem gen. Stanisława Szeptyckiego, a także na 
oficjalnych gości reprezentujących władzę państwową, wśród 
których był pierwszy polski wojewoda śląski Józef Rymer 
oraz specjalny delegat biskupi ks. Jan Kapica. Ponieważ zaś 
wiedziano, że goście przybędą do miasta od strony Mikołowa 
i Orzesza, toteż na tym szlaku ustawiono owe powitalne 
bramy. Pierwszą z nich skonstruowano niedaleko kościoła św. 
Antoniego przy dzisiejszej ulicy Powstańców. Przypominała 
kształtem mury i bramę miejską jakiegoś średniowiecznego 
miasta. Miała dwa mniejsze przejścia po bokach oraz 
przestronny wjazd w środku. Natomiast druga brama została 
postawiona na zakręcie dzisiejszej ulicy Sobieskiego obok 
Świerklańca. Miała konstrukcję lżejszą, ażurową i bardziej 
chyba finezyjną. Ostatnia zaś brama powstała u wlotu 
ulicy Sobieskiego na rynek. Na niej od strony Świerklańca 
był napis: „Serdecznie witamy żołnierzy polskich”, zaś 
patrząc od strony rynku: „Za wiarę, ojczyznę i wolność!”.  
A jak wspominali mi przed laty rybniczanie pamiętający owe 

czasy, to konstrukcję tę mieli wykonać górnicy z kopalni  
w Chwałowicach. Ale nie tylko bramy powitalne upiększały 
Rybnik w lipcu 1922 roku. Ludzie zamietli obejścia swych 
domów, wywiesili polskie flagi i ustroili okna. Rynek zaś 
udekorowano flagami, girlandami, a na środku wybudowano 
wysoką drewnianą mównicę obłożoną u podstawy „bergami”, 
czyli efektownie wyglądającymi bryłami węgla. 
Rybniczan chętnych do obejrzenia tych uroczystości było 
tak wielu, że nie mieścili się na rynku. Ludzie tłoczyli się 
w oknach i na dachach okolicznych domów. Powszechnie 
też panowała wtedy opinia, że „ze wszystkich miast 
górnośląskich uważać można Rybnik jako to miasto, które 
zgotowało wojsku najwspanialsze przyjęcie”. Po wszystkim 
zaś w „Sztandarze Polskim i Gazecie Rybnickiej” ukazał się 
następujący tekst: „Minął dzień połączenia starej ziemi 
piastowskiej z Polską. Wolni od jarzma niemieckiego, 
mogliśmy nareszcie bez przeszkód i bez ograniczeń wznieść 
nasz czysty, niesplamiony sztandar polski. Widzieliśmy 
żołnierzy naszych, uosobienie polskiej idei wolnościowej, 
wkraczających do miasta naszego wśród entuzjazmu 
starych i młodych. W najodleglejszych ulicach, oknach  
i domach ukazały się godła Orła Białego i biało-czerwone 
sztandary /.../”.  

Tekst i fotokopie: Marek Szołtysek
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ALE TO 
JUŻ BYŁO…

Kiedy w 1972 roku pierwszy raz przyje-
chała do Rybnika, a właściwie do Chwało-
wic, miała 27 lat i kilka przebojów na koncie, 
jak „Mówiły mu”, „Jadą wozy kolorowe” czy 
„Ballada wagonowa”. Nic więc dziwnego,  
że spotkanie z bratem, który pracował wówczas  
w chwałowickiej kopalni, nie pozostało wy-
łącznie prywatne. Maryla Rodowicz przy-
jechała do Rybnika również w 1999 roku 
– zaśpiewała wtedy na III Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki Artystycznej w Klubie 
Energetyka. Koncert w ramach zbliżających 
się Dni Rybnika będzie jej pierwszym plene-
rowym występem w naszym mieście. Zanim 
jednak wspólnie z Marylą będziemy śpiewać 
jej wielkie hity, powspominajmy… 

