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– Chcę podziękować wszystkim, którzy wspierali tę inwestycję i wiedzieli,  
że jest to kosztowne wyzwanie, ale czuli, że serce miasta nie może być w ruinie, 
serce miasta nie może być puste – mówił 10 września prezydent Rybnika Piotr 
Kuczera podczas oficjalnego otwarcia Edukatorium Juliusz. 

Jak mówił – wiedział, że trzeba zrobić wszystko, by popadający w ruinę 
dawny szpital został na powrót oddany rybniczanom. – To miejsce służyło wiele 
dziesięcioleci mieszkańcom w bardzo trudnych i ważnych momentach ich życia.  
Tu się rodzili, umierali, dochodzili do zdrowia. To chwile, gdy człowiek myśli o tym,  
co w życiu najważniejsze – tłumaczył Kuczera. 

Z okazji otwarcia przygotowano wiele atrakcji, m.in. koncerty i warsztaty dla 
dzieci poświęcone iluzjom optycznym, podczas których dowiedziały się, jak dzia-
ła ludzkie oko i zmysł wzroku. Na młodych i starszych czeka cała nowoczesna,  
multimedialna ekspozycja Edukatorium, które zaprasza rybniczan i gości do świata 
nauki o medycynie i farmacji.                                                                                   (AK)

Edukatorium 
zaprasza do świata nauki
o medycynie i farmacji
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Zmarzniemy wszyscy ekumenicznie.  Połączy nas zimno  
w mieszkaniach, które będą „patriotycznie” niedogrzane, bo jak to ujął 
zarząd wspólnot mieszkaniowych „Wrębowa”, oszczędzanie energii 
„powinno być nie tylko ekonomicznym, ale i patriotycznym obowiązkiem 
społeczeństwa”; i w domach jednorodzinnych, w piwnicach których wciąż 
nie ma obiecanego węgla, który jeszcze dwa lata temu kłopotliwie zalegał 
na zwałach, a który nie przewidując skutków spalono w elektrowniach, 
licząc na szybki zysk ze sprzedaży prądu. 

Zziębniemy w zimnych chałupach i kamienicach, gdzie dodatek węglowy 
raz miał być na każde gospodarstwo – rozbudzając nadzieję 11 tysięcy 
rybnickich rodzin (tyle wniosków o dodatek złożono w magistracie),  
a raz na jeden piec. 

Będziemy marznąć wspólnie, bo jak zauważają radni Kiljańczyk i Kłosek, 
spółki Skarbu Państwa nie dotrzymały słowa i nie ogrzeje nas ani zmyślone 
kiedyś ciepło z Elektrowni Rybnik, ani to z obiecanych później sześciu 
nowych ciepłowni gazowych, bo dotąd powstały w mieście tylko dwie. 

Zmarzniemy w domach ogrzewanych gazem, bo drogi, i prądem, 
przykręcając kaloryfer z myślą o tym, by w portfelu zostało jednak coś 
na wszechobecną drożyznę. 

Nie ogrzejemy się w instytucjach, bo samorządy mają oszczędzić  
10 procent energii, ani w przytulnym cieple gastronomicznych lokali na 
rybnickim deptaku, które zwiną się patrząc na liczniki.

No i razem, płuco w płuco, będziemy dusić się w smogu,  
bo trzeba jakoś ogrzać Polskę i palić, czym się da poza oponami – jak 
usłyszeliśmy od ważnych polityków w kraju. 

Wreszcie wszystkich nas – jeśli nie chrust albo węgiel odzyskany z hałd 
– rozgrzeją kolejne dobre rady płynące z Warszawy.

Aleksander Król

Redaktor Naczelny „Gazety Rybnickiej”
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Samorząd

SAMORZĄD

22.850 

uczniów rozpoczęło rok szkolny  
w 69 rybnickich, miejskich pla-
cówkach oświatowych. Dla 1331 
rybnickich pierwszoklasistów miasto 
przygotowało żółty plecaczek z 
wyprawką złożoną z kilku przydatnych 
w szkole drobiazgów, oznaczonych 
symbolami miasta. 

9
Honorowym Obywatelem Miasta 
Rybnika zostanie Piotr Paleczny, jeden 
z najwybitniejszych polskich piani-
stów, absolwent Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II st. im. Karola i Anto-
niego Szafranków w Rybniku w klasie 
prof. Karola Szafranka, a także I LO im. 
Powstańców Śląskich, które w tym 
roku świętuje 100-lecie istnienia.

RYBNICKA ANKIETA ROWEROWA
W lipcu miasto zwróciło się do mieszkańców o wypełnienie pierwszej „Rybnickiej 
ankiety rowerowej”. Drogą elektroniczną spłynęło około 1.250 ankiet i 50 w wersji 
papierowej. – Wstępna ich analiza pokazuje, że co trzeci badany wykorzystuje rower 
w celach komunikacyjnych, dojeżdżając nim do pracy lub po zakupy. Oczekiwania 
rowerzystów koncentrują się wokół budowy nowych dróg dla rowerów, szczególnie 
tras komunikacyjno-rekreacyjnych. Tutaj respondenci wskazują jasno – w pierwszej 
kolejności powinna powstać droga w śladzie byłej linii kolei piaskowej oraz droga 
będąca przedłużeniem bulwarów nad Nacyną. Istniejący ich odcinek (od ul. Racibor-
skiej do ul. Rudzkiej) jest oceniany przez większość jako najlepiej przygotowana do 
jazdy na rowerze droga w mieście, ale respondenci wskazują też, że największym jej 
mankamentem jest jej duże zatłoczenie i w konsekwencji konflikty między rowe-
rzystami a pieszymi – mówi Łukasz Karbowiński, oficer rowerowy miasta Rybnika. 
W ankietach znalazło się ponad 300 komentarzy z sugestiami i opiniami rowerzy-
stów. – Przesłane pomysły również zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości 
ich realizacji. W pięciostopniowej skali respondenci najczęściej oceniali politykę 
rowerową miasta na solidną czwórkę – dodaje Karbowiński.                                        (WaT)  

DACH NAD LODEM
Nieco cieplejsza, deszczowa aura w zimie nie będzie już tak 
bardzo przeszkadzać użytkownikom sezonowego lodowiska 
w Rybniku. Dzięki zadaszeniu obiektu obok basenu Ruda uda 
się z pewnością znacznie wydłużyć sezon. 
– Dodatkowo nie będą się zdarzały przerwy w jego funkcjono-
waniu, co z powodów atmosferycznych miało miejsce  
w przeszłości. W związku z tym mamy nadzieję, że wzrośnie 
liczba osób korzystających z lodowiska, a jego utrzymanie 
powinno pochłaniać mniej energii i wynik finansowy z tego 
powodu powinien się poprawić – przekonuje Arkadiusz 
Skowron, zastępca dyrektora rybnickiego MOSiR-u.  
Jako że nawierzchnia jest dwufunkcyjna (boisko-lodowisko),  
w okresie wiosenno-letnim z obiektu będą korzystać młodzi 
piłkarze. Koszt inwestycji to blisko 850 tys. zł.                  (WaT)

PAŹDZIERNIK 
ZE WSPÓLNYM 
STOŁEM
Przy ulicy Zebrzydowickiej powstaje 
Wspólny Stół, czyni nowe społeczne 
miejsce, którego sercem będzie otwar-
ta kuchnia, gdzie każdy będzie mógł 
samodzielnie przygotować i w kom-
fortowych warunkach zjeść posiłek. 
Powoli kończy się remont i lokal wypo-
sażany jest w niezbędne sprzęty.
Wspólny Stół przy Zebrzydowickiej 
30/3 będzie można odwiedzać od 10 
października w każdy poniedziałek, śro-
dę, piątek w godz. 15-18. Każdy jest tu 
mile widziany. Na miejscu mieszkańcy 
mogą częstować się herbatą i kawą oraz 
skorzystać z pełni wyposażonej kuchni. 
W lokalu dostępna będzie też lodówka 
społeczna oraz regał na produkty spo-
żywcze i kosmetyczne. Jeśli prowadzisz 
firmę i chciałbyś zostać partnerem 
przedsięwzięcia, a lokalna społeczność 
jest dla Ciebie ważna, prosimy o kon-
takt na maila dpp@opsrybnik.pl.

Zuzanna Hyrcza i Alicja Wolanin

RAKOWI STOP
20 października w godz. 10-14 w Auli Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. 
Rudzkiej 13B odbędzie się konferencja popularnonaukowa „Rakowi STOP. Wczes-
ne wykrycie – szansą na życie”. Przedsięwzięcie w ramach kampanii „Październik 
miesiącem walki z rakiem” organizuje Fundacja „Rakowi STOP”. Prelekcje znanych 
onkologów, lekarzy, naukowców i osób, które borykały się z rakiem, uzupełnią wy-
darzenia towarzyszące – bezpłatna mammografia dla pacjentek w wieku 50-69 
lat, badania USG dla uczestników konferencji, możliwość oddania krwi i bezpłatne 
badania krwi na markery nowotworowe PSA lub CA 125 oraz możliwość zdobycia 
informacji np. dotyczących leczenia uzdrowiskowego od przedstawicieli NFZ. (AK)

NA FAMILOKI WRACA CEGŁA
Dziesięć komunalnych familoków przy ul. Ogrodowskiego w dzielnicy Paruszowiec-
-Piaski jest obecnie gruntownie termomodernizowanych przez Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej. W 110 mieszkaniach demontowane piece węglowe są zastępowane 
gazowymi. Dzięki zastosowanej technologii ocieplania ścian zewnętrznych budynki 
zyskają też na estetyce, bo imitację cegieł przykryją klinkierowe licówki. Prace wyko-
nuje tu aż pięć firm, w tym trzy z Rybnika. Inwestycja ma kosztować prawie 16,5 mln 
zł, ale 13 mln wyniesie dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Podłączenie do budynków gazu zaplanowano 
na 30 września, wszystkie prace mają się zakończyć do połowy listopada.       (WaT)

NIE MA KOTŁOWNI
Zgodnie z obietnicami spółek Skarbu Państwa w Rybniku 
miało powstać 6 kotłowni gazowych, tymczasem gotowe 
są tylko dwie. – To oznacza, że obecnie miasto będzie mogło 
być ogrzewane w 50 procentach, bo drugie 50 proc. miały 
gwarantować pozostałe kotłownie – tłumaczył radny Łukasz 
Kłosek podczas konferencji 19 września. Przypomniał, jak 
PGE zapowiadała, że miasto będzie ogrzewała Elektrownia 
Rybnik, a potem, w 2019 r., z tego się wycofała. – Podobna 
sytuacja jest dzisiaj. W ubiegłym roku PGNiG Termika Ener-
getyka Przemysłowa poinformowała, że w Rybniku powsta-
nie 6 kotłowni gazowych w czterech lokalizacjach. Na razie 
powstały dwie – jedna przy rondzie Chwałowickim, druga w 
Orzepowicach przy szpitalu – mówi Kłosek. Radny tłumaczy, 
że to zagrożenie, bo Spółka PGNiG najprawdopodobniej pod-
pisze umowę z elektrociepłownią w Chwałowicach, która jest 
w stanie „agonalnym” i podczas mroźnej zimy być może nie 
będzie w stanie dostarczyć ciepła do mieszkań. Tymczasem 
przewodniczący rady miasta Wojciech Kiljańczyk, zapewnia, 
że miasto zrobiło wszystko, by spółki mogły zaopatrywać 
rybnickie mieszkania w ciepło. Gdy spółka wycofała się z 
pomysłu o ogrzewaniu Rybnika przez elektrownię, podjęto 
uchwałę w sprawie zaopatrzenia miasta w ciepło z 6 rozpro-
szonych kotłów gazowych. Pod inwestycje zmieniono plan 
zagospodarowania przestrzennego. – Wykonaliśmy wszyst-
ko, co ze strony miasta mogliśmy zrobić. Niestety po raz 
kolejny terminy nie zostały dotrzymane – mówi Kiljańczyk. 
Dodaje, że nowe kotły miały grzać Rybnik od stycznia 2023 
r., a wcześniejsze plany mówiły, że od końca tego roku miała 
to robić Elektrownia Rybnik. Niestety na wysłane do spółki 
PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa pytania nie otrzy-
maliśmy odpowiedzi.                                                                         (AK)
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DODATEK WĘGLOWY
11,5 tys. wniosków o „dodatek węglowy” złożyli rybniczanie. 
Nie oznacza to, że wszystkie będą mogły zostać wypłaco-
ne, bo nowelizacja ustawy mówi o tym, że jeden dodatek 
przysługuje na jeden adres. - Złożone deklaracje będą wery-
fikowane - zapowiada Agnieszka Skupień, rzecznik Urzędu 
Miasta. Przypomnijmy, początkowo dodatek 3 tys. zł miał 
przysługiwać na gospodarstwo domowe, a nie na jeden adres, 
przez co często wnioski z danego adresu dublowano. Na wy-
płatę dodatków miasto otrzymało z Urzędu Wojewódzkiego 
21 mln zł. Osoby, które chcą jeszcze złożyć wnioski o dodatek 
węglowy mają na to czas do 30 listopada 2022 r.                 (AK)
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Samorząd

NIE LEKCEWAŻYMY  
POTRZEB RYBNICZAN

Rozmowa z prezydentem Rybnika Piotrem Kuczerą

Drzewa na rynku? Tego jeszcze nie było…
Wychodzimy naprzeciw postulatom miesz-
kańców, którzy od lat mówią o zabetono-
wanych przestrzeniach w sercu miasta. Plac 
Wolności swój kształt uzyskał dwie dekady 
temu i dominuje tam granit. Nie jest to miej-
sce przyjazne mieszkańcom, a pamiętamy 
stary plac Wolności z dużą liczbą wysokich 
drzew. Częściowo przywrócimy tamten kli-
mat. Z kolei na rynku jest to pewien ekspe-
ryment, bo nawet na przedwojennych po-
cztówkach nie ma tam drzew. Ale chcemy 
stworzyć przestrzeń miłą dla mieszkańców. 
Badania pokazują, że drzewa schładzają mia-
sto, co przy zmianach klimatu jest potrzebne. 
Oczywiście też kosztowne, ale zakup drzewa 
to najtańszy element układanki. „Wyposaże-
nie” go w odpowiednie systemy nawadniania, 
przewietrzania, by wśród betonu mogło się 
rozwijać, to najwyższy koszt.

Co z koncertami i ogródkami na rynku?
Drzewa w niczym nie przeszkodzą. Jest to 
tak pomyślane, by scena mogła być ustawiana  
w tym miejscu co zawsze. Podobnie ogród-
ki – będą ustawiane w towarzystwie zieleni  
i myślę, że nikomu ona nie zaszkodzi, a wręcz 
przeciwnie. Będzie przyjemniej.

A co z deptakiem? Tu też nie ma drzew…
To pytanie, do którego także się przymie-
rzaliśmy. Myślę o placu naprzeciwko Świer-
klańca, by w przyszłości jakaś zieleń tu się 
pojawiła. Jednak deptak ma bardzo trudną 
infrastrukturę, ukrytą pod płytami chodniko-
wymi. Sadzenie drzew jest tu kwestią bardzo 
trudną, dyskusyjną i wymagającą przemyśleń. 
Jednocześnie chciałbym dokończyć rybnicki 
deptak, bo brakuje fragmentu spacerowego 
traktu, który łączyłby plac Jana Pawła z pla-
cem Kutza, na ulicy Wysokiej. Ale nie wszyst-
ko naraz…

W poprzedniej edycji budżetu obywatel-
skiego była propozycja zagospodarowania 
tej ulicy w takim klimacie…
I bardzo mi się ten pomysł spodobał. Budżet 
obywatelski, szczególnie projekty ogólno-
miejskie są dla mnie sygnałem pokazującym 
pragnienia większej liczby osób, które często 
wskazują na potrzebę stworzenia nowej prze-
strzeni dla mieszkańców. Dobrym przykładem  

dla dzielnic południowych jest teren daw-
nego boiska Parys, gdzie przydałby się 
CAL, podobny do tego, jaki powstał w Kło-
kocinie. Głosowanie obywatelskie pokaza-
ło potrzebę, a patrzymy też na demografię  
w bardzo rozwojowej dzielnicy Zamysłów.  
To sygnały, których nie można lekceważyć.

Październik to początek roku akademi-
ckiego. Co z Państwową Wyższą Szkołą 
Medyczną, która miała ruszyć w Rybniku?
Mamy pozytywną informację w tej sprawie 
od pana marszałka. Po akceptacji ministerstw 
finansów oraz edukacji i nauki ruszył proces 
akredytacji. Pierwsza z opinii wskazywała na 
konieczność szeregu uzupełnień, które zo-
stały przez stronę wnioskodawcy, czyli pana 
marszałka, uzupełnione. Jestem optymistą. 
Liczymy, że rekrutacja odbędzie się w przy-
szłym roku i szkoła ruszy od października 
2023. W Kampusie, w budynku po Uniwersy-
tecie Śląskim, gdzie będzie się mieścić nowa 
uczelnia, ruszyły już pierwsze prace.

Przybyło pieców węglowych w Rybniku? 
Mieszkańcy złożyli mnóstwo wniosków  
o dodatek węglowy… 
Raczej przybyło gospodarstw. Tak to jest, gdy 
prawo pisze się na kolanie i jest ono bardziej 
ofertą propagandową niż realnym działaniem. 
O konflikcie w Ukrainie wiedzieliśmy dużo 
wcześniej. Mamy koniec lata i podejmujemy 
rozpaczliwe działania, które najczęściej są 
przerzucaniem obowiązków na samorząd. Aby 
sprawnie działać, samorząd potrzebuje pre-
cyzyjnego prawa i pieniędzy przesyłanych na 
konta Urzędu Miasta. Na dzień dzisiejszy (red. 
19.09) nie mamy pieniędzy i nie mamy z czego 
wypłacać dodatków węglowych, a wniosków 
dostaliśmy około 11 tysięcy. Osobną kwestią jest 
ewolucja pomysłu z dodatkami i ciągłe wpro-
wadzanie mieszkańców w błąd. Moim zdaniem, 
dodatek energetyczny powinien iść jak najsze-
rzej, ale też powinien mieć uwarunkowanie 
w kwestiach dochodowych. Hasła krzewione 
przez polityków, że Polskę trzeba jakoś ogrzać, 
są szkodliwe. Myślmy o cieple w domu, ale też 
o naszym zdrowiu. Wielu rybniczan ceni tę 
wartość, bo podjęło bardzo duży wysiłek, by 
wymienić źródła ciepła. Niestety szkodliwe ha-
sła powodują, że jedno z praw człowieka, czyli 
dostęp do czystego powietrza, jest zagrożone.

Od 1 października samorządy mają ogra-
niczyć zużycie energii o 10 procent. Gdzie 
poszukamy tych oszczędności?
Oszczędności można szukać głównie m.in. 
przez ograniczenie ogrzewania elektryczne-
go. Z drugiej strony mamy budynki, jak np. ten 
po drugiej stronie ulicy Chrobrego, który jest 
w całości ogrzewany elektrycznie. Za chwilę 
może być „karany” za to, że jest zeroemisyjny. 
To paradoks, bo priorytetem rządu w ostat-
nich latach była walka o czyste powietrze. 
Jeśli nastąpi efekt skali i instytucje, ale też 
prywatni odbiorcy, podejmą pewne dzia-
łania, to damy radę. Badania wskazują,  
że mieszkania w Polsce są przegrzane. Być 
może standardem stanie się koszula i sweter, 
a nie podkoszulek. Jednak kwestie związane  
z energetyką powinny być przewidywane 
przez odpowiednie instytucje z poziomu mi-
nisterstwa. To nie jest rola jednego samorządu. 

Będziemy obniżać temperaturę w szko-
łach?
Są konkretne przepisy, które mówią, że nie 
wolno pracować w budynkach, w których jest 
poniżej 18 stopni. Optymalna temperatura to 
20 – 21 stopni. Nie jesteśmy samorządem, któ-
ry będzie mrozić swoje dzieci. Zachowajmy 
zdrowy rozsądek. 

Jak już jesteśmy w szkole. Z czego miał 
Pan najlepsze i najgorsze stopnie w „Po-
wstańcach”, które świętują 100-lecie?
Byłem wybitnie zdolny z historii, a jeżeli chodzi 
o całą resztę, to różnie bywało. [śmiech] Dla 
mnie liceum to bardzo trudny czas z powodu 
śmierci mojej siostry bliźniaczki. Bardzo trud-
ne doświadczenie, ale też poczucie wspólnoty 
klasowej. Miałem świetną klasę, do dziś utrzy-
mujemy bardzo fajne kontakty. Spotkamy się 
15 października na jubileuszu. 

Rozmawiał Aleksander Król
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– Zapobieganie upałom i suszy oraz be-
tonozie w miastach to działania, do których 
nasze społeczeństwo dopiero dojrzewa. To 
proces wciąż zbyt wolny, choć już dziś wia-
domo, że konieczny. Po wielu latach pokrywa-
nia miast betonem i kostką brukową dociera 
do nas, że im większa powierzchnia pokryta 
betonem, tym bardziej zanieczyszczone po-
wietrze, podtopienia, podwyższona tempera-
tura. W Rybniku chcemy to zmienić – będzie 
więcej drzew i mniej bruku – zapowiada Piotr 
Kuczera, prezydent Rybnika.

Dlatego na rybnickim rynku posadzonych 
zostanie 11 nowych drzew. Platany klonolist-
ne, które wybrano ze względu na ich szybki 
wzrost, znaczne rozmiary oraz odporność na 
warunki miejskie, pojawią się wzdłuż rynku, 
w przerwach pomiędzy latarniami. Nie będą 
to „cienkie patyczki”, a drzewa o obwodach 
minimum 25/30 cm z dobrze rozbudowaną 
koroną, osadzoną na wysokości 2,5 m.

Z kolei na placu Wolności nowe drzewa 
uzupełnią rosnące już tu dwa ciągi klonów 
pospolitych, ocieniając tym samym drogę do-
jazdową do galerii Focus Park oraz znajdujące 
się wzdłuż niego siedziska. Zaplanowano tu 
sześć drzew z gatunków klon czerwony lub 
lipa krymska o obwodzie 16/18 cm.

Dodatkowo – jak zapowiadają w magi-
stracie – drzewa rosnące już na placu Wol-
ności zostaną odbrukowane – tzn. usunięta 
będzie znajdująca się pod nimi nawierzchnia 
z kostki granitowej oraz wymienione podłoże, 
a w powstałej dzięki temu rabacie posadzone 
zostaną róże. Nowo powstała rabata połączy 

Rybnik walczy z betonozą i sadzi drzewa na rynku!
Na rynku i placu Wolności usiądziemy w cieniu drzew! W sercu Rybnika posadzone zostaną platany klonolistne, klony 
czerwone i lipy krymskie. To pomysł miasta na odbrukowanie, a jednocześnie ochłodzenie w lecie największych placów 
Śródmieścia.

istniejące już nasadzenia w części placu Wol-
ności od ul. Łony i wzdłuż ul. 3 Maja.

