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na haczyku

Rybnik jest ważnym punktem
na tanecznej mapie Polski
WYCHOWAŁA POKOLENIA TANCERZY I INSTRUKTORÓW, A PRZEZ JEJ
STUDIO OD 17 LAT PRZEWIJA SIĘ KILKASET OSÓB ROCZNIE. O PASJI, CIĘŻKIEJ
PRACY, INSPIRACJI I TYM, CO TRZYMA W SZAFIE ROZMAWIAMY Z IZABELĄ
BARSKĄ-KACZMARCZYK – TANCERKĄ, CHOREOGRAFEM, FENOMENALNYM
PEDAGOGIEM ORAZ WSPÓŁZAŁOŻYCIELEM STUDIA TAŃCA „VIVERO”.

Wychowałaś pokolenia tancerzy. Jak
to się wszystko zaczęło?
Zaczęłam tańczyć jeszcze w przedszkolu. Wtedy w Rybniku działała
rewia taneczna „Abecadło” prowadzona przez obecną dyrektor OPP
„Przygoda” – Anitę Geratowską.
To była cudowna przygoda – zresztą
do tej pory przechowuję przepiękny
kostium „myszy”, uszyty przez moją
mamę do pierwszego spektaklu,
w którym tańczyłam i śpiewałam.
Można powiedzieć, że Pani Anita
zaszczepiła we mnie taniec. Gdy rewia
się rozpadła, miałam krótki epizod
w „Przygodzie”, a potem na kilka dobrych lat porzuciłam taniec na rzecz
jazdy konnej. Wróciłam na salę tylko
dzięki temu, że moja siostra, Ewa
prowadziła zespoły taneczne
w ówczesnym Klubie Energetyka
(dziś Fundacja PGE Energia Ciepła).
Zdecydowałam się pojechać z jej
grupą na zimowy obóz taneczny,
ale tylko tak „na próbę”. Po obozie
już zostałam i tańczyłam w zespo4

łach siostry aż do pełnoletniości.
To właśnie Ewa rozbudziła we mnie
zainteresowanie choreografią. Dzięki
niej odkryłam, że nie tylko bycie na
scenie „ma moc”. Jako nastolatka tańczyłam w grupie „Mad-Mil” Łukasza
Szejki i w tej grupie też bardzo szybko
z tancerza stałam się „asystentem”.
Na Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny w Krakowie zapisałam się jeszcze
w klasie maturalnej i w tym samym
roku prowadziłam już pierwszą
samodzielną grupę taneczną. Prawda
jest taka, że wszystko, co dzisiaj wiem
na temat choreografii, kompozycji,
metodyki nauczania jest wynikiem
dwuletniego kursu instruktorskiego.
Nawet późniejsze dwa stopnie studiów
na kierunkach stricte tanecznych nie
dały mi tyle wiedzy i doświadczenia,
co zajęcia z Katarzyną Skawińską,
Leszkiem Bzydlem, Elżbietą
i Grzegorzem Pańtakami, Witoldem
Jurewiczem, Ewą Wycichowską czy
Mileną Jurczyk. Poznałam wtedy
również wielu wspaniałych tancerzy

i choreografów, z którymi kontakt
mam do dziś. Podejrzewam, że tak
we mnie jak i w mojej siostrze kontakt
z wybitymi polskimi choreografami
w czasie krakowskiego kursu rozbudził zainteresowanie teatrem tańca,
dzięki czemu zrodził się nasz wspólny
projekt: „Mały Teatr Tańca”, który
powstał w 2003 roku, dzięki przychylności Adama Świerczyny, ówczesnego
dyrektora Teatru Ziemi Rybnickiej.
„Mały Teatr Tańca” rozrastał się sukcesywnie z roku na rok. Razem z Ewą
zaczynałyśmy od dwóch grup. Potem,
po jej odejściu do „Przygody”, przez
kilka lat prowadziłam zespoły sama.
Z czasem doczekałam się pierwszych
własnych instruktorów i choreografów. Z większością z nich pracuję do
dziś – na przykład z Patrycją Misiewicz, która zaczynała tańczyć jako
czternastolatka w moim zespole,
a w tej chwili jest moją partnerką,
współpracowniczką i głównym choreografem Studia Tańca „Vivero”.
Co kryje się pod nazwą „Vivero”?
Nazwa Studia Tańca powstała na
cześć grupy, z którą odnosiłam
pierwsze prawdziwe taneczne sukcesy
i która mnie jako instruktora i choreografa nauczyła najwięcej. A nazwa
grupy, szczerze mówiąc to dzieło
przypadku. W dawnych czasach miałam zwyczaj wybierać nazwę zespołu
wspólnie z młodzieżą. Robiliśmy
„burzę mózgów”, młodzież podawała
kilka propozycji, które zapisywaliśmy
na tablicy i drogą tajnego głosowania
wybieraliśmy nazwę. Nikt już chyba
nie pamięta, kto rzucił propozycję „Vivero” i skąd mu taki pomysł

przyszedł do głowy, ale nazwa dobrze
brzmiała i nie odnosiła się do niczego
konkretnego, nie miała żadnej „ukrytej myśli” czy łatwego do odczytania
znaczenia. Propozycja przeszła niemal
jednogłośnie.
Jak oceniasz działalność Studia
z perspektywy 17 lat w skali nie
tylko lokalnej, ale i globalnej?
Zakładając wspólnie z siostrą „Mały
Teatr Tańca”, nie miałyśmy w planach budowania wielkiego, prężnie
działającego Studia Tańca, jakim
„Vivero” jest obecnie. Zresztą dyrektor
Świerczyna też nie był raczej gotowy
na to, co miało nastąpić, zwłaszcza że
budynek Teatru Ziemi Rybnickiej nie
jest stworzony do tego typu działalności. Sama nie wiem, jak to się stało, że
w ciągu tych kilkunastu lat z dwóch
skromnych grup zrobiło się piętnaście
(w szczytowym momencie było nawet
dziewiętnaście). Pewnie na początku
nasze spektakle były czymś zupełnie
nowym, wzbudzającym ciekawość
i zainteresowanie, zatem chętnych
na nasze zajęcia było coraz więcej.
A ponieważ nasze umiejętności
i skuteczność jako instruktorów i choreografów potwierdzałyśmy nie tylko
na deskach teatru ale i na festiwalach
tańca – rejonowych, ogólnopolskich
i międzynarodowych, więc chętnych
z roku na rok było coraz więcej.
Kiedy siostra się wycofała, a ja po
kilku latach „samotnej walki”
poczułam, że potrzebuję pomocy,
to zaproponowanie współpracy przy
prowadzeniu grup moim wychowankom było dla mnie czymś zupełnie
naturalnym i tak z roku na rok

5

liczba instruktorów oraz liczba dzieci,
młodzieży i dorosłych oblegających
niemal wszystkie dostępne w Teatrze
„powierzchnie płaskie” rosła. Obecnie
każdego roku w zajęciach tanecznych
„Vivero” bierze udział około 400 osób.
To ogromna masa ludzi, energii i talentu, że nie wspomnę o tym, jak różnorodne formy przybiera taniec u nas.
Nadal regularnie realizujemy spektakle – zarówno te z nurtu teatru tańca,
jak i widowiska taneczne, najczęściej
w formie tanecznych baśni dla dzieci.
Od kilku lat prężnie działamy w tzw.
ruchu tańca sportowego, uczymy
tańca jazzowego, współczesnego
i klasycznego, tańczymy show-dance,
szeroko pojęty street dance. Organizujemy w tej chwili trzy duże, ogólnopolskie festiwale tańca, co najmniej
dwa razy w roku organizujemy otwarte warsztaty oraz obozy treningowe,
na które zapraszamy gości z Polski
i z zagranicy. Uczestniczą w nich nie
tylko nasi tancerze, ale również osoby
spoza „Vivero”.
Z czego, albo z kogo jesteś najbardziej dumna?
Z moich wychowanków – i tancerzy,
i instruktorów. Zawsze stawiałam na
rozwój i kształcenie, uczulałam moje
instruktorki na konieczność stałego
doskonalenia warsztatu i rozwijania
się, ściągałam do Rybnika instruktorów i choreografów z całej Polski
i z zagranicy. Obecnie „Vivero” to
jakość. Moi instruktorzy należą do
najlepszych w regionie – są zapraszani przez szkoły tańca z całego kraju
zarówno do prowadzenia warsztatów, jak i do tworzenia choreografii.

