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BBycie Ślązakiem to piętno 
czy prestiż?
Różnie w różne dni o tym myślę 
(śmiech). Generalnie jest dobrze, ale 
wkurza mnie w Ślązakach kilka rzeczy 
i zawsze o tym głośno mówię. Ale 
ważne, żeby mieć punkt odniesienia. 
Podstawą w życiu jest posiadanie 
korzeni, nie tylko w sensie mentalnym 
czy takim stricte fizycznym, czyli 
rodzinnym, ale również metafizycz-
nym, do których można się odnieść, 
szczególnie jak uprawia się zawód ar-
tystyczny. Z jednej strony jest łatwiej, 
a z drugiej strony – jest to obciążenie. 
Czasem więc jest fajnie być Ślązakiem 
a czasem nie. Jestem za, a nawet prze-
ciw (śmiech).

Pana mama rzykała, żeby nie 
dostał się pan do szkoły aktorskiej. 
Czy na Śląsku dalej lepiej robić na 
grubie niż w teatrze? Czy coś się 
zmieniło w postrzeganiu twórców, 
artystów na przestrzeni lat?

Mama za każdym razem prosi mnie: 
nie godej już tego (śmiech). To się 
zmieniło. Myślę, że mamy na to 
wpływ również naszymi śląskimi 
spektaklami. Ludzie znają aktorów 
nie tylko ze sceny, ale też z ulicy, ze 
sklepu, z tramwaju i potem nie widzą 
na scenie ufoludka, który przyjechał 
z Warszawy  albo Sosnowca (śmiech), 
tylko naszego synka albo dziołcha, 
którzy są z tej ziemi i którzy mówią 
śląskim językiem. Wtedy taka matka 
albo ojciec pomyśli sobie no to może 
fajnie, że mój synek pójdzie do szkoły 
teatralnej zamiast robić na grubie czy 
nawet zostać prawnikiem. Może dora-
biam ideologię do tego, ale myślę że to 
istotne – my jesteśmy z ludu 
i mówimy o tym, że jesteśmy z ludu 
i z tym ludem się fraternizujemy.

Jak wyglądała młodość na Śląsku 
kiedyś, jak wygląda teraz?
Młodzi na Śląsku mają teraz dużo 
lepiej, bo warunki zmieniły się w całej 

dziesięć razy bardziej
Jesteśmy Europejczykami

JUŻ 4 MAJA W RYBNIKU PONOWNIE ZAGOŚCI SPEKTAKL „DRACH” 

NA PODSTAWIE NAGRADZANEJ POWIEŚCI SZCZEPANA TWARDOCHA. 

KOPRODUKCJA TEATRU ŚLĄSKIEGO IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH 

I TEATRU ZIEMI RYBNICKIEJ POD MECENATEM MIASTA RYBNIKA. Z REŻYSEREM 

SPEKTAKLU ROBERTEM TALARCZYKIEM ROZMAWIAMY O BYCIU ŚLĄZAKIEM, 

EUROPEJCZYKIEM, A PRZEDE WSZYSTKIM CZŁOWIEKIEM.

tarło
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Polsce, ale w związku z tym pojawił się 
pewien problem. Młodzi nie potrafią 
się do końca określić, czego chcą, mają 
wszystko w zasięgu ręki, podane na 
tacy. O nic nie walczą, bo nie są tej 
walki nauczeni. Dlatego mają kłopot 
ze zdobywaniem czegokolwiek, walką 
o siebie za  wszelką cenę, tak, jak 
myśmy to robili. Po prostu czekają na 
coś, a to samo nie przyjdzie. Maciek 
Pieprzyca opowiadał mi o pewnym 
znajomym filmowcu, który był fanta-
styczny na studiach i wszyscy wróżyli 
mu karierę na miarę Coppoli, a on 
nagle zniknął. Kiedy Maciek po jakimś 
czasie miał przegląd swoich filmów 
w pewnym małomiasteczkowym 
domu kultury, podchodzi do niego 
szef tamtejszego DKF-u i okazuje się, 
że to właśnie ten zaginiony następca 
Coppoli. Maciek zdziwiony pyta go: 
Stary co się stało, przecież ty miałeś 
takie filmy robić? A on mu odpowiada: 
No nikt do mnie nie zadzwonił. No 
i młodzież właśnie taka jest - nikt do 

nich nie dzwoni, więc nic nie robią. 
Oczywiście nie dotyczy to wszystkich, 
ale w moim odczuciu to problem 
pokoleniowy.

Co Pan myśli o panującej aktualnie 
modzie na Śląsk?
To fantastyczne, że nie wstydzimy się 
godać i że godanie jest trendy. Ta moda 
musi być jednak mądrze podsycana, 
inaczej wymrze, nie wystarczy wyda-
nie kilku książek i zaprojektowanie 
serii t-shirtów. Trzeba skodyfikować 
język śląski i zacząć nauczać go 
w szkołach. 

Pana spektakle są niczym lustro, 
w którym Ślązacy się przeglądają. 
Co w nich ujrzą?
Mamy ogromną potrzebę poznania 
swojej historii i przerobienia pewnych, 
czasami kontrowersyjnych, tematów. 
Robię to od wielu lat. Ze wszystkich 
moich śląskich spektakli w „Drachu” 
jest najwięcej kontrowersji, ale dlatego, 

fot. Wacław Troszka
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że tak to opisał Szczepan Twardoch. Te 
ludziki, które się pojawiają w powieści, 
które wciąż powtarzają te same błędy 
– nad nimi wisi jakieś fatum i są często 
tacy niefajni, ale dlatego, że są ludźmi. 
Najwyższy czas tak właśnie rozmawiać 
o Ślązakach – że są ludźmi. Mówmy 
o ludziach, którzy są Ślązakami, a nie 
o Ślązakach którzy są przy okazji 
ludźmi, więc to jest najistotniejsze, by 
przestać na nas patrzeć z perspektywy 
tego plemienia, tylko z perspektywy 
dalszej, z perspektywy gwiazd. Jeste-
śmy przecież takimi samymi ludźmi 
jak na przykład mieszkańcy Brazylii 
czy Kamczatki. Ślązakami jesteśmy 
przy okazji. Mamy kilka cech fajnych, 
a kilka niefajnych, jakieś przyzwycza-
jenia i po prostu jakąś swoją melodię. 
Natomiast przede wszystkim jesteśmy 

ludźmi i o tym opowiadajmy, bo nie 
mamy się czego wstydzić. Jesteśmy 
Europejczykami dziesięć razy bardziej 
niż reszta Polski, bo u nas ta Europa 
była od dawna. Wystarczy spojrzeć 
na konflikt pomiędzy Korfantym 
a Piłsudskim. Korfanty, który był 
posłem Reichstagu, znał kilka języków, 
znał Europę od podszewki i Piłsudski, 
który miał zupełnie inne spojrzenie na 
świat i Polskę, bo miał dużo mniejszą 
perspektywę.

Pierwotnie zamiast „Dracha” miał 
być spektakl o Juliuszu Rogerze?
Tak miało być na początku. Juliusz 
Roger był wpisany w historię Rybnika, 
ale mieliśmy obawy czy jego histo-
ria odpowiednio by rezonowała. Po 
kilkugodzinnych rozmowach na ten 

fot. Wacław Troszka

tarło
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temat z Urzędem Miasta, nagle padł 
pomysł, a może by jednak zrobić spek-
takl na podstawie książki Szczepana 
Twardocha. To była muzyka dla moich 
uszu, gdyż Teatr Śląski przymierzał 
się już od jakiegoś czasu do zrobienia 
„Dracha”.

Co sprawiło najwięcej problemów, 
podczas pracy nad „Drachem”?
Narracja i czas powieści, jej nielinear-
ność. By zachować koncept, że wszyst-
ko dzieje się w tym samym czasie. 
W literaturze mimo wszystko łatwiej 
to pokazać, niż na scenie. Właśnie to 
też widzom sprawiało największą trud-
ność, połapać się w tej narracji.

Gdybym nie był Robertem Talar-
czykiem – aktorem, reżyserem, 
dyrektorem – byłbym…
Górnikiem na kopalni „Wujek”, 

pewnie już na emeryturze (śmiech). 
Swego czasu spotkałem kolegę z pod-
stawówki, który od pięciu lat był już 
emerytowanym górnikiem. Zapytał 
mnie, co ja porabiam i gdy usłyszał, 
że pracuję w teatrze, postanowił 
zaprosić mnie na piwo i nawet mi je 
postawić, bo myślał, że z racji bycia 
artystą pewnie mnie nie stać.