Nową osłonę, w postaci trzech klonów 
polnych, zyska też fontanna na placu Wol-
ności oraz znajdujące się w jej bezpośrednim 
sąsiedztwie kamienne ławki. Jak tłumaczą  
w urzędzie miasta – dziś to miejsce jest mało 
użytkowane, gdyż w słoneczne dni brak tam 
choćby odrobiny cienia. By odpoczywało 
się tu przyjemniej, część bruku znajdują-
cego się za siedziskami zostanie usunięta,  
a w jego miejscu pojawią się wysokie trawy. 
Odbrukowanie powinno ograniczyć paro-
wanie i spływ powierzchniowy wody opado-
wej, ochłodzić teren w okresach najwyższych  

temperatur oraz po prostu uatrakcyjnić prze-
strzeń. – Trzeba pamiętać, że nowa aranża-
cja – zwłaszcza Rynku – nie może zaburzyć 
dotychczasowego rytmu jego użytkowania 
– zaznacza Joanna Kotynia-Gnot, dyrektor 
rybnickiego Zarządu Zieleni Miejskiej. – Drze-
wa będą musiały zostać rozlokowane tak, by 
możliwe było korzystanie z rynku w dotych-
czasowy sposób – ogródki letnie, możliwość 
ustawienia okolicznościowej sceny, choinki 
czy diabelskiego młyna w okresie zimowym. 
Choć obecnie zarówno na rynku, jak i na pla-
cu Wolności mamy drzewa, to doświadczenie 
oraz obserwacje sposobu użytkowania tych 
terenów przez mieszkańców jednoznacznie 
wskazują, że ilość zieleni wciąż jest tam nie-
wystarczająca – przekonuje dyrektorka.

Nasadzenia drzew powinny się rozpocząć 
na przełomie października i listopada tego roku. 
Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 700 tys. zł.  
Jak tłumaczą w magistracie – na kwotę tę skła-
da się m.in. koszt materiałów do wykonania 
systemu antykompresyjnego i podłoża struk-
turalnego, a także drzew i kratownic.

Nie pierwszy raz Rybnik sadzi drzewa 
w miejscach do tej pory wypełnionych be-
tonem. Nowe drzewa pojawiły się wcześniej 
m.in. obok urzędu miasta, zabierając na rzecz 
zieleni miejsca parkingowe. Podobnie stało się 
obok urzędu miasta na ulicy Miejskiej, przed 
Starym Kościołem, przed budynkiem poczty 
przy ulicy Korfantego, przy fontannie, na pla-
cu Jana Pawła II czy obok placu Wolności, na 
ul. Łony, gdzie kosztem miejsc parkingowych 
powstał nowy skwer.

Oprac. Sabina Horzela-Piskula
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STUDENCI AWF-U W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM
Dyrektor Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych prof. nadzw. 
dr hab. inż. Joachim Foltys i rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego 
Kukuczki w Katowicach prof. dr hab. Grzegorz Juras podpisali umowę o współpracy, 
na mocy której w szpitalu przy ul. Gliwickiej będzie funkcjonować oddział kliniczny 
fizjoterapii dla osób nerwowo i psychicznie chorych.

Studentom fizjoterapii oddział kliniczny po-
zwoli zdobyć bezcenną wiedzę, umiejętności 
i doświadczenie w pracy z pacjentami psy-
chiatrycznymi, a szpitalowi i uczelni reali-
zować wspólne projekty naukowo-badawcze 
związane z rehabilitacją psychiatryczną.
Fizjoterapia jest kierunkiem medycznym,  
a według rankingu „Perspektyw” wydział 
fizjoterapii katowickiej AWF jest najlepszy  
w Polsce. Jego studenci pojawiają się w ryb-
nickim szpitalu już od półtora roku i, jak mó-
wił dyrektor Foltys, wnoszą duże ożywienie 
i podejmują wiele interesujących inicjatyw.
– To chwila historyczna. Leczenie farmako-
logiczne, zastosowanie odpowiedniej diety 
i leczenie słowem to rzeczy fundamentalne, 
ale dopiero jeśli dodamy do tego leczenie 
ruchem, czyli fizjoterapię, to uzyskamy od-
powiednie podejście do wyzwania, jakim są 
choroby psychiczne. Wielką radość sprawia 
mi też fakt, że nasza uczelnia będzie profe-
sjonalnie pracować na rzecz Rybnika i całego 
Śląska. Największym beneficjentem tej umo-
wy są i będą pacjenci tego szpitala – mówił 

rektor Grzegorz Juras, podkreślając fakt, że 
urodził się w Rybniku i w II LO zdał maturę.
– Jeszcze kilka lat temu uczelnie takie jak 
nasza nie mogły tworzyć swoich własnych 
oddziałów klinicznych. Dzisiaj jest to wręcz 
koniecznością. Jesteśmy pierwszym w Pol-
sce wydziałem fizjoterapii działającym przy 
AWF-ie, który ma swój oddział kliniczny. 
Będziemy tu realizować dydaktykę i tera-
pię, czyli edukować studentów i leczyć pa-
cjentów, więc skorzystają na tym szpital, 
uczelnia, pacjenci i studenci – podkreśliła 
dziekan wydziału fizjoterapii dr hab. Anna 
Polak, prof. AWF.
Pierwszy wspólny projekt naukowo-badaw-
czy będzie dotyczył wykorzystania w lecze-
niu i w fizjoterapii rzeczywistości wirtualnej. 
Chodzi o najnowsze technologie cyfrowe  
i urządzenia typu kinect, pozwalające po-
ruszać się w wykreowanej rzeczywistości.
Oddział fizjoterapii nie jest typowym od-
działem szpitalnym, bo na bazie pracowni 
fizjoterapii, posiadającej sprzęt do ćwiczeń 
i zabiegów, pomaga pacjentom wszystkich 

Umowę o współpracy podpisali rektor katowi-
ckiego AWF-u prof. dr hab. Grzegorz Juras  
(z lewej) i dyrektor szpitala psychiatrycznego  
w Rybniku prof. nadzw. dr hab. inż. Joachim Foltys

– 1 września naukę w murach Tygla 
rozpoczyna 1528 uczniów w 54 od-
działach klasowych, 51 klasach Tech-
nikum i 3 klasach Branżowej Szkoły  

I Stopnia. Nad edukacją oraz spraw-
nym funkcjonowaniem szkoły czuwać 
będzie 157 nauczycieli i 21 pracowni-
ków obsługi i administracji – mówił  

Z większym entuzjazmem mogli rozpocząć nowy rok szkolny uczniowie 
Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Tadeusza Kościuszki 5. Dlaczego?  
Bo przy ich szkole otwarto nowoczesny kompleks boisk sportowych.

Tygiel z nowymi boiskami

podczas inauguracji nowego roku szkolnego Piotr  
Tokarz, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, 
który jest absolwentem tej szkoły. – Jest nam niezmiernie 
miło, że wraz z rozpoczęciem roku szkolnego oficjalnie 
otwieramy kompleks boisk realizowanych w ramach bu-
dżetu obywatelskiego – dodał dyrektor.
Przypomniał, że inwestycja uzyskała w wyniku głosowa-
nia mieszkańców Rybnika, przy dużym udziale społecz-
ności szkolnej, ponad 4000 głosów. 
Biorący udział w inauguracji nowego roku szkolnego 
w ZST prezydent Piotr Kuczera wspomniał byłą dyrek-
tor Tygla Grażynę Kohut. – Zawsze wiele o tej szkole 
mówiła. Owoc także jej pracy jest przed państwem. 
Korzystajcie mądrze z tej infrastruktury i dni, które 
przed wami. Niech to będzie dobry czas. Budujcie pięk-
ne swoje życiorysy – życzył uczniom ZST prezydent 
Kuczera. 
A w ich budowaniu pomoże z pewnością wspólnota, 
jaką tworzy szkoła, o czym mówił przewodniczący Rady 
Miasta Rybnika Wojciech Kiljańczyk. – Z tej wspólnoty 
można wyciągnąć wiele innych wartości jak przyjaźń, 
wspólna realizacja celów, nauka rozmowy, negocjacje… 
To wszystko jest ważne w kontekście waszej przyszłości  
i życia zawodowego – mówił. Do życzeń przyłączył się 
też senator Wojciech Piecha, tłumacząc, że pierwszo-
klasiści, którzy wybrali ZST, nie muszą się obawiać,  
bo Tygiel wypuszcza dobrych fachowców.

(AK)

właściwie szpitalnych oddziałów. Studenci 
mają więc do czynienia z pacjentami cier-
piącymi na schizofrenię, ale też z tymi, któ-
rych dotknęła depresja i brakuje im „napę-
du psychoruchowego”. – Studenci poznają 
całe spektrum przypadków chorobowych 
występujących w naszym szpitalu i to jest 
duża wartość tej naszej współpracy, bo pa-
cjentów z chorobami psychicznymi w przy-
szłości mogą spotkać wszędzie – nie tylko  
w szpitalu, ale również w prywatnym gabinecie  
– mówi Iwona Szołtysek, kierownik pracow-
ni fizjoterapii w szpitalu psychiatrycznym.

Wacław Troszka
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Powiedzą: jakie 100-lecie? Szkoła jest starsza…
Szkoła nie jest starsza, ponieważ została założona  
w 1922 r. Stało się to po przejęciu Rybnika przez państwo 
polskie w wyniku powstań śląskich i plebiscytu. Została 
założona od podstaw, bo działająca w budynku Pruskiego 
Gimnazjum Królewskiego sprzed I wojny światowej szkoła 
niemiecka dla chłopców zakończyła swoją działalność 
w roku szkolnym 1921/22. Nie wydano wówczas nawet 
świadectw, nauczyciele wyjechali, zabierając dokumen-
tację, a władze polskie nie przejęły uczniów byłej szkoły, 
tylko przeprowadziły rekrutację na podstawie metryk 
chrztu i znajomości języka polskiego. 
Nie odżegnujemy się od tego, że to w czasach pruskich 
powstała znacząca część naszego obecnego budynku, 
warto jednak zauważyć, że niemieckojęzyczni uczniowie 
pruskiego gimnazjum, którzy pozostali w Rybniku, konty-
nuowali naukę w prywatnej niemieckiej szkole mniejszoś-
ciowej i początkowo wynajmowali u nas trzy sale, dopóki 
dla niemieckiej szkoły nie został zbudowany nowy obiekt 
(obecnie SP 1 przy ul. Chrobrego).
Ciekawa i nietypowa była pierwsza matura w polskiej 
szkole, która odbyła się w 1923 r., bo przystąpiło do niej 
tylko dwóch abiturientów. To dowód na to, że większość 
uczniów, która została w polskim Rybniku, nie zdecydo-
wała się na dokończenie kształcenia w szkole polskiej. Były 
wyraźne gesty zerwania z tradycją i to po obu stronach 
– jeden organ prowadzący wcześniej szkołę ją zamknął, 
drugi organ dawał wyraźnie do zrozumienia, że zaczyna 
od początku.
Te procesy były skomplikowane, wybory trudne. Może-
my sobie tylko wyobrażać, jaka panowała wtedy atmo-
sfera. Powstania i początek działalności polskich władz 
to dla wielu mieszkańców Rybnika, wielu Ślązaków, czas 
wielkiego dramatu. W naszych śląskich rodzinach – ja też 
jestem Ślązakiem od wielu pokoleń – były różne sympatie: 
proniemieckie, propolskie i prośląskie. Była spora grupa 
Ślązaków, którzy nie czuli się ani Niemcami, ani Polaka-
mi. Powstania śląskie były wielką raną, odcisnęły swoje 
piętno.

Pewnie dlatego do dziś niektórzy mają problem z nazwą 
liceum…
Tak, ale to pojedyncze głosy. Jeszcze przed II wojną świa-
tową pojawiła się koncepcja, by nadać szkole imię Alfonsa 
Zgrzebnioka, czyli pochowanego w Rybniku przywódcy  
I i II powstania śląskiego. Zatem pomysł z „Powstańcami” 
był dawny. Jednak zanim ostatecznie nadano placówce 
imię, na tradycję naszej szkoły znaczący wpływ miał rok 
1947, kiedy tuż po zakończeniu wojny, w zupełnie zmienio-
nych realiach politycznych, obchodzono jubileusz 25-lecia. 
Ufundowano wówczas sztandar z wizerunkiem Matki Bo-
skiej i słowami OJCZYZNA, NAUKA, CNOTA, PRACA, wmu-
rowano też tablicę z nazwiskami absolwentów i profesorów 

Sto lat „Powstańców”
– Trzeba patrzeć w przyszłość i mieć nadzieję na wykształcenie 
kolejnych zacnych absolwentów, przede wszystkim zaś wartościowych 
i kompetentnych ludzi. Jak dotąd mamy powody do zadowolenia – mówi 
nam Tadeusz Chrószcz, dyrektor I LO świętującego 100-lecie.

poległych podczas wojny (pojawia się na 
niej nawet „Katyń”), oraz wydano oko-
licznościową publikację „W odzyskanej 
szkole”. Wydaje się, że właśnie pokolenie 
wojennej traumy wywarło decydujący 
wpływ na kształt szkolnej tradycji. 
Imię „Powstańców Śląskich” zosta-
ło nadane w 1958 r., w czasach dużej 
politycznej presji. Chciano wybrać na 
patrona któregoś z liderów ruchu ko-
munistycznego. Na szczęście sytua-
cja została uratowana przez wybitną, 
wspaniałą polonistkę Wandę Różańską, 
córkę powstańca, więźniarkę Ravens-
brück, która zaproponowała imię „Po-
wstańców Śląskich”. Dzięki temu udało 
się uniknąć nazwiska jakiegoś dygni-
tarza, którego pewnie dziś byśmy się 
wstydzili. Wtedy też na attyce budynku 
powstała płaskorzeźba autorstwa pro-
fesora Konarzewskiego, absolwenta, 
przedstawiająca symbolicznie scenę  
z walk powstańczych.
Kolejnym etapem kształtowania szkol-
nej tradycji było 50-lecie szkoły, w roku 
1972. Obchody miały podwójny charak-
ter – osobne uroczystości odbywały się 
w kościele św. Antoniego z udziałem ks. 
kardynała Bolesława Kominka, czyli ab-
solwenta polskiej szkoły z 1923 r. Nato-
miast władze świeckie zorganizowały 
niezależną imprezę w teatrze. Do dziś 
wspomina się, że gdy jego eminencja 
kardynał Kominek wszedł na salę tea-
tralną, otrzymał kilkunastominutową 
owację na stojąco, co rzecz jasna zde-
nerwowało przedstawicieli ówczesnych 
władz.

Wśród absolwentów kardynał, ale  
i arcybiskup, obecny prezydent Ryb-
nika, sławny pianista i wiele innych 
wybitnych osób. Przypadek?
Najstarsza placówka w Rybniku, jeśli 
chodzi o szkoły średnie, ma najbogat-
szą tradycję, w związku z tym najdłuż-
szą listę absolwentów, stąd też pewnie 
największą liczbę absolwentów zna-
nych. Mamy na stronie internetowej 
długą listę takich osób, ale ona zawsze 
będzie niedoskonała, bo kto to jest zna-
ny absolwent? Są na niej sławni aktorzy 
nawet z hollywoodzką przeszłością, na-
ukowcy, sportowcy olimpijczycy…
Żużlowiec Kacper Woryna to nasz 
absolwent! Mamy też dziennikarzy, 
prawników, polityków, księży. Lista 
osób, które wyszły z naszej szkoły  
i w różnych dziedzinach zapisują się  
w historii, świadczy o tym, że szkoła 
żyje. Trzeba żyć dniem dzisiejszym, 
pracować, patrzeć w przyszłość i mieć 
nadzieję na wykształcenie kolejnych 
zacnych absolwentów. Przede wszyst-
kim zaś wartościowych i kompeten-
tnych ludzi. Jak dotąd mamy powody do 
zadowolenia. W ogólnopolskim rankin-
gu utrzymujemy się na poziomie „Złotej 
Szkoły”.

No właśnie Rybnik to odwieczna ry-
walizacja I LO i II LO, „Powstańców”  
i „Hanki” – dziś „Frycza”. Trwa nadal?
Jeżeli ktoś chce bardzo rywalizować, to 
będzie to robił i będzie podniecał się 
wynikami, procentami, dziesiętnymi 
częściami i udowadnianiem, gdzie ktoś 
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jest lepszy. Myślę, że my się przede wszystkim 
przyjaźnimy. Przyjaźni się młodzież – i to się 
dzieje poza strukturami szkolnymi, i przyjaź-
nią się i współpracują kadry pedagogiczne, 
dyrekcje szkół. Z mojej własnej uczniowskiej 
przeszłości pamiętam, gdy „Powstańcy” spło-
nęli w styczniu 1981 r. Aż do wakacji letnich 
nie było z nami co zrobić. Znaleźliśmy się  
w sytuacji szkoły wieczorowej. Chodziliśmy 
na drugą zmianę właśnie do ówczesnej „Han-
ki”, czyli II LO. Mówię to nieco żartobliwie, 
ale to było najlepsze pół roku podczas mojej 
edukacji licealnej. Pewnie też dlatego, że – 
umówmy się – ta nauka popołudniowa była 
troszkę umowna. Młodzież zawsze jest taka 
sama – jedni chcą się uczyć, ale generalnie 
większość osób poważnej presji próbuje unik-
nąć, i ja należałem do tej grupy. Wtedy mieli-
śmy więcej luzu.

Chyba istnieje dziś przekonanie, że w po-
równaniu z II LO, gdzie przykręcono śrubę, 
w „Powstańcach” jest ciut więcej luzu, ale 
w dobrym tego słowa znaczeniu – możliwo-
ści większej kreacji. „Powstańcom” bliżej do 
Stowarzyszenia Umarłych Poetów?
[Śmiech] Nie wypowiem się na temat tego, 
jak funkcjonują inne szkoły i jaki u nich po-
ziom dyscypliny czy organizacji. Na pewno  
w jakimś stopniu to zależy od dyrektora.  
A ja jestem trochę artystą, nie chcę powie-
dzieć „szalonym”, ale człowiekiem o szerokim 
spojrzeniu. W zawodzie pracuję nieco ponad 
30 lat i właściwie jest to czas ciągłej refor-
my. Nie ma kolejnego roku szkolnego, który 
odbywałby się według takiego samego sche-
matu jak poprzedni. Myślę, że to niedobre. 
W edukacji potrzebny jest spokój, dystans  
i jakaś zrównoważona ocena, czy idziemy  
w dobrym kierunku, czy nie. Jeżeli przez te lata 
ani jeden rocznik nie przeszedł przez szkołę 
podstawową i średnią, czy też podstawową, 
gimnazjum i ponadgimnazjalną, wiedząc na 
początku, co go czeka i jakie wymagania będą 
go obowiązywały na maturze, to daje to do 
myślenia. Przez lata nie wychowaliśmy ani 
jednego rocznika, którego nie dotknęłaby jakaś 
reforma. Tych zmian jest za dużo.
Ale to czynnik zewnętrzny, a pan pyta o at-
mosferę w szkole. Młodzież spędza tutaj około 
40 godzin w tygodniu. To ogromna ilość cza-
su. Jeśli zapełnialibyśmy go tylko zrzucaniem 
na młodych ludzi kolejnych zadań, tobyśmy 
ich stłamsili, zniszczyli. Dlatego trochę luzu 
musi być. Człowiek najbardziej wartościo-
wy to człowiek samodzielny, a by takim być, 
trzeba być twórczym, kreatywnym. Dlatego 
nasza młodzież chętnie angażuje się w różne 
przedsięwzięcia. Długo by wyliczać imprezy, 
które mają długoletnią tradycję i markę – jak 
Festiwal Teatrów w Języku Angielskim czy 
Konkurs Poezji Metafizycznej albo Kinoma-
niak. Fajne są wymiany międzynarodowe. Gdy 

w zespole funkcjonowało gimnazjum, mieli-
śmy wypracowaną praktykę, że na koniec na-
uki był wyjazd naukowy do Wielkiej Brytanii, 
czasem połączony z wyjazdem do Irlandii. Był 
to też dodatkowy cel, dla którego warto było 
uczyć się intensywnie języka. Powiązane to 
było z ideą otwarcia na świat. Ta idea otwar-
cia, tolerancji, kontaktu z człowiekiem, który 
jest inny od nas, jest bardzo ważna – chcemy 
ją młodzieży przekazywać i myślę, że to się 
udaje, o czym świadczą statystyki naboru. Co 
roku mamy kilkudziesięciu, a nawet ponad 
100 kandydatów więcej niż miejsc w szkole.

I LO bardziej dla humanistów czy ścisłow-
ców?
Dbamy o to, by oferta była zrównoważona. 
W tej chwili w klasach pierwszych, a jest to 
zwiększony rocznik (to też jeden z efektów 
dokonanej kilka lat temu reformy), utwo-
rzyliśmy aż 9 klas pierwszych – po trzy 
biologiczno-chemiczne, matematyczno-
-fizyczne czy matematyczno-informatyczne 
i humanistyczne. Przyjęliśmy 270 uczniów 
do pierwszych klas. Gdybyśmy patrzyli na 
osiągnięcia, to trudno stwier-
dzić, czy nasi uczniowie 
są lepsi z polskiego, czy 
matematyki. Najlepiej 
wychodzą – zresz-
tą nie tylko u nas 
– egzaminy z języ-
ków obcych, języka 
angielskiego. Nie-
zależnie od naszego 
zaangażowania w po-
ziom dwujęzyczny, czyli 
jeszcze wyższy niż rozsze-
rzony (połowa szkoły uczy się an-
gielskiego na poziomie dwujęzycz-
nym), wydaje mi się, że oczekiwania 
egzaminacyjne są stosunkowo niskie  
i dlatego wyniki egzaminów z języków ob-
cych wypadają najlepiej.