Wiem, że mamy opinię Studia Tańca,
w którym „jest trudno”. U nas dzieci
nie bawią się w taniec, ale naprawdę
się uczą, a prawdziwi pasjonaci, którzy ciężko i mozolnie pracują przez
kilka lat, potem skutecznie rywalizują
z najlepszymi tancerzami w Polsce
i na świecie w tańcu sportowym
i bez problemu zdają egzaminy na
uczelnie o profilach sportowych
i tanecznych zarówno w kraju jak
i za granicą, stają się tancerzami zawodowymi, odnajdują się w teatrach
tańca, klubach tańca sportowego
oraz coraz częściej jako instruktorzy
i choreografowie. Wielu moich wychowanków w dorosłym życiu stawia
na taniec, teatr, sport. Ja sama bardzo
późno miałam kontakt z „prawdziwym” tańcem. Podstaw techniki
klasycznej, jazzowej i współczesnej
uczyłam się już jako osoba dorosła –
dla mnie było stanowczo za późno na
to, by myśleć o jakiejkolwiek karierze
scenicznej, czy to w teatrze tańca,
w zawodowym zespole czy w tańcu
sportowym. Wychowankowie „Vivero”
mają możliwość gruntownej nauki
podstaw techniki tańca i kompleksowej
pracy nad ciałem, nad świadomością
ruchu, mają zajęcia z wyrazu scenicznego, podstawy technik teatralnych
– mają możliwości, o których mnie się
nigdy nie śniło. To moja największą
duma i moje największe osiągnięcie.
Twoi podopieczni startują nie tylko
w konkursach, ale biorą też udział
w projektach teatralnych, np. w musicalu „W cieniu tęczy”. A gdzie tobie
jest bliżej – w stronę sztuki czy sportu?
Moje nieszczęście polega na tym,
Fot. Karolina Gabor
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że moją największą pasją jest taniec
jazzowy. A taniec jazzowy to takie
„kukułcze jajo” w tanecznym świecie, zawieszone w rozkroku między
sztuką a sportem. Nikt nie ma raczej
wątpliwości, że taniec klasyczny czy
współczesny, zwłaszcza ten realizowany w ramach teatrów tańca, to sztuka.
Formy nowoczesne, takie jak disco
czy hip-hop mocno ciągną w kierunku sportu, że nie wspomnę o tańcu
towarzyskim, który jeszcze kilka lat
temu bardzo mocno aspirował do
tego, by dołączyć do sportów olimpijskich. A taniec jazzowy leży gdzieś po
środku. Być może to jego historia jest
głównym tego powodem – czerpie on
bowiem od samych swoich korzeni
w równym stopniu zarówno z tańca
klasycznego i technik współczesnych
(Marthy Graham, Lestera Horotna
itp.) jak i z negro spirituals, plemiennych tańców afrykańskich i afroamerykańskich oraz wszelkiego rodzaju
tzw. „social dances”, z których wywodzi się i hip-hop, i taniec towarzyski
oraz wiele innych. Zawsze uważałam,
że taniec jazzowy jest formą najtrudniejszą i najbardziej wymagającą od
tancerza, ponieważ wymaga od niego
posiadania kompetencji charakterystycznych zarówno dla tańca klasycznego jak i tańców nowoczesnych –
zresztą ten mój pogląd potwierdza się
z czasem. Dzięki temu taniec jazzowy
jako taki sprawdza się i na scenie, we
wszelakich formach teatralnych
i performatywnych, sprawdza się
w projektach komercyjnych i sprawdza się jako technika szkolenia tancerzy sportowych. Dlatego też od lat,
z niezłym skutkiem, staram się łączyć
Fot. Daria Zasuń

wszystkie te aspekty – z dużą korzyścią
dla moich tancerzy. Realizacja form teatralnych, widowiskowych rozwija ich
jako artystów, uwrażliwia ich, buduje
w nich świadomość siebie, umiejętność
wyrażania i przekazywania emocji,
tworzenia postaci, improwizacji, kreatywności oraz bardzo prozaicznych
umiejętności, takich jak umiejętność
błyskawicznej zmiany kostiumu
w ciemnościach i ciasnocie. Z kolei
udział w konkursach tańca sportowego, rywalizacja na konkursach rangi
mistrzostw Polski, Europy i świata daje
im niesamowitą siłę napędową do tego,
by rozwijać się fizycznie, szlifować
technikę, zdobywać nowe umiejętności, rozwijać elastyczność, zakresy,
budować świadomość ruchu. Kiedy
obserwujemy nastolatków z USA,
Kanady czy Rosji, którzy na turniejach
tańca sportowego reprezentują poziom
techniczny o kilka klas wyższy niż zawodowi tancerze pracujący w teatrach
i operach w Polsce, mamy ogromną
motywację do dalszego rozwoju własnych umiejętności.
Jesteś autorytetem dla wielu tancerzy. A kto ciebie inspiruje?
Inspiruje mnie wiele osób. Zacząć
muszę od moich „jazzowych mentorów”: Elżbiety i Grzegorza Pańtaków,
założycieli Kieleckiego Teatru Tańca,
Katarzyny Skawińskiej, która otworzyła
mnie na taniec współczesny, przechodząc przez wybitnych polskich tancerzy
i choreografów; Jacka Łumińskiego,
Witolda Jurewicza, Michała Ratajskiego, Jacka Wazelina, czy Eryka Makhona. Inspirują mnie „ojcowie” technik
współczesnych i jazzowych: Lester
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Horton, Doris Humprey, Mat Mattox
czy Alvin Ailey, wielcy choreografowie
jazzowi, tacy jak Bob Fosse czy Jack
Cole, ale również współcześni choreografowie, jak genialny Jiri Kylian czy
Mia Michaels. A moją najnowszą wielką
inspiracją jest Galen Hooks – znakomita, charyzmatyczna amerykańska tancerka, która opracowała własną metodę
nauczania i niepowtarzalny, niepodrabialny styl. Będę miała możliwość
uczestniczenia w warsztatach z nią na
początku lutego i przyznam, że jest to
spełnienie jednego z moich większych
marzeń ostatnich lat.
Jak się zapatrujesz na próby uczynienia z Rybnika ważnego punktu na
tanecznej mapie Polski przy pomocy
takich wydarzeń, jak zeszłoroczne
Międzynarodowe Warsztaty Tańca?
Rybnik od wielu lat jest ważnym
punktem na tanecznej mapie Polski.
Zespół „Przygoda” jest znany w całym kraju od dziesięcioleci, zwłaszcza, że jest organizatorem jednego
z największych w Polsce Międzynarodowych Festiwali Folkloru i ściąga
do Rybnika zespoły folklorystyczne
z całego świata. O szkole tańca
„El Pachanquero” prowadzonej
przez Olka Piechę również jest głośno nie tylko w Polsce, ale także poza
jej granicami, a sam Olek to jeden
z najlepszych solistów salsy w Polsce
i w Europie. Nasi b-boye wygrywają
i sędziują najbardziej prestiżowe
konkursy break dance na świecie,
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że wspomnę tylko ogromny sukces
Marcina „Kostka” Kosta sprzed roku
podczas Red Bull BC Cypher One.
Nieistniejący już niestety Teatr Tańca
„Navras” wygrał swojego czasu
półroczną rezydenturę w Teatrze
Rozrywki w Chorzowie, co też nie
pozostało bez echa w tanecznym
środowisku w Polsce. „Vivero” od
15 lat organizuje warsztaty tańca
w obsadzie polskiej i międzynarodowej. W tym roku odbędzie się siódma
edycja Ogólnopolskiego Festiwalu
Tańca „Viverso”, na który co roku
ściąga prawie tysiąc tancerzy z całego
kraju, trzecia edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca dla Solistów
i Duetów „Na dwie i cztery nogi”,
który organizujemy we współpracy
z Domem Kultury w Rybniku-Chwałowicach. Od czterech lat organizujemy również Otwarte Mistrzostwa
Województwa Śląskiego Polskiego
Związku Tańca, w których uczestniczy co roku około ośmiuset uczestników, również z całego kraju. Rybnik
na tanecznej mapie Polski jest
obecny bardzo wyraźnie od wielu lat,
a każda kolejna inicjatywa, w tym
również zeszłoroczne Międzynarodowe Warsztaty Tańca w DK Chwałowice tylko to potwierdza.
Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiała
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk

mąciwoda
PISAĆ!
Nie umiem pisać.
No… nie potrafię pisać.
Myślę, kombinuję, zatracam
I nic nie wymyślę.
Ale się nie poddaję.
O!
Wiem!
Napiszę o tym, że…
Właśnie pisać nie umiem.

