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Inicjatorem powstania albumu jest Danuta Kałka, 
mieszkanka Niewiadomia. Celem naszej inicjatywy 
jest umacnianie dziedzictwa kulturowego a także 
podkreślenie roli mieszkańców w budowaniu spo-
łeczności lokalnej. Chcemy podkreślić, że mieszkańcy 
to dzielnica, a dzielnica to mieszkańcy.

Wstęp



Katarzyna Jerzak

CUKROWA WRÓŻKA
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Czekoladowy biszkopt nasączony likierem 
orzechwym z kremem z masła orzechowego, 
kokosem i  białą czekoladą – brzmi smakowicie? 
Jednak torty wykonane przez Katarzynę Jerzak 
nie tylko są pyszne, ale przede wszystkim robią 
ogromne wrażenie swoim wyglądem.  Moją pasją 
są torty artystyczne – wyjaśnia pani Kasia. 

Na chrzciny, roczki i komunie, dla solenizantów i jubilatów, ale też 
w wersji 18+ na wieczorki panieńskie i kawalerskie. Piętrowe i kil-
kupiętrowe, ozdobione kwiatami i postaciami z bajek, w kształcie 
ulubionego bohatera filmowego, czy butelki markowego trunku. 
Wyczaruje też coś dla fanów piłki nożnej i komiksów, słowem dla 
każdego coś pysznego. 



6

– Spełniam słodkie marzenia jak na cukrową wróżkę przysta-

ło – mówi z uśmiechem pani Kasia, która z zawodu jest … ope-

ratorem obrabiarek cyfrowych. Pierwszy tort zrobiła pięć lat 

temu, na drugie urodziny swojego synka. – Miał być taki, jak 

w internecie, ale nie miałam pojęcia, jak się za niego zabrać, więc 

jego zrobienie zajęło mi 16 godzin. Największy problem miałam  

z figurką koparki – wspomina. Dziś wykonuje od pięciu do dzie-

sięciu tortów tygodniowo i jest w stanie wyczarować najróżniej-

sze formy. Inspiracji szuka w internecie i stara się, aby każdy 

wypiek był inny. Wyspecjalizowała się w tortach przestrzennych 

3D, będących pracochłonnymi tortowymi rzeźbami. Wykorzy-

stuje atrapy i stelaże, lepi wymyślne figurki, ale dba też o jakość 

i smak. – Nie używam proszków do pieczenia i żadnych chemicz-

nych substancji zagęszczających, bazuję na swojskich produktach, 

choć oczywiście „opakowanie” tortu, które robi największe wra-

żenie wykonane jest z plastycznej masy cukrowej. Każdy tort jest 

inny i każdy musi być estetycznie wykonany – mówi Katarzyna 

Jerzak, która przyznaje też, że sama jest wyjątkowym łasuchem.
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Jerzy Smołka

PR OF ESJ ON A L N Y 
RADIOAMATOR
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Na świecie jest ich ponad 4 miliony,  najwięcej 
w Japonii,  USA i  w Niemczech. W  Polsce tylko 
około 13.500. – Specjalizuję się w łącznościach 
dalekosiężnych. Mam potwierdzenia ze wszystkich 
krajów świata,  nawet z niewielkich wysepek, na które 
tylko co pewien czas przyjeżdża jakaś ekspedycja – 
mówi 74-letni Jerzy Smołka, krótkofalowiec,  który 
dotąd nawiązał łączność z 340 miejscami na świecie.