W 2017 roku nasz redakcyjny kolega Ma-
rek Szołtysek w ramach cyklu „Wielki Album 
Rybnika” zamieścił w „GR” zdjęcia mieszkań-
ców naszego miasta z pewnego niecodzien-
nego spotkania w Chwałowicach. Dwa pierw-
sze zrobił Paweł Walter, trzecie udostępnił 
nam Antoni Rutkowski. Zdjęcia powstały 
w 1972 roku w świetlicy Domu Górnika nr 1  
w Chwałowicach. Antoni Rutkowski wspo-
minał, że Maryla Rodowicz przyjechała do 
Chwałowic, bo właśnie w tym hotelu pracow-
niczym mieszkał jej starszy brat – Jerzy Rodo-
wicz, który pracował wówczas w chwałowi-
ckiej kopalni. Jak widać, rodzinne odwiedziny 
wykorzystano do zorganizowania spotkania  
z Marylą Rodowicz i minikoncertu. Niewielu 
dziś pamięta, co wtedy zaśpiewała. Nie była 
to z pewnością kultowa „Małgośka” Agnieszki 
Osieckiej i Katarzyny Gaertner, którą Mary-
la pierwszy raz wykona dopiero rok później 
(1973). W kolejnych latach piosenkarka do 
swojego repertuaru dorzuci kolejne wielkie 
przeboje, m.in.: „Niech żyje bal”, „Kolorowe 
jarmarki”, „Łatwopalni”, „Rozmowa przez 
ocean”, „Sing-sing”, i wiele innych. Część 
tych nieśmiertelnych hitów niekwestiono-
wanej królowej polskiej estrady usłyszymy 
zapewne 17 czerwca podczas tegorocznych 
Dni Rybnika.

(S)

Maryla Rodowicz 50 lat temu w Chwałowicach        Zdj. Paweł Walter 

Od prawej: pracow-
nica Domu Górnika, 
Jerzy Rodowicz, Ma-
ryla Rodowicz z gitarą 
pożyczoną od jedne-
go z mieszkańców ho-
telu pracowniczego, 
Natalia Rostkowska 
– pracownica hotelu 
i Antoni Rutkowski, 
który wówczas rów-
nież kwaterował w 
Domu Górnika  
i pracował w kopalni 
Chwałowice
Zdj. z arch. Antoniego 
Rutkowskiego  

Niekwestionowana królowa polskiej estrady  
na III OFPA                                                                   Arch. GRZdj.: Paweł Walter
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SPORT Kuczera czeka na jesień

Start Piotra Kuczery na wymarzonych igrzyskach 
olimpijskich w Tokio poprzedziły nerwowe kwalifikacje, 
w czasie których stracił nawet finansowe wsparcie Pol-
skiego Związku Judo. Sam start zakończył się porażką. W 
losowaniu Kuczera nie miał szczęścia i już w pierwszej 
walce trafił na mistrza Europy Gruzina Bekauriego, który 
pokonał nie tylko jego, ale i wszystkich pozostałych ry-
wali i zdobył olimpijskie złoto. Z Tokio Piotr wrócił więc 
z silnym postanowieniem poprawy za trzy lata swego 
olimpijskiego wyniku. Wkrótce nasz dżudoka zdecydo-
wał o zmianie kategorii wagowej na wyższą. Dotychcza-
sowe 90 kg zamienił na 100. Sukcesu na mistrzostwach 
Europy raczej nikt się nie spodziewał. W końcu lutego 
wygrał wprawdzie turniej Pucharu Świata w Warszawie, 
ale ostatni oficjalny start Kucze-
ry przed mistrzostwami znów 
zakończył się już po pierwszej 
walce. W turnieju pucharowym 
w Pradze przegrał z zawodnikiem 
z Niemiec. – Już w czasie roz-
grzewki czułem, że z moimi mięś-
niami międzyżebrowymi nie jest 
dobrze, bo podchodząc do rzutu 
czułem duży ból. By wyleczyć 
kontuzję przed mistrzostwami 
Europy, zrezygnowałem ze startu 
w kolejnym turnieju z serii Grand 
Slam w Antalyi – wspomina Piotr 
Kuczera.

NADWAGĘ ZAMIENIŁ  
NA NIEDOWAGĘ 

Gdy w październiku po raz pierwszy walczył w set-
ce ważył 95 kg. Teraz, jak sam mówi, w zależności od 
dnia i menu, waży pomiędzy 98 a 99 kg. Tak jak on przez 
ostatnie lata zbijał przed zawodami wagę, by osiągnąć 
wymagany limit 90 kg, tak większość jego rywali z nowej 
kategorii zrzuca kilogramy, by w czasie ważenia waga nie 
pokazała ich więcej niż 100. Na co dzień to zawodnicy, 
którzy ważą po 106, a nawet 108 kg. – Zdaniem trenera, 
optymalna dla mnie waga to 105 kg. Taki jest plan. Na 
macie czuję się już pewnie, ale są chwile, jak w czasie 
przegranej finałowej walki o mistrzostwo Europy, gdy 
czuję, że jeszcze trochę brakuje mi siły. Na jej wypraco-
wanie, co jest naturalne, potrzebuję jeszcze trochę czasu 
– mówi wicemistrz Europy. Ten srebrny medal cieszy 
go tym bardziej, że rzadko się zdarza, by dżudocy po 
zmianie kategorii wagowej na wyższą już po tak krótkim 
czasie osiągali sukcesy.   

Trenerów ma teraz dwóch – klubowego, którym jest 
Artur Kejza, i reprezentacyjnego – Azerbejdżanina Ras-
hada Hasanova, z którym z powodzeniem współpracuje 
od października.