Jakie jest Pana marzenie zawodowe?
By publiczność trwała nadal przy 
Teatrze Śląskim. Chcę także zrobić 
spektakl na podstawie cudownej 
powieści „Utopek” Leszka Libery. 
Noi żeby zrobić duży, biograficzny 
spektakl o Korfantym.

I tego Panu życzymy.

 Rozmawiała 
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk

fot. Wacław Troszka
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G
– to brzmi modnie

Śląsk

Gryfnie ma swój początek we wrześniu 
2011 roku, kiedy Klaudia i Krzysztof 
dopiero co skończyli studia. On, z racji 
swojego fachu, od razu znalazł pracę. 
Z nią było trudniej. Klaudia wiedziała, 
że na pewno chce robić coś związanego 
z jej wykształceniem, wymyślili więc, 
że będą promować region, a najbardziej 
godkę śląską. Marzyli, by Śląsk został 
odkryty na nowo, wraz z jego mową, 
zawiłą historią i tradycją. By nikt nie 
musiał się wstydzić tego, że jest Śląza-
kiem, a wręcz przeciwnie – czuł dumę 
ze swoich korzeni, by młodzi nie bali 
się godać po śląsku, chcieli tu mieszkać 
i pracować. Świat poszedł do przodu, 
a oni musieli się do niego dopasować. 
Zmianie musiała ulec forma przekazu, 
by młodzi otrzymali „śląskość” w przy-
stępnym i nowoczesnym designie. Nie 
chcieli też ignorować starszego pokole-
nia, któremu warto było przypomnieć, 
jak to było za bajtla. Zaczęli od profilu 
na Facebook’u, gdzie umieszczali ilu-

stracje ze śląskimi słowami. Z czasem 
przyszła kolej na stronę internetową 
i dłuższe teksty dotyczące kuchni 
regionalnej, zwyczajów dorocznych, 
wydarzeń dziejących się na Śląsku. 
Oczywiście wszystko było pisane 
po naszymu. Potem zdecydowali, że 
wyprodukują kilka fajnych prezentów, 
bo zawsze, gdy jechali w gości, chcieli 
podarować coś ze swojego regionu. 
Zaczęło się od kartki „Jo Ci przaja”, po-
tem była „tasza na maszkety”, koszulki 
„gryfny karlus” i wiele innych. Klaudia 
uczyła się biznesu i regionu odkąd 
nauczyła się chodzić i godać, bo w jej 
domu zawsze się godało. Jej rodzice 
mieli gospodarstwo ogrodnicze, więc 
jako kilkuletnia dziewczynka stała na 
giełdzie kwiatowej w Tychach i sprze-
dawała goździki po 10 000 zł, godając 
przy tym z klientami. Dlatego teraz 
w sklepach Gryfnie w Katowicach, 
Gliwicach i Rybniku godka śląska jest 
standardem obsługi klienta. 

ONA TO HANYSKA Z PSZCZYNY, ON – GOROL Z KRAKOWA. ONA 

JEST PO ETNOLOGII, ON – PO INFORMATYCE, ONA ZAKOCHAŁA SIĘ 

W ŚLĄSKIEJ GODCE, ON – W PROGRAMOWANIU I PROJEKTOWANIU. 

KIEDY KLAUDIA I KRZYSZTOF ROKSELA PO STUDIACH PLANOWALI, 

CZYM ZAJMĄ SIĘ W PRZYSZŁOŚCI, NAWET NIE PRZYPUSZCZALI, 

ŻE Z ICH PASJI NARODZI SIĘ NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNA 

ŚLĄSKA MARKA.

na haczyku
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Sklep w Rybniku postanowili otworzyć, 
bo bardzo przypomina im Pszczynę, 
czyli miasto, w którym urodziła się 
Klaudia i w którym mieszkają 
z Krzysztofem. Widzą, że rybniczanie 
kochają swoje miasto, są z niego dumni 
i pokazują to często. Widzą, że ludzie 
potrzebują tutaj wyrazić, skąd są. Nie 
wstydzą się tego. Poza tym, ich zda-
niem, jest tu jakoś tak przytulnie, ale 
przede wszystkim dużo ludzi godo tutaj 
po śląsku, a Rokselowie, kiedy słyszą 
śląski, to czują w tym coś naprawdę 
dobrego i swojskiego – rodzinę i dom. 
To tak silne, że gdy Klaudia obsłu-
guje klienta, który godo, to – choć go 
nie zna – czuje, że mają ze sobą wiele 
wspólnego. Śląskość jednak jest dla niej 
nie tylko swobodnym używaniem cha-
rakterystycznej mowy lecz także stylem 
życia, przestrzeganiem tych wszystkich 
zwyczajów dorocznych, rodzinnych, 
jest trudem związanym z wychowa-
niem dzieci i przekazaniem im tego, 
co odziedziczyli po swoich przodkach. 
Tym, że w Poniedziałek Wielkanocny 
chodzi z tatą i wtyka w cztery strony 
świata krzyżyki z palmy wielkanocnej, 
odmawiając modlitwę, ale też z faktem, 
że może iść pojeździć na kołach ze 
swoimi bajtlami po pszczyńskim parku 
i cieszyć się życiem. Śląskość to walka, 
by wśród zalewu kultury masowej 
ukochanej kultury nie zatracić. 

Po ośmiu latach, zespół Gryfnie rozrósł 
się do kilkunastu osób,którzy zajmu-
ją się różnymi obszarami realizacji 
projektu. 

Jest ilustratorka, która wspaniale od-
daje śląską godkę poprzez projekty na 
produktach, fotograf, który czuje Śląsk 
i poprzez zdjęcia potrafi go wyrazić, 
kierowniczka produkcji, decydująca, co 
wyprodukować i gdzie. Są kierownicy 
sklepów i sztab ludzi, którzy zajmują 
się obsługą klienta. W ciągu ośmiu 
lat zmieniło się również nastawienie 
samych Ślązaków do Śląska. Serce 
rośnie, kiedy widzą, że coraz więcej 
dzieci może nie godo po śląsku, ale jest 
zachęcana przez rodziców i nauczycieli 
do tego, by poznawać region. Dlaczego? 
Ponieważ jeśli znamy Śląsk, znamy 
swoje korzenie i wiemy, po co żyjemy. 
Jest nam po prostu łatwiej, kiedy po-
siadamy tako tasza na maszkety, pełną 
niezwykłej wiedzy i doświadczeń. Śląsk 
stał się modny, a póki istnieje Gryfnie, 
ta moda nie przeminie.

 Katarzyna Chwałek-Bednarczyk

na haczyku

przydatne informacje

Gryfnie
ul. Sobieskiego 36, Rybnik
https://www.facebook.com/gryfnie/
www.gryfnie.com
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Łowisko

w Domu Kultury 
w Rybniku-Boguszowicach 

ZZespoły takie jak Teatr Supeł, Teatr 
Supełek, Teatr FIK-MIK, dwie grupy 
Małych Form Teatralnych – a od 
zeszłego roku także Teatr Korzeni, 
stworzony specjalnie z myślą 
o dorosłych – stały się sztandarową 
wizytówką w dziedzinie kultury 
i edukacji nie tylko w Rybniku.  
Spektakle Domu Kultury, niejedno-
krotnie nagradzane na wielu ogól-

nopolskich festiwalach, rozkwitają 
pod okiem reżyserki Izabeli Karwot, 
która stworzyła także Teatr Rondo, 
Teatr Guziczek i Teatr TARA-BUM, 
działające w Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej. Swoimi zespołami kieruje tu 
także Anna Literacka, a od zeszłego 
roku do grona teatralnych edukato-
rów dołączyli Mariola Rodzik-Zie-
miańska i Marian Lech Bednarek. 

Teatralny
kalejdoskop

DOM KULTURY W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH OD WIELU LAT JEST DOMEM 

TEATRU, W KTÓRYM DZIAŁA BARDZO AKTYWNA GRUPA ARTYSTÓW  

W KAŻDYM WIEKU. POWSTAJĄ TUTAJ BARWNE I PEŁNE ARTYSTYCZNEGO 

POLOTU, PROFESJONALNE SPEKTAKLE, STWARZAJĄCE SZEROKI WACHLARZ 

MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH. 

ORGANIZOWANE SĄ TEATRALNE LETNIE OBOZY. 

fot. Sebastian Góra
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Świat spektakli przy ośrodku swoim 
aktorskim doświadczeniem wspierają 
Zofia Paszenda i Michał Sabat, sceno-
graficznym – Barbara Wójcik-Wik-
torowicz, muzycznym zaś – Tomasz 
Manderla. W ruchu scenicznym 
grupom teatralnym towarzyszy Sabina 
Dyla-Grad. 