Na tej liście są m.in. Gujana Francuska, Wyspa Bonaire, Nami-
bia, Kenia, Rosja, Niemcy, Wenezuela, Tajwan, Zanzibar, Brazylia, 
Belgia i wiele innych. – Krótkofalarstwo to nawiązywanie łączno-
ści radiowych pomiędzy amatorami z różnych krajów. 
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Trzeba zdać egzamin, mieć zezwolenie na nadawanie i odpowied-

ni sprzęt – tłumaczy tajniki swojego hobby pan Jerzy. Egzamin 

zdał w 1971 roku w niewiadomskim domu kultury, tutaj też dzia-

łał pierwszy klub krótkofalarski, z którym się związał. Ale wszyst-

ko zaczęło się od artykułu w popularnym przed laty tygodniku 

„Panorama”, z którego dowiedział się o krótkofalarstwie. Sam zbu-

dował pierwszy odbiornik i nadajnik, ale dziś pracuje na sprzęcie 

fabrycznym. Tłumaczy, że nawiązanie łączności krótkofalarskiej 

odbywa się według ściśle określonych reguł. – Rozpoczyna się od 

wywołania ogólnego, podaje się swój znak, imię, miejsce nadawa-

nia i wymienia się raporty o sile sygnału i czytelności, można też 

podać pogodę. Ważne jest samo nawiązanie łączności, a nieko-

niecznie prowadzenie długiej rozmowy. Każdą łączność potwier-

dza się też wysłaniem tzw. karty QSL – wyjaśnia Jerzy Smołka, 

prezentując przypominające widokówki karty z całego świata, za-

wierające dane dotyczące każdego z połączeń. – Kiedy tylko mam 

ochotę siadam do radiostacji by popracować. Nieważne: dzień, 

czy noc, zawsze znajdzie się ktoś kto nasłuchuje – mówi pan Jerzy.
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Andrzej Kopka

SAMORZĄDOWIEC 
Z WIZJĄ
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– Moją pasją jest moja mała ojczyzna – Niewiadom, 
ludzie,  przyjaciele,  obiekty,  ale też region, gwara i 
tradycja.  Dlaczego? Bo od najmłodszych lat czerpię 
stąd energię i  chęci do pracy.  Mimo iż jestem już 
emerytem, przez wiele godzin pracuję społecznie, 
właśnie dzięki tej  pasji  – mówi Andrzej Kopka.

Najbardziej dumny jest z dwóch wyróżnień – nagrody Wielkiej 
Fundacji Kultury przy Ministrze Kultury w dziedzinie kultywo-
wania tradycji małych ojczyzn (2003 rok) i laurów w konkursie 
na  Najlepszą Inicjatywę Obywatelską Roku 2004 – Pro Publico 
Bono. – Były potwierdzeniem, że moja praca miała sens.
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Andrzej Kopka był radnym miejskim i dzielnicowym, urzędni-

kiem, twórcą pierwszej w regionie kobiecej drużyny piłkarskiej 

(Polonia Niewiadom) oraz założycielem i pierwszym szefem po-

wstałego w 1999 roku Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni „Igna-

cy”. – Zakładałem je z ludźmi, którzy też chcieli coś zrobić dla na-

szej małej ojczyzny – z Marianem Uherkiem i Marią Zofią Smołką. 

Gdyby nie stowarzyszenie i nasza działalność, miejsce, które dziś 

tętni życiem pewnie zostałoby zrównane z ziemią, a zabytkowe 

maszyny parowe sprzedane przez kopalnię Rydułtowy – mówi 

o Ignacym. Chciałby, aby udało się demonstracyjnie uruchomić 

jedną z dwóch znajdujących się tutaj wyciągowych maszyn paro-

wych. – Cieszę się, że władze miasta mają wiele pomysłów na Igna-

cego i że to miejsce odżyło, kibicuję też władzom stowarzyszenia. 

Zabytkowa kopalnia zmierza w dobrą stronę, ale w Niewiadomiu 

są też bardziej prozaiczne sprawy do rozwiązania – brakuje przy-

stanku, bezpiecznego przejście dla pieszych, czy klubu seniora – 

wylicza. To kolejne wyzwania do zrealizowania. – Działam z pasją 

i z pasji. Wydaje mi się, że znam tutaj wszystkich, a mieszkańcy 

wiedzą, że zawsze mogą na mnie liczyć – mówi Andrzej Kopka.
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Edward Cisek

MISTRZ W TALII



17

– Wczoraj grałem w Biertutowach, dzisiaj  w 
Krzyżkowicach, jutro będę grać na Głożynach, a 
w kolejnych dniach – w Rydułtowach i  Lyskach. 
W sobotę pojadę na turniej  cyklu Grand Prix,  a w 
niedzielę zagram w Grand Prix Mistrzostw Polski 
– wylicza Edward Cisek. Skat nigdy go nie nudzi. 