– Oni się uzupełniają. Gdy wracam np. ze zgrupo-
wania kadry, trener Artur Kejza szybko orientuje się, 
jaki trening jest mi potrzebny. Nowy trener kadry, w 
przeciwieństwie do swego poprzednika, wychodzi  
z kolei z założenia, że nie ma się co tłuc na krajowym 
podwórku, że trzeba jeździć na zagraniczne zgrupowa-
nia i tam sparować z zawodnikami ze światowej czo-
łówki. Na zagranicznych „campach” najważniejsze są 
właśnie walki, bo w Polsce jest problem z odpowiednią 
liczbą sparingpartnerów. 

W czasie takiego campu 
tylko jednego dnia, w którym 
odbywają się dwa treningi, Ku-
czera toczy średnio od 10 do 
14 walk z wymagającymi prze-
ciwnikami.  Oczywiście walka 
walce nierówna, czasem po 
siedmiu treningowych pojedyn-
kach jest mniej wykończony niż 
po czterech ciężkich walkach. 
Po dwóch dniach takich inten-
sywnych zmagań z trudnymi 
rywalami następuje dzień lżej-
szych treningów.

POŚWIĘCENIE 
STARSZAKÓW

W klubie nie ma drugiego zawodnika startującego  
w jego kategorii wagowej. Trenuje więc z najcięższym ju-
niorem, Łukaszem Kawalą, który waży tyle, co on w cza-
sach, gdy startował w kategorii do 90 kg. W treningach 
pomaga mu też z dużym poświęceniem grupa znacznie 
starszych zawodników z kategorii wiekowej masters, 
co zapewne sporo ich kosztuje, bo to w końcu nie gim-
nastyka artystyczna, tylko dżudo. – Jestem im bardzo 
wdzięczny, za to, że przychodzą na treningi i mi pomaga-
ją. Gdy ćwiczę na przykład szybkość rzutów, mimo bólu 
wstają z maty i trenujemy dalej. Gdyby nie oni i Łukasz, 
nie miałbym w klubie z kim ćwiczyć – przyznaje Kuczera.             

Wspominając przegraną walkę finałową o mistrzo-
stwo Europy, przyznaje, że Holender Michael Korrel 
pokonał go doświadczeniem i siłą. – Zakładał bardzo 
niewygodny dla mnie uchwyt blokujący moją lewą rękę. 
Miałem nadzieję, że z czasem jednak nieco osłabnie, ale 

Półtora roku po ślubie z uprawiającą również dżudo Anną Borowską i blisko dziewięć 
miesięcy po swoim pechowym olimpijskim debiucie w Tokio dżudoka Kejza Team 
Piotr Kuczera osiągnął swój życiowy sukces. Na mistrzostwach Europy, które odbyły 
się w Sofii, pokonując m.in. mistrzów świata, wywalczył tytuł wicemistrza Europy, 
zdobywając jedyny medal dla polskiego dżudo na tych mistrzostwach.   

„MOJA ŻONA ANIA 
TEŻ UPRAWIA DŻUDO, 
WIĘC NIE TYLKO MNIE 
WSPIERA, ALE PRZEDE 
WSZYSTKIM ŚWIETNIE 
ROZUMIE“ 
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tak się nie stało. Gdy w dogrywce wykonał zwy-
cięski rzut, moja niedowaga miała jednak zna-
czenie – wspomina Kuczera. W drodze do finału 
rybniczanin pokonał m.in. dwukrotnego mistrza 
świata w kategorii 90 kg urodzonego w Gruzji 
reprezentanta Hiszpanii Nikoloza Sherazadishvi-
lego, z którym kilka miesięcy wcześniej przegrał 
na mistrzostwach świata, na których ten zdobył 
jeden ze swoich złotych medali. 

MAŁŻEŃSTWO MU SŁUŻY 

Z dżudoczką Anną Borowską, z którą kilka 
lat wcześniej porzucił Polonię Rybnik i przeszedł 
do nowo tworzonego przez jego trenera Artura 
Kejzę klubu, pobrali się, po długiej znajomości, na 
początku października 2020 roku. Dzień wcześ-
niej na mistrzostwach Polski Piotr zdobył już szó-
sty w swojej karierze tytuł mistrza kraju. Poznali 
się oczywiście na sali treningowej, ale ani ona, 
ani on nie pamięta już, kiedy to dokładnie było. 

- Moja żona Ania też uprawia dżudo, więc nie 
tylko mnie wspiera, ale przede wszystkim świet-
nie rozumie. Oczywiście również dba o mnie, 
więc gdy wracam do domu po treningu, czeka 
już na mnie dobra kolacja. A że dobrze wie, czego 
mi jako sportowcowi potrzeba, dietą nie muszę 
się przejmować. Ja rewanżuję się jej śniadania-
mi; najczęściej omletem z masłem orzechowym 
i owocami – zdradza, przyznając, że jeśli chodzi 
o jedzenie, nie jest zbyt wybredny. 