Boguszowicki Dom Kultury to 
wyjątkowa przestrzeń artystyczna, 
która swoim ciepłem ogrzewa wielo-
pokoleniową społeczność. Spotykają 
się tutaj całe rodziny, by wspólnie 
przeżywać teatralne uniesienia, 
niejednokrotnie będąc świadkami 
pierwszych kroków na scenie swoich 
pociech czy czerpiąc doświadczenie 
z obserwacji dorosłych. Stres zostaje 
za kurtyną, a na scenie pozostaje już 
tylko radość i spełnienie. Towarzy-
szy temu zarówno edukacja rozbu-
dzająca wrażliwość i wyobraźnię, 
jak i wsparcie w rozwoju osobistym, 
przede wszystkimi artystycznym, 
oraz świetna zabawa w rodzinnej 
i przyjacielskiej atmosferze.
Instytucja ta, to również stałe 
zajęcia, które prowadzą wyjątkowi 
instruktorzy w wielu dziedzinach. 
Sztuki plastyczne: rysunek i ma-
larstwo – Elwira Zembrzuska, 
rzeźba – Janusz Kurtek, rękodzieło 
– Agnieszka Stuchlik i Aleksandra 
Zawadzka. Taniec – Magdalena 
Starzec i Paulina Kotowska. Muzyka 
– Karol Husak, Tomasz Manderla i 
Mirela Szutka. Hobby – Katarzyna 
Zmorek i Wiesław Miłkowski. Dom 
Kultury słynie z cyklicznych imprez 
dla dzieci, np. „Bajkowej Niedzieli”, 
„Teatralnej Wieczorynki” czy „Ma-

łych Tropicieli Wielkich Przygód”, 
które na stałe weszły do kalendarza 
rybnickich rodzin. Nie zapomniano 
o młodzieży i dorosłych, dla których 
powstały wyjątkowo interesują-
ce cykle, m.in. „Scena Dorosłego 
Widza”, „Silnik Poezji”, „Spotkania 
z Winylem” oraz „Teraz Muzyka” 
(koncerty w stylu alternatywnym). 
Odbywają się tu festiwale: Festiwal 
Piosenki „Marzeniogranie”, Rejo-
nowy Festiwal Słowa, „Roztańczone 
Pantofelki” i „Na Dwie i Cztery 
Nogi” oraz Ogólnopolski Dziecię-
cy Festiwal Teatralny „Przestrzeń 
Wyobraźni” realizowany w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej. Apetyt na inspiru-
jące wydarzenia kulturalne w Domu 
Kultury rośnie i już w 2020 powsta-
nie Festiwal Teatralny dla młodzieży 
i dorosłych. 

Artystyczna pasja rozkwita w Bo-
guszowicach, co udowadnia od lat 
goszczący tu ogólnopolski program 
TEATR POLSKA oraz wieloletnia 
dobra współpraca z placówkami 
oświatowymi, która owocuje wspól-
nie realizowanymi spektaklami oraz 
Festiwalem Małych Form Teatral-
nych „Legendy Polskie”. To dobre 
miejsce na mapie Rybnika – wspiera-
jące w rozwoju, promujące artystycz-
ne talenty i wybitne uzdolnienia. 
Dom Kultury swoimi działaniami 
wspiera imprezy miejskie i lokalne, 
pobudzając tym samym mieszkań-
ców naszego miasta do twórczości 
i delektowania się sztuką. Zamy-
słem pracy teatralnej Domu Kultury 
w Rybniku-Boguszowicach jest 
zwrócenie uwagi na ważne tematy 

fot. Sebastian Góra
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zepchnięte na margines oraz szero-
kie propagowanie ważnych wartości 
rozwojowych. 

Tegoroczne premiery powstały pod 
okiem reżyserki Izabeli Karwot. 
Przedstawiamy Państwu najśwież-
sze spektakle placówki. 9 lutego na 
deskach Domu Kultury powstało 
przedstawienie Teatru Supełek 
„W poszukiwaniu królewny”. To 
trochę inna, niż znana z bajek, histo-
ria. Wcześniej królewny czekały na 
królewiczów, gotowych do ratowania 
swoich wybranek z opresji. Czasy 
się jednak zmieniły i mali aktorzy 
stawiają pytanie, czy współcześni ry-
cerze również szukają królewien? I co 
na to owe królewny? Widzowie mają 
okazję śledzić perypetie dzielnych, 
dociekliwych detektywów, którzy sta-
rają się sprostać zleceniu odnalezienia 
prawdziwej królewny na zlecenie 
nadopiekuńczej mamusi. Ta sytuacja 
staje się pretekstem do pokazania 
zderzenia męskich wyobrażeń 
i stereotypów o wymarzonej wybran-
ce z twardą, współczesną rzeczywi-
stością. Okazuje się, że współczesne 
„królewny” bardzo wzięły sobie do 
serca źle pojętą emancypację, aser-
tywność i zaprawiły to egoizmem.
Kolejna premiera, tym razem mło-
dzieżowego Teatru Supeł, „Jesteśmy 
dorośli… Prawie…”, odbyła się 
6 kwietnia. Ten spektakl to autorska 
opowieść młodych ludzi o drodze, 
jaką pokonują od dzieciństwa do do-
rosłości – o ich pragnieniach, trudno-
ściach i lękach, które towarzyszą przy 
każdym podejmowanym wyzwaniu. 
O marzeniach, jak będzie wyglądać 

ich przyszłość i dorosłość, która ich 
nurtuje. Przez jednych wyczekiwana, 
przez drugich odpychana, a nawet 
wypierana. Zadają sobie pytania: czy 
są na nią gotowi? Czy chcą dora-
stać? A może już zdążyli dorosnąć… 
Spektakl o cienkiej granicy pomiędzy 
dwoma skrajnie różnymi światami. 
W kwietniu swoją premierę miał tak-
że spektakl w reżyserii Anny Literac-
kiej zatytułowany „Tajemnicza Pani 
Eś”, czyli opowieść o przemijaniu, 
pokazana w fascynujący sposób przez 
młodych aktorów Teatru  FIK-MIK. 
Wątki spektaklu toczą się w różnych 
światach, gdzie swoje przygody prze-
żywa wielu bohaterów, wszystko 
w humorystycznej odsłonie.

Przykładem dobrej i owocnej współ-
pracy domu kultury i oświaty jest 
spektakl tworzony w kooperacji 
z I Liceum Ogólnokształcącym imie-
nia Powstańców Śląskich z Zespołu 
Szkół nr 1 w Rybniku. Premiera 
„Stacji Niepodległość” Teatru Kwestia 
Gustu w reżyserii Izabeli Karwot od-
była się 16 grudnia. Teatr ten, mimo 
iż dopiero debiutował w konkurso-
wych zmaganiach, od razu zdobył 
nagrodę Grand Prix Trybuny Teatru 
w Piotrkowie Trybunalskim. Myślą 
przewodnią spektaklu jest pytanie: 
„Co to jest wolność i niepodległość?”. 
Młodzi aktorzy, pod czujnym okiem 
reżyserki, wciągnięci w rzeczywiste 
historie, przetworzyli je na żywą 
tkankę współczesnego życia i materię 
teatralną. Młodzież, by nie popaść 
w dosłowności, w improwizacji odna-
lazła kwintesencję własnej wolności 
i niepodległości, wykorzystała żoł-

Łowisko
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nierski, kolokwialny język, rytm 
i symbolikę, języki okupantów 
i tradycyjne marsze wojskowe. 
Odpowiedź na główne pytanie uka-
zuje cykl dziewięciu etiud – obrazów 
polskiej historii od lat 20. minionego 
wieku aż do współczesnych czasów. 
Walka o niepodległość Polski 
z okupantem niemieckim i rosyjskim 
(radzieckim) aż do wybuchu „Soli-

darności”, stała się okazją do zdefi-
niowania własnej i wspólnej wolności 
i niepodległości w dzisiejszej wolnej 
Polsce. Teatr Kwestia Gustu zdobył 
pierwsze miejsce w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych! Zyskaliśmy 
5000 złotych, a ponadto Julia Zaraś 
z klasy 2AL dostała nagrodę za 
najlepszą kreację aktorską w postaci 
stażu lub praktyk w portalu tvp.pl.