Siedzę sobie w autobusie
Albo na krześle w pracy,
Albo przy blacie na coffee barze,
Albo w łóżku leżę.
Wybierzcie sobie!
I taka krótka chwila,
By coś tam sobie napisać,
Ale przecież- jasny gwint,
NO JA NIE UMIEM PISAĆ!
Mimo to biorę długopis,
Otwieram stary notatnik,
Który wiernie noszę w torebce
I dziś pragnę napisać…
Wierszem!
A tu wszystko nie tak.
Nie ta literka,
Brak pomysłu kuszącego,
Angielski wyraz,
Krzywa linia,
A pismo takie jakieś koślawe.

I tak piszę bez sensu,
Samiuteńkie brednie,
Może jakieś słowo stworzę?
Na przykład…
Głupteczka

Tak mogłabym nazwać samą siebie
Nieznoszącą swego jestestwa,
Nietrawiącą,
Nieuprzejmą,
Nawet wcale niewesołą.
Beztalencie, bo przecież…
Napisać nie potrafię
Ani prozą!
Ani wierszem!
I jak to wygląda?
Żałośnie czy gorzej jeszcze?
Ubolewam mocno, bardzo, jeszcze
I łzy spadające łapię,
Bo jakież to smutne
Mianować się pisarką
Nie mogąc skleić zdania z sensem.
Znowu się zawiesiłam,
MyślącZauroczyłam widokiem za oknem,
Na chwilę nie pamiętając, gdzie jestem.
O!
O tym mogłabym napisać,
Jak daleko jestem,
Lecz następnym już razem,
Robi się późno.
Muszę oczy zamknąć,
Choćby na krótką chwilę,
Zobaczymy, co czeka mnie we śnie.

AP. artist
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Etnokryminalni
w Rybniku
ONA – Z WYKSZTAŁCENIA I ZAMIŁOWANIA JEST ANTROPOLOGIEM
KULTURY, A ZAWODOWO ZAJMUJE SIĘ ZARZĄDZANIEM PROJEKTAMI W BRANŻY IT. ON – JEST DZIENNIKARZEM I REDAKTOREM
„TYGODNIKA POWSZECHNEGO”, AUTOREM TEKSTÓW PIOSENEK
I BLOGEREM. PRYWATNIE – SĄ MAŁŻEŃSTWEM ZAMIESZKUJĄCYM W KRAKOWIE, A ZAWODOWO – AUTORAMI WSPÓLNIE PISZĄCYMI POWIEŚCI SENSACYJNO-KRYMINALNE, KTÓRE ZYSKAŁY
MIANO „ETNOKRYMINAŁÓW”.

Cykl kryminałów Małgorzaty Fugiel-Kuźmimńskiej i Michała Kuźmińskiego, przedstawia nie tylko historię
zabójstw, śledztwo i próbę wykrycia
sprawców, ale również historie związane z lokalną społecznością. Poznajemy
konkretnych mieszkańców danego
obszaru, na którym dzieje się akcja powieści, i szerzej – wspólnotę, która ma
swoje zwyczaje, tradycje oraz gwarę.
Kryminały te osadzone są w miejscach,
które są wyraziste i leżą na obrzeżach
tej „standardowej” Polski.
I tak akcja pierwszej z cyklu powieści
– „Ślebody” toczy się na współczesnym
Podhalu. Z kolei „Pionek” osadzony
jest na Górnym Śląsku. „Kamień” to
powieść, której akcję rozpoczyna znalezienie zwłok jasnowłosego dziecka, a
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ich najnowsza powieść „Mara” dotyka
problemu pamięci o Żydach. Głównymi bohaterami każdej książki cyklu są
nieszablonowi śledczy: antropolożka
kulturowa Anka Serafin i dziennikarz
śledczy oraz autor bloga „Raport Strzygonia” – Sebastian Strzygoń. Wcześniej
Kuźmińscy napisali dwie powieści
retro sensacyjno-kryminalne, których
akcja rozgrywa się na Kazimierzu –
żydowskiej dzielnicy Krakowa: „Sekret
Kroke” oraz „Klątwę Konstantyna”.
Za powieść „Sekret Kroke” zostali
nominowani do Nagrody Wielkiego
Kalibru, za „Pionka” – do nagrody dla
najlepszej miejskiej powieści kryminalnej przy festiwalu „Kryminalna
Piła”, natomiast za „Kamień” – do
nagrody Złotego Pocisku.

Fot. kuzminscy.com

Obecnych i przyszłych fanów, którzy mają jeszcze czas by
nadrobić czytelnicze zaległości, czeka miła niespodzianka,
bo już 18 lutego o godz.18:00 w Powiatowej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Rybniku będzie okazja do spotkania z autorami tej niezwykle poczytnej serii.
(źródło: www.kuzminscy.com)
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PAULINA WOJCIECHOWSKA
Absolwentka Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach.
Obecnie: studentka 4. roku Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach (grafika warsztatowa). Zajmuje się ilustracją, projektowaniem publikacji, grafiką
artystyczną (głównie litografią) oraz
malarstwem. Uczestniczka wystaw
indywidualnych i zbiorowych w kraju
i za granicą.

Sen o baranach

Nagrody i wyróżnienia:
iJungle 2018 Illustration Awards
– wyróżnienie (Nowy Talent),
Gliwicki Przegląd Artystyczny
G.PART 2017 – wyróżnienie.

Kucharz Tobiasz
Janusz Pływak
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Vertigo – druk wklęsły
Perpetuum mobile – litografia
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łowisko

SeriaLOVE
Fot. Jan Vašek
SERIALE XXI WIEKU TO ZUPEŁNIE NOWA JAKOŚĆ. DALEKO
IM DO OGLĄDANYCH NAMIĘTNIE PRZEZ NASZE MATKI I BABKI,
A WYŚMIEWANYCH PRZEZ NAS „MODY NA SUKCES”, „KLANU”
CZY „ZŁOTOPOLSKICH”. OBECNE SERIALOWE PRODUKCJE TO
MAŁE KINEMATOGRAFICZNE DZIEŁA SZTUKI, KTÓRE KONKURUJĄ
Z WIELKIMI KINOWYMI PRODUKCJAMI I NIEJEDNOKROTNIE Z TYCH
ZAWODÓW WYCHODZĄ ZWYCIĘSKO NIE TYLKO POD WZGLĘDEM
OGLĄDALNOŚCI, ALE PRZEDE WSZYSTKIM POD WZGLĘDEM
ARTYSTYCZNYM.