Mówiliśmy o zmianach systemowych. 
Trudno uczyć polskiego, gdy zamiast 
Gombrowicza jest wiersz o katastrofie 
smoleńskiej?
Chciałoby się, by szkoła była wolna od poli-
tyki. Żyję długo, długo jestem nauczycielem  
i nie jestem człowiekiem naiwnym. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że nie jest to możliwe. Demo-
kracja ma to do siebie, że władza się zmienia, 
a w latach mojej działalności jako nauczyciela 
języka polskiego tych zmian było dosyć sporo 
i mam wrażenie, że każda kolejna ekipa miała 
ambicje, by pozostawić po sobie jakąś pamiąt-
kę. I była to też m.in. jakaś forma ingerencji 
w nauczanie języka polskiego, polegająca na 
tym, że coś wkładamy na listę lektur, a coś  
z niej zdejmujemy. Na szczęście nie jest 
tak, że nauczyciel nie ma swobody wyboru.  

Od niego zależy wszystko. Oczywiście,  
że jestem za Gombrowiczem, ponieważ był to 
jeden z największych intelektualistów, jakiego 
Polska miała kiedykolwiek. Szkoda, że nie do-
żył Nagrody Nobla, ale był do niej nominowa-
ny. Wydaje mi się, że nie tylko polska szkoła, 
ale polskie społeczeństwo potrzebuje polskie-
go pisarza, który byłby jak Gombrowicz, kry-
tyczny. I takich pisarzy mamy na liście lektur, 
poczynając od Kochanowskiego, który widział 
zagrożenia dla Rzeczpospolitej, przez Wacła-
wa Potockiego, Juliusza Słowackiego, Bole-
sława Prusa czy Stanisława Wyspiańskiego  
z jego „Weselem”, w którym stworzył saty-
ryczny obraz Polaków. Byli to pisarze, którzy 
mieli odwagę mówić prawdę, a to największa 
wartość, także w wychowywaniu młodzieży.
Poza tym jestem zdania, że lista lektur po-
winna bardziej koncentrować się na zjawi-
skach współczesnych. Młodzież czyta, tylko 
my musimy bardziej wsłuchiwać się w to, co 
ma do powiedzenia, bo i tak zrobi swoje z tym 
światem i krajem za klika lat. My, zamykając 
czy otwierając im jakieś szufladki, nie robimy 
niczego, co by na tych ludzi miało decydujący 
wpływ. Myślę, że oni swoje poglądy ukształ-

tują, swoje ścieżki i teksty znajdą. Kluczowy 
jest mądry polonista. Może trudniej niż 

polonistą jest dziś być historykiem…

Tak naprawdę świętujecie jubi-
leusz 100-lecia przez cały 

rok. Był bieg, spływ i wie-
le innych wydarzeń, ale 
przed nami oficjalne 
uroczystości…
14 października chce-
my wziąć udział w uro-
czystej mszy w Bazylice 

św. Antoniego o godz. 10. 
Przyjął od nas zaproszenie 

ks. arcybiskup senior Damian 
Zimoń, nasz absolwent. Później 

odbędzie się uroczysta akademia w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej, połączona ze złożeniem 
hołdu osobom szczególnie zasłużonym dla 
szkoły. Na tę okazję przygotowaliśmy okolicz-
nościowy medal. Dzień później, 15 paździer-
nika, planujemy spotkanie z prof. Piotrem 
Palecznym, tego dnia chcemy też na tere-
nie szkoły zorganizować zjazd absolwentów  
i wmurujemy kamień węgielny pod nową, 
pełnowymiarową salę gimnastyczną.
W planach mamy jeszcze jedno przedsię-
wzięcie jubileuszowe – tzw. jufenalia, czyli 
Jubileuszowy Festiwal Nauki, spotkania czy 
warsztaty z ciekawymi ludźmi, naukowcami, 
naszymi absolwentami. W imieniu Rady Ro-
dziców zapraszam też na bal, który będzie 
wieńczył rok stulecia liceum, a który odbę-
dzie się w karnawale.

Rozmawiał Aleksander Król
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Senioralne wydarzenia: dla juniora i seniora, 
dla każdego mniej sprawnego: 1. Olimpijskie 
zmagania pokoleń w nieolimpijskich dyscypli-
nach (Boisko lekkoatletyczne MOSiR, ul. Gliwi-
cka 72); 2. Wyjście o kijach, wózkach inwalidzkich  
i rowerach z mapą (gra terenowa); Budowa boi-
ska do buli w Kampusie (scena Kampusu przy 
ul. Rudzkiej 13 i teren zielony); 3. Poznaj swoje 
dzielnice i ich historie – autobusem i rowerami 
(objazd po historycznych dzielnicach); 4. Cyfro-
we korzenie – nauka obsługi urządzeń cyfro-
wych dla seniorów i niepełnosprawnych. Gwara 
i kultura śląska dla młodzieży (Zespół Szkół nr 3,  
ul. Orzepowicka 15a, Zespół Szkół Technicznych, 
ul. Kościuszki 5); 5. Potańcówki dla seniorów 
(Dom Kultury Chwałowice, Dom Kultury Niedob-
czyce, Dom Kultury Boguszowice, Dom Kultury 
Niewiadom, Teatr Ziemi Rybnickiej Harców-
ka, Dom Rzemiosł Okrąglak przy ul. Wysokiej);  
6. Profilaktyka zdrowotna. Koszt 424 750 zł

Głosujemy od 3 do 9 
października

Każdy mieszkaniec Rybnika może 
zagłosować na jeden projekt lokal-
ny – bez względu na dzielnicę swo-
jego zamieszkania oraz jeden projekt 
ogólnomiejski.

• Głosowanie przez internet na 
projekty do budżetu obywatelskie-
go Miasta Rybnika na 2023 rok 
trwać będzie w terminie 3-9 paź-
dziernika, na stronie internetowej  
www.budzet-obywatel-
ski.rybnik.eu

• Głosowanie poprzez oddanie głosu 
na karcie do głosowania i wrzucenie 
karty do urny odbędzie się w: Punk-
cie Informacji Miejskiej Halo! Ryb-
nik przy ul. Jana III Sobieskiego 20 
 w dniach 3-9 października oraz  
w wybranych rybnickich szkołach, 
instytucjach kultury. 

10 ogólnomiejskich pomysłów w budżecie 
obywatelskim Rybnika na 2023 rok. Głosuj!

Wypoczynek i rekreacja łączy dzielni-
ce – projekt łączy potrzeby mieszkań-
ców kilku dzielnic. Elementem wspól-
nym jest szeroko rozumiana rekreacja, 
spędzanie czasu wolnego, integracja 
lokalna, edukacja ekologiczna i sport. 
Projekt będzie realizowany w dzielni-
cach: Boguszowice Stare, Gotartowice, 
Kłokocin, Paruszowiec-Piaski, Zebrzy-
dowice, Rybnicka Kuźnia i Maroko-No-
winy. Koszt 3 595 500 zł

KAMIEŃ – REAKTYWACJA – w otoczeniu 
działającego kąpieliska powstaną tężnie, po-
most wzdłuż linii brzegowej stawu, boiska  
do siatkówki plażowej, tor do uprawiania spor-
tów ekstremalnych typu Ninja Warrior, strefa 
zabaw dla dzieci wokół istniejącego wodnego 
placu zabaw. 35 ha dla małych, dużych, silnych 
i słabych, na zdrowe zmęczenie, na wyciszenie 
się i na naładowania baterii w przepięknych 
okolicznościach przyrody. Miejsce: tereny 
MOSiR, ul. Hotelowa 28. Koszt 3 595 000 zł

Rybnickie Centrum Tenisa – budowa 3 kortów  
o nawierzchni akrylowej (tzw. hard court) z homo-
logacją Międzynarodowej Federacji Tenisa (ITF) 
pokrytych trzema zespolonymi halami łukowymi 
o konstrukcji stalowej lub drewnianej. Dodatkowo 
powstanie budynek zaplecza mieszczący szatnie, 
zaplecze sanitarne, pomieszczenie biurowe, salkę 
fitness, recepcję oraz parking. Miejsce: ul. Mała-
chowskiego 128 (boczne boisko Górnika Boguszo-
wice). Koszt 3 595 000 zł

Budowa boiska softballowego – 
wybudowanie boiska softballo-
wego z opcją wykorzystania dla 
baseballu dziecięcego obok boi-
ska baseballowego seniorskiego 
w dzielnicy Ligota–Ligocka Kuź-
nia będzie tworzyło kompleks 
obiektów sportowych do wyko-
rzystywania przez mieszkańców 
Rybnika. Koszt 3 450 000 zł

Rewitalizacja użytku ekologicznego Okrzeszy-
niec dla mieszkańców Rybnika – rewitalizacja 
i przywrócenie do życia „Użytku ekologicz-
nego Dolina Okrzeszyniec”, który znajduje się  
w dzielnicy Zamysłów. Położony między ulica-
mi: Na Niwie, Raciborską, Ujejskego, Wyboistą, 
Niedobczycką, Jarzynową, las pełen bagien  
i oczek wodnych, z kilkoma pomnikami przy-
rody, unikalną fauną i florą. Koszt 3 595 500 zł

Nowy Osiedlowy Park – rewitalizacja 
parku osiedlowego (ulica Bogusław-
skiego) powstałego w latach 60., dla 
mieszkańców dzielnicy Boguszowie 
Osiedle. Działania podjęte w ramach 
projektu miałyby na celu stworzenie 
miejsca, gdzie czas będą mogli spędzać 
zarówno rodziny z dziećmi, młodzież,  
a także starsi. Koszt 3 320 000 zł

„Boisko Żaków i Orlików” 
– wykonanie boiska piłkar-
skiego przy stadionie GKS 
„Pierwszy” Chwałowice – 
wykonanie nowoczesnego 
boiska przy ul. 1 Maja 27 na 
cele treningowe, sporto-
we i rekreacyjne dla dzieci  
i młodzieży. Koszt 2 mln zł

Rehabilitacja niemowląt  
i dzieci, nowoczesna, przy-
jazna – niemowlęta i dzieci 
rybnickie muszą mieć naj-
lepszą rehabilitację, najlep-
szych terapeutów, najlepszy 
sprzęt i najbardziej przyja-
zne miejsce, w którym mogą 
się leczyć. Umożliwienie te-
rapeutom zdobycia najnow-
szej wiedzy, kupna najnow-
szego sprzętu, poprawienia 
standardu sal terapeutycz-
nych, stworzenia miejsca do 
karmienia piersią i poczekal-
ni dla dzieci. Terapia nowo-
czesna, przyjazna, bezpłat-
na i bez czekania. Miejsce:  
ul. Księdza Henryka Jośki 55. 
Koszt 374 900 zł

Tak brzmi NASZE pokolenie! 
– festiwal współczesnej mło-
dzieżowej muzyki – organi-
zacja dwudniowego festiwalu 
muzycznego z najpopularniej-
szymi gwiazdami młodzieżowej 
sceny muzycznej. Dzień pierw-
szy będzie obejmował gwiazdy 
muzyki alternatywnej i pop. 
Drugiego dnia festiwalu za-
grają najpopularniejsi twórcy 
sceny rapowej i hiphopowej. 
Skupienie najchętniej słu-
chanych wykonawców wśród 
młodego pokolenia pozwoli 
na rozbrzmienie kultury mło-
dzieżowej w Rybniku. Miejsce: 
Kampus Zespołu Szkół Wyż-
szych w Rybniku, ul. Rudzka 
13. Koszt 624 500 zł

10.9.

7. 8.

4. 5. 6.

1. 2. 3.
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41 projektów lokalnych

BOGUSZOWICE OSIEDLE
r Wskocz do parku! – wzrost atrak-

cyjności parku osiedlowego, w planach 
nowe urządzenia do parkouru  
i streetworkoutu. Koszt 88 tys. zł.

BOGUSZOWICE STARE 
r Wawrzyn dla Wawrzyńca  

– ogród jordanowski dla całej rodziny na 
skwerze św. Wawrzyńca jako ekomiejsce 
integracji. Łąka kwietna, zioła i rośliny, 
hotele dla owadów, ławka z przewijakiem, 
mała ścieżka sensoryczna, tyrolka, tablice 
ze zdjęciami starego kościoła. Organizacja 
zajęć: ćwiczenia dla seniorów, teatrzyk dla 
dzieci. Koszt 71,5 tys. zł.

r „Integrować i bawić” – integracja 
mieszkańców poprzez aktywny wypoczy-
nek: Dożynki, Dzień Seniora, Dni Boguszo-
wic na terenie farskiego ogrodu przy ulicy 
Małachowskiego, teren parafii NSPJ  
w Boguszowicach oraz w parku przy  
ul. św. Wawrzyńca. Koszt 71,5 tys. zł.

CHWAŁĘCICE
r Doposażenie boiska w Chwa-

łęcicach przy ul. Marusarzówny  
– montaż ogrodzenia wysokości około 1 m 
oddzielającego murawę boiska od trybun, 
a także zakup namiotów festynowych 
szybkiego montażu o wymiarach 3x3 m. 
Koszt: 38,3 tys. zł.

CHWAŁOWICE
r Zestaw treningowy rodem 

z „NINJA WARRIOR” przy ul. 
Kupieckiej oraz Zwycięstwa (w miejscu nie-
używanego boiska do siatkówki plażowej) 
– wielofunkcyjne urządzenie wykonane  
w postaci klatki, zawierające zestaw 
trzynastu najczęściej występujących 
przeszkód na biegach przeszkodowych typu 
Runmageddon, torach Ninja, a także w pro-
gramie telewizyjnym „Ninja Warrior Polska”. 
Unikatowa konstrukcja jakiej jeszcze nie ma 
w naszym mieście. Koszt 71, 5 tys. zł.

GOLEJÓW
r Wspólna sprawa i wspólna 

zabawa – całoroczny zestaw imprezowy 
dla mieszkańców, składowany w magazynie 
OSP Rybnik-Golejów przy ul. Gliwickiej 257. 
Koszt 44 tys. zł.

r Imprezowy Golejów - zakup 
sprzętu i akcesoriów do animowania życia 
kulturalnego dzielnicy, z którego korzystać 
będą mogli bezpłatnie wszyscy miesz-
kańcy Golejowa oraz tutejsze organizacje 
społeczne i instytucje – rada dzielnicy, 
Ochotnicza Straż Pożarna, szkoła, parafia, 
stowarzyszenie i fundacja, koło emerytów 
i rencistów, harcerze, w celu organizacji 
imprez dla społeczności lokalnej. Sprzęt 
może być przechowywany np. w pomiesz-
czeniach, z których na mocy porozumienia 
ze szkołą korzysta miejscowa rady dzielnicy 
lub w pomieszczeniach lokalnej Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Koszt 44 tys. zł.

GOTARTOWICE
r Klasopracownia pod chmur-

ką – zbudowanie zielonej klasy w postaci 
drewnianej altany wraz z żaluzjami oraz całej 
infrastruktury wraz z wyposażeniem na te-
renie Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku 
przy ul. Ziołowej 3. Koszt 49, 4 tys. zł.

GRABOWNIA
r Bezpieczna Dzielnica – doposa-

żenie jednostki OSP Grabownia – zakup 
sprzętu ratowniczego. Koszt 32 994 zł.

KAMIEŃ
r Klasa pod chmurką przy Szkole 

Podstawowej nr 28 przy ul. Alojzego 
Szewczyka 6 – utworzenie klasopracowni 
na wolnym powietrzu, gdzie będą mogły 
odbywać się zajęcia edukacyjne oraz 
spotkania integracyjne dla dzieci i młodzieży 
szkoły oraz ich rodziców, jak też spotkania 
rocznikowe. Koszt 55 tys. zł.

KŁOKOCIN
r Cyfrowy dialog międzypoko-

leniowy – uniwersalne projektowanie. 
Projekt integracji wielopokoleniowej 
ma na celu zorganizowanie serii zajęć 
komputerowych dla seniorów. Zajęcia 
prowadzone będą przez uczniów szkoły 
podstawowej – młodych Informatyków  
i mają na celu naukę podstawowych 
zasad korzystania z komputera. Miejsce: 
Szkoła Podstawowa nr 19 przy ul. Włoś-
ciańskiej 39e. Koszt 40 tys. zł.

LIGOTA-LIGOCKA KUŹNIA
r Oplandekowanie tunelu 

treningowego do odbijania piłek 
baseballowych – poprawienie komfortu 
oraz bezpieczeństwa podczas odbija-
nia piłek baseballowych zarówno dla 
zawodnika, jak i obserwującego. Miejsce: 
Boisko baseballowe KS Silesia Rybnik. 
Koszt 55 tys. zł.

MAROKO-NOWINY
r Dla każdego coś miłego – budo-

wa małej siłowni pod chmurką ze stanowi-
skiem do gry w bule na ulicy Mahoniowej. 
Integracja na festynie przy Grunwaldzkiej 
oraz impreza dla dzieci „Piknik na kocyku” 
w parku Maja przy ul. Góreckiego. Koszt 
131,7 tys. zł.

MEKSYK
r „Zdrowo i sportowo  

– w Budowlance Meksyk 
bawi się odlotowo” – zajęcia 
rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i doro-
słych na terenie Zespołu Szkól Budowla-
nych przy Świerklańskiej oraz spotkanie 
integracyjne z ogniskiem i spływem 
kajakowym. Koszt 40 tys. zł.

NIEDOBCZYCE
r Skok w nowoczesność SP21 

– wymiana sprzętu w pracowni kompu-
terowej Szkoły Podstawowej nr 21. Koszt 
99 tys. zł

r RodzinaRymera2 – modernizacja  
i renowacja bocznego boiska treningowego 
i meczowego KS Rymer oraz AP Rymer 
przy ul. Górnośląskiej 44. Montaż świetlnej 
tablicy LED dla boiska głównego i bocznego. 
Budowa infrastruktury do odnowy biolo-
gicznej (ogólnodostępna sauna).  
Koszt 99 tys. zł.

NIEWIADOM

r Powitanie lata na Buzowi-
cach – cały Niewiadom bawi się na 
Buzowicach,” Wesołe jest życie staruszka 
...integracyjne spotkanie dla emerytów” 
– Festyn 3.06.2023 przy ul. Frontowej 
6a na Buzowicach: Atrakcje dla dzieci, 
zespół „RAK”, śląskie szlagiery oraz DJ. 
Ponadto spotkania 7.10.2023 w DK w 
Niewiadomiu (zabawa taneczna z DJ). 
Koszt 55 tys. zł.

r Pomagając nam, pomagasz 
chronić swoją dzielnicę – Dopo-
sażenie OSP Rybnik-Niewiadom  
w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy 
oraz środki ochrony osobistej strażaków-
-ratowników. Koszt 49,8 tys. zł.

OCHOJEC
r Ratujemy i szkolimy – sprzęt dla 

OSP Ochojec – Zakup kamery termowi-
zyjnej oraz sprzętu szkoleniowego. Koszt 
39,2 tys. zł.

r „Skate Park w Ochajo” część I – 
część pierwsza przewiduje przygotowanie 
planu zagospodarowania terenu i projektu 
stworzenia skate parku przy ul. Łukowej. 
Koszt 40 tys. zł.

ORZEPOWICE
r Teren pod rekreację i spot-

kania mieszkańców dzielnicy 
– teren przy ul. Łącznej 55 przeznaczony na 
festyny dzielnicowe, uroczystości lokalne, 
gry i zabawy dla dzieci. Koszt: 44,9 tys. zł.

r Skocznia w dal i „siłownia pod 
chmurką” przy ZSP nr 7 – na terenie 
ZSP nr 7 przy ulicy Borki 37 D. Koszt 49,5 
tys. zł.

r Rozbudowa systemu nawad-
niania na boisku sportowym przy ul. 
Łącznej 55. Koszt 44 766 zł.

PARUSZOWIEC-PIASKI
r „My favourite classroom”  

– modernizacja pracowni językowej w SP3 
przy ul. Wolnej 17. Zapewnienie warunków 
do nauki przy wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii multimedialnych. Koszt 55 
tys. zł.

POPIELÓW
r Dzień Dziecka na dmuchań-

cach – ustawienie w trzech punktach w 
dzielnicy urządzeń dmuchanych do zabawy 
przy ZSP 14, OSP Popielów oraz parafii 
Trójcy Przenajświętszej. Przy parafii plano-
wany jest festyn z gastronomią oraz oprawą 
muzyczna DJ. Koszt 15 tys. zł.

r Chodźmy na podwórko! – projekt 
ma pomóc w dbaniu o zieleń wokół placó-
wek oświatowych w Popielowie (ZSP nr 14, 
ul. L. Staffa) oraz doposażyć przedszkole w 
wielkie puzzle piankowe do zabawy  
na świeżym powietrzu. Koszt 30 tys. zł.

RADZIEJÓW
r Wygodna ławeczka, nowa 

szafeczka – doposażenie budynku 
ZSP nr 14, ul. Kręta 20 – 10 szt. ławek 
ogrodowych (boisko szkolne), 10 szt. ła-
weczek szatniowych (korytarze szkolne) 
oraz 7 szt. szafek szkolnych 6-skryt-
kowych metalowych (szatnia szkolna). 
Koszt 25 tys. zł.

r Festyn sportowo-rodzinny. 
Integracja dzieci, młodzieży i ich rodzin 
– na terenie boiska MKS „32” Radziejów-
-Popielów, przy ul. Szyb Marcin. Koszt 
13,5 tys. zł.

RYBNICKA KUŹNIA
r Każde pokolenie ma swój 

czas – organizacja imprez oraz wydarzeń 
dla mieszkańców. Miejsca: kościół pw. 
WNMP przy ul. Kuźnickiej 10 oraz teren 
przy skrzyżowaniu ulicy Podmiejskiej z 
ulicą św. Maksymiliana oraz fragmenty 
rybnickich ścieżek rowerowych. Koszt 
49,5 tys. zł.

RYBNIK-PÓŁNOC
r Sport, rekreacja i ochrona 

przyrody – rozwój Dzielnicy Rybnik-Pół-
noc – rozbudowa Parku przy ulicy Sybiraków 
o miejsce odpoczynku, zakup systemu 
pomiaru czasu dla młodych sportowców  
z Parku Wiśniowiec, inwentaryzacja jedne 
go z najcenniejszych przyrodniczo terenów 
dzielnicy pomiędzy ulicą Strzelecką  
a stadionem. Koszt 71,5 tys. zł.

SMOLNA
r Zakup urządzenia typu „ma-

giczny dywan” do Przedszkola 17 
(ul. Krzyżowa 12), zakup urządzenia zaba-
wowego do ZSP nr 10 (ul. Wodzisławska 
46) oraz zabawa, rozrywka i integracja dla 
mieszkańców (festyn obok bloku Smolna 
27). Koszt 66 tys. zł.

STODOŁY 
r Sprzęt ratowniczy dla Ochot-

niczej Straży Pożarnej w Ryb-
niku Stodołach – zakup m.in. drabiny 
nasadkowej, pilarki łańcuchowej spalinowej 
oraz przecinarki, piły do cięcia stali i betonu. 
Koszt 16,5 tys. zł.

r Piłkochwyty siatki do wychwytywa-
nia piłek przy boisku do piłki nożnej przy ul. 
Księdza Emila Szramka. Koszt 33 tys. zł.