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach to kulturalny 
kalejdoskop, szczególnie nastawiony na rozwój 
teatralny dzieci i młodzieży, dzięki czemu młodzi 
ludzie mogą budować swoją tożsamość, poczucie 
godności i własnej wartości. Teatralne działania od 
wielu lat wspierają ich w rozwoju poprzez wyrażanie 
niewypowiedzianych i trudnych treści, które ich 
dotykają. To właśnie teatr daje im ulgę.

fot. Sebastian Góra

(mrzy)
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zanęta

Z

„Teraz Muzyka” –
nowy cykl dla smakoszy 
        dobrej muzyki

Zapraszamy każdego poszukiwacza 
wartości do zwiedzania muzycz-
nych krain. Muzyka proponowana 
na najbliższe spotkanie wywodzi 
się z nurtów tradycyjnych, które 
nawiązują do okresu dwudziestolecia 
międzywojennego oraz mitów 
i legend słowiańskich. To kompo-
zycje z gatunku polskiego neofolku, 
jednocześnie oprawionego w nuty 
w stylu rockowym czy punkowym. 
Zespół Hańba! w swojej twórczości 
nawiązuje do sytuacji społeczno-po-
litycznej Polski międzywojnia, 
a stylem do miejskiej kapeli podwór-
kowej. Ich muzyka jest zagranym 
z punkową energią buntem przeciw-
ko... rządom Sanacji. 

Żywiołak z kolei zaprasza w podróż 
szlakami przedchrześcijańskiej 
zachodniej i wschodniej Europy. Bez 
wątpienia jako pierwszy w sposób 
całkowicie bez kompleksów odku-
rzył temat mało znanej słowiańskiej 
mitologii i przyczynił się do „boomu” 
zainteresowania kulturą rodzimą, 
jaki ma obecnie w Polsce miejsce. 
Cykl „Teraz Muzyka” poprowadzi 
Robert Pior, który od lat związany 
jest z dobrą rybnicką sceną muzycz-
ną, niegdyś prowadził Boguszowickie 
Dni Młodych. Jako koneser dobrych 
klimatów, poleci wam smaczki, które 
drążą rzeczywistość u samych jej 
fundamentów, by odkryć własną 
wrażliwość muzyczną.

DOM KULTURY W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH INSPIRUJE 
I ZAPRASZA DO SPOTKANIA Z DOBRĄ SZTUKĄ. TYM 
RAZEM PRZEDSTAWIAMY NOWĄ SERIĘ MUZYCZNĄ –
„TERAZ MUZYKA” W KLIMATACH ALTERNATYWNYM, 
AWANGARDOWYM I AMBITNYM.

(mrzy)
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„Teraz Muzyka” –

Bilety w cenie: 45 zł (normalny), 35 zł (ulgowy) 
do nabycia w kasie Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach

oraz na stronie: 
https://biletyna.pl/koncert/Teraz-Muzyka-Koncert-zespolow-Hanba-i-Zywiolak/Rybnik
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zanęta

KKażdy ma jakąś „guilty pleasure”, czyli 
wstydliwą i skrywaną przyjemność, 
do której nie powinien się przyznawać. 
Moją jest płyta „Widmo”. Podejmo-
wane na niej tematy są typowe dla 
polskiego rapu: pieniądze, narkotyki, 
kobiety, nocne życie.  Pojawia się 
jednak kilka nowinek: depresja czy 
destrukcyjna rola człowieka na naszej 
planecie. Teksty są gorzko-refleksyjne, 
dużo mniej ironiczne niż na poprzed-
nim albumie  Pro8l3mu. Bardzo 
dobrze wypada reinterpretacja pio-
senki Myslovitz z gościnnym udzia-
łem Artura Rojka „To nie był film”. 
Warto zacząć przygodę z „Widmem” 
właśnie od tego utworu. Mniejszy 
problem mam z „Radarem”. Choć po 
pierwszym przesłuchaniu pojawiło się 
wrażenie, że to chyba nie to. Czy moja 
– słuchacza miłość umarła? 

Płyta jest po trosze melancholijna, jak 
promujący ją pierwszy singiel „Dwa 
ognie”, ale też pozytywnie energetycz-
na, jak „Basen”. „Radar” to przemy-
ślany i dojrzały album, któremu warto 
poświęcić godzinę i skupić się na tym 
co najważniejsze – na muzyce. 

Problem
z Radarem?

Powrót do lat 80., disco 
i new romantic to być może 
dla mnie za dużo. 
Na szczęście okazało się, 
że „Radar” jest płytą, której 
należy dać drugą szansę 
i skupić na niej pełną uwagę. 

Marlena Kolarczyk

MAM PROBLEM Z PRO8L3MEM. CZY POWINNAM PRZYZNAWAĆ SIĘ PRZED 

ŚWIATEM, ŻE NAJNOWSZEJ PŁYTY OSKARA I STEEZA SŁUCHA MI SIĘ 

NAPRAWDĘ DOBRZE? NIE JEST TO PŁYTA PRZEŁOMOWA, KTÓRA ODMIENI 

OBLICZE POLSKIEGO RAPU, ALE TRUDNO SIĘ OD NIEJ UWOLNIĆ. 
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fot. materiały prasowe  Wydawnictwa Agora

1-3.05 
3-Majówka/Wrocław
Wystąpią: Napalm Death, Slade, Kult, 
Nocny Kochanek, Pidżama Porno, Łąki 
Łan, Krzysztof Zalewski, Pablopavo 
i Ludziki, Mela Koteluk i wielu, wielu 
innych. Trzecia Majówka we Wrocławiu 
i 3 dni prawdziwej muzycznej uczty.

2-4.05 
Zew się budzi Festiwal/Cisna
Wystąpią: Kult, Lao Che, Lech Janerka, 
, KSU, Tomek Lipiński, Coma i inni. 
Niewątpliwym atutem festiwalu jest 
lokalizacja. A może rzucić to wszystko 
i wyjechać w Bieszczady?

8.05 
Lenny Kravitz/Atlas Arena/Łódź
Artysta wystąpi w ramach trasy RAISE 
VIBRATION TOUR.

22.05
Joe Bonamassa /Spodek/Katowice 
Amerykański mistrz gitarowego grania. 

23.05 
Jamiroquai /Tauron Arena/Kraków
Może usłyszymy „Virtual Insanity”? 

31.05
Orange Warsaw Festival/Tor 
Wyścigów Konnych Służewiec 
Ostatniego maja wystąpią: Solange, 
Marshmello, Quebonafide, Otsochodzi, 
Bitamina.

koncerty
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Sylwia 
Dwornicka
LAUREATKA I MIEJSCA W RAMACH „OBIEKTYWNIE ŚLĄSKIE”

CYKL „ZWAŁOWIE”
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Urodzona w Rybniku, mieszka 
w Cieszynie. Absolwentka Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej 
i Teatralnej w Łodzi. Uczestniczka 
wystaw indywidualnych i zbiorowych. 
Fotografuje, maluje obrazy, tworzy 
filmy animowane. Prowadzi pracownię 
Filmów Animowanych dla Dzieci 
w Skoczowie i Bielsku-Białej.

Sylwia Dwornicka
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gdy grał (ze szczęścia)
Diabeł płakał,

M
HISTORIA SYNÓW MROCZNEGO RYCERZA SPARDY SIĘGA AŻ 2001 ROKU, KIEDY 

TO MIAŁA PREMIERĘ PIERWSZA CZĘŚĆ SERII NA KONSOLĘ PLAYSTATION 2. 

DEVIL MAY CRY NARODZIŁ SIĘ Z ODRZUCONEGO PROJEKTU PODCZAS PRACY 

NAD NADCHODZĄCĄ CZWARTĄ CZĘŚCIĄ SŁYNNEGO HORRORU RESIDENT 

EVIL. WZIĘTO STAMTĄD NIEKTÓRE LOKACJE, ELEMENTY PRZYGODOWE CZY 

RUCH KAMERY, CHOĆ SŁYNNA PLOTKA MÓWI O INSPIRACJI BŁĘDEM, KTÓRY 

SPRAWIAŁ, ŻE CHŁONĄCY NASZE NABOJE PRZECIWNIK WYLATYWAŁ 

W POWIETRZE.

Miał to być zalążek złożonego systemu 
walki w grze akcji, w której staramy się 
być tak samo efektywni, jak i efek-
towni, a na ekranie widzimy oceny 
prezentowanego przez nas podczas ba-
talii stylu. Produkcja zapoczątkowała 
gatunek Character Action Game, czyli 
gier, w których dynamiczna walka gra 
pierwsze i ostatnie skrzypce.

Piąta część serii kontynuuje fabułę 
znaną z poprzednich czterech części, 
pokazuje dalsze losy Dantego, jak 
i wprowadzonego w odsłonie czwartej 
bohatera Nero. W „piątce” twórcy, 
chcąc również zapewnić nam powiew 
świeżości, zaprojektowali bowiem 
bohatera V, którego zamiary zbyt 
długo nie są jasne, by zamknęły grę 
satysfakcjonującym finałem. Od razu 
mogę uspokoić nowicjuszy – fabuła 
w tej części, choć ma swój charakter, 
jest tylko i wyłącznie dodatkiem do 

głównej atrakcji, zaś w menu głów-
nym znajdziemy pięciominutowy film 
podsumowujący wszystkie ważne wy-
darzenia. Nie chcę jednak streszczać 
tych przygód, bo być może niektórych 
z Was przekonam do zmierzenia się z 
serią – niech więc ta decyzja pozosta-
nie po Waszej stronie.