Seriale to zjawisko dosyć stare, bo
jego początki sięgają już końca XIX
wieku, kiedy to w gazetach ukazywały
się powieści w odcinkach. Niedługo
potem gdzieś w latach 20. XX wieku
modne stały się seriale kinowe, ale
ze względu na rosnącą popularność
telewizji szybko zawładnęła nimi
XI muza. Już od lat 50. cechowała je
ogromna różnorodność, widzowie
mogli oglądać nie tylko swoje ulubione

sitcomy, ale także seriale obyczajowe,
prawnicze, medyczne czy szpiegowskie. Przełom nastąpił w 1966 roku,
kiedy na szklanym ekranie pojawił się
pierwszy topowy serial „Star Trek”.
Prym wiedli Amerykanie – to właśnie
oni wyprodukowali najwięcej kultowych seriali, które przez długie lata
nie schodziły z ramówek i wykreowały
największe telewizyjne gwiazdy, m.in.
„Porucznik Columbo” (1968-2003),
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„M*A*S*H” (1972-1983). W latach 80.
nastąpiła moda na seriale sensacyjne,
takie jak „Drużyna A”, „MacGyver”
i „Policjanci z Miami”, ale też familijne,
jak „Pełna chata”, „Bill Cosby Show”
czy „Cudowne lata” oraz satyryczne, np. „Świat według Bundych” czy
„Simpsonowie”. Lata 90. to wysyp produkcji do dziś uznawanych przez wielu
widzów za najlepsze seriale wszech
czasów. Wtedy debiutowały produkcje,
które wytyczyły zupełnie nowe trendy:
„Miasteczko Twin Peaks”, „Beverly
Hills 90210”, „Ostry dyżur”, „Przyjaciele”, „Z Archiwum X”, „Seks w wielkim
mieście” oraz pierwszy superserial
HBO „Rodzina Soprano”. To właśnie
wzorem tego ostatniego zaczęto dbać
o większą jakość, realizując seriale

1
2

z rozmachem filmów pełnometrażowych oraz angażując uznanych twórców i aktorów, czego apogeum była
największa produkcja „Gra o tron”.
W szranki stanęły także inne stacje
telewizyjne, jak ABC („Zagubieni”),
AMC („Mad Men”), FOX („Gotowe na
wszystko”, „Dr House”), jednak realne
zagrożenie dla seriali HBO pojawiło się
dopiero z nadejściem Netflixa. Netflix
i HBO powoli wypierają telewizję,
a nawet kino, jednak prawdziwą konkurencją dla tych dwóch serwisów jest
tak naprawdę wszystko to, co robimy
w wolnym czasie, począwszy od sportu
poprzez czytanie książek, a skończywszy na mediach społecznościowych.
W 2019 skutecznie zdominowali mój
wolny czas.

MÓJ SUBIEKTYWNY BINGE-WATCHING*
2019 ROKU I NIE TYLKO
(BEZ SPOILERÓW).

1.„Czarnobyl” – po prostu mistrzostwo.
2. „Ślepnąc od świateł” – najlepszy polski serial wszech czasów oparty na
fenomenalnej powieści Żulczyka. Hipnotyzujący główny bohater, diler warszawskich celebrytów, przemierza swoim BMW 5 zimową, brzydką i złą stolicę. Poetyckie ujęcia i powalający na łopatki Jan Frycz jako najgorszy człowiek
na świecie.

3

3. „Dark” – trzy razy próbowałam przebrnąć przez pierwsze dwa odcinki, jednak kiedy dotarłam do trzeciego, poprzestałam dopiero na ostatnim odcinku
drugiego sezonu. Rewelacyjna niemiecka produkcja o podróżach w czasie, która
wreszcie w ciekawy i pozbawiony kiczu sposób opowiada o tym, jak z brata stać
się ojcem.
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4

4. „The End of F***ing World” – brytyjski serial oparty na komiksie autorstwa Charlesa Forsmana o parze dysfunkcyjnych nastolatków. On – początkujący psychopata i ona – spragniona przygód buntowniczka wyruszają
w dziwną podróż.

5

5. „Młody papież”/”Nowy papież” – długo nie potrafiłam przekonać się do
tego serialu, bo myślałam, że to jakaś prokatolicka produkcja, ale kiedy w końcu
zaczęłam go oglądać, nie potrafiłam przestać podziwiać tego pięknie obrazoburczego dzieła Paolo Sorrentino. Po zobaczeniu pierwszego sezonu, niczym
nastolatka miałam ochotę zawiesić nad łóżkiem plakat Jude’a Lawa w papieskiej
piusce. Czołówka pierwszego sezonu jest obłędna!

6
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6. „Euforia” – poetyckie studium upadku albo postania z popiołów (bo drugi
sezon nadal w produkcji). Popkulturowy shake w poetyce MTV okraszony młodzieżowymi problemami wszelkiej maści. Łyżkami można jeść.
7. „Stranger Things” (3. sezon) – ten serial już od pierwszego sezonu pękał w
szwach od nawiązań do popkultury, filmów i muzyki lat 80. Jednak trzeci sezon
to wręcz erupcja easter eggów, czyli mniej lub bardziej ukrytych kulturowych
odniesień i znaczeń. Dla mnie to powrót do arkadii dzieciństwa lat 80.

8

8. „Wielkie kłamstewka” – najlepsza ścieżka dźwiękowa, warto zobaczyć
tylko po to, żeby usłyszeć. Babski serial nie tylko dla kobiet, z rewelacyjną obsadą. Na ekranie Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, mistrzowsko
drażniąca Meryl Streep plus zaskakujący Alexander Skarsgård w roli damskiego
boksera.

9

9. „Opowieść podręcznej” – serial ku przestrodze. Mimo że trzeci sezon był
najsłabszym, nie umiem oprzeć się przekonaniu, że ta utopijna wizja świata,
w którym płodne kobiety uczyniono surogatkami rodzin mężczyzn z kręgu
władzy, a wszelkie nieposłuszeństwo karane jest w okrutny sposób, to całkiem
prawdopodobny scenariusz, zwłaszcza w naszym kraju.

10

10. „Wiedźmin” – największy zawód ubiegłego roku. Chybiona obsada, rozczarowujące efekty specjalne, polityczna poprawność w postaciach tabunów
czarnoskórych aktorów, a słowiańszczyzny tyle co kot napłakał. Bliżej mu do
„Xeny: Wojowniczej księżniczki” niż do „Gry o tron”. HBO – NETFLIX 1:0.
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk
* zjawisko kompulsywnego oglądania seriali, charakteryzujące się oglądaniem po kilka odcinków
serialu z rzędu, z wykorzystaniem nośników pamięci lub online.
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rybie oko

„Cukrowa”

– sztuka pełna smaku…
MALEŃKA PRACOWANIA PRZY ULICY MOŚCICKIEGO W RYBNIKU,
ZARAZ NAPRZECIW ZABYTKOWEJ KOPALNI IGNACY… W ŚRODKU
OD ŚWITU PALI SIĘ ŚWIATŁO. WCHODZĘ, UDERZA MNIE UNOSZĄCY
SIĘ W POWIETRZU SŁODKAWY ZAPACH ŚWIEŻO WYPIEKANEGO
BISZKOPTU, A ZA LADĄ – POCHYLONA NAD MASĄ CUKROWĄ –
SIEDZI FILIGRANOWA DZIEWCZYNA I W SKUPIENIU RZEŹBI FIGURKĘ
NAJBARDZIEJ DEPRESYJNEGO OSŁA ŚWIATA…

„Cukrowa” tworzy torty artystyczne
od czterech lat. W tę słodką nazwę
swe serce i talent wkłada Kasia Jerzak.
Pierwsze kroki stawiała w domu,
szlifując swój warsztat na kubkach
smakowych rodziny i znajomych.
To właśnie na ich opiniach budowała swoje doświadczenie, stopniowo
rozwijając umiejętności na profesjonalnych kursach cukierniczych. Torty
zawsze tworzyła sama, począwszy od
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wymieszania składników na biszkopt
czy krem, a skończywszy na wyrzeźbieniu cukrowych figurek. Z biegiem
lat z jej pracowni zaczęły wyjeżdżać
małe dzieła sztuki, które ujmowały nie
tylko smakiem, ale przede wszystkim
wyglądem: od klasycznych, eleganckich, minimalistycznie zdobionych, aż
po bogato zdobione bajecznie piękne
torty rodem z bajek Walta Disneya czy
też z fabryki łakoci Willy’ego Wonki.