Zaczynał od brydża, ale wybrał skata, popularną szczególnie na 
Śląsku karcianą grę, w którą gra już od ponad 45 lat. – Uwielbiam 
to. Skat wymaga myślenia, taktyki i szczęścia. Daje szansę na wy-
graną nawet w sytuacji, która wydaje się przegrana.
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Podczas turnieju w Niemczech, usłyszałem, że gram jak wariat, 

ale to chyba przesada – jestem raczej ryzykantem i kombinuję, 

by wygrać – mówi pan Edward, który reprezentuje klub Herkules 

Rydułtowy. Gra w skata przynosi mu nie tylko satysfakcję, ale też 

liczne tytuły. Największym sukcesem w jego dotychczasowej ka-

rierze był tytuł drużynowego mistrza Polski, ale pan Edward ma też 

na swoim koncie tytuły mistrza Śląska, występował w polskiej ka-

drze, kilkakrotnie zdobywał tytuły Grand Prix Polski, wielokrot-

nie – okręgu. – Wciąż mam nadzieję na tytuł mistrza Polski – mówi. 

Zdobyte puchary rozdaje znajomym i przyjaciołom, więc nikogo 

nie dziwi puchar skatowy, stojący na półce w niewiadomskiej ap-

tece. Edward Cisek nie grywa w internetowego skata, mówi, że 

to nie to. Jeżdżąc po wielu turniejach dostrzega też, że do tej gry 

nie garną się młodzi ludzie. – Mają internet i telefony – mówi 

z żalem i z sentymentem wspomina czasy, gdy na grę w skata 

wykorzystywało się każdą wolną chwilę. – Nawet w autobusie. 

Siedzenia naprzeciw siebie zajmowali tylko szkaciorze – wspomi-

na. Czego życzy się graczom w skata? – Tylko i wyłącznie dupków,  

i to nie tylko w kartach, ale i przy stole – śmieje się pan Edward Cisek. 
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Andrzej Adamczyk

CHODZĄCA 
KOPALNIA WIEDZY
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– Nigdy bym nie przypuszczał,  że kiedyś zajmę 
się pisaniem książek historycznych – w szkole 
z historii  i  języka polskiego orłem nie byłem –  
przyznaje 75-letni dziś Andrzej Adamczyk. Jednak 
to właśnie historia lokalnego górnictwa, którą 
miał na wyciągnięcie ręki,  stała się jego pasją.    

Zaczął od wygrania konkursu na temat dziejów kopalni Ryduł-
towy, w której pracował. Zorganizowano go z okazji dwustolecia 
istnienia tego zakładu, a przygotowując się do udziału w nim An-
drzej Adamczyk skorzystał z książki, w której niestety nie bra-
kowało błędów. Postanowił je skorygować, zaczął więc zbierać 
materiały, sięgać do archiwów i rozmawiać z ludźmi, którzy znali 
historię kopalni od podszewki.
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Jednym z nich był Eryk Markiewka, który udostępnił mu swo-

je materiały i pomógł w tłumaczeniu niemieckich tekstów. 

– Stwierdziłem, że nie warto tego materiału chować w szufla-

dzie – mówi Andrzej Adamczyk. Swój pierwszy tekst o kopalni 

opublikował w piśmie parafii św. Jacka w Radoszowach „Spek-

trum” (1994 rok). Następnie pisał do lokalnych i regionalnych 

gazet, a Urząd Górniczy w Rybniku zaprosił go do udziału w 

konferencji naukowej Stowarzyszenia Inżynierów i Techni-

ków Górnictwa. Odtąd, co roku w jej trakcie wygłasza referaty, 

bo z czasem stał się znawcą górnictwa w regionie rybnickim. 