ŚRÓDMIEŚCIE 
r Przywróćmy Kasztany – zasadź-

my nowy piękny kasztanowiec u zbiegu ulic 
Mikołowskiej i Na górze (w trójkącie miedzy 
schodami a ul. Mikołowską i Na Górze). 
Koszt 6 tys. zł.

r Rowerowy Tygiel – zakup rowerów 
turystycznych, stojaków wiszących do 
ich przechowywania, bezprzewodowych 
zestawów słuchawkowych oraz kasków 
rowerowych. Rowery posłużą nie tylko 
społeczności ZST, Stowarzyszeniu Wycho-
wanków i Przyjaciół TG i ZST, ale również 
mieszkańcom czy Rybnickiej Radzie 
Seniorów. Koszt 60 tys. zł.

r Bajkowy Plac Zabaw – funkcjo-
nalna i atrakcyjna przestrzeń do zabawy dla 
dzieci przy Przedszkolu nr 9 „Bajka” przy l. H. 
Wieniawskiego 9. Modernizacja istniejącego 
placu zabaw. Koszt 60 tys. zł.

r „Teatr dźwięczny – teatr 
wdzięczny i otwarty dla 
wszystkich – modernizacja szkolnego 
zaplecza teatralnego”. W I LO im. Powstań-
ców Śl. Stworzenie zaplecza teatralnego, 
doposażenie nagłośnienia na miarę dzisiej-
szych potrzeb, umożliwiającego organizację 
wydarzeń w plenerze dostępnych dla 
mieszkańców. Koszt 41 tys. zł.

r Aleja Drzew – rewitalizacja alei drzew 
przy ulicy Mikołowskiej wzdłuż muru Bazyli-
ki św. Antoniego (pomiędzy pl. Jana Pawła II 
a bramą wjazdową na teren bazyliki).  
Koszt 60 tys. zł.

WIELOPOLE
r Zintegrowane Wielopole 

2023 – zrealizowanie kilku zadań  
i zakupów zaproponowanych przez osoby 
działające społecznie w dzielnicy: Festyn 
Dni Wielopola 2023 na terenie placu apelo-
wego i boiska przy budynku OSP Wielopole 
oraz Rybnicka Olimpiada Sportowa Przed-
szkolaków – ZSP nr 1. Koszt 38,5 tys. zł.

ZAMYSŁÓW
r Kulturalny Zamysłów 2023  

– integracja mieszkańców dzielnicy poprzez 
sport i kulturę (od malucha do seniora) – Oży-
wienie „Rajzapunktu” o możliwość uprawia-
nia sportów jak i rekreację najmłodszych. 
Pokazanie mieszkańcom dzielnicy i miasta 
użytku ekologicznego Okrzeszyniec oraz 
„bulwarów” nad Nacyną, jako miejsca odpo-
czynku i rekreacji. BIKE RACE ZAMYSŁÓW 
– Rajzapunkt ul. Pełczyńskiego, Zamysłowski 
Festyn Rodzinny, Spotkanie Opłatkowe dla 
Seniorów dzielnicy Zamysłów (ZSP nr 9 ul. 
Wodzisławska 123). Koszt 49,5 tys. zł.

ZEBRZYDOWICE
r Jaśniej, zdrowiej i bezpieczniej 

w Zebrzydowicach – doświetlenie 
boiska szkolnego (ZSP nr 12, ul. M. Buhla 3) 
poprzez montaż pięciu lamp. Koszt 49,5 tys. zł.
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Podczas oficjalnego otwarcia Edukato-
rium Juliusz pani profesor Dorota Pojda-Wil-
czek opowiadała o swoim dzieciństwie spę-
dzonym w prawie 100-letniej kamienicy przy 
ulicy Mielęckiego 4 w Katowicach. – Za ścianą 
dziecinnego pokoju była poczekalnia dla pa-
cjentów, a dalej gabinet okulistyczny mojego 
starzika. Mroczny świat pełen tajemniczych 
urządzeń i starych mebli. Dziś patrzę na nie-
go z podwójnym sentymentem – rodzinnego 
dziedzictwa i zawodowego zachwytu – mó-
wiła Dorota Pojda-Wilczek.

Pani profesor tłumaczyła, że koniec XIX  
i początek XX wieku to gwałtowny rozwój 
myśli technicznej również w zakresie diag-
nostyki okulistycznej. Powstało bardzo wiele 
urządzeń, które następnie rozwijając się dały 
początek dzisiejszym aparatom. – Działo 
się to na oczach mojego starzika, który żył  
w latach 1898-1993 i zawsze podkreślał, że 
jest świadkiem niesamowitego rozwoju myśli 
technicznej. Patrząc na urządzenia, który-
mi się posługiwał, muszę powiedzieć, że za 
tym postępem nadążał, uzupełniając swój 
warsztat o nowe aparaty, co umożliwia nam 
dziś prześledzenie historii oftalmoskopii, 

czyli badania dna oka i tonometrii – ciśnienia 
wewnątrzgałkowego – mówi Dorota Pojda-
-Wilczek. 

Konrad Pojda przeszedł na emeryturę  
w latach 70. XX wieku, a jego praktykę przejął 
jego syn Stefan, który pomiędzy stare apara-
ty swojego ojca zaczął wstawiać osiągnięcia 
nowej myśli technicznej – coraz to nowsze 
urządzenia, chociaż z tych starych jeszcze 
korzystał. 

– Z aparatu, który się 
tu znajduje, ojciec korzystał 
jeszcze w 2019 roku i uwa-
ża, że daje dokładniejsze 
pomiary krzywizny rogów-
ki niż elektroniczne sprzęty 
– pokazuje eksponat pani 
profesor. Niektóre z urzą-
dzeń pochodzą z 1916 roku. 
– Starzik otworzył gabinet 
w 1930 roku, więc większość 
sprzętu jest sprzed 1930 
roku – zauważa.

Wśród eksponatów 
pani profesor pokazuje nam 
pierwszą lampę szczelino-

wą, wynalezioną w 1887 r. – To pierwsza lam-
pa, która umożliwiała obuoczne badanie oka. 
Wyprodukowana w zakładach Zeissa. Zupełnie 
inna niż te, które używa się dzisiaj. Składa się 
z dwóch części – osobno jest tu mikroskop  
i osobno luneta. Ona tworzy szczelinę świet-
lną, która umożliwia penetrowanie i badanie, 
robienie przekrojów przez przedni odcinek 
oka. Ten wynalazek był dużym postępem  

w okulistyce. We współ-
czesnych lampach szczeli-
nowych te rzeczy są zinte-
growane – tłumaczy nam 
Dorota Pojda-Wilczek. 

Prezentuje też ciekawy 
aparat, keratoskop Javala 
który, gdy nie było jeszcze 
prądu, miał po bokach, na 
ramieniu dwie świeczki, 
które później zostały zastą-
pione żarówkami. – Gdyby 
zaświecić, byłoby ładne zie-
lone i czerwone światełko – 
dodaje.

Oglądamy oryginal-
ne zabawki – kolorową  

„Gabinet starzika można by było 
otworzyć i przyjmować pacjentów”
Na ostatniej kondygnacji dawnego szpitala Juliusz przenosimy się w czasie do gabinetu medycznego z początku XX w., któ-
rego wyposażenie przekazała Edukatorium Juliusz profesor okulistyki Dorota Pojda-Wilczek. – Ma szczególną wartość, gdyż 
jest to zachowany kompletny gabinet okulistyczny mojego dziadka Konrada i ojca Stefana. Gdyby tylko podpiąć te urządze-
nia do prądu, mogłabym dobrać państwu okulary, mogłabym tu państwa zbadać. Ten gabinet w zasadzie można by było tutaj 
otworzyć i przyjmować pacjentów, wykonując wszelaką podstawową diagnostykę – mówi nam prof. Dorota Pojda-Wilczek. 

MAM NADZIEJĘ, 
ŻE PLACÓWKA 
PRZYCZYNI SIĘ DO 
TEGO, ŻE BĘDZIEMY 
NASZYCH PRZODKÓW 
WSPOMINALI 
WDZIĘCZNĄ PAMIĘCIĄ
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drewnianą papugę i pieska, 
którymi dziadek pani Doroty 
zabawiał przyjmowane dzie-
ci. – A różne okulary świadczą 
o tym, że starzik i ojciec mieli 
zamiłowanie do historii. Są tu 
różne typy bardzo ciekawych 
szkieł. Wszystkie przemierzy-
łam – świadczą o tym, że różne 
problemy chorobowe, z którymi 
dzisiaj się spotykamy, były znane 
już wiele lat temu i próbowano 
je rozwiązywać – mówi Dorota 
Pojda-Wilczek. O każdym eks-
ponacie mogłaby długo mówić. 
– Wiele z nich odkryłam dopiero 
wówczas, gdy postanowiliśmy 
przekazać je Muzeum w Ryb-
niku. Są tu aparaty, o których 
tylko czytałam w historycznych 
książkach, bo za moich czasów 
nie były już w użyciu – mówi.

Zaznacza, że dziadek,  
a potem ojciec uzupełniał in-
strumentarium, dzięki czemu 
powstała niesamowita kom-
pilacja przeszłości i teraźniej-
szości, bardzo ceniona przez 
pacjentów, którzy podkreślali, 
że klimat gabinetu Pojdów był 
nieporównywalny z jakimkol-
wiek innym gabinetem me-
dycznym. – Pojdowie leczyli 
pacjentów w Katowicach przez 
prawie 90 lat od 1930 do 2019 
przy Mielęckiego 4. Ale ten czas 
przeminął. Od wielu lat zasta-
nawiałam się, jak zachować to 
unikalne dziedzictwo, którego 
w naturalny sposób czułam się 
kustoszem. Gdy przeczytałam 
w gazecie śląskiej izby lekar-
skiej, że w Rybniku powstanie 
ta placówka, stwierdziłam,  
że jest to najlepsze miejsce, 
które powinno – jeśli będzie 
taka możliwość – wziąć pod 
opiekę nasze dziedzictwo. 
Jestem głęboko wdzięczna 
wszystkim, którzy zainicjowali 
powstanie tego miejsca i dopro-
wadzili ten pomysł do końca, 
chociaż na pewno nie brako-
wało po drodze różnego ro-
dzaju problemów – dziękowała 
pani profesor podczas otwarcia 
Edukatorium. 

A dlaczego wybrała właśnie 
Rybnik? – Po przejściu na eme-
ryturę starzik przeprowadził 
się tutaj i mieszkał aż do śmier-
ci. Wielokrotnie odwiedzałam 
moich starzików w Rybniku, 

słuchając rodzinnych opo-
wieści nieuważnie jak to dzie-
cko. I właściwie dopiero mój 
mąż Michał Wilczek, rodowity 
Ślązak, nieustannie badający 
różne historyczne ślady, spisał 
historię mojej rodziny i dotarł 
do różnych ciekawych źródeł. 
Okazało się, że właśnie Rybnik 
był pierwszym miejscem pracy 
starzika, kiedy na Uniwersyte-
cie Poznańskim uzyskał stopień 
doktora Wszech Nauk Lekar-
skich. Pracował tutaj w latach 
1928-29. Zastanawiam się, czy 
być może nie w tym szpitalu?  
I tutaj poznał moją babcię Mar-
tę z domu Prus – mówi Dorota 
Pojda-Wilczek. 

Jej pradziadkowie – Jadwi-
ga i Alojzy Prus są bardzo znani 
w Rybniku (o rodzinie Prus pi-
saliśmy niedawno w „Gazecie 
Rybnickiej”). – Byli propolski-
mi działaczami. Udzielali się  
w plebiscycie, byli powstańcami 
śląskimi, a pradziadek Alojzy był 
przewodniczącym rady miej-
skiej, posłem do Sejmu Śląskie-
go. Z kolei prababcia była prze-
wodniczącą Związku Kobiet 
Polskich. Zaś Regina Prus, sio-
stra mojej babci, była pierwszą 
kobietą farmaceutką na Śląsku. 
Jej mąż, też farmaceuta, in-
ternowany w Kozielsku został 
zamordowany przez Sowietów  
w Charkowie – wspomina.

Dodaje, że historia jej ro-
dziny przypomina historie wie-
lu śląskich rodzin. – Mam na-
dzieję, że osoby odwiedzające 
tę placówkę nie tylko zaintere-
sują się medycyną, ale również 
dzięki wątkom historycznym 
będą chciały dotrzeć do swoich 
korzeni i będą chciały zacho-
wać to, co prezydent tak ładnie 
nazwał „kontynuacją”. Dzięki 
naszym przodkom mamy wol-
ną Polskę, możemy mówić po 
polsku – tak jak mówił starzik 
nie tylko w domu i kościele, ale 
wszędzie, gdzie chcemy i mo-
żemy być z tego dumni. Mam 
nadzieję, że zwiedzający będą 
tu chętnie wracać, a placówka 
przyczyni się do tego, że będzie-
my naszych przodków wspo-
minali wdzięczną pamięcią, bo 
kwiaty kwitną dzięki korzeniom 
– mówi Dorota Pojda-Wilczek.

Aleksander Król
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Trudno nie być pod wrażeniem obecne-
go wyglądu pocysterskiego dworku, który 
w obecnym kształcie powstał najprawdo-
podobniej w 1736 roku. Przez długie lata 
stał opustoszały i niszczał, choć jeszcze za 
czasów dawnej Elektrowni Rybnik i jej dy-
rektora Tadeusza Sopickiego został dobrze 
zabezpieczony przed skutkami jego nieużyt-
kowania. Gruntownie odnowiony i zmoder-
nizowany może być dzisiaj prawdziwą wizy-
tówką Stodół, jednej z dwóch najmniejszych 
dzielnic Rybnika, podobnie zresztą jak cały 
kompleks Bel Mon Resort.    
– Dzięki zdeterminowanemu inwestorowi 
udało się przywrócić do życia zaniedbany  
i opustoszały pocysterski dworek, który jest 
dobrym przykładem polskiego prowincjo-
nalnego baroku. Nie ma tu architektonicz-
nych fajerwerków, jest za to zwarta bryła, 
która w barokową stylistykę wpisuje się 
swoimi proporcjami. Elewacja tego budyn-
ku w oparciu o dostępne materiały została 

zaprojektowana i wykonana na nowo. Ten 
dworek tak z pewnością nie wyglądał, ale na 
pewno zachowaliśmy jego charakter – mówi 
projektant Marek Wawrzyniak z pracow-
ni ToProjekt, który, z wyjątkiem wystroju 
wnętrz, zaprojektował cały kompleks. Swój 
udział w odrestaurowaniu pocysterskiego 
dworku ma również miasto, które na wnio-
sek spółki Pamira na odrestaurowanie za-
bytkowej elewacji budynku przeznaczyło 
150 tys. zł. 
Wawrzyniak nie kryje zawodowej satysfak-
cji. Jej źródłem jest również zachowana sta-
ra stodoła z cegły, która teraz będzie pełnić 
zupełnie nierolnicze funkcje. – Bardzo za-
leżało mi na jej zachowaniu i to nie tylko 
dlatego, że to dzielnica Stodoły. To kapital-
ny przykład popularnego w naszym regio-
nie rzemiosła ceglanej murarki. W związku  
z nowymi funkcjami, jakie będzie pełnić, jej 
wnętrze zostało gruntownie zmodernizowa-
ne – mówi Marek Wawrzyniak.

OGRÓD Z EPOKI
Prywatny inwestor zadbał też o odpowiednie 
urządzenie otoczenia budynków. Największe 
wrażenie robi francuski ogród, urządzony 
na tyłach budynku restauracji. Zapewne w 
pełnym rozkwicie zobaczymy go dopiero na 
wiosnę. – Nowe funkcje budynków wyma-
gały nowego urządzenia całego terenu. Tak 
powstał ogród nawiązujący do kompozycji 
ogrodowych z epoki baroku, jakie były popu-
larne w krajach Europy Zachodniej, zwłasz-
cza we Francji – mówi Marek Wawrzyniak. 
W centralnym punkcie ogrodu usytuowano 
efektowną fontannę.             
– Jesteśmy resortem restauracyjno-
-okolicznościowym z wyjątkowym SPA. 
Chcemy się specjalizować w dobrej kuch-
ni, dobrze zorganizowanych weselach  
i przyjęciach okolicznościowych. Jedze-
nie i serwis będą u nas na najwyższym 
poziomie, nie wspominając już o pięknym 
otoczeniu. Zapraszamy do nas rybniczan, 

Pocysterska 
elegancja

W pierwszej połowie października ma zostać otwarty 
dla klientów Bel Mon Resort w Stodołach. To nowo-
czesny, efektowny kompleks o wysokim standardzie, 
który na bazie pocysterskich zabudowań stworzyła 
spółka Pamira. Jest tu elegancka restauracja Mona, 
kompaktowy pięciogwiazdkowy hotel Lili z 12 poko-
jami, salon Berry SPA oraz, jak na Stodoły przystało, 
wielofunkcyjna zabytkowa stodoła. 
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У червні цього року Уряд 
України ухвалив поста-
нову про реалізацію екс-
периментального проєк-
ту, якою передбачено, що 
громадяни України від-
тепер зможуть оформи-
ти закордонний паспорт та/або ID-картку 
у відокремлених підрозділах державного 
підприємства за кордоном. Нещодавно до 
переліку послуг центру додалась можли-
вість обміну водійського посвідчення (пе-
релік причин для заміни документа вказані 
на сайті центру). Зі слів Миколи Рудика, на-
чальника Головного сервісного центру МВС, 
заміна водійського посвідчення, за наявності 
усіх необхідних документів і дистанційного 
підтвердження з України, можлива протягом 
одного дня. 

На початку своєї роботи установа працювала 
у чотирьох програмно-технічних мобільних 
комплексах, або іншими словами, спеціаль-
но оснащених мікроавтобусах із символікою 
ДП «Документ». Скористатись послуга-
ми підприємства можна було виключно за 
попереднім записом на сайті установи. 22 
серпня цього року польська філія ДП «До-
кумент» оголосила про відкриття в тесто-
вому режимі першого стаціонарного центру, 
який знаходиться в м. Варшава, за адресою 
al. Jerozolimskie 179, ТЦ Blue City (2-й поверх). 
Однак в Паспортному Сервісі наголосили, 
що оскільки режим роботи стаціонарно-
го центру є тестовим, то вони закликають 
по можливості й надалі користуватися по-
слугами установи за попереднім записом 
онлайн.

Згідно з інформацією на сайті держпідпри-
ємства оформлення не термінового закор-
донного паспорта обійдеться в 733 грн – 
адмінпослуга, бланк і його персоніфікація, 
та 335 злотих – оплата за сервісні послуги 
підприємства. Терміновий закордонний 
паспорт коштуватиме 1085 грн – та ж сама 
адмінпослуга, бланк і його персоніфікація, 
та 335 злотих – оплата за сервісні послуги 
підприємства. Перша ID-картка з 14 років 
обійдеться в 335 злотих сервісного збору, 
а от ID-картка замість паспорта зразка 1994 
року коштуватиме 372 грн і 335 злотих з тер-
міном виготовлення 20 робочих днів, та 498 
грн і 335 злотих з терміном виготовлення 10 
робочих днів. Вартість обміну посвідчення 
водія коштуватиме 254 грн та 420 злотих. 
Важливо: вартість усіх послуг вказана без 
урахування банківської комісії. Решту до-
ступних послуг, їх цінники та перелік не-
обхідних документів можна знайти на сайті 
Центру ДП «Документ» у місті Варшава (по-
силання: warszawa.pasport.org.ua).

Mykhailo Solovienko

ЗАКОРДОННИЙ ПАСПОРТ, 
ID-КАРТКА ТА ВОДІЙСЬКЕ 
ПОСВІДЧЕННЯ В ПОЛЬЩІ. 
ПРО РОБОТУ ЗАКОРДОН-
НОГО ПІДРОЗДІЛУ ДЕР-
ЖАВНОГО ПІДПРИЄМ-
СТВА «ДОКУМЕНТ».

mieszkańców sąsiednich miejscowości,  
jak i całego Śląska. Do ich dyspozycji jest 
też nasz kompaktowy, pięciogwiazdkowy 
hotel liczący 12 pokoi – mówi dyrektor Bel 
Mon Resort Marta Komar.

ELEGANCJA OBOWIĄZKOWA
Restauracja urządzona w pocysterskim 
dworku będzie się składać z dwóch części. 
Pierwsza – brasserie Mona, usytuowana na 
parterze, będzie dostępna od poniedziałku 
do niedzieli. Jej goście będą mieli do wy-
boru pełną kartę dań, a do ich dyspozycji 
będzie również taras z widokiem na wspo-
mniany ogród francuski. 
Na I piętrze będzie funkcjonować restau-
racja Mona, w której będą już obowią-
zywać wcześniejsze rezerwacje, ale też 
odpowiedni strój, określany terminem „ca-
sual elegance” – swobodny, ale elegancki. 
Każdy jej gość otrzyma siedmiodaniowe 
menu degustacyjne z winem dobranym 
przez restauracyjnego sommeliera. Dy-
rektor Marta Komar zapewnia, że wielkość 
tych siedmiu porcji będzie tak dobrana, by 
nikt nie wyszedł z restauracji przejedzony. 
Szefem kuchni jest Jakub Łazarczyk, któ-
ry menu dla całej restauracji przygotował 
wespół z jej patronem, znanym szwajcar-
skim kuchmistrzem Kurtem Schellerem.
Wesela i inne imprezy okolicznościowe  
z tańcami będą się odbywać we wspomnia-
nej już wielofunkcyjnej stodole, którą za-
mieniono w salę bankietowo-konferencyjną 
o powierzchni 140 m2 z bogatym wyposa-
żeniem. Pozostałe imprezy okolicznościowe 
będą organizowane w brasserie Mona. 
– Do brasserie zapraszamy m.in. rowerzy-
stów, kajakarzy i turystów, bo nie obowią-
zują tam rezerwacje i wymogi dotyczące 
stroju – podkreśla Marta Komar.

Na gości restauracji czeka też m.in. 120 
gatunków win, i… humidor. To niedu-
że, dobrze wentylowane pomieszczenie,  
w którym można usiąść i samemu bądź 
z przyjaciółmi zapalić dobre cygaro.  
Na miejscu dostępne będą cygara kilku 
uznanych marek.
Berry SPA, które będzie dostępne dla 
klientów od poniedziałku do soboty, two-
rzy nieduży basen i trzy sauny – sucha, 
mokra, infrared, w których seanse tema-
tyczne będą prowadzić saunamistrzowie. 
34-osobowa kadra ośrodka jest już skom-
pletowana i bierze udział w kolejnych 
szkoleniach, by sprostać oczekiwaniom 
najbardziej wymagających klientów. Nie-
wykluczone, że wraz z rozwojem ośrodka 
liczba pracowników w naturalny sposób 
się zwiększy. 