Piotr Kuczera na razie skupia się na swo-
jej własnej karierze, zresztą trenując dwa razy 
dziennie, nie ma zbyt wiele wolnego czasu. 
Owszem, kilka razy w awaryjnych sytuacjach 
poprowadził treningi z klubowym narybkiem  
i zapewnia, że cierpliwości do maluchów mu nie 
brakuje, więc nie wyklucza, że w przyszłości bę-
dzie trenować dzieci i młodzież. 

Czas szybko płynie i już w maju rozpoczęły 
się długie kwalifikacje na kolejne igrzyska olim-
pijskie, które za dwa lata odbędą się w Pary-
żu. Ich zasady są dość skomplikowane. Ważne, 
że konkretną narodową federację, w naszym 
przypadku Polski Związek Judo, w kolejnych 
kategoriach wagowych może reprezentować 
tylko jeden zawodnik i jedna zawodniczka.                                                        
Współpraca z nowym trenerem układa się wy-
śmienicie, zdrowie dopisuje, kochająca żona dba 
o niego jak może, więc Piotr Kuczera jako uro-
dzony optymista z duszą wojownika jest dobrej 
myśli. Oczywiście awans na igrzyska będzie mu-
siał wywalczyć na tatami, ale w tym ma już spore 
doświadczenie.

Na razie kolejny olimpijski start to jednak 
odległa przyszłość. Najważniejsza impreza tego 
roku – mistrzostwa świata – odbędą się w paź-
dzierniku w Taszkencie, w stolicy Uzbekistanu. 
Z kolei na początku listopada przyjdzie na świat 
pierworodne dziecko Ani i Piotra Kuczerów. 
Mamy więc nadzieję, że jesień będzie dla dwójki 
naszych sportowców wyjątkowo szczęśliwa. 

Wacław Troszka
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Jeśli aura dopisała, z początkiem czerwca 
rozpoczął się w Rybniku letni sezon ką-
pielowy. Zgodnie z wieloletnią tradycją  
1 czerwca miało zostać otwarte największe  
i najlepsze miejskie kąpielisko, czyli Ośrodek 
Rekreacyjno-Sportowy „Ruda”. Do końca 
sierpnia w pogodne dni będzie czynna do 
godz. 19 (od poniedziałku do piątku od godz. 
10, a w weekendy od godz. 9).  
Od 15 czerwca mają z kolei zostać otwarte 
dwa naturalne kąpieliska – biletowany Ka-
mień i darmowy Pniowiec, które w godzi-
nach od 10 do 18 będą nadzorowane przez 
ratowników WOPR-u. Od 25 czerwca zaży-
wać kąpieli będzie można również na nie-
wielkim basenie w Chwałowicach.
Lato to też okres przeprowadzania niezbęd-

nych prac remontowych i modernizacyj-
nych na pływalniach. Jak informuje Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku, pły-
walnia Akwarium w Boguszowicach będzie 
nieczynna od 13 czerwca do 10 lipca. Dłużej 
wyłączona z użytku będzie dużo starsza Ynt-
ka przy ul. Powstańców Śl. w Śródmieściu, bo 
od 11 lipca do końca sierpnia.                 (WaT)

Półmaraton Księżycowy            
12. PKO Rybnicki Półmaraton Księżycowy odbędzie 
się w nocy z 25 na 26 czerwca na dystansie 21,097 
km (dwie pętle po 10,5485 km). Można też przebiec 
dystans o połowę krótszy, czyli Nocną Dychę (10,5 
km), albo wziąć udział w integracyjnym Biegu na 
Początek (2,5 km, start o godz. 20), organizowanym 
we współpracy z Superfundacją, lub też w wirtual-
nym biegu na jednym z dwóch dystansów. W biegu 
realnym może wziąć udział góra 1.100 biegaczy. 
Zapisy internetowe będą trwać do 16 czerwca, 
chyba, że wcześniej zostanie wyczerpany limit 
uczestników. W przypadku wolnych miejsc zgło-
szenia uczestników będą przyjmowane jeszcze w 
dniu samego biegu czyli 25 czerwca. Obecnie opłata 
startowa wynosi 90 zł. Wszelkie niezbędne informa-
cje są dostępne na stronie internetowej MOSiR-u.   

W pierwszym wyścigu na dystansie 100 
metrów „rywalizowali” biegacze (osobno 
dziewczynki i chłopcy) do czwartego roku 
życia, a najmłodszymi jego uczestnikami była 
trójka rocznych dzieci, korzystająca oczy-
wiście z rodzicielskiego wspomagania. Naj-
starszym uczestnikiem biegu głównego był 
z kolei 75-letni Wojciech Kaptur. 