Również mimo tego, iż Devil May Cry 
słynął z bardzo wysokiego poziomu 
trudności, w piątej odsłonie auto-
rzy stanowczo obniżyli pułap. Próg 
wejścia jest dużo niższy, gra wita nas 
samouczkami, dzięki którym zaznajo-
mimy się z bogatym systemem walki, 
a na podstawowym poziomie trudno-
ści nawet niedzielni gracze nie musieli 
przebierać koszulki w trakcie grania. 
Jeśli więc macie ochotę zobaczyć, jak 
wygląda najbardziej stylowa gra na 
świecie, to ten moment jest ku temu 
najlepszy. 

zanęta
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spis treści
W DMC5 większość czasu spędzi-
my na dynamicznej, pełnej uników, 
łączenia kombinacji ciosów, strzela-
nia w powietrzu i latania na rakiecie 
walce, w której będziemy przejeżdżać 
motorem hordy demonów i prowoko-
wać przeciwników do ataku... tak, taka 
funkcja też się tutaj znajduje. Demony 
na naszych protagonistach nie robią 
najmniejszego wrażenia, chyba że 
mowa o uśmiechu i rozpoczynających 
batalie żartach one-linerach. Powagi 
opowieści dodaje mroczna, pełna 
zwrotów akcji fabuła, ale nie na tyle, 
by gra – stawiająca na czystą frajdę 
z wykonywanych trików – stała się 
przesadnie patetyczna i wzniosła. Od-
nośnie tych trików nasza trójka potrafi 
dosłownie wszystko.

Dante i Nero walczą dość podobnie, 
czyli łączą walkę mieczem i strzelanie 
pistoletami, choć obaj wyróżniają się 
zabawkami. Ten pierwszy ma do dys-
pozycji cztery bronie białe i tyle samo 
palnych. Umożliwia to kombinacje 
w stylu przejazdu motocyklem (tak, 
w DMC to broń!) po przeciwniku, by 
kolejno wyrzucić go w powietrze za 
pomocą miecza, utrzymać go w górze 
i wbić w ciało włócznię, by ostatecznie 
wykończyć wroga strzałem z dwóch 
połączonych ze sobą rakietnic. Ma on 
również cztery style walki, które moż-
na przełączać podczas rozgrywki 

i dzięki temu zmieniać głównie funk-
cję jednego z przycisków może on być 
unikiem lub kontraatakiem. Brzmi 
spomplikowanie? Gra na szczęście 
wita nas postacią z bardziej przystęp-
ną mechaniką walki. Nero ma osiem 
protez ręki do dyspozycji, więc oprócz 
cięcia i zmieniania magazynków, 
potrafi (w zależności od używanego 
dodatku) spowalniać przeciwników 
czy strzelać w nich wiązkami lasera. 
Tajemniczy i enigmatyczny V, w od-
różnieniu od pozostałych bohaterów, 
nie bierze udziału w walce, a jedynie 
wysyła swoje demony, by robiły to za 
niego. On z kolei, podczas akcji, może 
za pomocą czytania książki ładować 
pasek, dzięki któremu możemy wywo-
łać najpotężniejszego demona.

Całość wygląda i brzmi fenomenalnie. 
Miasto Red Grave, w którym toczy się 
akcja, prezentuje się fotorealistycznie, 
a efekty specjalne wgniatają w fotel. 
To nie tylko jedna z najładniejszych 
i najpłynniejszych gier tej generacji, 
ale i świetnie udźwiękowiona produk-
cja, w której odgłosy cięcia przeciwni-
ków zagłuszane są rockową i elektro-
niczną muzyką – tym głośniejszą 
i bardziej złożoną kompozycją, im 
lepiej radzimy sobie w starciach. 
Devil May Cry 5 to definicja gry akcji.

Serafin Żywiński

Rybnik, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
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narybek

Skąd pomysł na nazwę zespołu?
Grałyśmy raz recital w szkole i na-
uczycielka powiedziała, że wyglądamy 
jak kawa z mlekiem. Kiedy przyszedł 
moment na wymyślenie nazwy, 
stwierdziłyśmy, że zostaniemy przy tej 
kawie z mlekiem.

Co z klimatem? Z jednej strony 
naturalny, trochę dziwny...
Tak ma być. Dziwnie i naturalnie. Taki 
mamy właściwie plan na zespół. Żeby 
ludzie znaleźli coś dla siebie, trochę 
się utożsamiali. Ważny jest dla nas 
dystans do siebie, świata i do ludzi, 
żeby nie odbierać tekstów piosenek tak 
dosłownie. Nie chodzi o to, żeby się 
wywalić na scenie i udawać, że nic się 
nie stało, tylko by wstać i powiedzieć: 
„żartowałam”.

Skąd zamiłowanie do piosenki 
aktorskiej, artystycznej?
To się zaczęło w technikum. Ukie-
runkował nas pan Tadeusz Kolorz, 
za co mu jesteśmy bardzo wdzięczne. 
Bardzo dużo nam uświadomił. Przede 
wszystkim nauczył nas tego, że muzy-
ka nie jest samym dźwiękiem, ale też 

jakąś emocją i przekazem. Zaczęłyśmy 
jeździć na Pojedynki na Słowa. Tam 
dopiero zaczęła się praca nad każdą 
piosenką. To jest niebo a ziemia, co 
można zrobić, podczas ćwiczeń głosu, 
emisji czy prób przekazu danej emocji. 
W piosence aktorskiej ważne jest, by 
wczuć się w postać albo historię, którą 
się opowiada, a przy tym oczarować 
widza. Wyjść i zaśpiewać to każdy 
potrafi, ale przekazać coś głębszego – 
to już jest sztuka.

Jaki jest podział ról w zespole?
Zespół właściwie nie składa się wy-
łącznie z trzech osób. Jest nas piątka. 
Ja z Karoliną śpiewamy i gramy 
na instrumentach. Jest Mateusz, 
który zajmuje się całą elektronicz-
ną oprawą. Studiuje w Katowicach 
na Akademii Muzycznej w klasie 
fagotu, a jednak znajduje czas, żeby 
z nami współpracować. Jest również 
manager, który organizuje koncerty, 
wydarzenia i zajmuje się fanpage’em 
oraz Piotruś, który jest naszym aku-
stykiem i nagłaśnia nas na sprzęcie. 
Jesteśmy jak rodzina.

ROZMOWA Z JULIĄ BUCHALIK ORAZ KAROLINĄ HOZER, LIDERKAMI ZESPOŁU 

KAWA Z MLEKIEM. PIĘKNYMI, MŁODYMI I KREATYWNYMI RYBNICZANKAMI, 

KTÓRE ZNALAZŁY ORYGINALNY SPOSÓB NA POŁĄCZENIE MUZYKI 

ELEKTRONICZNEJ I ALTERNATYWNEJ Z PIOSENKĄ ARTYSTYCZNĄ.

Kawa z mlekiem i...
ciasteczkiem
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spis treści

Jak powstaje utwór? Przychodzicie 
z gotowym tekstem czy improwizu-
jecie?
Raczej któraś z nas przychodzi z nagra-
nym na dyktafonie tekstem i muzyką, 
następnie spotykamy się i ćwiczymy 
z pianinem, gitarą, na koniec Mateusz 
dogrywa całą elektroniczną oprawę.

Czy w tekstach zawarte są wasze 
historie?
Przede wszystkim! To nie tylko 
o nas, ale też o rzeczywistości, która 
nas otacza i o ludziach, z którymi 
przebywamy. Chcemy być przez to 
prawdziwe na scenie. To jest dla nas 
moment, kiedy wychodzimy i możemy 
coś przekazać, bo są rzeczy, o których 
człowiek wstydzi się powiedzieć dru-
giemu człowiekowi.

Jest ktoś kto was inspiruje?
My to my. Słuchamy wszystkiego, 
inspirujemy się wieloma artystami, ale 
chciałybyśmy zachować swój styl, bo 
właściwie... po co druga Daria Zawia-
łow czy Kasia Groniec?

Spotkałyście się z negatywnym 
odbiorem?
Może nie negatywnym odbiorem, ale 
krytyką – konstruktywną krytyką, 
która się zawsze przydaje.

