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JJak postrzegasz akcję „Kobiety 
wiedzą, co robią”?
Dla mnie to szczególnie ważne, bo 
kobiety nie są reprezentowane 
w przestrzeni publicznej wystarcza-
jąco często jak na połowę społeczeń-
stwa, która wsadza w budowanie 
tego społeczeństwa równy trud jak 
mężczyźni. W nazwach ulic czy na 
muralach są głównie nazwiska mę-
skie, kobiety są trochę niedowarto-
ściowane w tym obszarze. Uważam, 
że jest to istotne, bo bohaterka na 
murze jest symbolem dla dzieci i dla 
pokoleń młodych, dla dziewczynek 
i dziewczyn, które wiedzą, że też 
mogą zostać w przyszłości bohater-
kami, mają na to szansę. 

Dlaczego prof. Grychtołówna 
została pokazana akurat w ten 
sposób?
Przeczytałam książkę, wspomnienia 
pani prof. Lidii, pomyślałam sobie, 

że wykorzystam ten portret i mu-
ral oprę na zdjęciu, które powstało 
w sytuacji zupełnie nieoficjalnej. 
Kiedy pani profesor nie siedzi na sali 
koncertowej, tylko jest na wakacjach, 
bo podróże i wakacje – z tego co czy-
tałam – były zawsze ważnym czasem 
dla pani profesor. Znalazłam zdjęcie, 
na którym jest, gdzieś w ciepłych kra-
jach, ma głowę owiniętą turbanem, 
jest w okularach przeciwsłonecznych 
i widać że jest zrelaksowana. Chcia-
łam wykorzystać ten moment, bo od-
poczynek jest równie ważny co praca. 
Po jednej stronie jest zrelaksowana, 
a po drugiej stronie jest klawiatura, 
żeby jednak nawiązać do jej głównej 
działalności i wielkiego talentu.

Czy Marta Frej ma poczucie jakiejś 
misji?
Tak, zdecydowanie. Misja i przekaz 
są dla mnie ważniejsze niż artystycz-
ne spełnienie. Najbardziej zależy 

byłabym… ”majtką”
Gdybym nie była Martą Frej

W RAMACH AKCJI „KOBIETY WIEDZĄ, CO ROBIĄ” MAGAZYNU „WYSOKIE 

OBCASY” W POLSCE POWSTAŁY MURALE WANDY RUTKIEWICZ WE 

WROCŁAWIU I KORY W WARSZAWIE. WŁAŚNIE DOCZEKALIŚMY SIĘ 

KOLEJNEGO, TYM RAZEM W RYBNIKU PRZY ULICY HALLERA 11. MURAL 

Z PODOBIZNĄ LIDII GRYCHTOŁÓWNY, ŚWIATOWEJ SŁAWY PIANISTKI 

I HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA RYBNIKA ZAPROJEKTOWAŁA MARTA 

FREJ, FEMINISTKA, ARTYSTKA, AUTORKA ROBIĄCYCH OBŁĘDNĄ KARIERĘ NA 

FACEBOOK’U MEMÓW. UDAŁO NAM SIĘ ZAMIENIĆ Z NIĄ KILKA SŁÓW.

podbierak
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mi na tym, żeby wspierać kobiety 
tym co robię, nieść otuchę, budować 
siostrzeństwo, żeńską drużynę, która 
będzie wznosić ten świat.

Czy bycie artystką w XXI wieku jest 
łatwiejsze?
Na pewno. Biorąc pod uwagę, że 
możemy studiować od trochę ponad 
stu lat – bo pamiętajmy, że akademie 
artystyczne były ostatnimi uczelnia-
mi, które wpuściły kobiety w swoje 
progi – cały czas pamiętam, że to 
bardzo krótka historia i nadal jest 
dużo do zrobienia, dlatego się tym 
zajmuję.

Gdybym nie była Martą Frej 
malarką, ilustratorką, artystką 
byłabym…?
Lubię ciężką fizyczną pracę, pracę 
rękami. Przypuszczam, że byłabym 
rzemieślniczką, może robiłabym 
meble. Bardzo możliwe, że pracowa-

łabym w drewnie. Przez całe życie 
chciałam być też majtkiem na statku, 
nie wiem czy można to sfeminizować 
i powiedzieć „majtką”, ale jeśli tak, to 
byłabym rzemieślniczką lub „majtką”.