Organizatorzy planowali, że kilkudzie-
sięciu ostatnich uczestników Biegu Wiosny 
będzie się mogło do niego zgłosić jeszcze 
w dniu imprezy, ale już kilka dni wcześniej 
przyjęte limity uczestników (350 osób do 
lat 15 i 400 osób od 16. roku życia) zostały 
wyczerpane.

Do mety biegu głównego dotarło 329 
biegaczy. Jako pierwszy zrobił to doświad-
czony rybnicki biegacz Marcin Ciepłak (31 
lat; grupa Ja Cię kocham a Ty biegasz), któ-
remu przebiegnięcie 5-kilometrowej, tere-

nowej trasy zajęło 16 minut i 26 sekund. Na 
18. miejscu finiszowała najszybsza kobieta - 
rybniczanka Joanna Griman (42 lata, Mojżysz 
Team/ERIGO; czas: 19:01). Ostatniej na me-
cie mieszkance Gliwic bieg zajął blisko 43 
minuty. Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, który bieg zorganizował, 
nagrody wręczyli nie tylko pierwszym na 
mecie, ale również biegaczom i biegaczkom 
najszybszym w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. Szczegółowe wyniki są dostępne 
na stronie internetowej MOSiR-u.

Po zawodach narciarskich i mistrzo-
stwach Rybnika w tenisie ziemnym Bieg 
Wiosny był trzecią imprezą zaliczaną do 
zorganizowanych po raz pierwszy wielobojo-
wych Amatorskich Mistrzostw Rybnika. Ko-
lejną będą amatorskie mistrzostwa naszego 
miasta w kajakarstwie, które 12 czerwca od-
będą się na Pniowcu. Z kolei kolejną imprezą 

biegową organizowaną przez MOSiR będzie 
mający już swoją renomę 12. PKO Rybnicki 
Półmaraton Księżycowy, który wystartuje 25 
czerwca o godz. 22. 

(WaT) 

Udana biegowa majówka
To była bardzo udana biegowa majówka, prawdziwe święto sportu i rekreacji. 15 maja 
odbył się 15. Bieg Wiosny, zorganizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Rybniku. Poza biegiem głównym na 5 km odbyły się również wyścigi dla dzieci  
i młodszej młodzieży.

GDZIE SĄ MOJE KĄPIELÓWKI…?

CENY BILETÓW 
Ruda: normalny – 15 zł (ulgowy 9 zł); popołudnio-
wy (od godz. 16) – 11 zł (7 zł)
Chwałowice: normalny – 9 zł (7 zł)
Kamień: normalny 7 zł (5 zł)
Akwarium: od godz. 6 do 15 normalny – 9 zł (7 
zł); od godz. 15 do 22 normalny – 12 zł (9zł)
Yntka: normalny – 10 zł (7 zł) 
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Po preeliminacjach pływaków podzielono na grupy sprawnościowe,  
tak by w kolejnych wyścigach rywalizowali zawodnicy o zbliżonych możliwościach

Paweł Kwio-
tek z Klubu 

Olimpiad 
Specjalnych 

„Promyk”, 
zdobywając 
w zawodach 
pływackich 

dwa złote 
medale (25 

m w stylu 
dowolnym 
i grzbieto-

wym), został 
gwiazdą ryb-
nickiej ekipy
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Ceremonia otwarcia igrzysk odbyła się 
na terenie Kampusu. – Pragnę zwyciężyć, 
lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech 
będę dzielny w swym wysiłku – to słowa 
ślubowania, które złożyli tam niepełno-
sprawni sportowcy. Ślubowanie złożyła też 
przedstawicielka sędziów i trenerów. Ele-
mentów nawiązujących do igrzysk olimpij-
skich było więcej – na maszt wciągnięto flagę 
igrzysk OS i zapłonął mały olimpijski znicz. 
Z Pochodnią Strzegących Prawa dotarła tam 
wcześniej sztafeta ludzi dobrej woli. 

Przemawiającym ze sceny zaproszonym 
gościom oraz gospodarzowi Rybnika, pre-
zydentowi Piotrowi Kuczerze, towarzyszyli 
uczniowie naszej rybnickiej Szkoły Życia, co 
miało swoją wyjątkową wymowę.