JEST INTERNET, 
BĘDZIE STADNINA
Inwestor w dalszym ciągu zamierza ot-
worzyć tu stadninę koni i wciąż poszukuje 
„operatora”, który miałby ją poprowadzić. 
Obecnie dobiega końca modernizacja bu-
dynku ujeżdżalni wybudowanego w latach 
90. przez Elektrownię Rybnik. Wcześniej 
odnowiono hotel dla koni.
Radości z epokowej dla Stodół inwestycji 
nie kryje przewodniczący zarządu dziel-
nicy Andrzej Jankowski. Ma nadzieję,  
że znacząco zwiększy ona zainteresowanie 
ich dzielnicą. Wspomina też o propozycji 
doprowadzenia w okolice ośrodka torów 
wąskotorówki. Jak mówi, już dzisiaj dzięki 
zagranicznemu inwestorowi kilkudziesię-
ciu mieszkańców korzysta ze światłowo-
dowego internetu, a deklaracje w sprawie 
podłączenia do sieci złożyli właściciele  
97 budynków.

Wacław Troszka  
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01.10 SOBOTA
10.00  DK Chwałowice: „Teatr i historia – opo-

wiada Adam Grzegorzek” (cykl spotkań 
z lokalną historią, w ramach projektu 
„Włącz działanie! Kulturalna diagnoza 
Chwałowic” – szczegóły: dkchwalowice.
pl).

12.00  Edukatorium Juliusz: Światowy Dzień 
Seniora – spotkanie na temat boreliozy 
(10 zł.) i wystawa „Medycyna i farmacja” 
(10 zł.).

13.00  Stadion lekkoatletyczny: „5 kółek dla 
paczki” – charytatywny bieg organizo-
wany przez wolontariuszy Szlachetnej 
Paczki z Rybnika.

18.00  Teatr Ziemi Rybnickiej: „Śpiewnik sym-
fonicznie: Byłaś serca biciem” – koncert 
kwartetu i Filharmonii Rybnickiej pod 
dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego  
(w programie utwory m.in. Niemena, Za-
uchy, Czerwonych Gitar).

2.10 NIEDZIELA
14.00  Edukatorium Juliusz: Światowy Dzień 

Seniora – „Ćwiczę, bo lubię” (10 zł) i wy-
stawa „Medycyna i farmacja” (10 zł).

od 14.00 Uniwersytet Ludowy „Lepsze czasy” (ul. 
Sobieskiego 15): warsztaty wikliniarskie 
(zapisy: lepszeczasy.pl/rejestracja/).

16.00  Halo! Rybnik: Hafciarskie historie – spot-
kanie relaksacyjno-hobbystyczne.

5.10 ŚRODA
17.00  DK w Chwałowicach: Kuchenne opowie-

ści (warsztaty kulinarne, zapisy).
17.00  Halo! Rybnik: 53. Rybnickie Dni Litera-

tury – spotkanie z Moniką Fibic, autorką 
książki „Wojna jest kobietą”. 

6.10 CZWARTEK
16.30  DK w Chwałowicach: wykonywanie 

ozdób w stylu boho (zapisy).
17.30  TZR: 53. RDL – „Do mojej ciszy” – otwar-

cie wystawy fotografii Henryka Tkocza.

7.10 PIĄTEK
od 17.00 Biblioteka główna: 53. RDL – Noc Biblio-

tek „Czarna Seria” (szczegóły: biblioteka.
rybnik.pl).

18.00  TZR: 53. RDL – „Alicja w Krainie Czarów” 
(premiera spektaklu Teatru Lalek Marka 
Żyły).

18.30  DK w Boguszowicach: „Silnik poezji” 
(spotkanie z Wojciechem Dobrowolskim).

8.10 SOBOTA
od 7.00  Deptak: Jarmark staroci i rękodzieła. 
9.00  Halo! Rybnik: Spotkanie numizmatyków.
10.00  Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: Kolejowa 

makieta modułowa modelarzy z Beskidz-
kiej Grupy Modelarskiej.

14.00  Halo! Rybnik: Social Language Meeting 
– spotkanie dla osób zainteresowanych 
rozmowami w obcych językach.

16.00  Halo! Rybnik: „La Isla Bonita” – wernisaż 
prac Katarzyny Czampiel. 

18.00  TZR: 53. RDL – „Nikaj” spektakl Zbignie-
wa Rokity w wykonaniu Teatru Zagłębia. 

9.10 NIEDZIELA
10.00  Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: Kolejowa 

makieta modułowa modelarzy z Beskidz-
kiej Grupy Modelarskiej.

11.00  DK w Chwałowicach: Teatralny Poranek 
NajNaja – spektakl dla najmłodszych w 
wykonaniu Teatru Chrząszcz w Trzcinie. 

16.00  Halo! Rybnik: 53. RDL – Śląski Objazdo-
wy Klub Książki (spotkanie z udziałem 
autorek podcastu o książkach „Już tłu-
maczę”).

17.00  DK w Boguszowicach: Scena Małego Wi-
dza – spektakl „O Jasiu i Małgosi i chatce 
z łakoci”. 

17.00  TZR: 53. RDL – Gala wręczenia Honorowej 
Złotej Lampki Górniczej, 75-lecie Miej-
skiej Orkiestry Dętej „Rybnik” i 40-lecie 
dyrygentury Mariana Wolnego – koncert 
z udziałem m.in. Kayah i Piotra Cugow-
skiego. 

19.00  Restauracja „InoWino – Świerklaniec”: 
Koncert wokalistki Ani Karwan. 

10.10 PONIEDZIAŁEK
11.30  TZR: „Seniorze, weź głęboki oddech” – 

spotkanie oddechowo-relaksacyjne dla 
starszych (zapisy: 32 43 92 200).

17.00  Halo! Rybnik: 53. RDL – spotkanie  
z Mariuszem Brzeziną, autorem powieści 
„Elohim. Ostatni reset”.

11.10 WTOREK
18.00  TZR: 53. RDL – „Z niejednej półki” – kon-

cert piosenki poetyckiej w wykonaniu 
rybnickiego Teatru Na Pół. 

12.10 ŚRODA
16.00  Biblioteka główna: 53. RDL – „Opowiem 

wam o zbrodni” – warsztaty kreatywnego 
pisania (prowadzenie Dariusz Rekosz). 

16.00  Halo! Rybnik: Środa z Wytrychem – spot-
kanie poetyckie Wolnej Inicjatywy Arty-
stycznej „Wytrych”.

17.00  DK w Chwałowicach: Kuchenne opowie-
ści (warsztaty kulinarne, zapisy).

13.10 CZWARTEK
10.30  Biblioteka w Paruszowcu: „Spotkanie 

z książeczką” – zajęcia animacyjne dla 
maluszków.

16.30  DK w Chwałowicach: wykonywanie 
ozdób w stylu boho (zapisy).

17.00  Chwałowice: „Teatr i historia – opowiada 
Adam Grzegorzek” (szczegóły: dkchwa-
lowice.pl). 

18.00  TZR: 53. RDL – „Awaria świata” – poezja 
w interpretacji Ewy Lipskiej, z muzyką 
Leszka HeFi Wiśniowskiego.

14.10 PIĄTEK
16.00  Halo! Rybnik: „Zostań superbohate-

rem – wolontariat w Rybniku” – OPS  
i CRIS zapraszają na spotkanie obecnych  
i przyszłych wolontariuszy. 

18.00  DK w Boguszowicach: Filmowy Zefir – 
bezpłatny seans. 

18.00  TZR: 53. RDL – spotkanie z trenerem An-
tonim Piechniczkiem oraz Beatą Żurek 
i Pawłem Czado, autorami książki „Antoni 
Piechniczek. Bezkompromisowa biografia”. 

20.00  Edukatorium Juliusz: Spotkanie z pisa-
rzami nominowanymi do Górnośląskiej 
Nagrody Literackiej „Juliusz”.

15.10 SOBOTA
10.00  Izba pamięci w SP nr 13: „Teatr i historia – 

opowiada Adam Grzegorzek” (szczegóły: 
dkchwalowice.pl). 

10.30  DK w Chwałowicach: Być kobietą w każ-
dym wieku (spotkanie interdyscyplinarne 
dla kobiet 40+, zapisy).

15.00  Halo! Rybnik: „Jesienne przeplatanki” – 
warsztaty (zapisy). 

15.00 i 17.00 Uniwersytet Ludowy: warsztaty 
herbaciane (zapisy: lepszeczasy.pl/reje-
stracja/).

16.00  Edukatorium Juliusz: 53. RDL – spotkanie 
autorskie z Agatą Passent.

18.00  TZR: 53. RDL – gala wręczenia Górno-
śląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz” i 
monodram „Mianujom mie Hanka” w 
wykonaniu Grażyny Bułki.

16.10 NIEDZIELA
15.00  Halo! Rybnik: 53. RDL – „Moja babcia 

gotowała dla Gierka” – spotkanie autor-
skie i pokaz gotowania wybranych dań z 
książki rybniczanina Aleksandra Szojera i 
jego mamy Anny.

18.00  TZR: 53. RDL – „Listen To The Sound” – 
koncert Nocnej Orkiestry Eksperymen-
talnej i gości. 

17.10 PONIEDZIAŁEK
17.00  Familoki w Chwałowicach: „Teatr i historia 

– opowiada Adam Grzegorzek” (szczegó-
ły: dkchwalowice.pl). 

18.00  Biblioteka główna: 53. RDL – „Czarny 
sport, czyste emocje. Historia sportu 
żużlowego w Rybniku 1932-2022” 
(spotkanie promujące książkę, z udziałem 
autorów i znanych postaci rybnickiego 
żużla).

18.10 WTOREK
11.15  Biblioteka główna: 53. RDL –  Spotkanie 

autorskie z Roksaną Jędrzejowską-Wró-
bel.

19.00  TZR: Narodowy Balet Ukrainy „Virski” – tra-
dycyjne tańce w nowych choreografiach. 

19.10 ŚRODA
17.00  Biblioteka główna: Dyskusyjny Klub 

Książki – „Saturnin” Jakuba Małeckiego.
18.00  TZR: 53. RDL – koncert Grażyny Łoba-

szewskiej, świętującej 50 lat na scenie 
(goście: O.S.T.R., Stanisław Sojka i Adam 
Nowak). 

20.10 CZWARTEK
18.00  Halo! Rybnik: 53. RDL – V Otwarty Kon-

kurs Jednego Wiersza im. Janiny Podlo-
dowskiej (dla osób powyżej 16. roku życia, 
zapisy od 17.00). 

21.10 PIĄTEK
15.00  DK w Chwałowicach: Wieczór Sztuk – 

promocja współczesnej sztuki, amator-
skiej i profesjonalnej.

18.00  DK w Boguszowicach: Festiwal Sztuk 
Młodych – koncert finałowy. 

19.00  TZR: „Klauzula sumienia” – koncert Ma-
cieja Maleńczuka.

22.10 SOBOTA
od 9.00  TZR: warsztaty artystyczne przy kawie 

– żywe ozdoby (obrazy z mchu z elemen-
tami makramy, zapisy).

10.00  DK w Chwałowicach: Być kobietą w każ-
dym wieku – spotkanie interdyscyplinar-
ne dla kobiet 40+ (zapisy).

10.00  DK w Boguszowicach: Poranek z Zefir-
kiem – bezpłatny seans dla dzieci. 

15.00  Halo! Rybnik: „Coś z niczego, czyli jak 
korzystać z recyklingu” – warsztaty 
tworzenia zakładek z filcu. 

15.00 i 17.00 Uniwersytet Ludowy: „Las w słoi-
ku” – warsztaty (zapisy: lepszeczasy.pl/
rejestracja/).

KULTURALNY PAŹDZIERNIK

53. RYBNICKIE
DNI LITERATURY

15 /  10 /  2022
TEATR Z IEMI  RYBNICKIEJ
GRAŻYNA ŁOBASZEWSKA
„50 LAT NA SCENIE”
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17.00  DK w Boguszowicach: Wernisaż wystawy 
prac Marii Budny-Malczewskiej. 

23.10 NIEDZIELA
15.00  Halo! Rybnik: Spacer z Małgorzatą Płoszaj 

– śladem niektórych patronów rybnickich 
ulic.

18.00  TZR: X Festiwal im. H. M. Góreckiego „U 
źródeł sławy” – młodzi laureaci między-
narodowych konkursów muzycznych.

24.10 PONIEDZIAŁEK
11.00  Edukatorium Juliusz: „Kontynuacja czy 

nowość? Państwowe szkoły średnie 
w górnośląskiej części województwa 
śląskiego po 1922 roku” – konferencja 
naukowa. 

16.30  Halo! Rybnik: POGADAJmy o historii – 
kolejne spotkanie dla pasjonatów historii.

25.10 WTOREK
19.00  TZR: „Znów wędrujemy” – koncert Grze-

gorza Turnaua z okazji 55 urodzin. 

26.10 ŚRODA
19.00  TZR: SIESTA w drodze – Lucia de Car-

vahlo (wokalistka urodzona w Angoli, 
wychowana we Francji, czerpiąca z folk-
loru Brazylii).

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

30): Dyskusyjny Klub Książki – „Basia. 
Szczęśliwą się bywa” Beaty Nowackiej 
i Barbary Stuhr. 

16.30  Halo! Rybnik: Ślonski sztwortek „Śląska 
Afryka” – o przygodzie z Afryką opowie 
Lucjan Buchalik, dyrektor Muzeum Miej-
skiego w Żorach.

19.00  TZR: Narodowa Perła Gruzji – widowisko 
muzyczno-taneczne. 

28.10 PIĄTEK
18.00  Kawiarnia Silesija (ul. Za Torem 5c) – 

„Filmowo i nastrojowo” – występ kom-
pozytora i multiinstrumentalisty Piotra 
Krakowskiego.

18.00  DK w Boguszowicach: DK HOUSE Par-
ty – Halloween czy Dziady? – zabawa w 
ramach cyklu „Mali tropiciele wielkich 
przygód”.

18.00  Biblioteka główna: Spotkanie z autorem 
kryminałów Robertem Małeckim. 

19.00  DK w Chwałowicach: Plejada Fajnych 
Filmów – bezpłatny seans. 

29.10 SOBOTA
16.00  DK w Chwałowicach: Zabawa hallo-

weenowa dla dzieci (bal przebierańców 
z atrakcjami).

18.00  TZR: IX Rybnickie Zaduszki Muzyczne – 
koncert poświęcony nieżyjącym artystom.

30.10 NIEDZIELA
13.00  Uniwersytet Ludowy: Warsztaty makra-

my dla początkujących (zapisy: lepsze-
czasy.pl/rejestracja/).

15.00  Halo! Rybnik: Niedziela z grami bez prądu 
(spotkanie dla miłośników gier planszo-
wych i karcianych).

19.30  TZR: Scorpion’s Song Symphonic – kon-
cert z udziałem Hermana Rarebella, by-
łego perkusisty zespołu Scorpions.

31.10 PONIEDZIAŁEK
18.00  TZR: „Uroczysko – spektakl tańca i śpiewu” 

w wykonaniu rybnickiego Teatru Na Pół. 

KINO nie tylko dla SENIORA 
TZR, godz. 13.00
r „Stracone złudzenia” (3.10), r „Między 
dwoma światami” (10.10), r „Wulkan mi-
łości” (17.10), r „Boscy” (24.10), r „Notre 
Dame płonie” (31.10). 

DKF „EKRAN”
TZR, godz. 19.00
r „Ninjababy” (3.10), r „Stracone złudze-
nia” (10.10), r „Io” (17.10), r „Pasażerowie 
nocy” (24.10), r „Zdarzyło się” (31.10).

WYSTAWY:
r Teatr Ziemi Rybnickiej: „Do mojej ciszy” – 

wystawa fotografii Henryka Tkocza (6.10-
1.11) * „Trojok” – wystawa malarstwa i ry-
sunku Kazimiery Drewniok (do 30.10). 

r Muzeum: „Świat w miniaturze” – wysta-
wa makiet i modeli zbudowanych z klo-
cków Lego (do 18.11).

r Edukatorium Juliusz: Medycyna i farma-
cja (wystawa stała). 

r Biblioteka Smolna, Galeria Smolna: 
„Szczegóły” – wystawa malarstwa Elwi-

ry Zembrzuskiej (do 4.11).
r Dom Kultury w Boguszowicach: wystawa 

prac Marii Budny-Malczewskiej (22.10-
30.11).

r Dom Kultury w Niewiadomiu: „Dziecięcy 
świat wyobraźni” (do 31.10). 

r Halo! Rybnik: „La Isla Bonita” – wystawa 
Katarzyny Czampiel (8.10-27.10) *„Manga 
okiem Niko Chan” – wystawa inspirowana 
słowiańskimi legendami i komiksami man-
ga (30.10-13.11, wernisaż: 5.11 o 16.00).

PROGRAM UTW 
r 2.10, godz. 15.00 – Msza jubileuszowa – 

Kościół Akademicki
r 3.10, godz. 12.00 – dyżur prawniczy, sala 

2.20
r 6.10, godz. 11.00 – Festiwal cyfryzacji 
r 11.10, godz. 12.30 – „Powakacyjny raport o 

stanie zdrowia”
r 13.10, godz. 11.00 – „Cyberbezpieczeństwo – na-

sza wspólna sprawa” – Komenda Miejska Policji 
r 17.10, godz. 12.00 – dyżur prawniczy, sala 2.20
r 18.10 – wycieczka – Lubomia i Nieboczowy. 
r 19.10, godz. 11.00 – Spektakl słowno-mu-

zyczny „Spotkanie z Norwidem” – sala 
koncertowa Szkoły Muzycznej  

r 20.10, godz. 11.00– DKK „Dom dzienny, 
dom nocny” 

r 27.10, godz. 11.00 – „Problemy czystości po-
wietrza w mieszkaniach”; r godz.12.30 – Klub 
Wiedzy o wszechświecie: „Podmorski świat”

Wspólne spacery z kijkami: środa i sobota 
Gra w boule – boisko na ul. Chabrowej oraz 

ul. Krzywej 
Pozostałe zajęcia wg planu.
Szczegóły: tablica ogłoszeń i strona internetowa. 
Wykłady otwarte w budynku A w Kampusie. OGRZEJ SIĘ KULTURĄ! 

Ogrzej się z kulturą to inicjatywa miasta mająca na celu wykorzystanie prze-
strzeni rybnickich instytucji kultury do walki z ubóstwem energetycznym.  
Podczas spotkania dyrektorów instytucji kultury z dyrektorem OPS w Ryb-
niku rozmawiano o rosnących kosztach energii i zastanawiano się jak pomóc 
mieszkańcom, wykorzystując działające w mieście placówki kulturalne, które 
na co dzień oferują katalog bezpłatnych usług takich jak: plenerowe wydarzenia, 
spektakle, wernisaże. – Często mieszkańcy sąsiadujący np. z domami kultury 
kojarzą je przez pryzmat zajęć dla dzieci, czy wydarzeń biletowanych. Problem 
ten dotyczy zwłaszcza osób starszych i samotnych. Dlatego tego typu inicja-
tywą chcemy przełamywać bariery i zachęcać mieszkańców do odwiedzenia 
placówki – mówi Julia Wójcik z wydziału edukacji i kultury w UM Rybnik. Warto 
odwiedzić działający w dzielnicy dom kultury, filię biblioteki, usiąść, poczytać 
książkę i prasę, zobaczyć wystawę czy porozmawiać.  – Nie ma konieczności 
dokonywania jakichkolwiek zapisów do miejsc, które rozgrzeją ciało i umysł – 
dodaje Wójcik. Jednym z takich miejsc jest punkt Halo! Rybnik przy ul. Jana II 
Sobieskiego 20 otwarty codziennie w godz. 10-18, gdzie można napić się kawy 
czy herbaty, skorzystać z komputera, naładować telefon albo wózek elektryczny 
i spotkać wielu interesujących ludzi, a także wziąć udział w ciekawym spotkaniu 
czy warsztatach.                                                                                                                         (AK)

Mówi, że nie czuje się wokalistą, bo śpiewa tak naprawdę 
dopiero od czterech lat. – Z wykształcenia jestem gitarzystą kla-
sycznym, ale na pewnym etapie uznałem, że w muzyce klasycznej 
brakuje mi większej siły przekazu. Zrozumiałem, że tekst jest dla 
mnie niezwykle ważny – mówi Krzysztof Stępień, który podczas 
finału zaśpiewał – i to jak! – utwory „Wariatka tańczy” Agniesz-
ki Osieckiej i Seweryna Krajewskiego oraz „Nie dokazuj” Marka 
Grechuty. – To ograne utwory, a mimo to znalazł pan klucz, by 
zaśpiewać je inaczej – mówiła laureatowi Jadwiga Demczuk-Bro-
nowska, dyrektor artystyczna OFPA. Tę nietuzinkową interpre-
tację doceniło też jury – Anna Jurksztowicz, Jacek Glenc, Joanna 
Lewandowska i Stefan Brzozowski – które wysłuchało w sumie 
10 finalistów. Krzysztof Stępień otrzymał też nominację do 58. 
Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie i nagrodę Grand 
Prix OFPA w wysokości 8 tys. zł. Warszawianin na co dzień prowa-
dzi agencję artystyczną, która zajmuje się organizacją występów  
i zajęć muzycznych, głównie w przedszkolach. Przez 10 lat uczył 
gry na gitarze. Miłośnik kina, pizzy i podróży ma już w głowie 
pomysł na swoją debiutancką płytę. 

Pierwszą nagrodę 26. OFPA zdobyła Sandra Mika z Przemyśla, 
drugą Dawid Wojnarowicz z Jasła, a trzecią Michał Kaczmarek  
z Krakowa.                                                                                              (S)

GITARZYSTA NAJLEPSZYM WOKALISTĄ
– W muzyce najważniejsza jest dla mnie autentyczność 
– mówi 33-letni Krzysztof Stępień (na zdj. z lewej) z 
Kobyłki pod Warszawą. 24 września w siedzibie Fundacji 
Elektrowni Rybnik wyśpiewał sobie tytuł Grand Prix 26. 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej.   