Pod cukrową kołderką potrafiła zaczarować najbardziej obłędne smaki:
mus z białej czekolady z malinami,
czarną porzeczkę z truflą i kawą czy
słony karmel z orzechami. Za każdym
tortem stała nie tylko wyjątkowa
okazja, ale też wyjątkowy człowiek,
któremu „Cukrowa Kasia” poświęcała
za każdym razem nie tylko czas, ale
też całą swoją uwagę i serce. Mimo że
była w stanie wykonać każdy wymarzony tort, najbardziej lubiła te momenty, kiedy dawano jej wolną rękę,
a ona mogła puścić wodze fantazji.
Maleńka pracowania przy ulicy Mo-

ścickiego w Rybniku, zaraz naprzeciw
Zabytkowej Kopalni Ignacy.
W środku od świtu pali się światło.
Dziś na torcie królują przyjaciele
Krzysia – Kubuś, Tygrys i Kłapouchy.
A mnie pozostaje tylko mieć cichą nadzieję, że wkrótce znowu będę mogła
usiąść przed „Cukrową” z filiżanką
aromatycznej kawy i rozkoszując się
pysznym monodeserem, podziwiać
zachód słońca na tle Ignacego…
Tekst: Ania Papierok
Zdjęcia: Kasia Jerzak i Ania Papierok
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mąciwoda

Rozmowa z księżycem

fragmenty

EPIZOD II
Wróciła świadomość.
To tak, jakbyś obudził się w środku nocy i miał oczy zamknięte. Wiesz, że jesteś, tylko tyle. Możesz sobie wtedy przypominać sen bo on jest gdzieś w pobliżu. Tkwi
gdzieś między głową a poduszką. Możesz sobie wtedy
wybierać niektóre fragmenty i rozwijać po swojemu.
Oczy masz zamknięte, powieki są ciężkie ale organizm
już nie śpi. Słyszysz odgłosy świata ale tak naprawdę
jeszcze śnisz. Myśli zaczynają się nakładać. Jakieś epizody wczorajszego dnia łączą się z sennymi wizjami
i tworzą nową rzeczywistość.
Odgłosy budzącego się wraz z tobą świata mieszają się
i nakładają na senne obrazy. Przypadkowy dialog sąsiadów za oknem wydaje ci się za głośny i zaczyna drażnić.
Ale co ją ci będę o tym mówił? Wiesz to lepiej ode mnie.
Już nie potrafisz zmusić się na małą drzemkę przed
spuszczeniem nóg na podłogę i zagłębieniem się w kolejną codzienność ale wszystkie zmysły zaczynają swoją
codzienną pracę. Zaczynasz odbierać zapachy. Tak się
właśnie stało. Powieki jeszcze nie chciały się otworzyć
a mózg buntował się przed wstaniem z tapczanu.
Leżałem tak bez ruchu i zacząłem się zastanawiać gdzie
jestem.
Zapachy, które do mnie docierały nie pochodziły z mojego domu. Były jednocześnie obce i znajome, dziwne
uczucie.
Jednak gdzieś w zakamarkach mózgu zaświeciło się nikłe światełko.
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Dziwnie znajomy odór kocich odchodów pomieszany
ze stęchlizną dawno nie wietrzonego mieszkania powoli naprowadzał mnie na właściwe tory.
To był zapach dzieciństwa, starych mebli, dwóch kotów
i kruka ze złamanym skrzydłem, którego ciotka znalazła w ogrodzie i przygarnęła.
Nie wierzyłem.
Zaraz się obudzę na znajomym tapczanie, otworzę oczy
i zobaczę starą komodę z poukładanymi, błyszczącymi
mosiądzami, które moja babcia przywiozła z Kresów
a nad nią, na ścianie powieszonych kilka zdjęć przypominających dawną, przedwojenną świetność rodu. Jedyne pamiątki, świat który odszedł i jednocześnie tkwił
głęboko w każdym zakamarku nowego krakowskiego
mieszkania. Babcia potrafiła opowiadać, wystarczyła
jakaś chwila, spojrzenie na wiszące zdjęcie, które jej się
kojarzyło z czasami młodości i wtedy snuła opowieść
jak to wtedy było pięknie.
Jedno ze zdjęć pokazywało trzech panów ze strzelbami
na tle lasu. Podobno z polowania w lasach, które kiedyś
do nich należały.
Człowiek ma w sobie jakieś miejsce w duszy, w którym
zbierają się na pozór błahe wspomnienia ale wystarczy
ułamek sekundy, jakiś zewnętrzny bodziec który potrafi uruchomić tą zawartość i wtedy przenosisz się do
czasów, kiedy jeszcze wszyscy żyli i byli na wyciągnięcie ręki. Można było wtedy czerpać garściami z ich opowieści ale kto ich wtedy słuchał. Mieliśmy sto tysięcy
ważniejszych spraw na głowie.

Maciej Ossian Kozakiewicz – artysta malarz, grafik,
projektant okładek do płyt i ilustrator książek.
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2020 = Leopold Tyrmand
Rozpoczynamy rok Leopolda Tyrmanda. W 2020 r. przypada setna rocznica
urodzin i 35. rocznica śmierci pisarza. Idealny czas na uzupełnienie braków
czytelniczych. Może w lutym przeczytacie choć jedną książkę Tyrmanda lub
o Tyrmandzie?
Dla fanów muzyki – „U brzegów jazzu” (1957), książka miłośnika jazzu o swojej największej muzycznej fascynacji. Opracowanie pełne pasji. Nie liczcie na
leksykon.
Dla fanów krótkiej formy – zbiór opowiadań „Gorzki smak czekolady Lucullus
i inne opowiadania” (1957).
Dla miłośników powieści kryminalnych – „Zły” (1955). Legendarna powieść,
jeden z PRL-owskich bestsellerów.
Dla miłośników biografii – „Zły Tyrmand” (2013) Mariusza Urbanka. O Leopoldzie Tyrmandzie opowiedzieli autorowi Ci, którzy go znali, m.in. Stefan Kisielewski czy Agnieszka Osiecka.
Dla wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się, jak wyglądało życie inteligenta
w PRL, ale boją się zapytać – „Dziennik 1954”.
Mam nadzieję, że będzie to równie interesujący kulturalnie rok jak Rok Krzysztofa Komedy – czego sobie i Wam życzę.
Il. Karol Banach
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Lutowe koncerty:

Fot. Vishnu R

1 lutego / Misia Furtak / Kinoteatr „Rialto” w Katowicach
7 lutego / Ilusion / DK „Wiatrak” w Zabrzu
14 lutego / Ralph Kaminski / Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
21 lutego / Ania Rusowicz / „Zet Pe Te” w Krakowie
21 lutego / Strachy na Lachy / DK „Wiatrak” w Zabrzu
21 i 22 lutego / Kult / Klub „Stodoła” w Warszawie
23 lutego / Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis / NOSPR Katowice
Od 24 lutego do 1 marca / LOTOS Jazz Festival 22. Bielska Zadymka Jazzowa /
BZD zabrzmi nie tylko w Bielsku-Białej. Koncerty i wydarzenia towarzyszące w ramach festiwalu odbędą się również w Katowicach, Zabrzu i w górskim schronisku.
Szczególnie warte polecenia wydarzenia:
29 lutego / Mitch&Mitch / Schronisko PTTK na Szyndzielni
29 lutego / „EABS plays Sun Ra cosmic songbook” / Kopalnia Guido w Zabrzu, na
poziomie -320
Marlena Kolarczyk

25

27

LITERATURA spotkanie/warsztat

1.02 sobota

12.02 środa

Silnik Poezji. „Śpiew Poziomki” – premiera spektaklu poetycko-teatralnego opartego na
wierszach poetów skupiających się wokół rybnickiego kwartalnika „Wytrych” wzbogacony
animacjami filmowymi, parateatralną narracją i piękną muzyką.
DKB, g. 18:30, bilet: 10zł.
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki: „Fima” Amos Oz. Historia Fimy, izraelskiego
intelektualisty zagubionego w labiryncie własnego losu, rozgrywa się gdzieś pomiędzy
tym, co wieczne i wzniosłe, a tym, co ulotne i trywialnie codzienne. Wędrówka po zaułkach
zimowej Jerozolimy – niespokojnego, pobrzmiewającego echem dawnych wieków „Świętego miasta”, prowokuje pytanie o sprawy najważniejsze.
PiMBP, g. 17:00, wstęp wolny.
Poezja seniorów. Wiesława Kondziołka z tomikiem „Z głębi serca i duszy”.
halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.
Spotkania z książeczką. Zajęcia czytelniczo-animacyjne z elementami biblioterapii dla
najmłodszych czytelników (wiek: 0-3) wraz z rodzicami.
Filia nr 4 PiMBP, g. 10:30, wstęp wolny.