W sportowej rywalizacji, jako repre-
zentanci oddziału śląskiego, wzięli udział 
reprezentanci dwóch rybnickich klubów – 
Promyka i Fair Play. – Trzydniowa impreza to 
jednak coś zupełnie innego niż nasz dorocz-
ny jednodniowy mityng pływacki, zwłaszcza 
w obecnych warunkach. W związku z tym, 
że ośrodek Olimpia w Kamieniu i hotel Are-
na przy Stadionie Miejskim zajmują obecnie 
uchodźcy z Ukrainy, musieliśmy poszukać 
nowych kwater dla naszych ekip. Kłopotów 
zupełnie innego rodzaju przysporzył też 
wzrost cen, bo przecież budżet imprezy 
planowaliśmy rok wcześniej. Na szczęście  

z pomocą miasta wszystkie te kłopoty udało 
się jakoś przezwyciężyć i sportowcy z całej 
Polski wyjechali z Rybnika zadowoleni  
i spełnieni – mówi Anetta Gawrysiak, od lat 
zaangażowana w działalność klubów olim-
piad specjalnych w Rybniku. Doświadczenie 
z organizacji regionalnych mitingów pływa-
ckich, w których co roku bierze udział jesz-
cze więcej, bo ponad setka zawodników, się 
przydało.

– Sędziowie, którzy po raz pierwszy sę-
dziowali na naszym basenie, byli zaskoczeni, 
że wszystko przebiegało zgodnie z harmono-
gramem – mówi Anetta Gawrysiak. Zwraca 
też uwagę na bardzo ważną część pracy tre-
nerów i opiekunów osób niepełnosprawnych 
związaną ze stroną psychologiczną sporto-
wej rywalizacji. – Wszyscy lubią zdobywać 
złote medale, ale przecież nie wszyscy wy-
grywają. Dlatego trenerzy pracujący z oso-
bami niepełnosprawnymi muszą z nimi tak 
istotną kwestię oraz szereg innych przepra-
cować. Chodzi o to, by nasi sportowcy skupili 
się na tym, by w czasie startu dać z siebie 
wszystko. Gdy poprawiają swoje wyniki, 
trafiają do grupy, w której startują silniejsi 
rywale, a wtedy, przynajmniej na początku, 
osiągając lepsze niż dotąd czasy, ale zajmują 
z nimi gorsze miejsca. Problematycznych sy-
tuacji może być więcej. Czasem źle się czują 
w basenie, który różni się od tego, w którym 

na co dzień trenują. Źle znoszą też nieobec-
ność swojego klubowego trenera, a przecież 
nie zawsze może im towarzyszyć, bo np. 
startują jako reprezentanci oddziału regio-
nalnego OS – tłumaczy Anetta Gawrysiak. 
Tak było tym razem, bo zawodnicy dwóch 
rybnickich klubów OS – Promyka i Fair Play 
– startowali w reprezentacji oddziału regio-
nalnego OS – Śląskie.

Rybnik był pierwszym z pięciu miast, 
które będą gościć niepełnosprawnych 
olimpijczyków. Kolejne konkurencje igrzysk 
na przestrzeni najbliższych miesięcy zo-
staną rozegrane w Bydgoszczy, Pozna-
niu, Warszawie, Kielcach i Suchedniowie. 
Są to jednocześnie krajowe eliminacje 
do światowych letnich igrzysk olimpiad 
specjalnych, które w 2023 roku odbędą 
się w Berlinie. Z grona złotych medalistów  
w drodze losowania wyłoniona zostanie 
nasza reprezentacja olimpijska.    

Organizatorzy zadbali też o doznania 
artystyczne sportowców i ich trenerów.  
W czasie ceremonii otwarcia w Kampusie 
wystąpili: zespół taneczny centrum Movytza, 
Bractwo Ognia „Spaleni” i bardzo entuzja-
stycznie przyjęty rybnicki rockowy zespół 
Fuzja. Ozdobą ceremonii zamknięcia na pły-
walni Akwarium był z kolei pokaz pływania 
synchronicznego w wykonaniu wrocławskiej 
grupy Aurora.                                            WaT  

RYBNICKIE IGRZYSKA 
OLIMPIAD 
SPECJALNYCH
Od 5 do 7 maja z udziałem 170 
niepełnosprawnych sportowców z całej Polski 
odbyła się w naszym mieście pierwsza część 
XII Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad 
Specjalnych. 14 ekip rywalizowało na pływalni 
Akwarium w Boguszowicach, a 16 w sąsiedniej 
hali sportowej, gdzie zorganizowano turniej 
bocce (włoska odmiana gry w bule). 
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W boguszo-
wickiej hali 
rozegrano 
olimpijski tur-
niej bocce. To 
włoska odmia-
na  francuskiej 
gry w bule



Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według poniższego harmonogramu. 
Dyżury nocne rozpoczynające się w dni robocze oraz w niedziele trwają od 
22:00 do 7:00, a z soboty na niedzielę od 22:00 do 8:00. Informacje o dyżu-
rach aptek oraz o ewentualnych zmianach w harmonogramie są dostępne na 
stronie internetowej (rybnik.eu), w zakładce „Dla mieszkańców/Zdrowie”.