Adamczyk napisał cztery książki. Pierwszą była „Kopalnia 

Węgla Kamiennego Hoym Ignacy 1792 – 1967 – 2011” (2011 

rok), potem napisał o kopalni „Rydułtowy – Anna” oraz o jej 

poprzedniczce – kopalni Charlotte (1806 – 1945). – Kaj w Ra-

doszowach była gruba? – wspomina z uśmiechem pytanie, które 

usłyszał, gdy opowiadał o swojej kolejnej książce. Dotychczas 

był bowiem kojarzony wyłącznie z tematyką górniczą, zaskoczył 

więc, gdy zajął się dziejami parafii św. Jacka w Radoszowach. 

Andrzej Adamczyk jest też jednym z współautorów dwóch 

prac zbiorowych: „Jak umierały kopalnie” i „Koleją z Kato-

wic do Raciborza”. Teraz pisze książkę o Ciepłowni Rydułtowy.
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Barbara Ziebura

MACGYVER 
W SPÓDNICY
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– Mówią o mnie MacGyver – śmieje się Barbara 
Ziebura. Nie tylko dlatego, że mając piątkę dzieci 
musi kreatywnie rozwiązywać najróżniejsze 
kłopoty,  ale również dlatego, że nie ma rzeczy, 
której nie potraf iłaby własnoręcznie zrobić,  jak 
pomysłowy bohater popularnego kiedyś serialu. 

Wystarczyło, że raz pochwaliła się swoimi pracami animatorce 
ze Stowarzyszenia „17-tka”, by lawina ruszyła. Zachęcona napisa-
ła więc pierwszy projekt dotyczący zajęć rękodzieła dla dzieci. – 
Zależało mi, by spędzały czas kreatywnie. Na pierwsze warsztaty 
przyszło 19 dzieci, na kolejne już 35.
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Wykonywaliśmy m.in. ozdoby bożonarodzeniowe, skrzaty z filcu 

i choinki z drewna, a w zajęciach wziął też udział prezydent mia-

sta – mówi pani Basia o pierwszym projekcie zrealizowanym w 

Niewiadomiu, w ramach projektu Rybnik reWITA. Potem napi-

sała kolejne dwa – pierwszy rękodzielniczy dla dzieci i seniorów, 

drugi – dla 20 zapracowanych mam. – Oprócz zajęć fitnessu od-

były się spotkania z dietetykiem, makijażystką, stylistką paznokci 

i fryzjerką, a w finale czekała na nas sesja zdjęciowa na terenie 

kopalni Ignacy. Mamy już pytają mnie o drugą edycję, bo projekt 

pozwolił im wyjść z domu i zająć się sobą – mówi Barbara Zie-

bura. Mieszkanka Niewiadomia jest też mistrzynią szydełkowa-

nia, którego uczyła się z internetowego You Tuba. – Dla mnie nie 

ma rzeczy niemożliwych – tłumaczy. Dziś robi nie tylko serwetki, 

obrusy i swetry, ale też wymyślne maskotki, które fachowo na-

zywa się amigurumi. – To japońska sztuka wykonywania zaba-

wek na szydełku – wyjaśnia nasza bohaterka, która nie wiadomo 

jak, ale znajduje też czas na uszycie 25 worko-plecaków dla grupy 

dzieci, zbudowanie makiety wieży widokowej Ignacego z wikliny 

papierowej, „wyhodowanie” bukietu tulipanów z filcu i zrobienie 

drewnianego lampionu. – Uwielbiam ludzi! Lubię im pomagać 

i dzielić z nimi swoją wiedzą, pasją i umiejętnościami – mówi.  
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Alojzy Szwachuła

WIĘCEJ NIŻ 
PRZEWODNIK
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– Chętnych do zwiedzania naszej kopalni nie 
brakuje.  Nie tylko z kraju,  ale też z zagranicy. 
Turystów przyciąga również wieża widokowa 
– opowiada Alojzy Szwachuła,  prezes 
Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni „Ignacy”.