Największe marzenie?
Bardzo mnie urzeka praca z ludźmi, 
zwłaszcza kobietami. Kiedy mogę 
korzystać z tego, co mi dają i czynić 
je bohaterkami swojej twórczości. 
Moim marzeniem jest, żebym zawsze 
mogła liczyć na Polki, które do tej 
pory bardzo chętnie brały udział 
we wszystkich moich projektach 
i zasypywały mnie tysiącami emaili. 
Żebym do końca życia budziła ich 
zaufanie i żeby zawsze chciały ze 
mną pracować.

Tego też życzymy.

Rozmawiała 
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk
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na haczyku

Urzekające zniszczenie

UUrbex, czyli urban exploration to eks-
plorowanie zazwyczaj opuszczonych, 
niewidocznych lub niedostępnych 
budowli. Tam, gdzie zwykły turysta 
dojrzy ruiny, urbexer zobaczy fascynu-
jący i mroczny przedmiot eksploracji. 
Być może ta swoista pasja zaczęła 
w Adamie dojrzewać, kiedy jako 
dziecko wałęsał się po cmentarzach, 
strychach, ogródkach działkowych 

i torowiskach. – Szukałem tam spoko-
ju, mogłem odciąć się od zgiełku, nała-
dować akumulator. Często chodziłem 
tam z książkami – mówi. Śmieje się, że 
zaczął uprawiać urbex zanim jeszcze 
poznał nazwę, tego, co robi. Z czasem 
zachwycił się filmami Tima Burtona, 
w których z każdego milimetra taśmy 
przebijał mrok i tajemnica, a więk-
szość akcji toczyła się w dziwnych 

czyli historia pewnej miłości

URODZONY W HALLOWEEN, OD ZAWSZE BYŁ ZAWIESZONY GDZIEŚ POMIĘDZY 

DWOMA ŚWIATAMI, OD CZASU DO CZASU ZNAJDUJĄC WYŁOM, BY ZWIEDZIĆ 

KTÓRYŚ Z NICH. MAŁO JEST RZECZY, KTÓRYMI SIĘ NIE ZAJMUJE – PISZE, 

SZEROKO DZIAŁA NA GRUNCIE SZTUKI I KULTURY, JEST INSTRUKTOREM 

RÓŻNYCH WARSZTATÓW, WYKŁADOWCĄ I TANATOPEDAGOGIEM. NATOMIAST 

WSZYSTKIE DROGI ADAMA MICHNIEWICZA, BO O NIM MOWA, OD ZAWSZE 

ZMIERZAŁY W KIERUNKU ZGŁĘBIANIA TEGO, CO POZORNIE MARTWE, 

TAJEMNICZE I OSAMOTNIONE, WSZYSTKIE JEGO DROGI ZMIERZAŁY 

W KIERUNKU URBEXU. 

fot.  Archiwum prywatne
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i opuszczonych domostwach. Czytał, 
oglądał filmy, ale to były przygody, 
które przeżywał albo na kartkach 
książki albo na ekranie. Opowiadane 
na ekranie i kartach dzieł historie się 
kończyły, a on pozostawał z niedo-
sytem. Nie wie, w którym momencie 
postanowił przeżywać podobne 
przygody w świecie rzeczywistym. 
Być może przełom nastąpił, kiedy 
zobaczył Chateau de Nottebohm 
w trailerze książki Ransoma Riggsa 
„Osobliwy dom Pani Peregrine”, 
może kiedy zobaczył tam słowo pętla, 
będące określeniem miejsc opuszczo-
nych, po wejściu do których można 
przenieść się w czasie – oczywiście, 
jeśli jest się osobliwym – i spotkać 
z ludźmi, którzy w tym czasie utknęli. 
Adam Michniewicz pomyślał, że 
chyba jest, a na pewno chce być, oso-
bliwy i że będzie szukał pętli. Takie 
miejsca od zawsze zapraszały go do 
siebie otwartymi drzwiami, wybitymi 
oknami, wyłomami w murach, 
a on już nie miał zamiaru patrzeć 
na skrywane przez nie tajemnice przez 
dziurkę od klucza. – Zacząłem drążyć 
w Internecie i nagle odkryłem słowo 
urbex, które rozwinęło się w urban 
exploration. Pomyślałem, że to coś 
dla mnie… jeszcze jak zobaczyłem 
gdzieś opis, że nie jest to ani łatwe, ani 
bezpieczne to się zakochałem. 
Ten rodzaj turystyki zdobywa coraz 
większe rzesze wiernych wyznawców, 
opowiadających o swoich zdobyczach 
na dziesiątkach stron internetowych 
lub nielicznych spotkaniach. Mówią, 
czego się można spodziewać i że nie 
jest to zabawa dla każdego. Opisują 
swoje rozczarowania, bo takie miejsca 