13.02 czwartek

14.02 piątek

Bajkowe czytanie. Niedobczycka biblioteka i reWITA dla małego czytelnika – takie hasło
prześwieca zajęciom czytelniczym dla najmłodszych (wiek: 1,5-3). Obowiązują zapisy
tel. 32 425 70 20, e-mail: filia10@biblioteka.rybnik.pl.
Filia nr 10 PiMBP, g. 10:00, wstęp wolny.
Wolna Inicjatywa Artystyczna „Wytrych”. Wernisaż Sylwii Dwornickiej połączony
z 3. urodzinami Wytrycha (2017 - 2020). Formuła spotkania jest otwarta na prezentację
własnej twórczości. halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.
Od deski do deski. Zajęcia czytelnicze są przeznaczone dla dzieci (wiek: 3-5).
Obowiązują zapisy w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży.
PiMBP, g. 11:00, wstęp wolny.

15.02 sobota

18.02 wtorek

22.02 sobota

24.02 poniedziałek
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Spotkanie z autorami książki „Szlakami zabytków techniki ROW”. Spotkanie
z pomysłodawcami książki, która powstała z inicjatywy Fundacji Kopalń Zlikwidowanych
w Rybnickim Okręgu Przemysłowym.
halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.
Małgorzata i Michał Kuźmińscy – spotkanie autorskie. Autorzy serii powieści etnokryminalnych o parze nieszablonowych śledczych: antropolożce kulturowej Ance Serafin
i dziennikarzu Sebastianie Strzygoniu.
PiMBP, g. 18:00, wstęp wolny.
Czytanie na dywanie. Zajęcia czytelnicze dla dzieci (wiek: 0-2). Obowiązują zapisy
w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży.
PiMBP, g. 11:00, wstęp wolny.
„Rybnik przeszły, mniej znany”. Promocja najnowszej książki Michała Palicy dokumentującego historię miasta m.in. w oparciu o rozmowy z jego mieszkańcami.
halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.
Czytanie na dywanie. Zajęcia czytelnicze dla dzieci (wiek: 0-2). Obowiązują zapisy
w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży. PiMBP, g. 11:00, wstęp wolny.

LITERATURA spotkanie/warsztat
Bajkowe czytanie. Niedobczycka biblioteka i reWITA dla małego czytelnika – takie hasło
prześwieca zajęciom czytelniczym dla najmłodszych (wiek: 1,5-3). Obowiązują zapisy
tel. 32 425 70 20, e-mail: filia10@biblioteka.rybnik.pl.
Filia nr 10 PiMBP, g. 10:00, wstęp wolny.
27.02 czwartek

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki: „Święta Rito od rzeczy niemożliwych” Marta
Fox. Matka. Pisarka. Najmniej żona. Córka Ludwiki i wnuczka Marianny. Poetka. Przyjaciółka. Do tej pory autorka kreująca światy bohaterów swoich książek, teraz - opowiadająca o swoich prywatnych światach. Jaką tajemnicę skrywało jej dzieciństwo? Ile razy
zmieniała nazwisko? Jakie relacje łączą ja z córkami? Kogo kochała i kocha?
Marta Fox nareszcie mówi o swoim życiu, tworząc wizerunek kobiety po przejściach,
szukającej ratunku w modlitwach do Świętej Rity od Rzeczy Niemożliwych i w pisaniu.
Filia nr 2 PiMBP, g. 16:00, wstęp wolny.

FILM premiery/dkf-y/przeglądy
Kino Seniora. TZR, g. 13:00, bilety: 10 zł.

3.02 poniedziałek

DKF Ekran. „Supernova”. Trzech mężczyzn, jedno miejsce, jeden dzień i jedno zdarzenie,
które zmieni ich losy. Oto polityk, który chce wygrać wybory; policjant, pragnący dotrwać
spokojnie do emerytury; mieszkaniec polskiej wsi, który ma rodzinę na utrzymaniu.
Nieszczęśliwy wypadek pociąga za sobą lawinę konsekwencji. Ludzie postawieni w
sytuacji granicznej – a także widzowie – staną przed pytaniem o rolę przypadku
i przeznaczenia w życiu każdego z nas. Reżyseria: Bartosz Kruhli.
TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.
Kino Seniora. TZR, g. 13:00, bilety: 10 zł.

10.02 poniedziałek

DKF Ekran. „Poznajmy się jeszcze raz”. Zagubiony w świecie nowych technologii,
wzdychający do telefonów stacjonarnych, papierowych książek i wąsów rysownik
komiksów Victor (Daniel Auteuil), nieoczekiwanie dostaje propozycję nietypowej podróży
w czasie. Mężczyzna przyjmuje ją tym chętniej, że jego małżeństwo się sypie, a żona
Marianne (Fanny Ardant) w niczym nie przypomina cudownej dziewczyny, w której kiedyś
się zadurzył. Wybiera więc lata 70., by znów móc wejść do baru „Belle Epoque”, bezkarnie
zapalić papierosa przy stoliku i z drżącym sercem czekać, aż w drzwiach pojawi się
rudowłosa, seksowna, niezależna Marianne. Reżyser: Nicolas Bedos.
TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.
Kino Seniora. TZR, g. 13:00, bilety: 10 zł.

17.02 poniedziałek

DKF Ekran. „Psy 3. W imię zasad”. Po 25 latach odsiadki Franz Maurer wkracza w nową
Polskę, gdzie nic nie jest takie, jak zapamiętał. Wkrótce ponownie spotyka Nowego.
Reżyseria: Władysław Pasikowski.
TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.

21.02 piątek

Plejada Fajnych Filmów. DKC, g. 19:00, wstęp wolny.
Kino Seniora. TZR, g. 13:00, bilety: 10 zł.

24.02 poniedziałek

DKF Ekran. „Jojo Rabbit”. Gdy niemiecki chłopiec znajduje młodą Żydówkę, którą ukrywa
na strychu samotnie wychowująca go matka, jego świat staje na głowie. Mając u boku
jedynie idiotycznego wymyślonego przyjaciela, którym jest nikt inny jak sam Adolf Hitler,
Jojo musi teraz stawić czoła swemu ślepemu nacjonalizmowi. Reżyseria: Taika Waitit.
TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.
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SZTUKA wystawa/wernisaż
Wystawa sztuki współczesnej z kolekcji Piotra Fajkisa. Wystawa potrwa do 10.02.
ZKI, wstęp wolny.
„Into the wild. Włóczykij z obiektywem”. Wystawa potrwa do 28.02.
ICK, wstęp wolny.
01.02 sobota

„Kocham zwierzęta, bo…”. IX edycja Konkursu fotograficznego przeznaczonego dla osób
od lat 16. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie do ICK maksymalnie dwóch
zdjęć w wersji papierowej oraz elektronicznej. Na prace czekamy do 5 czerwca. Bliższe
informacje i regulamin dostępny na www.ick.rybnik.pl.
ICK, wstęp wolny.

4.02 wtorek

Wystawa akwareli Miłosza Nosiadka. Wystawa potrwa do 29.02.
PiMBP, g. 18:00, wstęp wolny.

11.02 wtorek

„Jan Karwot i jego wizje. Dorobek twórczy artysty plastyka Jana Karwota”. Prezentacja
twórczości artysty w ramach „Rybnickiego Biennale: In memoriam”.
MUZEUM, g. 17:00, wstęp wolny.

SCENA spektakl/taniec/kabaret
2.02 niedziela

Teatralny Poranek Najnaja. „Kształty” – spektakl teatru tańca dla najmłodszych.
Spektakl dla dzieci powyżej 2 roku życia. DKC, g. 11:00, bilety:10 zł.
George Gershwin "Porgy and Bess". Retransmisja premiery sezonu z Metropolitan
Opera w Nowym Jorku. Losy czarnoskórych mieszkańców osiedla Catfish Row
w Charleston w Karolinie Południowej pełne są przemocy i dramatycznych zwrotów

4.02 wtorek

akcji. Piękna Bess, po aresztowaniu jej ukochanego Crowna, oddaje się pod opiekę
zakochanego w niej biednego kaleki Porgy’ego. Okaże się, że w imię miłości inwalida
zdolny jest i do zbrodni, i do największych poświęceń.
TZR, g. 17:30, bilety: 40 zł/do 3.02, 50 zł/w dniu spektaklu.
„Jesteśmy dorośli, prawie…”. Spektakl dla młodzieży szkolnej w wykonaniu Teatru
Supeł. TZR, g. 9.00, 11.00, 13.00.