Wystarczy pokonać 220 stopni w górę, by z wysokości 45 metrów 
podziwiać wyjątkową panoramę Rybnika i okolic. Z dawnej wie-
ży ciśnień, która od 2008 roku pełni funkcję punktu widokowe-
go, przy dobrej pogodzie dostrzec można również Beskid Śląski 
i Czeski, a szczęśliwcom udaje się nawet wypatrzeć Tatry.
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Doskonale widać też, jak bardzo zmieniła się kopalnia Ignacy. – Tu 

gdzie teraz jest parking, dawniej stał budynek magazynu, a wcze-

śniej – kotłowni. Został po nim komin, na którego szczycie znaj-

dowała się kiedyś wieża ciśnień, dziś to punkt widokowy. Dzięki 

wysiłkom stowarzyszenia, miasta i unijnym funduszom wyremon-

towano też budynek maszyny wyciągowej szybu Głowacki. Mamy 

się czym szczycić. Znajduje się w nim najstarsza w Polsce, Euro-

pie, a może i na świecie, parowa maszyna wyciągowa z 1900 roku, 

która przepracowała 108 lat. Unieruchomiono ją dziesięć lat temu, 

dokładnie 10 września 2008 roku. Budynek szybu Głowacki z wie-

żą wyremontowała jeszcze dawna Kompania Węglowa. To wciąż 

czynny szyb kopalni Rydułtowy Anna, który działa jako otwór 

wentylacyjny. Pozostałe budynki Ignacego nadal czekają na remont 

– opowiada Alojzy Szwachuła. W nadszybiu szybu Kościuszko już 

niebawem ma powstać multimedialne muzeum. Na Ignacym jest 

jeszcze jedna parowa maszyna wyciągowa, wyprodukowana we 

Wrocławiu w 1920 roku, młodsza, ale trzykrotnie silniejsza od tej 

z szybu Głowacki. – Obie maszyny trzeba prezentować młodzieży, 

by pokazać jej jak to było kiedyś i jaki był postęp techniki – mówi 

prezes stowarzyszenia, z nadzieją, że uda się wkrótce demonstra-

cyjnie uruchomić jedną z tych maszyn. To z pewnością przycią-

gnie na Ignacego kolejnych turystów, choć już dziś ich nie braku-

je. Kopalnia znów tętni życiem, z czego pan Alojzy jest dumny.
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Hanna Nawrot

DETEKTYW 
NA ŻYCZENIE
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Na kopalni Ignacy pracował nie tylko jej  ojciec. 
– Pamiętam jak codziennie wieczorem razem z 
tatą przyjeżdżaliśmy z Radoszów do Niewiadomia 
po moją babcię,  która pracowała w nieistniejącej 
już dziś kotłowni.  Znajdująca się tutaj  wieża 
ciśnień kojarzyła mi się wtedy z kubeczkiem na 
lody.  Nigdy nie przypuszczałam, że kiedyś będę 
związana z tym miejscem – mówi Hanna Nowrot.  

Nie przypuszczała też, że swój wolny czas będzie poświęcać in-
nym, a taką właśnie możliwość dało jej rękodzieło. Zaczęło się od 
własnoręcznie zrobionej kartki, jaką przygotowała na Dzień Na-
uczyciela. 
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 Kartka tak się spodobała, że zaproponowano jej poprowadzenie 