W ścisłym centrum apteka Pod Lwem (ul. Sobieskiego 4) od poniedziałku  
do piątku jest czynna od 7:00 do 24:00, zaś w soboty od 7:00 do 18:00. 
Z kolei apteka Damian (ul. Raciborska 3) jest czynna codziennie od 8:00  
do 20:00 zaś w soboty, niedziele i święta od 8:00 do 22:00.

NOCNE DYŻURY APTEK

1.06 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140b, tel. 32 42 28 986, Niedobczyce
2.06 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255, Śródmieście
3.06 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031, Śródmieście
4.06 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922, Orzepowice
5.06 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów
6.06 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317, Smolna
7.06 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309, Północ
8.07 Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095, Północ/Galeria Śląska

9.06 Apteka „Pod Lwem”, ul. Jastrzębska 12, tel. 32 73 94 003, Boguszowice Osiedle

10.06 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1, tel. 32 43 30 058, Śródmieście

11.06 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 736 697 831, Maroko-Nowiny/Auchan
12.06 Apteka „Ziko”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 608, Śródmieście/Focus
13.06 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 73 38 049, Ligota-Ligocka Kuźnia
14.06 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016, Boguszowice Osiedle 
15.06 Apteka „Pod Lwem”, ul. Raciborska 126, tel. 887 750 033, Maroko-Nowiny
16.06 Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040, Maroko-Nowiny/os. Dworek
17.06 Apteka „Passiflora, ul. Z. Nałkowskiej 3, tel. 32 42 58 036, Kamień
18.06 Apteka „Słoneczna”, ul. B.W. Politycznych 3, tel. 32 42 24 049, Śródmieście

19.06 Apteka „Pod Lwem”, ul. Lompy 10, tel. 32 42 17 080, Boguszowice Osiedle
20.06 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4, tel. 32 42 22 806, Śródmieście
21.06 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144, Niedobczyce/Biedronka
22.06 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042,  Maroko-Nowiny
23.06 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów
24.06 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Zebrzydowicka 1, tel. 736 697 832, Smolna/Kaufland
25.06 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537, Śródmieście
26.06 Apteka „Zdrowit+”, Rynek 8, tel. 32 42 37 083, Śródmieście
27.06 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218, Meksyk
28.06 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311, Śródmieście/Plaza
29.06 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670, Boguszowice Stare
30.06 Apteka, ul. Kupiecka 8, tel. 606 834 347, Chwałowice
1.07 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364, Chwałowice
2.07 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038, Niewiadom
3.07 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 21 93 893, Nowiny
4.07 Apteka „Topfarm”, ul. Patriotów 11, tel. 32 42 20 364, Boguszowice Osiedle
5.07 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140b, tel. 32 42 28 986, Niedobczyce
6.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255, Śródmieście
7.07 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031, Śródmieście
8.07 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922, Orzepowice
9.07 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów
10.07 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317, Smolna

Wywalczonego przed rokiem (po raz dru-
gi) tytułu mistrza Starego Kontynentu bronić 
będzie mieszkający w Rybniku, a jeżdżący  
w drużynie MOTORU Lublin 28-letni Duńczyk 

Mikkel Michelsen. Przed rokiem europejskie 
trofeum odebrał właśnie w Rybniku po ostat-
nim finale, w którym zajął drugie miejsce.  
W tym roku od Rybnika rozpocznie on walkę  

Duńczyk z Rybnika broni tytułu
W sobotę 2 lipca na torze Stadionu Miejskiego w Rybniku odbędzie się 
pierwszy z czterech turniejów finałowych tegorocznej edycji Tauron SEC-u, 
czyli indywidualnych mistrzostw Europy na żużlu.

o obronę tytułu. Jak sam Michelsen mówi, chce 
być pierwszym w historii żużlowcem, któremu 
ta sztuka się uda. Łatwo nie będzie, tym bardziej 
że dzięki ubiegłorocznemu mistrzostwu Europy 
rybnicki Duńczyk bierze obecnie też udział  
w indywidualnych mistrzostwach świata, czyli 
w cyklu turniejów Speedway Grand Prix.