ZDJĘCIA WACŁAW TROSZKA
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Laureatami tej prestiżowej nagrody 
byli m.in. Lidia Grychtołówna, Cze-
sław Gawlik, Piotr Paleczny, Adam 
Makowicz czy grupa Carrantuo-
hill. – Takie wyróżnienie przyznane 
na lokalnej ziemi cieszy najbardziej.  
A fakt, że orkiestra znalazła się w gro-
nie tak zacnych laureatów, to dla nas 
dodatkowy powód do wielkiej satys-
fakcji – mówi Marian Wolny, dyrygent 
orkiestry, z którą w roku jubileuszo-
wym związanych jest około 80 mu-
zyków. Miejską Orkiestrę Dętą „Ryb-
nik” założył w 1947 roku Franciszek 
Pawelec, a jej dyrygentami byli Pa-
weł Michalski, Maksymilian Szczyra  
i Herbert Demel. Od 1984 roku zespół 
prowadzi Marian Wolny, a pomagają 
mu w tym dyrygenci: Adam Baron  
i Waldemar Nowakowski, muzycy 
wywodzący się z orkiestry. – Rotacja  
w zespole jest bardzo duża. Próbo-
wałem kiedyś zliczyć, ile osób prze-
winęło się przez orkiestrę przez te 
wszystkie lata, ale to niewykonal-

ne. Największą satysfakcję daje nam 
to, że orkiestra cieszy się uznaniem  
w środowisku muzycznym, przetrwała 
transformację ustrojową i gospodar-
czą i wciąż jest obecna w przestrze-
ni kulturalnej miasta – mówi Marian 
Wolny. Warto dodać, że rybniczanin 
– na co dzień dyrektor Domu Kultury  
w Niedobczycach – świętuje w tym 
roku 40-lecie pracy dyrygenckiej. To 
on wymyślił i od lat organizuje po-
pularny Międzynarodowy Festiwal 
Orkiestr Dętych „Złota Lira”, a MOD 
„Rybnik” uświetnia też wiele miej-
skich i plenerowych imprez. Rybnic-
cy muzycy występowali m.in. w Cze-
chach, Austrii, Słowacji, Włoszech, 
Niemczech czy Francji. Zagrali w 
Bazylice św. Piotra w Watykanie dla 
papieża Jana Pawła II, ale kolędo-
wali też z gwiazdami polskiej sceny 
muzycznej, m.in. z Kayah, siostrami 
Steczkowskimi, Michałem Szpakiem, 
Anną Wyszkoni, Ewą Farną czy Nata-
lią Kukulską. Marian Wolny wspiera 

również młodych lokalnych twórców, 
zapraszając ich do współpracy z MOD 
„Rybnik”. – 40 lat temu obrałem kie-
runek pracy charakterystyczny dla 
amatorskiego ruchu artystycznego  
– nie zależało mi na tym, by stworzyć 
drugą filharmonię. Mamy za to zespół, 
w którym muzycy mogą się rozwijać, 
a młodzi zyskiwać pierwsze szlify. Or-
kiestra współpracuje z mażoretkami, 
ale też z wokalistami, m.in. Sabiną  
i Mieczysławem Kierpcami, Iwoną 
Blachą, Mają Czyż, Weroniką Gojny, 
Joanną Skowyrą czy Oliwią Michalską. 
A nasze świąteczno-noworoczne kon-
certy z gwiazdami bardzo spodobały 
się rybnickiej publiczności – mówi 
Marian Wolny. Laureatów tegorocznej 
lampki będziemy oklaskiwać 9 paź-
dziernika w TZR. Oprócz wokalistów, 
z którymi na co dzień występuje MOD 
„Rybnik”, w koncercie zaśpiewają też 
Kayah i Piotr Cugowski oraz pocho-
dzący z Niedobczyc Sabina Jeszka  
i Rafał Kozik.

Wyjątkowo bogate będą 53. Rybnickie Dni Literatury. – Przed nami spektakle z najwyższej półki, 
koncerty z gwiazdami, spotkania autorskie i warsztaty – zapowiada Michał Wojaczek, dyrektor 
Teatru Ziemi Rybnickiej. Nie wiemy jeszcze, kto zdobędzie nagrodę literacką „Juliusza”,  
ale wiemy, że Honorowa Złota Lampka Górnicza trafi do świętującej 75-lecie Miejskiej Orkiestry 
Dętej „Rybnik”.

Dni w krainie czarów 
i czarnego sportu
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Marian Wolny na pierwszym 
planie
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NIKAJ I CZARNY SPORT 
Oprócz „Alicji w Kranie Czarów” w TZR 
będzie można obejrzeć też dwa intrygu-
jące przedstawienia. – „Nikaj” to znako-
mity spektakl autorstwa laureata Nike 
Zbigniewa Rokity, opisujący z przymru-
żeniem oka pewne śląsko-zagłębiowskie 
stereotypy. Wyreżyserował go Robert Ta-
larczyk, a grają aktorzy Teatru Zagłębia 
i Teatru Śląskiego – opowiada dyrektor 
TZR Michał Wojaczek. Kolejny spektakl 
– „Mjanujom mie Hanka”, publiczność 
obejrzy podczas gali wręczenia Górno-
śląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”; nie-
przypadkowo. – Monodram w języku ślą-
skim z doskonałą Grażyną Bułką powstał 
na podstawie tekstu Alojzego Lyski „Jak 
Niobe… Opowieść górnośląska”. Warto 
przypomnieć, że w 2017 roku książka ta 
była w gronie pięciu finalistów II edycji 

nagrody „Juliusz” – mówi dyrektor Wo-
jaczek, który zaprasza też do biblioteki 
(17 października) na promocję książki 
„Czarny sport – czyste emocje. Historia 
sportu żużlowego w Rybniku. 1932-2022” 
(więcej na stronie 26). Z pewnością kibice 
nie opuszczą też spotkania z legendar-
nym trenerem Antonim Piechniczkiem,  
a miłośnicy poezji – z poetką Ewą Lipską, 
której wiersze z muzyką Leszka „HeFi” 
Wiśniowskiego usłyszymy w programie 
„Awaria świata”. – Od kilku lat w ramach 
RDL prezentujemy wystawy prac ryb-
niczan bądź twórców wywodzących się  
z Rybnika. Tym razem będą to fotografie 
Henryka Tkocza – zapowiada Michał Wo-
jaczek i zaprasza też na koncert Grażyny 
Łobaszewskiej, której na scenie towarzy-
szyć będą raper O.S.T.R, Stanisław Sojka  
i Adam Nowak.

Szczegółowy program 53. Rybnickich 
Dni Literatury w „Kulturalnym paź-
dzierniku” (na str. 16-17) oraz na stronie 
internetowej rybnicka.eu

ALICJA W KRAINIE LALEK
Mówi, że od dawna chciał ją wystawić, choć wiedział, że zadanie 
nie będzie proste. Jak Markowi Żyle i jego teatrowi udała się sztuka 
przeniesienia na scenę „Alicji w Krainie Czarów”, przekonamy się 
7 października. – W spektaklu nie znajdziemy wszystkich postaci 
i scen z książki, ale są te, które wszyscy znają i bez których nie 
wyobrażają sobie Alicji – jest więc Biały Królik, Kapelusznik, Zając 
Marcowy czy Królowa oraz kultowa scena podwieczorku. Wątki  
w książce są ze sobą dość luźno powiązane, co pozwala na stwo-
rzenie ciekawej fabuły. Do naszej wersji Alicji wprowadziliśmy więc 
kilka elementów, których nie ma w książce, ale nam świetnie spaso-
wały – opowiada Marek Żyła, scenarzysta i reżyser spektaklu, któ-
remu zależało na tym, by spektakl nie był wiernym odwzorowaniem 
książki. – Traktuję ją jak inspirację, która pozwala mi wprowadzić 
do spektaklu własne pomysły i emocje. Książka stworzyła niezwykłą 
krainę, do której można wejść na wiele różnych sposobów i poka-
zać – lepiej, gorzej, wiernie lub mniej wiernie – jej niesamowity 
świat. Chcemy bawić się tą krainą i pokazać jej dziwność, stąd też 
baśniowo-fantastyczne kostiumy – opowiada Marek Żyła, któremu 
na scenie towarzyszą Marta Klepek z Pszczyny (tytułowa Alicja) 
oraz Robert Długosz, Monika Kubica-Skaba, Magdalena Martyniak 
i Mateusz Suchan. Zobaczymy aktorów i lalki oraz tancerki Studia 
Tańca Vivero, a część muzyki Tomasz Manderla będzie miksować 
na żywo. To kolejna po „Opowieści wigilijnej” wspólna produkcja 

TZR i Teatru Lalek Marka Żyły. – Będzie to jednak inny spektakl, by 
publiczność nie miała wrażenia, że widzi coś podobnego. Chcemy 
zaskoczyć również lalkami, a sam spektakl będzie bardziej dyna-
miczny – zdradza Marek Żyła, któremu zależało również na tym, by 
sztuka była atrakcyjna nie tylko dla najmłodszych. – Rodzice zwykle 
siadają z tyłu i wyciągają telefony, tymczasem to powinna być uczta 
teatralna dla wszystkich – mówi i dodaje: – Teatr jest królową sztuk. 
Dlatego znaczenie ma nie tylko gra aktorów, choćby najlepsza, ale 
też kostiumy, scenografia, oświetlenie czy muzyka. Te wszystkie 
elementy muszą współgrać, by spektakl zaintrygował widzów. 

CZARNA SERIA W BIBLIOTECE
Tradycyjnie już imprezy w ramach 
RDL-u zaplanowano też w Halo! Ryb-
nik oraz w bibliotece głównej, gdzie 
realizowany jest projekt „Czarna seria”, 
dofinansowany ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
– Choć kryminał nie jest gatunkiem 
nowym, aktualnie przeżywa swój nie-
wątpliwy renesans, ciesząc się dużym 
zainteresowaniem również wśród na-
szych Czytelników. Stąd też pomysł na 
cykl różnych spotkań organizowanych 
w bibliotece. Szczególnie zapraszam  
7 października na „Noc Bibliotek”. Będzie 
okazja do spotkań z autorem powieści 
kryminalnych Jędrzejem Pasierskim  
i fotografikiem Hubertem Humką oraz 
do uzyskania amnestii w trakcie gry 
„Morderstwo w bibliotece”. Z kolei 
dzieci zapraszam na warsztaty lite-
racko-detektywistyczne – opowiada 
Stanisława Adamek, dyrektor biblioteki 
głównej, w której ciekawie zapowiadają 
się też warsztaty kreatywnego pisania 
(12 października) i spotkanie z autorem 
kryminałów Robertem Małeckim (28 
października). 
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Marek, Monika 
i Marta – tytu-
łowa Alicja
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„Nikaj”

Sabina Horzela-Piskula
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Grają w nocy i ekperymentują

Faktycznie spotykacie się w nocy?
Planując te przedsięwzięcie wiedziałem, że 
największym problemem będzie czas. Na co 
dzień każdy pędzi, ma wiele zajęć. Zazwyczaj 
jeszcze wieczorową porą artyści gdzieś uczą, 
koncertują. Noc stała się naszą szansą. Mo-
żemy się wówczas spotkać i ćwiczyć. I rze-
czywiście, zdarza się, że gramy do pierwszej  
w nocy. Ja zamykam ostatni i wracam do 
domu pustymi ulicami. Ale ta nazwa ma też 
głębszy sens. Pomysł z Nocną Orkiestrą Eks-
perymentalną zrodził się podczas pandemii, 
gdy cała działalność kulturalna była zawie-
szona, każdy miał potworny głód grania 
i spotykania się z ludźmi. Wtedy postanowi-
łem stworzyć nowy projekt, zaprosić do niego 
ludzi, którzy nie mają gdzie grać zwłaszcza 
w tym okresie. Noc była metaforą zmierzchu 
naszej kulturalnej działalności. Pomyślałem, 
że z tej nocy, ale i niemocy – bo wszystko jest 
pozamykane, zakazane – swoją arką będzie 
nas wywoził NOE. Ta „noc” dla niektórych 
trwa dłużej niż pandemia. Poza muzyka-
mi grającymi na co dzień w filharmoniach, 
zespołach kameralnych czy rozrywkowych 
grają też osoby, które od dawna były w zawie-
szeniu artystycznym. Bo nagle okazało się, że 
nawet kończąc prestiżowe akademie muzycz-
ne wcale nie ma gwarancji na dostanie się do 
orkiestr. Po prostu nie ma tyle miejsc. Dlatego 
orkiestra stała się też ofertą dla ludzi, którzy 
są rozczarowani swoją karierą. W niej znaleźli 
miejsce i mogą się realizować. Robimy to dla 
frajdy. Niektórzy mówią, że nasze wspólne 
granie to taka terapia, bo siadamy w kółku 
i można poczuć się jak na grupowej terapii.

Na pierwszą próbę przyszedł, kto chciał?
Rzeczywiście, w grudniu ogłosi-

łem w mediach społecznoś-
ciowych, że chcę powołać 

nowy zespół i odzew był 
bardzo duży. Przyje-
chało prawie 40 osób  
z całego Śląska, a nawet 
Krakowa, Opola czy 
Wrocławia. Jednak dla 

ludzi z daleka regularne 
dojazdy na próby stanowiły 

problem, dlatego ostatecznie 
skład ugruntował się przy 

liczbie około 20 „pew-
niaków”. Tworzymy 

rodzinę, która razem tworzy coś od nowa. 
To nie jest orkiestra w rozumieniu orkiestry 
dętej czy symfonicznej. NOE to nowoczesny 
zespół rozrywkowy, gdzie każdy wnosi to, co 
chce. Chciałem zrobić coś, co oni poczują,  
że jest nasze, wspólne. Kładę nacisk na to, 
byśmy razem szukali wspólnej drogi. Spro-
wadza się do tego, że piszę utwory zawsze 
pod kątem wykonawcy, konkretnej osoby, do 
tego stopnia, że gdy przychodzi nowa, mówię 
jej, że ma mi dać kilka dni, bym zdążył dla niej 
coś napisać na próbę.

Podobno na próbach gasicie światło?
Owszem, muzykujemy też po ciemku, co nie 
było na początku łatwe, bo angażuję muzy-
ków wykształconych, którzy są świetnymi 
instrumentalistami i mają duże możliwości 
realizowania nawet najtrudniejszych nut.  
I nagle okazuje się, że jak te nuty im zabrać, 
to pojawia się pytanie „Co ja mam właściwie 
grać? Magister, który szkolił się przez 20 lat, 
może zagrać wszystko, ale czuje opór, by za-
grać byle co. To jest też mankament naszej 
edukacji muzycznej, że ci najbardziej pre-
dysponowani, by po prostu grać, mają z tym 
problem, bo czują, że musi być idealnie, bo 
ktoś ich będzie oceniać, krytykować. Udaje 
się to przezwyciężać, zaczynamy bawić się tą 
muzyką, improwizować i zaczynają wycho-
dzić fantastyczne rzeczy. Jedno wykonanie 
takiej improwizowanej kompozycji mieliśmy 
na otwartej próbie, na którą zaprosiliśmy 
publiczność. Nie mówiłem wcześniej arty-
stom, że będziemy improwizować, by się nie 
stresowali, ale zgasiliśmy światło. Wyszło su-
per. Ludzie mówili, że to było najlepsze, co 
zobaczyli. Podczas koncertu 16 października 
w teatrze też chcemy zgasić na chwilę świat-
ło. Może któryś krytyk zauważy jakieś fałsze, 
ale na pewno będzie to coś magicznego.  
W szkole muzycznej uczą, że jak już grać, to 
trzeba grać porządnie. Ale myślę, że czasami 
można dać się ponieść energii, zanurzyć się 
w tym i poczuć coś niesamowitego. To może 
być przeżycie wręcz transcendentalne. 

Jako absolwent „Powstańców” zagra Pan 
na jubileuszu?
Zagramy koncert z zespołem Chwila Nie-
uwagi. Poza mną, inni członkowie zespołu są 
m.in. „Hankowiczami”, ale jakoś się dogadu-
jemy [śmiech]. W zeszłym roku przygotowali-

śmy płytę dotyczącą Powstań Śląskich, gdzie 
w specyficzny sposób, od kobiecej strony,  
w pieśniach śląskich opowiadamy o kulisach 
powstania. Zaprezentujemy kilka utworów, 
ale nie tylko z tej płyty, bo tematyka jest trud-
na, a jubileusz I LO to radosna uroczystość.

Łatwiej skomponować coś do filmu, teatru 
czy gry komputerowej?
W tym zawodzie jest tak, że trzeba robić 
wszystko, by przetrwać. Oczywiście, gdy-
bym miał wybierać, najchętniej kompono-
wałbym muzykę współczesną dla wielkich 
orkiestr na wielkie sale, ale z czegoś trzeba 
żyć. Konkurencja jest spora, a tych sal kon-
certowych wcale nie tak dużo. Może z moimi 
współczesnymi kompozycjami kiedyś uda 
się zagościć na największych scenach? Nato-
miast gry komputerowe, choć wydawałoby 
się, że są dochodowe, bo czasem wystar-
czy kilka dźwięków i można na tym zarobić,  
to dość skomplikowana zabawa. Taka muzy-
ka musi przejść przez recenzję informatyków, 
którzy nie zawsze sugerują się tymi samymi 
wartościami co artysta. Informatykowi musi 
zgadzać się liczba decybeli, klatek na sekun-
dę, a niekoniecznie stworzony przeze mnie 
dramatyzm. By żyć z muzyki, trzeba robić 
dużo bardzo różnych rzeczy. 
Dziś kultura rządzi się prawami rynkowymi, 
sprzedaje się to, co podoba się tłumowi, a in-
stytucje kulturalne, które powinny forsować 
kulturę wyższych lotów, nawiązują romans 
z kulturą niską. Wystarczy spojrzeć na Tele-
wizję Polską. Szansą jest mecenat kulturalny. 
Udało mi się zainteresować naszym projek-
tem firmę Alan Systems, która zaoferowała 
wsparcie dla pierwszego koncertu. Liczę, że w 
przyszłości uda się zarazić modą na mecenat 
również inne firmy.
Podczas naszego premierowego październi-
kowego występu w teatrze pojawi się kilku 
gości, m.in. zaprzyjaźnione wokalistki – Mar-
tyna Czech z zespołu Chwila Nieuwagi i Do-
minka Kierpiec-Kontny z zespołu Są Stąd, 
które pomogą pobudzić publiczność do in-
terakcji. Wierzymy, że będzie zachwycona. 
Chcemy pokazać, że taka muzyka nie musi 
być „pod kołnierzykiem”. Muzyka ma być ra-
dością.

Rozmawiał Aleksander Król

Podczas październikowego koncertu w teatrze zgaszą światła i dadzą się ponieść energii. – To może być wręcz transcendentalne 
przeżycie – mówi nam Piotr Kotas, założyciel Nocnej Orkiestry Eksperymentalnej.

ZDJ. ROMAN HUZIOR
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Zaczęło się podczas studiów na Uniwersy-
tecie Śląskim na kierunku języki stosowane: 
francuski i angielski. Elę z Katowic i Payę  
z Rybnika połączyła miłość do literatury bry-
tyjskiej, wspólne wyjazdy na Targi Książki 
w Krakowie i właśnie rozmowy o książkach. 
Studia magisterskie skończyły w Anglii – 
zrobiły dyplomy z literatury angielskiej na 
Royal Holloway University of London. Dziś 
Ela zawodowo zajmuje się przekładem li-
terackim, a Paya – tłumaczeniami tekstów 
użytkowych. Ta pierwsza przetłumaczyła 
ostatnio tom autobiografii afroamerykań-
skiej pisarki Mai Angelou, druga – artykuł 
o starzeniu się polskiego społeczeństwa.  
I oczywiście wciąż rozmawiają o książkach. – 
Angelou w swojej twórczości porusza ważne 
dla nas tematy: rasizm, przemoc seksualną  
i szukanie swojego miejsca w świecie. Ange-
lou pisze przepięknie – wnikliwie i z humo-
rem – mówi Elżbieta, która tłumacząc książ-
ki kieruje się autentycznością i wyczuciem. 
Tłumaczenie zajmuje jej średnio 3-4 miesią-
ce. Zawsze jednak znajduje czas na rozmowy 
z Pauliną o książkach, również w sieci. Robią 
to wspólnie od trzech lat.

Dlaczego podkast? 
Już tłumaczę
– Po prostu przyśniło mi się, że prowadzi-
my podkast o książkach – śmieje się Paya. 
Sen jak sen, ale spróbowały go urzeczywist-
nić. – Potraktowałyśmy to samorozwojowo, 
chciałyśmy się sprawdzić, nauczyć się lepiej 
mówić – wyjaśnia Paya i przyznaje, że po-
czątki cyklu audycji, również pod względem 
technicznym, były amatorskie. – Z czasem 
okazało się, że to podoba się nam i słucha-
czom, których ciekawi, co myślimy o książ-
kach – przyznają. Polecają te nowe i stare, 
powieści, reportaże, biografie, wspomnie-
nia, wiersze, opowiadania… Ich wspólnym 
mianownikiem są tematy ważne społecznie, 
kunszt pisarski czy tłumaczeniowy. Odcin-
ki o książkach ukazują się w każdą niedzielę 
(m.in. na Spotify), a panie zrecenzowały do-
tąd ponad 330 książek; od Olgi Tokarczuk  

po Virginię Woolf, od Szczepana Twardocha 
po Davida Diopa (szczegóły na www.juz-
tlumacze.pl). – Mówimy wyłącznie o książ-
kach, które się nam podobają, w jakiś sposób 
nas poruszyły i wydały się nam wartościowe; 
literacko czy społecznie. Lubimy sięgać po 
lektury z różnych zakątków świata, ale też 
coraz częściej po te rodzime. Polecamy lite-
raturę piękną, ale czasem też poezję – mówi 
Ela. Dotąd ukazało się ponad 120 odcinków, 
a przed mikrofonem rybnickiego duetu goś-
cili zarówno Marta Grzywacz, ubiegłorocz-
na laureatka nagrody Juliusza, jak i rybnicki 
księgarz Jan Grzonka, ale rybniczanki oddają 
też głos swoim słuchaczom w ramach Pod-
kastowego Dyskusyjnego Klubu Książki. 