zajęć rękodzieła dla dzieci. To dla nich wymyślała zabawki i upo-

minki z recyklingu, nietypowe bombki świąteczne i zajęcia z pa-

pierowej wikliny. Hanna Nowrot, z zawodu ekonomistka, rozwi-

jała też swoje zainteresowania – kupiła maszynę do szycia i choć 

na początku samo nawleczenie igły zajęło jej kilka godzin, nie 

poddała się i dziś szyje najróżniejsze maskotki dla dzieci. Ostatnio 

zajęła się też nowym hobby – robi nietypowe kartki okoliczno-

ściowe. – Mam naturę detektywa i zanim zabiorę się do przygoto-

wania takiej kartki muszę dowiedzieć się jak najwięcej o adresacie 

– co lubi i czym się interesuje, tak by osoba obdarowana wiedzia-

ła, że prezent został zrobiony specjalnie dla niej. Nie zdarzyło mi 

się zrobić dwóch takich samych kartek – mówi, choć określenie 

kartka nie jest precyzyjne. – To tzw. „exploding box”, czyli pudeł-

ko życzeń, które po zdjęciu wieczka, rozkłada się na cztery stro-

ny, otwierając wnętrze pełne życzeń i niespodzianek. Najwięcej 

czasu zajmuje pomysł, a jego realizacja trwa kilka godzin – mówi 

Hanna Nowrot, która jest dziś wolontariuszem stowarzyszenia 

„17-tka”. Chwali kreatywność dzieci, które biorą udział w jej zaję-

ciach. – Uwielbiam pracę z dziećmi, są bardzo pomysłowe i zaan-

gażowane i wbrew powszechnej opinii, nie interesują się wyłącz-

nie internetem, komórkami i grami – przekonuje Hanna Nawrot.  
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Damian Krzyżak

 SPORTOWIEC 
Z DUSZĄ MENEDŻERA



37

Jego szkolne rysunki przedstawiające wspomnienia 
z wakacji  zawsze były w kolorze zielonym. Nie 
dlatego, że spędzał je w lesie,  ale na piłkarskiej 
murawie.  – Moi rodzice angażowali  się w działalność 
Klubu Sportowego Polonia Niewiadom, więc 
praktycznie wychowałem się w tym klubie – mówi 
Damian Krzyżak. Dziś gra w Polonii  Marklowice 
i  robi wiele,  by zachęcić mieszkańców Niewiadomia 
do  prowadzenia aktywnego trybu życia. 

Dlatego od pewnego czasu zajmuje się organizacją imprez spor-
towych dla dzieci, ale też dorosłych. Największą była pierwsza 
niewiadomska olimpiada. – We wszystkich konkurencjach wzięło 
udział ok. 150 osób. Sporą popularnością cieszył się rajd rowe-
rowy po Niewiadomiu i okolicach, odbyły się też biegi i turniej 
amatorów w siatkówce kobiet i mężczyzn. 
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Jednak największym sukcesem okazał się turniej piłki nożnej osób 

niezrzeszonych w klubach – chętnych było więcej niż zakładałem. 

Jak widać mieszkańcy garną się do sportu – mówi Damian Krzyżak, 

który od dziecka grał w piłkę i marzył o futbolowej karierze. Dziś 

pracuje na kopalni Marcel, gra na środku obrony w lidze okręgowej 

w Polonii Marklowice i niezależnie od porażek kibicuje piłkarskiej 

reprezentacji Polski. – Gram też w siatkówkę, biegam i morsuję. 

Prowadzę aktywny tryb życia i wspólnie z żoną, siatkarką-amator-

ką staramy się zachęcać do sportu naszych dwóch synów – sześcio-

letniego Filipa i rocznego Oskara – mówi Damian Krzyżak, który 

myśli też o organizacji w Niewiadomiu turnieju tenisa stołowego, 

biegów przełajowych, zajęć nordic walkingu czy kolejnej olimpia-

dy. –  Chciałbym, aby odbywała się ona cyklicznie, na przykład co 

dwa lata. Zależałoby mi również na organizacji turniejów przygo-

towujących do startu w takiej olimpiadzie, by w ten sposób roz-

propagować imprezę i zachęcić innych do współpracy – planuje.
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