podlegają prawom przemijania, 
bardziej nieprzewidywalnym niż ja-
kiekolwiek inne rzeczy na tym świecie. 
Mogą popadać w ruinę przez kilkaset 
lat, by potem w ciągu jednej chwili 
zniknąć na zawsze. Budynki 
w swoim bezruchu podlegają nie-
ustannym zmianom: niszczeniu, 
burzeniu, przebudowywaniu, regular-
nemu wypruwaniu przez złomiarzy. 
Dlatego trzeba mieć ogromną odpor-
ność na rozczarowania chociaż – jak 
twierdzi Adam – to też ma swój urok. 
– Raz jechałem w Holandii 300 kilo-
metrów z miejsca na miejsce i z pięciu 
lokalizacji zobaczyłem tylko dwie. Na 
jednej był już nowy dom, druga była 
całkowicie wyburzona, a trzeciej nie 
znalazłem, bo pomyliłem się 
o 100 kilometrów. Niektórzy urbexerzy 
odwiedzają miejsca kilka razy 
i dokumentują degradację, robią mapy. 
Nie są wandalami czy włamywaczami, 
ich działaniom przyświeca swoisty 
kodeks. Po pierwsze – nie dzielą się 
lokalizacjami. – Na początku swojej 
przygody nieraz próbowałem zapytać 
kogoś o ciekawe miejsca. W odpowie-
dzi słyszałem: “Nie. Jeśli jesteś urbexe-
rem, zrozumiesz” i zrozumiałem. 
Ochrona lokalizacji przed niepożąda-
nymi osobami ma chronić te miejsca. 
Po drugie, można wejść przez drzwi, 
jeśli są otwarte, przez dziurę w murze, 
przez okno, jeśli jest uchylone, ale już 
tego okna wybijać nie można, bo to 
swoisty gwałt na tym miejscu. – Trze-
ba mieć szacunek dla miejsca, historii, 
właściciela tego obiektu. Nie jest to 
rzecz dla ludzi nieodpowiedzialnych, 
chociaż mogłoby się wydawać inaczej, 
bo nieraz łamiemy prawo. Byłem 
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goniony, raz przekupiłem ochroniarza, 
żeby wejść do szpitala psychiatryczne-
go, a w spalonym domu w Kootwijk, 
który eksplorowaliśmy z kolegą, we-
zwano policję. Nawet nie próbowaliśmy 
uciekać. Szczęście, że córka właściciela 
wiedziała, czym jest urbex i że to nie 
włamanie tylko zwiedzanie. Skończyło 
się na mandacie za zakłócanie ciszy 
nocnej. W przypadku wpadki zawsze 
najlepiej powiedzieć prawdę, wyjaśnić, 
w 95% przypadków to działa. Po trzecie 
– urbexerzy nic stamtąd nie zabierają 
i nic nie zostawiają wedle zasady zabie-
raj tylko zdjęcia, zostawiaj tylko ślady 
stóp. Trzeba mieć dużo pokory, żeby 
wejść i uszanować to, co się zastało. 
Tego też mnie nauczył urbex – żeby 
zobaczyć, nie zabrać, obejrzeć, nie 
oceniać, sfotografować nie skomento-
wać. Po czwarte, bezpieczeństwo jest 
najważniejsze. Trzeba wiedzieć, kiedy 
odpuścić, bo widzi się jakąś chwiej-
ną drabinę lub druty, po których nie 
zawsze można się wspiąć. Stare schody 
nie mają barierek. Drewniane podło-
gi często są spróchniałe, więc wtedy 
chodzimy po belkach, nie po deskach. 
Trzeba mieć wiedzę, jak nie zrobić sobie 
krzywdy. Mam zawsze dwa telefony 
przy sobie, gdyby coś mi się stało. 
Jeden to starego typu Nokia z dobrym 
zasięgiem i zawsze pełną baterią, gdyby 
trzeba było wezwać pomoc, bądź nawet 
się pożegnać. Trzeba mieć jakieś latarki, 
najlepiej rozpraszające światło. To jest 
w końcu turystyka kwalifikowana, więc 
trzeba mieć wiedzę, sprzęt i umiejęt-
ności. Można iść w dżinsach, ale lepiej 
mieć odpowiedni strój, wysokie buty, 
maseczkę, ochraniacze. W uzdrowisku 
w Szczawnicy brodziłem na przykład 