Na razie hobby, później kariera?
Z tego hobby powstał zespół, a teraz 
przekształciło się to w coś więcej.

Planujecie nagranie płyty?
Tak, jesteśmy już w trakcie nagrywania. 
Mamy pięć kawałków, a planujemy 
około 10 lub 12.

Co chciałybyście przekazać – fanta-
zję, realizm czy własną wizję świata?
Staramy się być realistkami z własną 
wizją.

Bardziej prawdę czy fantazję?
Jasne, że prawdę. Taką prawdę, która 
dotyka nas i dotyka innych ludzi.

Rozmawiała Paulina Średniawa

fot. Dawid Błaszczok
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spis treści
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10.05 piątek
SILNIK POEZJI. Bohaterem wieczoru będzie rybnicki poeta Adam Marek z najnowszym tomikiem „Stan 
posiadania”. Zapraszamy także do prezentacji swojej twórczości w otwartym czytaniu. 
DKB, g. 18:30, wstęp wolny.

13.05 poniedziałek Spotkanie autorskie z Joanną Fabicką, PiMBP, wstęp wolny.

14.05 wtorek Spotkanie autorskie z Joanną Fabicką, Filia nr 8 PiMBP, wstęp wolny.

16.05 czwartek
Spotkanie autorskie z Vincentem V. Severskim, autorem książek szpiegowskich „Nielegalni”, „Niewier-
ni”, „Nieśmiertelni”. PiMBP, g. 18:00, wstęp wolny.

17.05 piątek
WIA – 27: „Miasto dusz” i „Pełna penetracja”. Wydarzenie kulturalno-literackie osnute na kanwie idei 
Miasta Dusz promujące książki „Pełna penetracja” Wioletty Ciesielskiej oraz „Miasto dusz” 
Jerzego Kaśków. halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.

22.05 środa
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Ścieżki Północy” Richard Flanagan. 
PiMBP, g. 17:00, wstęp wolny.

25.05 sobota
Czytanie na dywanie. Rodzinne warsztaty literacko-plastyczne prowadzone przez Fundację Nido dla 
dzieci w wieku 0-2 lat. Obowiązują zapisy. PiMBP, g. 11:00, wstęp wolny.

30.05 czwartek
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu. „Lista moich zachcianek” Grégoire Delacourt. 
Filia nr 2 PiMBP, g. 16:00, wstęp wolny.

1.05 środa

Muzyka na Ratuszu. Koncert kameralny „Majowa suita”. Wystąpią: Joanna Kania – klarnet, Elżbieta 
Stawarska – skrzypce, Ksenia Więcek-Łuczak – fortepian. W programie: D. Milhaud - Suita na skrzypce, 
klarnet i fortepian op.157, B. Lovenbeg - Suita „Kopciuszek” na klarnet i fortepian, D. Szostakowicz - 
5 utworów na skrzypce, klarnet i fortepian. MUZEUM, g. 16:00, wstęp wolny.

5.05 niedziela Ogródkogranie: koncert Julii Buchalik. W ramach koncertu otwiercie patio. 
halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.

7.05 wtorek XXXVII Festiwal Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza Paprotnego - przesłuchania konkursowe. 
DKC, g. 10:00, wstęp wolny.

8.05 środa XXXVII Festiwal Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza Paprotnego - przesłuchania konkursowe. 
DKC, g. 10:00, wstęp wolny.

12.05 niedziela

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

Michał Bajor: „Od Kofty... do Korcza”. Koncert poprzedzi uroczystość wręczenia nagród Prezydenta 
Miasta Rybnika w dziedzinie kultury. TZR, g. 17:30, bilety: 65 zł/I miejsca, 55 zł/II miejsca.

15.05 środa „Wielkie Dzieła, Młodzi Wykonawcy”. Koncert wyróżniających się uczniów Państwowej Szkoły 
Muzycznej im. K. i A. Szafranków w Rybniku. TZR, g. 18:00.

16.05 czwartek
„Przeboje wielkiego ekranu”. IV koncert edukacyjny z cyklu „Filharmonia jest dla Ciebie”. Koncert 
poświęcony muzyce filmowej pokaże, że muzyka tworzona na potrzeby produkcji filmowych ma też 
charakter użytkowy. TZR, g. 9:00, g. 11:00.

17.05 piątek
Spotkanie z winylem. Cykliczne spotkanie wielbicieli winyli. Posłuchamy płyt winylowych. Liczymy 
również na to, że to Wy zaskoczycie nas. Zabierzcie więc swoje winyle i przyjdźcie. 
DKB, g. 19:00, wstęp wolny.

21.05 wtorek Koncert „Dzieci rodzicom”. Prezentacja całorocznego dorobku artystycznego zespołów tanecznych 
z Młodzieżowego Domu Kultury. TZR, g. 17:00. 

LITERATURA spotkanie/warsztat

MUZYKA koncert/impreza
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1.05 środa

„Kocham zwierzęta, bo …”. Konkurs fotograficzny przeznaczony 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 3.06. ICK.

Wystawa fotografii Bogdana Kizło „Adamowicz”. Wystawa potrwa do 12.05. DKC, wstęp wolny.

Wystawa malarstwa Beniamina Cierniaka. Wystawa potrwa do 12.06. DKC, wstęp wolny.

6.05 poniedziałek

Wystawa karykatur autorstwa Janusza Kurtka. Galeria Jasna. PiMBP. Wystawa potrwa 30.05, 
wstęp wolny.

„Kolor nie kolor, dwa style”. Otwarcie wystawy malarstwa Beaty i Kazimierza Piksów. Galeria „Oblicza”. 
TZR, g. 18:00, wstęp wolny.

9.05 czwartek

Wystawa fotograficzna „Rozmowy z Juliuszem”. Ostatni dzień ekspozycji zdjęć grupy fotograficznej 
Indygo, które zostały wykonane w rybnickim zabytkowym kompleksie szpitalnym „Juliusz”. 
halo!Rybnik, g.16:00, wstęp wolny.

Wernisaż wystawy fotografii Fotoskupiny K4. Miroslav Brziák, Pavla Herzánová, Pavel Brádka i Radim 
Golka - ze Stowarzyszenia Fotoskupinie K4. Wystawa potrwa do 24.06. ICK, wstęp wolny.

11.05 sobota

Wernisaż wystawy fotografii Karola Praszelika. halo!Rybnik, g.18:00, wstęp wolny.

Między nami fotografami. Warsztaty fotograficzne „W ciemni” (wstęp teoretyczny + praca 
z powiększalnikiem). Obowiązują zapisy. DKC, g. 10:00, bilety: 50 zł.

14.05 wtorek Widzialne / Niewidzialne. Otwarcie wystawy malarstwa Anny Flagi. Galeria Sztuki. TZR, wstęp wolny.

27.05 poniedziałek

Czerwone berety w obiektywie Sebastiana Brzeziny. Ekspozycja prezentuje zdjęcia żołnierza, 
pasjonata fotografii, który dostał szansę wykonywania fotorelacji z działań 6 Batalionu 
Powietrznodesantowego z Gliwic, a także działań XXXVI Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
KFOR w Kosowie. Wystawa potrwa do 12.06. halo!Rybnik, g. 18:00, wstęp wolny.

SZTUKA wystawa/wernisaż

MUZYKA koncert/impreza

24.05 piątek

TERAZ MUZYKA. Nowy cykl dla smakoszy dobrej muzyki. Koncert HAŃBA I ŻYWIOŁAK. 
DKB, g. 19:00, bilety: 45 zł, 35 zł/ulgowe.

Koncert Chóru Mastrakoret. Chór żeński z siedzibą na małej wyspie, Rennesøy, położonej na 
południowo-zachodnim wybrzeżu Norwegii, niedaleko Stavanger. Dyrygentem jest Aleksandra 
Orzechowska-Niedziela pochodząca z Rybnika na Górnym Śląsku. DKN, g. 18:00, bilety: 10 zł.

Damian Holecki. Koncert z okazji Dnia Matki. 
DKN, g. 18:00, bilety: 35 zł.

25.05 sobota

IRENA SANTOR „Jubileusz. Śpiewam, czyli jestem”. 
TZR, g. 18:00, bilety: 60 zł.

XXXVII Festiwal Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza Paprotnego - koncert finałowy. Koncert „Siedem 
bajek o miłości” - piosenki KORY w wykonaniu uczestników zajęć Studia Wokalnego DK Chwałowice 
i uczniów IVLO. DKC, g. 17:00, bilety: 5 zł.

26.05 niedziela

Granie na deptaku: zespół The Secret Project. Muzycy wracają po przerwie pełni energii i gotowi 
pokazać, nad czym pracowali przez ostatni rok. halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.