5.02 środa

Wieczorynka Teatralna. Wyjątkowy wieczór bajkowych opowieści w wykonaniu młodych
aktorów lub zaproszonych gości, połączone z warsztatami plastycznymi.
DKB, g. 18:00, bilet: 10 zł/dziecko z opiekunem.
„Księżniczka Czardasza” operetka E. Kálmána. Jedna z najbardziej znanych
i uwielbianych operetek, przepełniona największymi hitami łączącymi czar wiedeńskich

7.02 piątek

salonów i węgierskich rytmów. Na scenie wystąpią wspaniali soliści międzynarodowych
scen operowych z towarzyszeniem znakomitej Orkiestry Teatru Muzycznego Arte
Creatura. DKB, g. 18:00, bilety: 50 zł/ulgowy, 60 zł/normalny.
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SCENA spektakl/taniec/kabaret
„(Nie)Brzydkie Kaczątko”. Spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru PRYM ART. Spektakl
o samotności, ale i o odnalezieniu własnej drogi, o odwadze i pięknej przemianie.
Brzydkie Kaczątko odrzucone przez swoich przyjaciół z podwórka, wyrusza w podróż,
9.02 niedziela

aby znaleźć swoje miejsce na ziemi. Podczas podróży wiele razy trafia na sytuację bez
wyjścia, ale okazuje się, że zawsze jest jakiś sposób na kłopoty. Autorskie piosenki,
wartko tocząca się akcja spektaklu, piękne kostiumy oraz barwna scenografia czynią ten
spektakl wyjątkowym, teatralnym widowiskiem z wartościowym morałem, który powinni
zapamiętać nie tylko najmłodsi widzowie. TZR, g. 16:00, bilety: 15 zł.
„Przygoda z ogrodnikiem”. Czarna komedia z udziałem gwiazd. Para aktorów - Państwo
Dzicy, po latach pracy w teatrze, porzucają ambicje i mizerne życie aktorów teatru
objazdowego. Zostają ekspertami od samodoskonalenia osobowości i jeżdżą po świecie

15.02 sobota

z szkoleniami motywacyjnymi. Kiedy są na szczycie kariery ich małżeństwo powoli się
rozpada. Występują: Anna Mucha, Agnieszka Włodarczyk, Katarzyna Cichopek/Anna Oberc,
Michał Sitarski, Bogdan Kalus/Sylwester Maciejewski, Artur Krajewski/Bartek Żukowski.
TZR, g. 16:00, 19:15, bilety: 70 zł - 120 zł.
Bajkowa niedziela. „Zakurzona Królewna” Teatr Pacynki z MDK Rybnik. Młodzi aktorzy
stworzyli niezwykłą opowieść o teatrze, sztuce, poszukiwaniu miłości i realizowaniu

16.02 niedziela

marzeń. Jest to historia pełna różnorodnych sytuacji, od dramatycznych po komiczne,
wręcz groteskowe. Spektakl w reżyserii Zofii Paszendy z muzyką Piotra Kotasa.
DKB, g. 16:00, bilety: 10zł.
STAND-UP Night. Robert Korólczyk, Marcin Zbigniew Wojciech, Ewa Błachnio i Tomasz

18.02 wtorek

Jachimek. Trzech mężczyzn i jedna wyjątkowa kobieta. Będzie śmiesznie i pikantnie. Tylko
dla widzów dorosłych. TZR, g. 20:00, bilety: 50 zł/balkon, 60 zł/parter.
Russian National Ballet Of Siberia – Krasnojarsk. Zespół wykonuje ponadczasowe
tańce, wśród nich prawdziwe perełki: ,,Moja Syberia”, „Krasnojarskie wesołe
melodie”, „Taniec Kozaków”, „W dół ulicy”, „Przy studni”, „Taniec męski” i wiele innych
entuzjastycznie odbieranych kompozycji. TZR, g. 19:00, bilety: 120 zł.

27.02 czwartek

Scena Dorosłego Widza. „Gehinom” Teatr SAFO. Spektakl powstał na bazie
szczątkowych informacji i kilku zdjęć. Jest wzruszającą historią o żydowskiej rodzinie
Ryba, która przed II Wojną Światową mieszkała w Rybniku. Okropieństwa wojny
wbrew pozorom nie stały się pretekstem do opowieści o śmierci, ale o życiu. Reżyseria:
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk. Spektakl dla widzów od 12 lat.
DKB, g. 19:00, bilety: 15 zł.

29.02 sobota

VII Ogólnopolski Festiwal Tańca Viverso. Regulamin i szczegółowe informacje na
stronie viverso.com.pl. TZR, g. 9:00, bilety: 5 zł.
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WARSZTATY, SPOTKANIA
1.02 sobota

Social Language Meeting. Spotkanie dla osób zainteresowanych niezobowiązującymi
rozmowami w obcych językach. Okazja do poznania kultury innych krajów.
halo!Rybnik, g. 14:00, wstęp wolny.

04.02 wtorek

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku: Janusz Trybus - „Bajkał - magia i tajemnice Morza
Syberii”. Klubokawiarnia Żółty Młynek, g. 19:00, wstęp wolny.

6.02 czwartek

Warsztalove. Zajęcia rękodzielnicze o tematyce walentynkowej z cyklu „Kopalnia Fantazji”.
Dla dzieci w wieku 5-12 lat (młodsi z opiekunami). Zapisy do 5.02.
ICK, g. 16:00, wstęp wolny.

7.02 piątek

Finał 17. „Pojedynku na słowa”. Gość specjalny: „Maciej Zakościelny Muzycznie”.
TZR, g. 12:00, wstęp wolny.
Jarmark staroci i rękodzieła. Impreza wystawienniczo-handlowa dla kolekcjonerów,
miłośników przedmiotów sztuki i dawnych wyrobów użytkowych oraz wytwórców
rękodzieła. Rybnicki Deptak, g. 8:00, wstęp wolny.

08.02 sobota

Spotkanie miłośników numizmatów. Cykl skierowany do wielbicieli monet, banknotów
i innych znaków pieniężnych. halo!Rybnik, g. 10:00, wstęp wolny.
BioBazar. Prezentacja ekologicznych produktów z Górnego Śląska. Spotkanie dla
wszystkich miłośników prowadzenia zdrowego trybu życia.
halo!Rybnik, g. 10:00, wstęp wolny.

11.02 wtorek

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku: Aleksander Fros - „Orkady na wietrze”.
Klubokawiarnia Żółty Młynek, g. 19:00, wstęp wolny.
Między nami fotografami. Warsztaty fotografii alternatywnej pod patronatem ZPAF Okręg
Śląski, prowadzą: Kamil Myszkowski i Krzysztof Szlapa. DKC, g. 10:00, bilety: 70 zł.

15.02 sobota

Social Language Meeting. Spotkanie dla osób zainteresowanych niezobowiązującymi
rozmowami w obcych językach. Okazja do poznania kultury innych krajów.
halo!Rybnik, g. 14:00, wstęp wolny.

18.02 wtorek

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku: Dawid Wacławczyk - „Gruzja - przygoda u stóp
Kaukazu”. Klubokawiarnia Żółty Młynek, g. 19:00, wstęp wolny.

19.02 środa

Wykład dra Jacka Kurka „Wracając do Krakowa cz. II (O magii miejsc)”.
PiMBP, g. 17:00, wstęp wolny.

20.02
poniedziałek

Ślonski sztwortek. „Ślonski jodło a warzyni po naszymu „. Koło Gospodyń Wiejskich
będzie gotować zwycięskie danie w konkursie Poznańska Perła. Spotkanie organizowane
przez przez Demokratyczną Unię Regionalistów Śląskich.
halo!Rybnik, wstęp wolny.
Rybnicki Festiwal Podróżników KARAWANA. Goście Karawany: Piotr Pustelnik,
Kamila Kielar, Krzysztof Story, Julia Zabrodzka i Bartek Kaftan, Artur Gorzelak, Marek
Kramarczyk, Karolina i Mieszko Stanisławscy, Piotr Maciejuk, Magdalena i Robert
Bauerowie, Jacek Matuszek. Festiwal potrwa do 1.03.
DKC, g. 13:00, bilety: 20 zł/ 1 dzień, 30 zł/ 2 dni.