w strzykawkach. Trzeba być również 
gotowym na to, by w awaryjnej sytuacji 
spędzić noc w takim miejscu, nawet 
bez dachu nad głową – kwituje. Kolejna 
zasada brzmi urbex to sport drużynowy, 
samotni jeźdźcy mogą narobić sobie 
kłopotów. Adam jednak, w większości 
przypadków, eksploruje sam, bo – jak 
twierdzi – w tych opuszczonych miej-
scach jest czas na refleksję. W grupie 
jest raźniej, ale samemu jest spokojniej. 
Nie trzeba być na kogoś uważnym, dbać 
o jego bezpieczeństwo i martwić się, 
czy dana lokalizacja kogoś zadowoli. – 
Zdarzało mi się eksplorować 
z innymi, ale wtedy jest zupełnie 
inaczej. Współdzieli się wtedy swój 
zachwyt, można zobaczyć jak ktoś inny 
patrzy na to miejsce, jaki ma wyraz 
twarzy, kiedy wprowadzam tę osobę 
w mój świat. Inspiruje mnie to i cieszy.
Adam Michniewicz spełnił swoje 
marzenie – zobaczył Chateau de Not-
tebohm w Belgii ze zwiastuna, który go 
zachwycił. Teraz ma nowe: dotrzeć 
w Czarnobylu, do miejsc, do których 
nie mają dostępu zwykli śmiertelnicy 
oraz zobaczyć słynną Isla de las Muñe-
cas – Wyspę Lalek w Meksyku. Póki co, 
eksploruje Polskę, by dać tym miejscom 
ostatnią szansę, czasem nawet jedyną 
na oczarowanie, zachwycenie i rozko-
chanie w sobie. – To jest piękne, inne, 
to jest zniszczenie, ale urzekające. – 
podsumowuje. – W czasach, w których 
zewsząd biją nas po oczach rzeczy tylko 
ładne, zdrowe, śliczne, nowe, a to, co 
chore, brzydkie, brudne, kalekie, znisz-
czone, martwe jest ukrywane. Skryte 
w miejscach, w których ściany zrzucają 
skórę. Czasami wyobrażam sobie, że 
to jak w piosence „Zostawcie Titanica”. 

na haczyku
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Wyobrażam sobie, że ci osobliwcy 
dalej są tam zatrzymani w czasie. 
Trzeba mieć tylko na tyle wrażliwo-
ści, żeby to zobaczyć…
…jeśli jesteście prawdziwymi eks-
ploratorami – zrozumiecie.

Katarzyna Chwałek-Bednarczyk

fot.  Archiwum prywatne
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Tauron Nowa Muzyka w katowickiej 
Strefie Kultury potrwa od 20 do 22 
czerwca. Udział w festiwalu będzie 
idealnym pomysłem na rozpoczęcie 
wakacji. Czym organizatorzy przyciągną 
Was do Katowic? Świeżością, tym, co 
najciekawsze we współczesnej muzyce. 
A mają nosa. Usłyszymy, m.in. GusGus, 
AWA, Krafwerk 3-D. 
Pełny line-up dostępny na stronie 
festiwalnowamuzyka.pl/artysci

Od 2 do 4 sierpnia warto przyje-
chać do Katowic na Off Festival. 
W 2017 roku the Guardian uznał 
go za jedną z 10 najlepszych imprez 
festiwalowych w Europie.  W tym 
roku usłyszymy, m.in. Foals, Suede, 
Stereolab, Lebanon Hanover. Jeśli 
nie masz pojęcia kto to… to bardzo 
dobrze! Taki właśnie jest Off. 
Otwiera słuchacza na nowe dźwięki. 
Wyjdź z krainy muzycznego kom-
fortu, a być może sam siebie zasko-
czysz i polubisz saharyjski folk. 