Dlaczego nie lubią kryminałów? 
Już tłumaczę
– Każdy czyta to, co lubi, i to, co go interesu-
je, dlatego nie sięgam po romanse, kryminały 
czy fantastykę – przyznaje Paya, która chęt-
nie czyta biografie ciekawych kobiet, ale też 
dobre powieści. Poleca choćby argentyńską 
pisarkę Marianę Enriquez. – Wspaniale po-
kazuje, że rzeczywistość może być bardziej 
niepokojąca niż nadprzyrodzone zjawiska 
– mówi Paulina. Ela, miłośniczka powieści 
i reportaży, ostatnio wypożyczyła książkę 
Magdaleny Tulli „Szum”. – Wciąż jestem pod 
ogromnym wrażeniem tego, w jaki sposób 
ona pisze o rzeczach bliskich Polakom i Pol-
kom – mówi Ela. Obie cenią herstorie – opo-
wieści kobiet z różnych czasów i zakątków 
świata, z różnymi doświadczeniami – a El-
żbieta Janota wygrała nawet pierwszą edy-
cję konkursu na herstorie zorganizowanego  
w ramach nagrody „Juliusz”. Opisała siedem-
nastowieczną astronomkę Marię Cunitz. Ela 
czyta, kiedy może, a w samochodzie słucha 
audiobooków, które docenia dziś za, jak 
mówi, inny zestaw doświadczeń. Przyznaje, 
że zdarza się jej przeczytać coś z gatunku 
true crime, ale też nie doczytać książki do 
końca. – Jest tyle dobrej literatury, że szkoda 
czasu na książki, które nam się nie podobają 
– mówi. 

WARTO JE POSŁUCHAĆ. DLACZEGO? 
JUŻ TŁUMACZĘ
Biografia, powieść, zbiór opowiadań, a może tomik poezji? Gubicie się w morzu 
książkowych tytułów i nie wiecie, po co sięgnąć w księgarni lub bibliotece? One 
wiedzą i podpowiedzą! Poznajcie „panie od książek”, czyli Elżbietę Janotę i Paulinę 
Rzymanek z Rybnika. Tłumaczki i znawczynie literatury od trzech lat prowadzą 
podkast o książkach „Już tłumaczę” i w czasie Rybnickich Dni Literatury zaproszą 
nas do Śląskiego Objazdowego Klubu Książki (9 października Halo! Rybnik).

Skąd wiedzą, co czytać? 
Już tłumaczę
Wiedzą, co lubią, i zwracają też uwagę na wy-
dawnictwa i ich profile, nazwisko tłumacza, 
czy blurby na okładkach książek. – Kluczem 
mogą być małe wydawnictwa, które wydają 
autorów z konkretnego kraju lub serie po-
święcone danemu obszarowi geograficznemu, 
ale dobrą wskazówką są też książki nagradza-
ne literackimi laurami, np. Bookera, Pulitzera 
czy Nike. Lista 51 biografii nominowanych do 
Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz” to 
gotowa „polecajka” dla miłośników biografii – 
zauważa Paulina, która wybrała z niej dwie: 
Olgę Gitkiewicz „Krahelska. Krahelskie” oraz 
biografię Juliusza Słowackiego „Wychodzenie 
z szafy”. – To kolejna możliwość dodatkowego 
odczytania twórczości Słowackiego. I właś-
nie takie podejście jest nam bliskie – istnieją 
przecież różne metody odczytywania ksią-
żek, nie ma jednej właściwej interpretacji, bo 
literatura żyje – przekonuje Paulina, która nie 
jest zbyt surowa w ocenie kondycji polskiego 
czytelnictwa. Mówi, że do czytania potrzeba 
czasu i spokoju, a tego nam brakuje. – Ludzie 
chcą czytać, tylko nie mają możliwości i to 
trzeba wziąć pod uwagę, zanim zaczniemy 
narzekać, jakim to nieczytającym narodem 
jesteśmy – mówi Paya. Obie radzą: sięgajmy 
po to, co nas interesuje. – Nie szufladkujmy 
książek na lepsze czy gorsze. Czytajmy to, na 
co mamy ochotę i co nas zainteresuje, ale po-
zwólmy sobie również na rozwój i odkrywanie 
tego, co może się nam spodobać – przekonu-
ją rybniczanki. I zapraszają do Halo! Rybnik 
do rozmowy o intrygującej książce „Zawsze 
mieszkałyśmy w zamku” Shirley Jackson. 

Sabina Horzela-Piskula
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FAJRANT Z INDUSTRIADĄ

Pod hasłem „Po szychcie. Czas na fajrant!” odbyła się tegoroczna odsłona Industriady w Zabytkowej Kopalni „Ignacy” 
w Niewiadomiu. Po raz pierwszy Ignacy wziął w niej udział pełną parą, czyli z czynną już parową maszyną wyciągową 
i multimedialną wystawą poświęconą roli pary w rewolucji przemysłowej. Nic więc dziwnego, że wybrało się tu wiele 
osób i to prawie z całego Śląska.                                                                                                                                                                          (WaT)

UCZCILI POLEGŁYCH  
W ZAMACHU NA WTC

W mundurach bojowych, hełmach, z butlami 
z powietrzem strażacy z Rybnika i okolic 11 
września wspinali się po schodach na 10. piętro 
biurowca K1 w Rybniku, by w ten nietypowy 
sposób uczcić pamięć 343 strażaków, którzy 
zginęli w zamachach terrorystycznych 11 
września 2001 roku na World Trade Center. 
Wśród poległych było trzech strażaków pol-
skiego pochodzenia. Nasi strażacy przyłączyli 
się do ogólnopolskiej akcji „11 września. Hono-
rowa wspinaczka po schodach” organizowanej 
przez fundację cfbt.pl.                                            (AK)

FOTO FESTIVAL W KAPLICY I NA IGNACYM

Pierwszą wystawę Rybnik Foto Festivalu otwarto w zdesakralizo-
wanej kaplicy dawnego szpitala Juliusz, której Fundacja na rzecz 
Ochrony Dóbr Kultury chce przywrócić dawny blask. – Przez lata 
dla osób wierzących kaplica była miejscem, do którego przycho-
dzili po nadzieję. Mam nadzieję, że sztuka może nam dodać otuchy, 
że może w nas wlewać nadzieję – mówiła Nina Giba, dyrektor RFF. 
W niezwykłym miejscu swoje przesiedleńcze fotografie prezen-
towała Białorusinka od trzech lat mieszkająca we Wrocławiu 
Katerina Kouzmitcheva, laureatka międzynarodowych konkursów 
fotograficznych. Z kolei w industrialnych wnętrzach Zabytkowej 
Kopalni „Ignacy” odbył się cykl spotkań autorskich z wybitnymi, 
cenionymi i znanymi fotografami, m.in. Wojciechem Plewińskim, 
którego zdjęcia przez długie lata trafiały na okładkę „Przekroju”; 
zrobił ich ponad 500.                                                                                    (WaT)

KARETKI Z PRL-U

W związku z otwarciem Edukatorium Juliusz na rynku można było się przyjrzeć trzem karetkom pogotowia z czasów 
późnej Polski Ludowej – fiatowi 125 z roku 1988, polonezowi z 1993 i reanimacyjnej nysie z 1991. To kolekcja Wojcie-
cha Wertyporocha z Gliwic, którego od dziecka fascynowały „koguty”, czyli migające światła pojazdów specjalnych, 
które zbierał aż do momentu, gdy kupił pierwszą nyskę, służącą dawniej w służbie zdrowia w Świętochłowicach, a w 
której przed zasileniem jego kolekcji zamieszkał bezdomny. Poza prezentacją peerelowskich karetek w ramach otwar-
cia Edukatorium Juliusz i Europejskich Dni Dziedzictwa na rynku stanął też szpital polowy i zorganizowano koncerty. 

BALLADY I ROMANSE

W sobotę 3 września w ramach Narodowego Czytania rybnicka 
biblioteka zorganizowała spotkanie z literaturą na deptaku, przed 
Halo! Rybnik. „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza czytali ak-
torzy Teatru Ballanga z Wodzisławia.                                                  (WaT)
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– Po prostu kocham to, co robię – mówi  
z przekonaniem. Pani Terenia, bo tak nazy-
wają ją klienci, zawsze z równą pasją dbała  
o głowy pań i panów, co dzieci. – To już piąte 
pokolenie moich klientów – mówi z dumą. Do 
zakładu mieszczącego się w pobliżu bazyliki 
trafiają nie tylko rybniczanie, ale też klienci 
z całego regionu. Nawet ci mieszkający na 
co dzień w Niemczech, przy okazji pobytu  
w Rybniku, koniecznie muszą zajrzeć do pani 
Tereni. – Najbardziej lubię… rzeźbić damskie 
głowy – mówi rybniczanka, której kolejną 
wielką pasją jest geografia. Lubi też malować, 
ale od zawsze miała artystyczną duszę.  

Od pędzla do nożyczek
W zawodzie pracuje od 1969 roku. Chciała zo-
stać projektantem wnętrz i marzyła o liceum 
artystycznym w Katowicach, ale rodziców 
nie było na to stać. Wiedziała jedno – byle nie 
praca za biurkiem, wybrała więc dwuletnią 
wtedy fryzjerską zawodówkę. – Tam, gdzie 
dziś jest Magnolia kiedyś mieścił się spół-
dzielczy zakład fryzjerski, pierwszy, w którym 
pracowałam. Wysyłano mnie też na zastęp-
stwa – tak przeszłam 23 zakłady w Pszczynie 
i w okolicach Rybnika. Sześć lat pracowałam 
w zakładzie fryzjersko-kosmetycznym przy 
ul. Mickiewicza – wylicza. Wspólnie z mężem, 
a po jego śmierci już sama, prowadziła też 
sklep, stąd ponad 14-letnia przerwa od fry-
zjerstwa. – Było ono moją wielką pasją i trud-
no mi było z niego zrezygnować – wspomina. 
Z tym większą radością wróciła do zawodu. 
W domu przy ul. Solskiego wydzieliła dwa 
pomieszczenia i 1 czerwca 1995 roku otwarła 
własny zakład męsko-damski. – Miałam oba-
wy, ale zaryzykowałam – mówi. 

Trudne początki 
– Krzesła musieliśmy przywieźć aż z Po-
znania, żeby klienci mieli na czym siedzieć,  
a okna wystawowe były w cenie okien do całe-
go domu. Po zaopatrzenie do zakładu musia-
łam jeździć aż do Chorzowa – wspomina pani 
Terenia, która brała też udział w pokazach  
i szkoleniach, by być na bieżąco z fryzjerskimi 
trendami. – Przed otwarciem zakładu byłam 
na kursie francuskiego mistrza Alexandra, 
gdzie nauczyłam się wielu nowych stylów 
strzyżenia i farbowania – opowiada. Do-
brze pamięta też rosyjską mistrzynię, która  
w Poznaniu w ciągu 10 minut z zamkniętymi 
oczami zrobiła trzy różne upięcia. – Też się 
tego nauczyłam… – przyznaje fryzjerka, któ-
ra po otwarciu zakładu przez 18 lat nie była 
na dłuższym urlopie, a kiedy już pojechała 
odruchowo spakowała do walizki nożyczki  
i maszynkę. – Wśród pierwszych klientek była 
niepozorna staruszka, którą ugościłam też 
pączkiem i kawą. Wciąż mam to poczucie, że 
to dzięki niej pojawili się u mnie kolejni klien-
ci. Pewnie była „posłana” przez Antoniczka – 
śmieje się rybniczanka, a figurka Antoniczka 
od lat czuwa nad zakładem i jego klientami.

Od pierwszego sekretarza po księdza
Wśród pierwszych klientów byli znajomi, 
również ci prowadzący w Rybniku swoje lo-
kalne biznesy. – Pani Fudalowa i jej mąż, któ-
ry przychodził do mnie regularnie, również 
wtedy, gdy był już prezydentem miasta, ale 
czesałam też dawne dyrektorki I, II LO i ryb-
nickiego muzeum, skrzypaczki i pianistki ze 
szkoły muzycznej, dyrygenta filharmonii oraz 
rodziny rybnickich przedsiębiorców i lekarzy. 
Ówczesna szefowa Uniwersytetu Trzeciego 

Pani Terenia,  
rybnicka  
mistrzyni 
grzebienia

Na strzyżeniu i układaniu włosów zna się jak mało kto. Nic dziwnego – ma 
53-letnie doświadczenie w zawodzie fryzjera, a swoje głowy z ufnością powierzali 
jej duchowni, samorządowcy, artyści, lekarze, prawnicy, restauratorzy czy 
nauczyciele. – Wśród moich klientów byli też prezydent Rybnika Adam Fudali  
i biskup Grzegorz Olszowski – mówi rybnicka fryzjerka Teresa Miketa, emerytka, 
która wciąż chętnie strzyże i czesze.

Wieku zaprosiła mnie też do prowadzenia 
wykładów dla studentów-seniorów – opo-
wiada pani Terenia. Zawsze umiała dobrać 
fryzurę do twarzy i charakteru klienta, a w jej 
fryzjerskim fotelu siadywał też I sekretarz KM 
PZPR w Rybniku Czesław Koszorz. – Moimi 
klientami byli radni i urzędnicy, nauczycie-
le i artyści, prawnicy i aptekarze, restaura-
torzy i hotelarze, ale też zakonnicy i księża,  
w tym dzisiejszy biskup Grzegorz Olszow-
ski. To był taki rodzinno-parafialny zakład 
fryzjerski – śmieje się pani Terenia i tylko 
żałuje, że sporo z tych kontaktów przerwała 
pandemia. – Trudno dziś przypomnieć sobie 
wszystkie rozmowy z klientami, ale z pre-
zydentem Fudalim, którego znałam od lat, 
rozmawialiśmy o mieście, ale też o codzien-
nych kłopotach i radościach – mówi pani 
Terenia i dodaje z uśmiechem: – Moi klienci 
zawsze mogli liczyć na zaufanie, wszystko 
pozostawało między nami, jak w konfesjonale. 

Maniewski pod wrażeniem
Teresa Miketa była też członkiem założycielem 
Izby Rzemieślniczej, która powstała w Rybniku 
w 2006 roku. – Mam dużą satysfakcję, szcze-
gólnie że branżowa szkoła, którą prowadzi 
izba, świetnie sobie radzi – mówi rybniczanka, 
która ma więcej powodów do zadowolenia – 
docenił ją Maciej Maniewski, jeden z najbar-
dziej znanych fryzjerów w Polsce. – To było  
w Spodku – tylko ja znałam odpowiedzi na pięć 
jego pytań. Był pod takim wrażeniem, że po-
prosił mnie o wspólne zdjęcie – wspomina. Do-
ceniają ją nie tylko byli i obecni współpracow-
nicy, których sukcesami potrafi się cieszyć, 
ale też klienci – w dniu jej urodzin do zakładu  
z życzeniami ciągną tłumy, a telefon nie mil-
knie. Nic dziwnego: u pani Tereni nigdy nie jest 
nudno – w sylwestra fryzjerki czeszą klientów 
w strojach wieczorowych lub kostiumach kar-
nawałowych, a nasza bohaterka szczególnie 
wspomina swoje wcielenie Violetty Villas.

Pani Tereniu, na łyso proszę! 
W swojej ponad 50-letniej pracy miała też 
nietypowe zlecenia: – Był pan, który zażyczył 
sobie obcięcia na łyso i afroamerykanin, któ-
remu przez kilka godzin w trójkę zaplatałyśmy 
warkoczyki – wspomina rybniczanka, która 
wyuczyła wiele uczennic. W jej zakładzie do-
chodziło też do różnych zdarzeń: od kradzieży 
i omdleń po kłótnie. – Kiedyś klienci dyskutu-
jąc o polityce skoczyli sobie „do kudeł” – śmieje 
się fryzjerka. Od 8 lat jest już na emeryturze,  
a zakład przejęła jej siostrzenica: – Zluzowa-
łam, ale wciąż czeszę i strzygę dla przyjemno-
ści. Biorę przykład z pewnego fryzjera, który 
pracował mając 97 lat, więc jeszcze przez parę 
lat powinnam dać radę… – mówi z uśmiechem 
sympatyczna 68-latka. 

Sabina Horzela-Piskula
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ABECADŁO RZECZY ŚLĄSKICH

Drożejące jedzenie, 
coraz więcej chemii 
w artykułach 
spożywczych, szukanie 
produktów zdrowych 
dla alergików – może 
w końcu spowoduje 
powrót do hodowania 
kóz przy naszych 
domach i na działkach? 
Ja już poważnie o tym 
rozmyślam, a na dzisiaj 
zrobiłem malutki krok  
w tym kierunku i 
na swoim tarasie 
postawiłem kwietnik  
w kształcie kozy.

Koza 
na kryzys

Dawniej – i to nie tylko na Ślą-
sku – gdy panowała bieda, koza była 
żywicielką całej rodziny. Kozy dawa-
ły mleko, z którego wyrabiano ser  
i masło. Było też z niej mięso i futro. 
Hodowanie ich uczyło zaradności, 
bo kozy można było łatwo wykarmić, 
pasąc je pod płotami. Dzisiaj jednak 
chcę opowiedzieć o próbie zlikwi-
dowania kóz. Opowiedział mi o tym 
Jarosław Sekuła, znawca kóz, który 
zebrał materiały historyczne na te-
mat próby wyniszczenia ich w Polsce. 
A walkę z kozami prowadził m.in. ko-
munista – Władysław Gomułka, szef 
partii władzy w 50. latach XX wieku. 
Jemu zwierzę kojarzyło się z przed-
wojenną biedą. A skoro w Polsce miał 
być socjalistyczny dobrobyt, to koza 
jako symbol starej biedy – musiała 
zniknąć. Komuniści obawiali się też,  
że gdy ludzie mając kozy, zyskają pod-
stawę do częściowego wyżywienia się 
samemu, to da im wolność od władzy 
– a ona przecież chce uzależnić, by 
łatwiej manipulować i rządzić. Za-
tem Gomułka wydawał zarządzenia 
i zakazy hodowli, sprzedaży oraz 
kupowania kóz. Ta kozia obsesja nie 
skończyła się, gdy po nim władzę  
w Polsce przejął Edward Gierek. Wte-
dy nawet po wsiach jeździły inspekcje 

weterynaryjne i robiono łapanki kóz 
– a głównie kozłów – by je na miejscu 
kastrować. W tych czasach słusznie 
minionych żadne gospodarstwa spe-
cjalizujące się w hodowli kóz były 
nie do pomyślenia. Koza przetrwała 
wtedy tylko w przydomowych chlewi-
kach, gdzie ręce państwa nie dotarły.

Trzeba jednak powiedzieć szcze-
rze, że komuniści nie byli jedynymi 
wariatami, którzy walczyli z koza-
mi. Bo tutaj palmę pierwszeństwa 
ma polska szlachta (!). Niewiarygod-
ne? A jednak! Szlachta ta w XIV, XV  
i XVI wieku otrzymywała wiele przy-
wilejów, które praktycznie zrobiły  
z chłopów niewolników. Oni musieli za 
darmo odrabiać pańszczyznę na polu 
szlachcica z użyciem wołów. Tego 
woła chłop najczęściej wynajmował 
od szlachcica, ale musiał go żywić. 
Koza zaś była zakazana, żeby nie zja-
dać wołom paszy. Dodatkowo chłop 
miał być zależny od szlachcica, a nie 
uniezależniać się żywnościowo przy 
pomocy hodowanych przy domu kóz.

A co się dzieje z kozą dzisiaj?  
Z jednej strony moda na zdrowe ży-
wienie wywindowała atrakcyjność 
koziego mleka i sera. Z drugiej jed-
nak strony ludzie trzymający kozy  
w zagrodach przydomowych muszą 

to właściwie robić w konspiracji przed 
przepisami i inspektorami weteryna-
ryjnymi. To bardzo dziwaczna sytua-
cja. Bo jeżeli można bez problemów 
mieć psa i kota, to dlaczego nie kozę. 
Czy ona znów komuś zagraża?

Myślę sobie jednak, że kryzys 
gospodarczy rozpoczęty pandemią,  
a rozwinięty z powodu rosyjskiej woj-
ny na Ukrainie – pewnie potrwa długo. 
Może związane z tym braki żywności 
i jej drożenie każe znów pomyśleć  
o powrocie do hodowli kóz. Ja w każ-
dym razie już o tym myślę, choć na 
razie oswajam się z kozami na pozio-
mie estetycznym. Otóż ostatniego lata 
wolny czas postanowiłem wykorzystać 
do zrobienia stojaka na kwiaty. Cho-
dziło mi o śląski kwietnik. Ponieważ 
dawniej wśród kwiatów na śląskich 
łąkach pasły się kozy, to też zachcia-
ło mi się koziego kwietnika. Kupiłem  
w markecie budowlanym resztówkę 
płyty wiórowej – żeby dostać zniż-
kę. Do tego kilka desek, śruby, białą 
i czarną farbę. Chciałem też, by mój 
kwietnik miał kółka, by można go było 
przesuwać zawsze do słońca. Tak zro-
biłem kozi kwietnik. Kosztował mnie 
około 200 złotych, z czego najdroższe 
były te kółka.  

Tekst i zdjęcie Marek Szołtysek

Ws z y s t k i e r z e c z y p o t r z e b n e  
do zrobienia koziego kwietnika, czyli 
płyta wiórowa, deski, farby, śruby 
i kółka – kosztowały 200 złotych
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Wspomnienie o Zenku Kellerze

29 sierpnia w wieku 79 lat, po dłu-
giej chorobie zmarł Zenon Keller, wie-
loletni fotoreporter Tygodnika Regio-
nalnego „Nowiny” i współpracownik 
naszej redakcji.

Zenek był moim kolegą z pracy. Jego 
pierwsze zdjęcie ukazało się na łamach 
„Nowin” w marcu 1974 roku. Ja pracę  
w nich rozpocząłem 20 lat później,  
w 1994 roku. Dziennikarstwo wyglądało 
wtedy zupełnie inaczej – pisało się na ma-
szynach do pisania i nie było internetu. 

Nikt inny nie przepracował dotąd  
w „Nowinach” tylu lat co On. Tak na-
prawdę był motorem napędowym całej 
redakcji, bo znał prawie wszystkich i 
prawie wszyscy znali Zenka. Ludzie czę-
sto podchodzili do niego, by opowiedzieć 
o swoich problemach czy pochwalić się 
swoimi osiągnięciami. Często, zostawia-
jąc mu numer telefonu, prosili o dzien-
nikarską interwencję. Tym sposobem 
na łamy „Nowin” trafiało wiele tematów. 
Był też kopalnią wiedzy na temat Rybni-
ka i regionu; znał ludzi władzy, artystów, 
sportowców i całą rzeszę różnego rodza-
ju pasjonatów. Zenek w dużym stopniu 
zastępował nam internet, którego wtedy 
jeszcze nie było. Zawód fotoreportera nie 
był wtedy tak łatwy jak dzisiaj, w dobie 
fotografii cyfrowej. Wychodząc z sali 
koncertowej albo ze stadionu miało się 
tylko nadzieję, że utrwaliło się na nega-
tywie jakieś efektowne ujęcie. W przy-
padku Zenka w większości przypadków 
tak właśnie było. Potem długie godziny 
spędzał w ciemni, dopracowując do per-
fekcji kadry z negatywu.