29.02 sobota

Mali Tropiciele Wielkich Przygód. Twórcze i edukacyjne warsztaty dla dzieci, które służą
przekazywaniu wiadomości z szerokiego świata nauki i sztuki.
DKB, g. 16:00, bilety: 20zł.
Social Language Meeting. Spotkanie dla osób zainteresowanych niezobowiązującymi
rozmowami w obcych językach. Okazja do poznania kultury innych krajów.
halo!Rybnik, g. 14:00, wstęp wolny.
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MUZYKA koncert/impreza
2.02 niedziela

„Pod dachami Paryża...”. Koncert piosenki francuskiej w wykonaniu solistów i Grand
Orkiestry z Odessy. Dwugodzinne spotkanie z muzyką francuską, dające okazję do
wzruszeń i uśmiechu, jak to zwykle bywa pod dachami miasta zakochanych.
TZR, g. 18:00, bilety: 100 zł - 120 zł.

8.02 sobota

QUEEN SYMFONICZNIE. TZR, g. 16:00, 19:00, bilety: 109 zł - 129 zł.

9.02 niedziela

55.Vinyl Swap. Giełda płyt winylowych, kompaktowych, kaset, nut, książek o tematyce
muzycznej i sprzętu muzycznego. TZR, g. 9:00, wstęp wolny.

11.02 wtorek

Sławek Uniatowski koncert z zespołem The Best of! Wyjątkowy koncert z autorskimi
utworami Sławka Uniatowskiego oraz jego największych idoli: Zbyszka Wodeckiego,
Andrzeja Zauchy i Franka Sinatry. TZR, g. 18:00, bilety: 90 zł-110 zł.

13.02 czwartek

„4 x W”-czyli Walentynkowy Warsztat Walca Wiedeńskiego. Zajęcia nauki jednego
z najpiękniejszych tańców dla dorosłych. Mile widziane pary. Cena zawiera naukę tańca,
słodki poczęstunek. Zapisy do 13.02 pod nr tel. 32 42 13 755.
ICK, g. 18:00, bilety: 40 zł/para.
Ania Karwan. Trasa koncertowa „Wszystko”. TZR, g. 19:00, bilety: 89 zł.
Ralph Kamiński „Młodość”. DKC, g. 20:00, bilety: 69 zł.

14.02 piątek

Walentynkowy „Bal na Hoymie” z Warszawskim Combo Tanecznym.
ZKI, g. 19:00, bilety: 50 zł/ KSiDR, 60 zł/normalny.
Sztywny Pal Azji akustycznie. Legenda polskiej sceny rockowej w nowej odsłonie.
Zabrzmią największe przeboje zespołu w niebanalnych aranżacjach.
DKB, g. 19:00, bilety: 40 zł/ulgowy, 50 zł/normalny.

15.02 sobota

Technostatic vol.2 Pres. Rraph. Impreza z muzyką Techno. Gwiazdą wieczoru będzie
Rraph, który posiada wydawnictwa min. w Nachstorm Schallplatten oraz Gynoid Audio.
Jako support zagrają: Teshk, Catch_22, Mateusz Kapela, Matt Shiba.
Sub-Club, g. 22:00, bilety: 20 zł.

21.02 piątek

Koncert Marka Napiórkowskiego. Promocja płyty „Hipokamp”. Koncert w składzie:
Marek Napiórkowski – gitary, Jan Smoczyński – syntezatory / instr. klawiszowe, Paweł
Dobrowolski – perkusja, Samuel Torres - instr. perkusyjne.
TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł/ulgowe, 25 zł/normalne.
24.OFPA 2020. Finał oraz koncert Anny Wyszkoni. PGE, g. 17:00, bilety: 60 zł.

22.02 sobota

Plastic Fantastic Party. Potańcówka w stylu lat 80 i 90-tych. Muzyka serwowana przez
świetnego DJ-a, atrakcyjne nagrody w konkursach, pyszny catering i zabawa aż do 2.00.
DKB, g. 19:00, bilet: 75 zł/os, 150 zł/para.

23.02 niedziela

24.OFPA 2020. Koncert Laureatów oraz koncert Galowy: Robert Cichy & Goście.
Wystąpią: Ania Dąbrowska, Ania Rusowicz, Mrozu, Mariusz Lubomski, Philip Bracken.
TZR, g. 17:00, bilety: 70 zł/balkon, 80 zł/parter.

25.02 wtorek

Sławek Kusz z zespołem. Koncert z cyklu „Ignacy wieczorową porą”. Sławomir Kusz jest
autorem, kompozytorem i wykonawcą piosenek autorskich z kręgu piosenki literackiej.
ICK, g. 19:00, bilety: 10 zł.
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spis treści

adresy
DKC Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
ul. 1 Maja 91B, Rybnik, tel: 324216222, www.dkchwalowice.pl
ICK Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu
ul. Mościckiego 3, Rybnik, tel. 324331365, www.dkniewiadom.eu
ZKI Zabytkowa Kopalnia Ignacy
ul. Mościckiego 3, Rybnik tel. 324327499, www.dkniewiadom.eu
halo!Rybnik
ul. Sobieskiego 20, Rybnik, tel. 324392200, www.dkniewiadom.eu
DKB Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Plac Pokoju 1, Rybnik, tel. 324252016, www.dkboguszowice.pl
DKN Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach
ul. Barbary 23, Rybnik, tel. 324331065, www.dkniedobczyce.pl
TZR Teatr Ziemi Rybnickiej
Plac Teatralny 1, Rybnik, tel. 324222132, www.teatrziemirybnickiej.pl
MUZEUM Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18, Rybnik, tel. 324327460, www.muzeum.rybnik.pl
PGE Fundacja PGE Energia Ciepła
ul. Podmiejska, Rybnik, tel. 324210300, www.fundacjapgeenergiaciepla.pl
KKH Klub Kultury „Harcówka”
ul. Zakatek 19, Rybnik-Ligota, tel. 324234080, www.harcowkarck.pl
PiMBP Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa
ul. J. Szafranka 7, Rybnik, tel. 324223541
Filia nr 2 PiMBP Filia nr 2 – Maroko
ul. Zebrzydowicka 30, Rybnik, tel. 324225317
Filia nr 4 PiMBP Filia nr 4 – Piaski
ul. Za torem 3 B, Rybnik, tel. 324221320
Filia nr 10 PiMBP Filia nr 10
ul. Barbary 22 E, Rybnik, tel. 324257020
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spis treści
ceny minimalne:

puby/kluby/dyskoteki

piwo

kawa

napój 0%

posiłek

Ambrozja

tel. 796430555, ul. Korfantego 6, Rybnik

Art cafe

tel. 32 4227109, ul. Sobieskiego 11, 44-200 Rybnik

Bizon Pub & Restaurant

tel. 324414666, 505767777, ul. Korfantego 6, Rybnik

Cadillac Pub

tel. 883046612, 883046612, ul. Sobieskiego 14, Rybnik

Celtic pub

tel. 324237717, Rynek 8, Rybnik

Herbaciarnia White Monkey

tel. 536307064, ul. Kościuszki 62/1, Rybnik

Imperium

tel. 324227409, ul. Raciborska 9a, Rybnik

Klubokawiarnia Żółty Młynek

tel. 512237008, Św. Jana 2, Rybnik

od 5 zł
od 7 zł

od 4 zł
od 6 zł

od 7 zł

od 7 zł

Kawiarnia KAVI

tel. 327570898, Rynek 6 Rybnik

Kulturalny Club

tel. 507156313, Rynek 3, Rybnik

Lili Caffe

tel. 533625525 ul. Zamkowa 2/4, Rybnik

Sub-Club

tel. 501665973, Piłsudskiego 4, Rybnik

Sweet Home Silesia

tel. 503 849 719, ul. Sobieskiego 38, Rybnik

od 5,90 zł

od 6,90 zł

od 4 zł

od 7 zł

od 6 zł

od 6 zł

od 5 zł

od 4 zł

Tawerna

tel. 327395821, ul. Staszica 4, Rybnik

Klub SZEPTY

tel. 732778708, Rynek 5, Rybnik

Żelazna

tel. 324230340, ul. Kościelna 1, Rybnik
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