Fest Festival w Parku 
Chorzowskim. Nowa festiwalowa 
propozycja na naszej mapie. Czy 
warto? Będzie można sprawdzić 
23 i 24 sierpnia. Miejsce idealnie 
zielone. Kogo usłyszymy? 
Jadena Smitha, Alana Walkera, 
Róisín Murphy, Wu-Tang Clan 
i wielu, wielu innych. 

Od 3 do 6 lipca tłumy ludzi odwiedzą 
Gdynię. Dlaczego? Odpowiedź może 
być tylko jedna: Open’er Festival. 
I młodzi i starsi powinni być 
zadowoleni. Travis Scott, The Strokes, 
The Smashing Pumpkins, Lana Del Rey, 
Idles, Kamasi Washington, Greta van 
Fleet… A organizatorzy nie odkryli 
jeszcze wszystkich muzycznych kart! 

Jeśli chcesz rzucić wszystko i pojechać 
w Bieszczady to…  nie rób tego i 
pojedź do Kazimierza Dolnego! 
Od 17 do 21 lipca odbywa się tam 
Kazimiernikejszyn: wydarzenie bez 
spinki. Organizatorzy tak opisują swój 
festiwal: „Kazimiernikejszyn to 5 dni 
miksu muzycznej jazdy, aktywności, 
natury, relaksu, jasnej strony mocy, 
bezspinkowej atmosfery i pomagania…” 
Nie zastanawiaj się i kupuj karnet!

Pol’and’Rock Festival w Kostrzynie 
nad Odrą potrwa od 1 do 3 sierpnia. 
Organizatorem festiwalu jest Fundacja 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Co warto podkreślić, jest to jedyny 
darmowy festiwal. Kto zagra w tym 
roku? Na dużej scenie, m.in. Ziggy 
Marley, Skunk Anansie, Gogol Bordello, 
Prophets of Rage. Jeśli to Was nie prze-
konało, zajrzyjcie na stronę polandrock-
festival.pl
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Festiwalowa
mapa Polski*

*U naszych południowych sąsiadów od 17 do 20 lipca odbywa się 
bardzo dobry festiwal, który również warto odwiedzić. Rybniczanie, 
to niedaleko!  Colours of Ostrava to „festiwal wielogatunkowy”, 
odbywający się w czeskiej Ostrawie, a dokładniej w postindustrial-
nym kompleksie huty Dolní Vítkovice. W tym roku usłyszymy tam, 
m.in. The Cure, Florence + The Machine, ZAZ, Kronos Quartet. 

Marlena Kolarczyk
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SSkąd zainteresowanie fotografią 
dronową?
Od kilkunastu lat zajmuję się foto-
grafią komercyjną. Aby nadążyć za 
zmieniającym się rynkiem i móc 
uzupełnić swoją ofertę o zdjęcia 
“z lotu ptaka”, w połowie 2018 roku 
kupiłem drona i uzyskałem potrzeb-
ne uprawnienia. Gdy okazało się, że 
praktycznie wszystko inaczej/cieka-
wiej wygląda z góry, zacząłem jeździć 
w poszukiwaniu form i struktur, 
odkrywając, że znowu mogę wypo-
wiadać się autorsko poprzez fotogra-
fię artystyczną. 

Wcześniej byłeś bardziej kojarzony 
z fotografią studyjną, kreacyjną 
i głównie czarno-białą, a Podniebne 
obrazy to zupełnie przeciwny biegun.
Fotografia dronowa to oczywiście 
inne medium niż klasyczna fotogra-
fia inscenizowana “od pomysłu do 
efektu”, ale wydaje mi się, że w niej 
też jest duże pole dla kreacji. Bo choć 
nie stwarzam scenografii to mogę 
ją zauważać. Wybierać, co pokażę 
poprzez dany kadr. Czasem także 
wprowadzam postaci w zamierzony 
sposób i miejsce. Na pewno nie je-
stem zainteresowany tylko ładnymi 