Ale pamiętam też, jak na początku 
obecnego stulecia Zenek przeżywał cy-
frową rewolucję, gdy w ramach oszczęd-
ności redakcja kupiła dziennikarzom 
pierwsze aparaty cyfrowe i bez względu 
na to, czy ktoś miał smykałkę i oko do 
fotografii, czy nie, kazano robić zdjęcia, 
rezygnując powoli z etatu redakcyjnego 
fotoreportera. Krótko po tym przeszedł 
na emeryturę.  

Zenek miał wyjątkową łatwość  
w nawiązywaniu kontaktu z ludźmi, któ-
rych fotografował, i nie miało znacze-
nia, czy był to profesor politechniki, czy 
kobieta sprzedająca na targu pomidory 
z własnego ogródka. Okazywał ludziom 
szacunek, zrozumienie, sympatię i to za-
zwyczaj wystarczało.

Zawsze pogodny, zawsze uśmiech-
nięty, zawsze pełen werwy i zapału. Był 
facetem z klasą, kulturalnym i uprzej-
mym. Był też człowiekiem życzliwym  
i skorym do pomocy, czego najlepszym 
przykładem było jego zaangażowanie  
w trudnych latach 80. w organizację 
transportów pomocy humanitarnej z Ho-
landii. Zagraniczne dary trafiały wtedy do 
rybnickich szpitali, parafii i domu dziecka. 

Jego zawodową karierę zgrabnie 
ujęła Wiesława Różańska, była redaktor 
naczelna „Gazety Rybnickiej”, pisząc lau-
dację na ceremonię wręczenia mu Ho-
norowej Złotej Lampki Górniczej. Miała 
się ona odbyć w 2020 roku, w czasie 
październikowych Rybnickich Dni Lite-
ratury. Ale Zenek był już wtedy bardzo 
chory i statuetkę odebrała jego żona Mi-
rosława. Oto fragment laudacji: – Moje 

zdjęcia nie kłamią – mówił Zenek Keller, fotografu-
jąc siermiężny PRL, potem wydarzenia przełomu 
społeczno-politycznego oraz dynamiczny czas po 
roku 1990. Mimo konieczności współpracy redakcji 
z władzami do rzeczywistości miał zdrowy dystans. 
Jak mówią świadkowie, w czasie strajków w roku 
1989 był jedynym dziennikarzem, jakiego wpusz-
czano za bramę jastrzębskich kopalń. 

– Mój zawód nauczył mnie szacunku do ludzi bez 
względu na uprawianą przez nich profesję. Każdy 
z nas ma bowiem swoją godność, której nie można 
urazić. Piękne w tym zawodzie jest to, że dotykamy 
rzeczy z bliska – mówił.  

Śp. Zenon Keller został pochowany na 
cmentarzu komunalnym w Rybniku.

Wacław Troszka

Luty 1977. „Trening” na śniegu”
Rok 1985. Zespół folklorystyczny Liceum im. Powstańców Śląskich. 
Zdjęcie ze zbiorów Muzeum im. o. E. Drobnego w Rybniku

Zdjęcia Zenona Kellera do dziś mogą być ilustracjami ważnych wydarzeń w mieście, jak 90-lecie klubu żużlowego i 100-lecie I LO im. Powstańców Śl.

Z
D

J.
 W

A
C

Ł
A

W
 T

R
O

S
Z

K
A

25



Jesienią 1932 roku na tzw. targu siennym 
(tereny w okolicach dzisiejszej komendy po-
licji) odbyły się pierwsze wyścigi motocyklo-
we na zamkniętym torze, określane wtedy 
jeszcze jako dir track. To wydarzenie uznaje 
się za początek żużla w Rybniku. Stąd jubi-
leusz. Wtedy nikt jeszcze pewnie nie myślał  
o rozgrywkach ligowych, drużynie i sukce-
sach w mistrzostwach Polski i świata! 

Pomysł na stworzenie monografii zro-
dził się w rybnickim klubie żużlowym. Pre-
zes ROW-u Rybnik Krzysztof Mrozek zaraził 
nim prezydenta miasta Piotra Kuczerę, który 
zdecydował, że to miasto – poprzez Teatr 
Ziemi Rybnickiej – wyda tę publikację. 

Zespół redakcyjny skompletowała 
związana od lat z „Dziennikiem Zachodnim” 
Barbara Kubica-Kasperzec, tym sposobem 
książkę współtworzą teksty uznanych au-
torów i pasjonatów żużla zarazem: Józefa 
Cycuły, Henryka Grzonki, Macieja Kołodziej-
czyka i Stefana Smołki oraz wspomnianej już 
Barbary Kubicy-Kasperzec.

– Monografia jest efektem prawie 
dwuletniej pracy zespołu autorów, którego  

Czarny sport, 
czyste emocje
Sportowe jubileusze świętuje się na różne sposoby. Rybniczanie, którzy 
mogą świętować 90-lecie czarnego sportu w naszym mieście, doczekali się 
wyjątkowej książki, monografii poświęconej 90-letniej historii żużla  
w Rybniku – „Czarny sport – czyste emocje. Historia sportu żużlowego  
w Rybniku 1932-2022”.

Prezentacja książki i spotkanie  
z jej autorami odbędzie się  
w czasie zbl iżających się 
R y bnick ich D ni L iteratu-
ry – w poniedziałek 17 paź-
d z i e r n i k a o god z .  18 .00  
w Powiatowej i Miejskiej Biblio-
tece Publicznej. W jego trakcie 
monografię rybnickiego żużla 
będzie można kupić po promo-
cyjnej cenie. 

działania przyszło mi koordynować. Było to 
dla mnie kolejne autorskie doświadczenie, 
ale jakże inne od dotychczasowych. Po dys-
kusjach zdecydowaliśmy że opracowanie bę-
dzie „modułowe” i że taka jego formuła po-
zwoli wspomnieć i odnotować najważniejsze 
sprawy i wydarzenia w historii sportu żużlo-
wego w Rybniku, przypomnieć najwybitniej-
szych zawodników i działaczy, lata chwały 
i sportowych porażek – podkreśla Henryk 
Grzonka, redaktor prowadzący.

Wydawnictwo liczy 576 stron i zawiera 
506 archiwalnych i współczesnych fotogra-
fii, często unikatowych, oraz 173 skany m.in. 
programów żużlowych, biletów i przeróż-
nych pamiątek. Wiele z nich pokazano po 
raz pierwszy. 

– Teksty wypełniające monografię do-
wodzą, że historia sportu żużlowego w Ryb-
niku jest jednym z elementów historii mia-
sta. Tych dwóch rzeczywistości nie da się 
rozdzielić. To książka nie tylko o sporcie, ale  
i o przywiązaniu, tradycji, no i emocjach, 
które kibice przeżywają już od 90 lat. Zna-
komity skład publikacji zapewniła Pracownia 
Książki i Anna Nachowska, wydawcą jest Te-
atr Ziemi Rybnickiej, a Mecenasem tej nie-
zwykłej publikacji Urząd Miasta Rybnika – 
mówi Barbara Kubica-Kasperzec. 

(WaT)

ZDJĘCIE ZE ZBIORÓW MUZEUM  
IM. O. E. DROBNEGO W RYBNIKU
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Już nieomal tradycyjnie Silesia Rybnik zmierzyła się w nim ze 
Stalą Kutno. Rywale wygrali najpierw dwa mecze na swoim boisku 
(8:7 i 4:1), a kropkę nad i postawili 17 września na boisku Silesii,  

Do ostatniego, siódmego, turnieju mistrzostw, który 19 
września odbył się na torze w podgorzowskim Wawrowie, ryb-
nicki zespół przystępował prowadząc w klasyfikacji generalnej 
mistrzostw, ale tym razem lepsi okazali się miniżużlowcy Po-
lonii Bydgoszcz. Najpierw z dorobkiem 27 pkt wygrali turniej  
z udziałem sześciu drużyn, wyprzedzając Rybki Rybnik (23 pkt) 
i gospodarzy zawodów – Speedway Wawrów (22). Tym samym 
podopieczni trenera Jacka Woźniaka zrównali się dużymi punk-
tami z Rybkami i o tym, komu przypadnie tytuł mistrzowski, 
musiał zdecydować wyścig dodatkowy. W tym bydgoszczanin 
Maksymilian Pawełczak, który w tym roku sięgnął po tytuł mi-
strza świata w klasie 125 cm3, pokonał Krzysztofa Harendarczyka 
i tytuł mistrza Polski zdobyła Polonia. 

Ale nie ma co narzekać. Przed rokiem Rybki zdobyły brąz, więc 
postęp jest wyraźny. Trudno też nie brać pod uwagę faktu, że w po-
konanym polu nasi miniżużlowcy zostawili m.in. drużyny z Wawrowa 
(II wicemistrz Polski), Częstochowy, Gdańska i Torunia. 

W ostatnim turnieju DMP w Wawrowie zdobyli: Krzysztof Ha-
rendarczyk 10 (3,3,1,3); Franciszek Szczyrba 10+2 (2*,3,2*,3); Piotr 
Reszka 1 (0,-,1,-) i rezerwowy Wiktor Klecha 2 (0,2*).

Drużynę naszych miniżużlowców prowadzi obecnie były żuż-
lowiec ROW-u i RKM-u Rybnik Adam Pawliczek, ale duży udział  
w sukcesie Rybek ma trener ROW-u Rybnik Antoni Skupień,  

Srebrne 
Rybki 

DWA TROFEA BEJSBOLISTÓW SILESII RYBNIK
wygrywając 15:8, co dało im 20. w historii klubu tytuł mistrzów Pol-
ski. – W finałowej rywalizacji Kutno było jednak drużyną zdecy-
dowanie lepszą i ten tytuł jej się należał. Największe szanse na 
wygraną były w pierwszym meczu w Kutnie, ale i ten na swoją 
korzyść rozstrzygnęli w końcówce nasi rywale. Zabrakło nam też 
sportowego szczęścia, które przy wyrównanych składach jest bar-
dzo potrzebne – powiedział po trzecim meczu finałowym Grzegorz 
Mularczyk z Silesii Rybnik. Zwrócił też uwagę, że w tym sezonie 
zespół z Kutna wzmocniło dwóch Białorusinów, z których jeden jest 
świetnym miotaczem. Od dwóch sezonów w Stali gra też Amery-
kanin Phil Richmond i jego dobry wpływ na grę całej drużyny jest 
już widoczny. 

Ale Silesia też miała swoje zagraniczne gwiazdy, czyli dwóch 
Japończyków, co powoli staje się klubową tradycją. Drugi sezon grał 
w rybnickim zespole Domon Arata, który planuje teraz podróż do 
Australii i grę w tamtejszej lidze. W Silesii pozostanie prawdopo-
dobnie Koday Hamabata. Jak powiedział nam Grzegorz Mularczyk, 
zarząd klubu czyni starania, by zatrzymać go w Rybniku na kolejny 
sezon. 

(WaT)

Dwoma cennymi trofeami kończą sezon nasi bejsboliści. Najpierw wywalczyli Puchar Polski, a później, podobnie jak 
przed rokiem, zostali wicemistrzami Polski. Oczywiście pozostał pewien niedosyt, jak po każdym przegranym finale. 

Drużyna Rybek 
Rybnik zdobyła 
tytuł drużynowych 
wicemistrzów 
Polski w miniżużlu. 

który przez większą część sezonu prowadził zespół i szkolenie  
w miniżużlowym klubie.

17 września na torze miniżużlowym w Bydgoszczy odbył się finał 
indywidualnych mistrzostw Polski. Tytuł zdobył reprezentant gospo-
darzy Maksymilian Pawełczak, ten sam, który trzy dni później za-
pewnił Polonii zwycięstwo w drużynówce. Dwa kolejne miejsca zajęli 
miniżużlowcy z Wawrowa Filip Bęczkowski i Kewin Nycz. Najlepszy  
z reprezentantów Rybek Krzysztof Harendarczyk z dorobkiem 12 pkt za-
jął miejsce 6. Franciszek Szczyrba był 9. (6 pkt), a Piotr Reszka 11. (6 pkt).

Po sierpniowym turnieju o miniżużlowy Puchar Ekstraligi, któ-
ry odbył się na stadionie Rybek w dzielnicy Chwałowice, z kibicami 
pożegnali się kończący swoją przygodę z miniżużlem 13-latkowie 
Dawid Benauer i Paweł Wyczyszczok. Ten ostatni został już zawodni-
kiem ROW-u Rybnik i kilka tygodni temu zdał egzamin na licencję „Ż”  
w klasie 250 cm3. Zadebiutował w niej 22 września w czasie drugiego 
finału indywidualnych mistrzostw Polski w tej klasie, który odbył się 
na stadionie przy ul. Gliwickiej.

Wacław Troszka
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Trzon drużyny Rybek 
Rybnik tworzyli, 
od lewej: Krzysztof 
Harendarczyk, 
Franciszek Szczyrba  
i Piotr Reszka
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Blisko 300 kolarzy górskich z całej Pol-
ski, a także z Czech rywalizowało na trasie 
o długości ponad 4 km wytyczonej po tere-
nie całego parku łącznie z asfaltowym to-
rem pumptrackowym. Uczestnicy wyścigu 
elity przejechali ją aż osiem razy, pokonując 
dystans 33,9 km. Najszybciej zrobił to uro-
dzony rybniczanin, mieszkający obecnie  
w pobliskich Szczerbicach 19-letni Krzysztof 
Klimek (na zdj.), któremu zajęło to 1 godzinę, 
31 minut i 50 sekund. Drugi na mecie Mi-
chał Topor ukończył wyścig z 40-sekundo-
wą stratą. – Ta trasa bardzo mi odpowiadała. 
Jest interwałowa – krótkie podjazdy, szybkie 
zjazdy, jak dla mnie jest idealna – powiedział 
nam na mecie szczęśliwy Krzysztof Klimek, 
który na Wiśniowcu często trenuje. Jeżdżący 
pierwszy sezon w kategorii wiekowej „orlik” 

(do 22 lat) przyznał, że zwycięstwo w „elicie” 
dużo dla niego znaczy. Klimek swoją karierę 
rozpoczynał w Viktorii Rybnik, w barwach 
której zdobył mistrzostwo Polski juniorów. 
Obecnie już trzeci sezon reprezentuje bar-
wy grupy RK Exclusive Doors MTB Team  
z Bielska-Białej. W klasyfikacji generalnej PP 
Klimek zajął siódme miejsce. Puchar zdobył 
nieobecny w Rybniku Krzysztof Łukasik 
(JBG-2 Cryospace), któremu do zdobycia tro-
feum wystarczyło de facto wygranie trzech 
z sześciu wyścigów cyklu (wystartował  
w czterech). 

W wyścigu elity kobiet zwyciężyła  
w Rybniku 24-letnia Klaudia Czabok z War-
szawskiego Klubu Kolarskiego, która wygrała 
też generalkę.

Zawodnicy Viktorii Rybnik wystartowali 

w 7 wyścigach. W sobotę w kategorii masters 
I zwyciężył na Wiśniowcu 39-letni Mateusz 
Wielgos, a że w sezonie wygrał trzy wyścigi 
z pięciu, w których startował, zdobył Puchar 
Polski. W ślady ojca idzie Franek, który tego 
samego dnia wygrał wyścig dla dzieci w wie-
ku od 7 do 9 lat. W wyścigu młodziczek trze-
cie miejsce zajęła 14-letnia Emilia Bindacz, 
która w klasyfikacji generalnej PP również 
zajęła trzecie miejsce.         Wacław Troszka

Mistrzostwa motorowodniaków
10 września na wodach Zalewu Rybnickiego o tytuły 
mistrzów Polski rywalizowali motorowodniacy. Rozegrano 
tu trzecią i ostatnią rundę międzynarodowych mistrzostw 
Polski skuterów wodnych. W pięciu klasach tytuły mi-
strzowskie zdobyli reprezentanci klubów z Warszawy (2), 
Chodzieży, Wrocławia i Rybnika. W klasie StockBox, w któ-
rej zawodnicy startują na fabrycznych (bez przeróbek), naj-
mocniejszych skuterach o mocy 300 koni mechanicznych, 
zwyciężył doświadczony motorowodniak, reprezentant  
i prezes klubu Moto H2O Rybnik Dariusz Gryt. W pierwszym 
wyścigu był drugi, ale w drugim i trzecim zwyciężył sięgając 
po mistrzostwo Polski i to ze sporą przewagą nad rywalami 
z Łodzi i Wrocławia. To czwarty tytuł mistrza Polski w jego 
dorobku i drugi zdobyty w tej klasie. Na piątym miejscu 
ukończył mistrzostwa drugi rybniczanin Jacek Biskupek, 
który z powodu kontuzji wziął udział tylko w pierwszej, 
sierpniowej rundzie mistrzostw, która odbyła się w Ostro-
wie Warckim.  Dariusz Gryt zdobył też w tym roku tytuł 
mistrza Polski w wyścigach długodystansowych, które 
rozegrano w czasie kolejnych etapów tegorocznej, majowej 
edycji rybnickiego charytatywnego projektu „Płyniemy, 
Polsko”.                                                                                              (WaT)

Czekało na nich 26 przeszkód. Trzeba 
się było m.in. przeczołgać pod wozem 
strażackim, przemaszerować w wodzie 
po pas kilkadziesiąt metrów i nie dać się 
ponieść nerwom przy krótkiej wojskowej 
musztrze. 
Zwycięzca Paweł Osetek z Wodzisławia 
Śl. pokonał trasę w ciągu 33 minut i 26 
sekund. Pierwszej na mecie dziewczynie, 

rybniczance Joannie Griman, reprezen-
tującej ten sam PWR Team zajęło to 43 
minuty (dotarła do mety na 27 miejscu).
Na osobnej trasie przebiegającej m.in. 
przez pluskadełko w ramach Kamień 
Extreme Kids rywalizowały dzieci.

 (WaT)

PUCHAROWE WYŚCIGI NA WIŚNIOWCU

Ekstremalnie w Kamieniu

W trzeci weekend września (17-18) przy kapryśnej deszczowej pogodzie  
w parku sportowym Wiśniowiec Grupa Kolarska Viktoria Rybnik przy wsparciu 
MOSiR-u i miasta zorganizowała wyścigi VI ostatniej serii Pucharu Polski  
w kolarstwie górskim MTB (PP – JBG-2 Wiśniowiec MTB XCO Race UCI 3). 

120 zawodniczek i zawodników wzięło udział w głównym wyścigu 
tegorocznej edycji Kamień Extreme, biegowo-sprawnościowego 
wieloboju zorganizowanego przez MOSiR wespół z partnerami, 
strażakami OSP i licznym gronem wolontariuszy.

ROZPOCZYNAJĄ LIGĘ 
I-ligowe koszykarki RMKS-u Xbest Rybnik i II-li-
gowi siatkarze Volley’a Rybnik 1 października od 
meczów wyjazdowych odpowiednio w Łodzi i 
Jaworznie rozpoczną rozgrywki ligowe. Pierw-
sze mecze na swoich boiskach rozegrają w sobo-
tę 8 października o godz. 17. Koszykarki zagrają 
wtedy z Dijo Maximus Kąty Wrocławskie (hala 
w Boguszowicach), a siatkarze z TKS-em Tychy 
(hala SP nr 10 przy ul. Grunwaldzkiej).          (WaT)
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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

1.10 Apteka „Galen”, ul. J. Rymera 8, tel. 32 42 62 144, Niedobczyce/Biedronka

2.10 Apteka „Pod Lwem”, ul. Wł. Broniewskiego 23, tel. 32 42 23 042, Maroko-Nowiny

3.10 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów

4.10 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100, tel. 736 697 831, Maroko-Nowiny/Auchan

5.10 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3, tel. 32 42 23 537, Śródmieście

6.10 Apteka „Zdrowit+”, Rynek 8, tel. 32 42 37 083, Śródmieście

7.10 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a, tel. 32 42 22 218, Meksyk

8.10 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 57 311, Śródmieście/Plaza

9.10 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18, tel. 32 42 29 670, Boguszowice Stare

10.10 Apteka, ul. Kupiecka 8, tel. 606 834 347, Chwałowice

11.10 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a, tel. 32 42 21 364, Chwałowice

12.10 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3, tel. 32 42 13 038, Niewiadom

13.10 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13, tel. 32 21 93 893, Nowiny

14.10 Apteka „Topfarm”, ul. Patriotów 11, tel. 32 42 20 364, Boguszowice Osiedle

15.10 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140b, tel. 32 42 28 986, Niedobczyce

16.10 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6, tel. 32 42 38 255, Śródmieście

17.10 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17, 32 43 31 031, Śródmieście

18.10 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46, tel. 510 797 922, Orzepowice

19.10 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20, tel. 32 42 24 396, Golejów

20.10 Apteka, ul. Reymonta 60, tel. 32 42 26 317, Smolna

21.10 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37, tel. 32 42 22 309, Północ

22.10 Apteka „Cef@rm 36,6”, ul. Gliwicka 45, tel. 32 42 73 095, Północ/Galeria Śląska

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

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

25.10 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Zebrzydowicka 1, tel. 736 697 832, Smolna/Kaufland

26.10 Apteka „Ziko”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 608, Śródmieście/Focus

27.10 Apteka „Dr Max”, ul. Żorska 2, tel. 32 73 38 049, Ligota-Ligocka Kuźnia

28.10 Apteka „Zdrowit”, ul. Patriotów 23, tel. 32 42 47 016, Boguszowice Osiedle 

29.10 Apteka „Pod Lwem”, ul. Raciborska 126, tel. 887 750 033, Maroko-Nowiny

30.10 Apteka „Pod Lwem”, ul. św. Józefa 16, tel. 32 42 27 040, Maroko-Nowiny/os. Dworek

31.10 Apteka „Passiflora, ul. Z. Nałkowskiej 3, tel. 32 42 58 036, Kamień

Ogłoszenia

SKRZYPEK NA DACHU 
PONAD 
30 AKTORÓW 
NA SCENIE

ŚPIEW 
I BALET 
NA ŻYWO

Oryginalna nowojorska produkcja!

Teatr Ziemi Rybnickiej
6.12.2022
godz. 19:00

http://kbq.pl/75611

oraz w kasie Teatru Ziemi Rybnickiej 

BILETY 
JUŻ W SPRZEDAŻY!
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to podstawa
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SPRZEDAŻ - WYNAJEM - SERWIS

T E L :  + 4 8  5 7 1  7 9 9  2 8 5
Ż O R S K A  6 0  ( B U D Y N E K  M A K R O )

4 4 - 2 0 3  R Y B N I K
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31