Kocham Cię Mamo ... nie wstydźmy się tych słów. Wystąpią największe gwiazdy śląskiej sceny 
muzycznej: Toby z Monachium, Grzegorz Poloczek, Katarzyna Piowczyk, Michalina Starosta, Grupa 
Metrum Reni & Marco oraz Zespół B.A.R. Imprezę poprowadzi Andrzej Miś. 
TZR, g. 16:00, bilety: 65 zł/balkon, 70 zł/parter.

29.05 środa

Koncert słowno-muzyczny. „Ej, ty Śląsko, nasze Śląsko” w wykonaniu chóru „Moderato” pod dyrekcją 
Wacława Mickiewicza i „Teatrzyku na pięterku 60+”. MUZEUM, g. 17:00, wstęp wolny.

Jazz w Teatrze: Krzysztof Popek Project with Special Guests - Eddie Henderson, Kirk Lightsey, Cameron 
Brown, John Betsch. TZR, g. 19:00, bilety: 25 zł, 15 zł.
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WARSZTATY, SPOTKANIA

7.05 wtorek

En Passant. Spotkania towarzyskie przy szachach dla osób początkujących od 16 roku życia. 

Cykliczne spotkania w co drugi wtorek miesiąca. Prowadzenie: Mateusz Macherzyński. 

halo!Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku: Lucyna Dziuba i Łukasz Jeszka -”Camino de Santiago de 

Compostela - droga dla każdego”. Klubokawiarnia Żółty Młynek, Rybnik ul. Św. Jana 2, 

g. 19:00, wstęp wolny.

8.05 środa Tydzień Bibliotek. Tegoroczne hasło to #biblioteka. Potrwa do 15.05, wstęp wolny.

9.05 czwartek

Mój Runmageddon Sahara – bądź coraz lepszy od siebie. Relacja z przygotowań i startu Damiana 

Grzegorzycy w marcu 2019 r. w biegu Runmageddon Sahara. 

halo!Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.

„Górnośląski Dzień Unii Europejskiej z Oberschlesien”. W programie: Hymn Europy – zespół. 

Wystąpienie europosła Marka Plury, aukcja charytatywna na rzecz fundacji Mali Wspaniali oraz koncert 

zespołu Oberschlesien. TZR, g. 18:00, bilety: 2 zł.

10.05 piątek

URBEX – osobliwa podróż. Adam Michniewicz opowie o swojej niezwykłej pasji eksploracji 

opuszczonych miejsc, m.in. fabryk, szpitali, kościołów, szkół czy obiektów militarnych. 

halo!Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.

11.05 sobota

Spotkanie numizmatyków. halo!Rybnik, g. 10:00, wstęp wolny.

Social Language Meeting. Spotkanie osób zainteresowanych niezobowiązującymi rozmowami 

w obcych językach. halo!Rybnik, g. 11:00, wstęp wolny.

Od deski do deski. Rodzinne warsztaty literacko-plastyczne prowadzone przez Fundację Nido dla dzieci 

w wieku 2-4 lat. Obowiązują zapisy. PiMBP, g. 11:00, wstęp wolny.

Dzień Europejski „Europe Direct”. Promocja Unii Europejskiej, m.in. konkurs Europejskie Koło Fortuny, 

animacje: kolorowanki europejskie, konkurs z flagami krajów UE, zabawy z mapą Unii Europejskiej, 

warsztaty dla dzieci. halo!Rybnik, g. 14:00, wstęp wolny.

Jarmark staroci i rękodzieła. Impreza wystawienniczo-handlowa dla kolekcjonerów, miłośników 

przedmiotów sztuki i dawnych wyrobów użytkowych oraz wytwórców rękodzieła. 

DKC, g. 8:00, wstęp wolny.

Warsztaty Mistrzowskie „Reżyseria Teatru Dzieci i Młodzieży”. Prowadzi dr Aleksandra Pejcz 

z Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Obowiązują zapisy. 

DKC, g. 9:00-16:00, bilety: 100 zł.

12.05 niedziela

Przygotuj swoje rolki na wiosnę. Praktyczne porady nt. doboru i serwisowania rolek po zimowej 

przerwie oraz pokaz freestyle’u. Spotkanie poprowadzi Tomek Wieczorek, instruktor i mistrz Polski 

w freestyle slalom. halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.

14.05 wtorek
Podróże w nieznane w Żółtym Młynku: Sylwia Maruszczyk - „Seszele”. 

Klubokawiarnia Żółty Młynek, Rybnik ul. Św. Jana 2, g. 19:00, wstęp wolny.

15.05 środa

Wykład Jacka Kurka „Kochać do szaleństwa i ponad życie… ”. O czym mówią obraz, książki i filmy 

niesamowite. PiMBP, g. 17:00, wstęp wolny.

 „W Niewiadomiu po śląsku”. Przesłuchania uczestników XXI Regionalnego Konkursu Gawędziarzy 

oraz program artystyczny z elementami zabaw twórczych w wykonaniu Kapeli „Dejcie Pozór”. 

Zgłoszenia do 8.05. ICK, g. 9:00, wstęp wolny.
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16.05 czwartek

Koło Gospodyń Miejskich. Warsztaty baristyczne z Tymoteuszem Ciecierą (KAWOWSKIM) połączony 

z degustacją wyjątkowo aromatycznej kawy zaparzanej metodą Drip V6. 

DKN, g. 18:00, wstęp wolny.

17.05 piątek

Noc muzeów. Szczebrzeska Kapela Podwórkowa, wernisaż wystawy „Teoria ewolucji wg smartfona”, 

Teatr Lalek Marka Żyły, warsztaty kaligrafii, liczydło – manufaktura, Kabaret Weźrzesz. 

MUZEUM, g. 17:30, wstęp wolny.

18.05 sobota

Noc muzeów „Na kole”. Rajd rowerowy „Industrialną pętlą”, slajdowisko „Rowerem po Islandii”, 

wystawa rowerów zabytkowych, miasteczko rowerowe dla dzieci oraz wiele innych atrakcji. 

ZKI, g. 16:00, wstęp wolny.

Mali tropiciele wielkich przygód. Wyjątkowe warsztaty fizyczno-chemiczne dla dzieci. 

DKB, g. 16:00, bilety: 20 zł (dziecko+opiekunem).

19.05 niedziela
Przewodnik znowu czeka. Jacek Kamiński zaprasza na sentymentalny spacer śladami PRL-u po centrum 

miasta. halo!Rybnik, g. 15:00, wstęp wolny.

21.05 wtorek

En Passant. Spotkania towarzyskie przy szachach dla osób początkujących od 16 roku życia. 

Cykliczne spotkania w co drugi wtorek miesiąca. Prowadzenie: Mateusz Macherzyński. 

halo!Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku: Blanka Czekalska - „Po dwóch stronach Jordanu”. 

Klubokawiarnia Żółty Młynek, Rybnik ul. Św. Jana 2, g. 19:00, wstęp wolny.

24.05 piątek

Dyktando śląskie. Dyktando promujące Śląsk i śląskość. Organizatorem jest Demokratyczna Unia 

Regionalistów Śląskich. ZKI, g. 16:00, wstęp wolny.

 Makrama. Warsztaty dla dorosłych i młodzieży, podczas których uczestnicy wykonają makramową 

makatkę na ścianę. Materiały w cenie warsztatów. ICK, g. 18:00, bilety: 35 zł.

25.05 sobota

Odjazdowy bibliotekarz. VII rajd bibliotekarzy i miłośników biblioteki. 

Filia nr 4 PiMBP, g. 8:00, wstęp wolny.

Social Language Meeting. Spotkanie osób zainteresowanych niezobowiązującymi rozmowami 

w obcych językach. halo!Rybnik, g. 11:00, wstęp wolny.

Blisko mamy.  Spotkanie dla Mam o praktyce dialogu i relacji z dzieckiem.  Kreatywne warsztaty dla 

Mamy z dzieckiem i wspólny finał. W czasie trwania warsztatów zapewniamy opiekę  i  animacje dla 

dzieci. DKB. Szczegóły na stronie.

26.05 niedziela

Niedziela z dzieckiem. „Tulipanki na Dzień Matki”– warsztaty krawieckie dla dzieci. Zajęcia dla dzieci 

w wieku przedszkolnym (w godz. 16.00-17.00) i wczesnoszkolnym (w godz. 17.00-18.00).  Liczba miejsc 

ograniczona. ICK, g. 16:00, 17:00, bilety: 5 zł.

27.05 poniedziałek Jacek Kamiński: Rybnik. Urbanistyka XX w. halo!Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.

28.05 wtorek
Podróże w nieznane w Żółtym Młynku: Ewa Kostrzewa - „Północna Argentyna”. 