Trwają już eliminacje, w wyniku których 
obsadzona zostanie jednak tylko część miejsc 
w stawce finalistów, bo zapewnione miejsce  
w tym gronie mają już najlepsi żużlowcy ubie-
głorocznej edycji, czyli: Michelsen, jego rodak 
Leon Madsen, a także Anglik Daniel Bewley oraz 
Patryk Dudek i Piotr Pawlicki. Finał samych eli-
minacji 18 czerwca w chorwackim Krsku, póź-
niej poznamy pięciu zawodników, którym or-
ganizatorzy przyznają pięć stałych dzikich kart 
na wszystkie finały i nazwisko żużlowca, który  
z dziką kartą wystąpi tylko w pierwszym tur-
nieju finałowym – 2 lipca w Rybniku. Jak zapew-
nił nas prezes One Sport Karol Lejman, wpływ 
na jego wybór będzie mieć również ROW Ryb-
nik, który będzie współorganizatorem rybni-
ckiego finału SEC. Pierwszej rundy eliminacji 
nie przebrnął wychowanek rybnickiego klubu 
Kacper Woryna, który już drugi sezon jeździ 
w ekstraligowej drużynie z Częstochowy. Za-
pewne jego udział w rybnickim finale byłby dla 
wielu kibiców żużla w naszym mieście i regionie 
sporą atrakcją.                                                   (WaT)
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Duńczyk Mikkel Michelsen, który tytuł 
mistrza Europy wywalczył przed rokiem 
od kilku lat mieszka w rybnickiej dzielnicy 
Ligota-Ligocka Kuźnia
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KONTENER NA GRUZ 5m3 
TYLKO 648 ZŁ

EKO M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Sp. J, ul. Kościuszki 45A, 44-200 Rybnik

WRZUCAMY: gruz, skute tynki i płytki, cegły, umywalki, muszle bez osprzętu

NIE WRZUCAMY!!! STYROPIANU, PAPY, WEŁNY MINERALNEJ, OPAKOWAŃ 
PO PIANKACH I FARBACH, PŁYT KARTONOWO GIPSOWYCH

WIOSENNA PROMOCJA
DLA MIESZKAŃCÓW RYBNIKA

SZCZEGÓŁY I REGULAMIN DOTYCZĄCE PROMOCJI NA WWW.EKO.RYBNIK.PL

WOREK BIGBAG Z ODBIOREM
TYLKO 198 ZŁ

zamów on-line www.eko.rybnik.pl
lub zadzwoń 519 516 347

zamów on-line www.eko.rybnik.pl
lub zadzwoń 728 965 980

PUNKTY NIEODPŁATNEJ 
POMOCY PRAWNEJ 

rUrząd Miasta Rybnika, ul. Rzeczna 8 
czynne: od poniedziałku do piątku 8:30-
12:30 (specjalizacje: prawo rodzinne - 
poniedziałek, mediacje - czwartek)

rMOSiR - CRiR „Bushido”, ul. Floriańska 1 
czynne: od poniedziałku do piątku 14:00-
18:00 (specjalizacje: mediacje - wtorek, 
prawo karne - piątek)

rADM Nr 2, ul. Patriotów 32 
czynne: od poniedziałku do środy 9:00-
13:00, czwartek 12:00-16:00, piątek 
8:00-12:00

Na terenie miasta Rybnika funkcjonuje 5 punktów, w których 
świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie.
Do dyspozycji mieszkańców, którzy mają problemy prawne, rodzinne lub inne kłopoty 
życiowe, bezpłatnie pozostają prawnicy i doradcy obywatelscy. Nieodpłatna pomoc 
prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobom, które nie 
są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobom fizycznym 
prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób 
w ciągu ostatniego roku i złożą stosowne oświadczenie.
Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
osoby uprawnione mogą korzystać wielokrotnie, bez względu na adres zamieszkania.
Zapisy na porady odbywają się w godzinach pracy urzędu pod nume-
rem: 32 43 92 239 bądź mailowo: pomocprawna@um.rybnik.pl

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi porad prawnych na stronie 
internetowej miasta www.rybnik.eu w zakładce „bezpłatna pomoc prawna”, na stronie 
internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (https://www.gov.pl/web/nieodplatna-
-pomoc) lub ministerialnym profilu facebookowym (https://www.facebook.com/
NieodplatnaPomoc/).

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

PUNKTY NIEODPŁATNEGO 
PORADNICTWA  
OBYWATELSKIEGO

rZGM (Filia nr 7 PiMBP),  
ul. 1 Maja 59 
czynne: poniedziałek 13:00-17.00, 
wtorek 9:00-13:00, środa 13:30-17:30 
(specjalizacja: mediacje), czwartek 
9:00-13:00, piątek: 9:00-13:00

rOśrodek Interwencji Kryzysowej i 
Psychoterapii,  
ul. Bolesława Chrobrego 16 
czynne: poniedziałek i piątek 8:30-
12:30, wtorek, środa, czwartek 
14:00-18:00

29



Ogłoszenia i reklamy

PROBLEM 
Z KANALIZACJĄ?

www.sezakopolska.pl • sezakopolska@sezakopolska.pl 

POLSKA Sp. z o.o.

• Ciśnieniowe czyszczenie odpływów (umywalki, piony, WC)
• Udrażnianie przyłączy do kanalizacji lub szamba
• Inspekcja TV przewodów (rury, odpływy)

ZGŁASZANIE AWARII I WYCENY
661 120 393 RYBNIK i okolice
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