Klubokawiarnia Żółty Młynek, Rybnik ul. Św. Jana 2, g. 19:00, wstęp wolny.

31.05 piątek

Śląskie schroniska w Alpach. Sekcja Katowicka Deutscher Alpenverein przybliży historię Ślązaków 

w Alpach, gdzie do tej pory można znaleźć liczne ślady ich bytności. 

halo!Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.

Podwórkowe opowieści. Piknik  rodzinny. Zabawy taneczne i animacje dla całych rodzin przy folkowych 

dźwiękach zespołu Zawiało, w miłej sąsiedzkiej atmosferze. 

DKB, wstęp wolny.

WARSZTATY, SPOTKANIA
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1.05 środa
Taniec ERIH’a. Wspólny taniec grup tanecznych do industrialnej muzyki oraz występ bębniarzy.

ZKI, g. 15:00, wstęp wolny.

4.05 sobota

Drach. Inscenizacja powieści Szczepana Twardocha. Opowieść o pięknych, ale i tragicznych losach 

dwóch rodzin. Josefa Magnora, śląskiego górnika i powstańca, dzieli od Nikodema Gemandera, jego 

prawnuka i wziętego architekta, ponad 100 lat historii, jednak łączy wiele – od więzów krwi, poprzez 

rodowe fatum, po niezwykły dar autodestrukcji. 

TZR, g. 19:00, bilety: 45 zł (II miejsca,balkon), 60 zł (I miejsca).

7.05 wtorek

„FRIDA. Życie Sztuka Rewolucja”. Wielkie emocje, namiętność, porywająca muzyka oraz wspaniałe 

obrazy inspirowane twórczością Fridy Kahlo w przejmującym monodramie Martyny Kliszewskiej. 

Aktorki i malarki, absolwentki wydziału aktorskiego PWST i wydziału malarstwa ASP w Łodzi. 

TZR, g. 19:00, bilety: 55 zł.

8.05 środa

 „Pan Gaweł i jego pies” Teatr Bajkowe Skarbki Śląska. Filia nr 4 PiMBP, g. 11:00, wstęp wolny.

Wieczorynka teatralna. Aktorzy  dziecięcych zespołów teatralnych przedstawią Baśń  

H. Ch. Andersena.  Zakończeniem wieczoru będą warsztaty plastyczne.  

DKB, g. 18:00, bilety: 5 zł (dziecko+opiekun).

10.05 piątek

„Tego jeszcze nie grali”. Najnowszy program Kabaretu Moralnego Niepokoju, twórców serialu 

„Ucho prezesa”. Ale akurat polityki nie ma tu zbyt wiele, bo na świecie dzieje się zbyt dużo, żeby 

zajmować się tylko nią, zresztą ile można? TZR, g. 17:30, bilety: 70 i 80 zł.

11.05 sobota

Francis Poulenc „Dialogi Karmelitanek”. Transmisja opery z Metropolitan Opera w Nowym Jorku. 

Hrabianka Blanche wstępuje do klasztoru, który wkrótce potem zostaje zniszczony przez rewolucję. 

Dziewczyna ucieka, inne zakonnice zostają skazane na ścięcie. W ostatnim momencie Blanche 

dobrowolnie przyłącza się do nich i wchodzi na szafot. Czas trwania ok. 3 godz. 20 min. 

TZR, g. 18:00, bilety:  30 zł do 3.05, 40 zł od 4.05. do 10.05., 50 zł w dniu spektaklu.

Międzyprzedszkolny Konkurs Taneczny „Roztańczone Nutki”. DKC, g. 9:00,  wstęp wolny.

17.05 piątek

Łowcy. B w najnowszym programie pod piekielnie mocnym tytułem “Jaka to melodia”. 

Ważna informacja dla tych, którzy chcą i lubią mieć wybór. Podczas tego spektaklu go dostaną. 

DKN, g. 18:30, bilety: 35 zł, 30 zł/ulgowy.

19.05 niedziela
Bajkowa niedziela. Spektakl teatralny „OZ” w wykonaniu Teatru Szydło skierowany do dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym. DKB, g. 16:00, bilety: 10zł.

24.05 piątek

„Telewizja kłamie”. Spektakl komediowy. Cała prawda o kłamstwach telewizji w doborowej obsadzie. 

Autor spektaklu, Michał Paszczyk z kabaretu Paranienormalni, gwarantuje, że popłaczecie się ze 

śmiechu. TZR, g. 19:00, bilety: 80 do 100 zł. 

27.05 poniedziałek
Scena Dorosłego Widza.  Teatr KOREZ:  KOMETA czyli ten okrutny wiek XX wg Jaromira Nohavicy.  

DKB, g. 18:00, bilety: 49 zł, 39 zł/ulgowy.

SCENA spektakl/taniec/kabaret

!FISHkagazeta

Chcesz być na bieżąco?polub nas na facebooku:
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6.05 poniedziałek

Dyskusyny Klub Filmowy. „Ciemno, prawie noc”.  Kiedy Wałbrzychem wstrząsa seria tajemniczych 

zaginięć dzieci, do miasta przybywa dziennikarka Alicja Tabor (Magdalena Cielecka). 

Reżyseria: Borys Lankosz. TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.

Kino Seniora. „Green book”. Tony (Viggo Mortensen), drobny cwaniaczek z Bronxu, z nadzieją na 

zgarnięcie konkretnej sumki, zatrudnia się jako szofer wybitnego, ekstrawaganckiego muzyka

Dona Shirleya (Mahershala Ali). TZR, g. 19:00, bilety: 8 zł.

13.05 poniedziałek

Dyskusyny Klub Filmowy. „Ogród rodzinny. Ukochany”. Ostatnia część trylogii „Ogród rodzinny”, która 

rozgrywa się pod koniec lat 50-tych XX wieku. Czechosłowacją rządzą komuniści, a przepaść między 

przedwojennym i powojennym pokoleniem jest przytłaczająca. Dana, nastoletnia córka Vilmy i Jindřicha, 

poznaje Mirka podczas wakacji spędzanych u wujostwa na wsi. Reżyseria: Jan Hřebejk. 

TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.

Kino Seniora. „Kafarnaum”. W zaniedbanej części Bejrutu wraz z rodzicami i kilkorgiem rodzeństwa 

mieszka 12-letni Zain. Reżyseria: Nadine Labaki. 

TZR, g. 13:00, bilety: 8 zł.

20.05 poniedziałek

Dyskusyny Klub Filmowy. „Córka trenera”. Maciej Kornet (Jacek Braciak) podróżuje po Polsce 

wraz z 17-letnią córką Wiktorią. Ich trasę wyznaczają zawody w tenisie ziemnym. 

Reżyseria: Łukasz Grzegorzek. TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.

Kino Seniora. „Vice”. Historia człowieka, który konsekwentnie przeszedł drogę od poruszającego się 

zręcznie po waszyngtońskich korytarzach biurokraty do realnej władzy. Reżyseria: Adam McKay. 

TZR, g. 13:00, bilety: 8 zł.

24.05 piątek
Plejada Fajnych Filmów. Cykliczne spotkania filmowe. 

DKC, g.19:00, wstęp wolny.

27.05 poniedziałek

Dyskusyny Klub Filmowy. „Gloria Bell”. Reżyseria: Sebastián Lelio. 

TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.

Kino Seniora. „FUGA”. Alicja nie pamięta przeszłości, nie wie kim jest. Kiedy po dwóch latach od 

zniknięcia zostaje odnaleziona przez rodzinę, nie chce wracać do dawnego, zapomnianego życia. 

Reżyseria: Agnieszka Smoczyńska. 

TZR, g. 13:00, bilety: 8 zł.

FILM premiery/dkf-y/przeglądy

!
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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 Piejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa 
ul. J. Szafranka 7, Rybnik, tel. 32 422 35 41

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 8 PiMBP Filia nr 8
ul Reymonta 69, Rybnik, tel. 324249409

adresy
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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

Bistro Kartoffelek
tel. 324227409, ul. Raciborska 9a, Rybnik

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

Tawerna
tel. 327395821, ul. Staszica 4, Rybnik

VIP Klub Studencki
tel. 324227534, Rynek 5, Rybnik

Żelazna
tel. 324230340, ul. Kościelna 1, Rybnik

puby/kluby/dyskoteki
ceny minimalne:

piwo

od 5 zł

od 5 zł

od 5 zł

od 5,90 zł

od 6 zł

od 7 zł

od 6 zł

od 6,90 zł

od 3,50 zł od 13,90 zł

od 4 zł

od 4 zł

od 4 zł

kawa napój 0% posiłek
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