według Marcina Giby
Zmiana perspektywy

WYDAJE SIĘ, ŻE TO CZYSTY PRZYPADEK SPRAWIŁ, ŻE MARCIN GIBA, 

MAGISTER SZTUKI W DZIEDZINIE FOTOGRAFII, ORGANIZATOR I DYREKTOR 

ARTYSTYCZNY RYBNICKIEGO FESTIWALU FOTOGRAFII ZAFASCYNOWAŁ 

SIĘ FOTOGRAFIĄ DRONOWĄ. NARZĘDZIE, KTÓRE POCZĄTKOWO MIAŁO 

POMAGAĆ MU W PRACY ZAWODOWEJ, STAŁO SIĘ DROGĄ POWROTU DO 

FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ. ŚMIEJE SIĘ, ŻE JEST PRAWIE PILOTEM, BO 

ŻEBY KONTYNUOWAĆ RODZĄCĄ SIĘ PASJĘ, MUSIAŁ ZROBIĆ PRAWO JAZDY 

NA DRONA. TAK WIĘC Z POTRZEBY ROZWINIĘCIA OFERTY I FASCYNACJI 

ZMIANĄ PERSPEKTYWY NARODZIŁY SIĘ NIESAMOWITE PODNIEBNE OBRAZY, 

KTÓRE ROBIĄ FURORĘ W SIECI ORAZ SĄ DOCENIANE NA PRESTIŻOWYCH, 

ŚWIATOWYCH KONKURSACH. MARCIN GIBA ZDOBYŁ JUŻ I NAGRODĘ NA FINE 

ART PHOTOGRAPHY AWARDS, WYRÓŻNIENIE NA OGÓLNOPOLSKIM BIENNALE 

FOTOGRAFII W OŚWIĘCIMIU I ZOSTAŁ FINALISTĄ FESTIWALU HEAD ON PHOTO 

W AUSTRALII ORAZ LONDON PHOTO FESTIVAL.

narybek
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fot. Marcin Giba
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krajobrazami. Latam z określoną 
intencją i chcę, aby w każdym moim 
zdjęciu pojawiał się zaskakujący 
element, który można wielorako 
interpretować.  

Czy to znaczy, że pracujesz obecnie 
nad jakąś wystawą?
Podniebne obrazy miały być odskocz-
nią od mojej pracy komercyjnej i na 
razie tak jest. Robię je w wolnym cza-
sie, bez większego planu i ciśnienia. 
Taka radość tworzenia. Oczywiście 
jeśli z czasem powstanie kompletny 
zestaw fotografii, z których warto 
będzie zrobić wystawę, to czemu nie?

Jak wygląda szukanie lokalizacji 
do kadrów?

Czasem decyduje przypadek, ale 
zdarza się, że szukam miejsc przez 
Google Maps, zwłaszcza, gdy chcę 
jechać gdzieś, gdzie jeszcze nie by-
łem. W fotografii dronowej działam 
trochę intuicyjnie, nie wiem jak 
wyjdzie zdjęcie, bo z perspektywy 
ziemi wszystko wygląda inaczej. Raz 
z Niną, moją żoną, jechaliśmy na 
rowerach Bulwarami nad Nacyną, 
gdy zauważyłem ciekawą kompozy-
cję - wzleciałem dronem i zobaczy-
łem grę cieni, jaką stworzyły nasze 
postaci. Nie przewidziałem tego, nie 
zaplanowałem, to był czysty przypa-
dek a zdjęcie, które wtedy powstało 
zdobyło wyróżnienie na XI Ogólno-
polskim Biennale Fotografii „Kochać 
Człowieka” w Oświęcimiu.

fot. Marcin Giba
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Czy to znaczy, że zawsze masz przy 
sobie drona?
Tak (śmiech). On jest mały, kom-
paktowy, co mnie cieszy, bo mogę go 
zabierać wszędzie.

Czy możemy mówić o jakiejś modzie?
Fotografia dronowa przeżywa roz-
kwit. Polska jest ponoć krajem, gdzie 
na jednego mieszkańca przypada 
najwięcej dronów. Stały się bardzo 
popularne, bo za relatywnie niewiel-
kie pieniądze – w stosunku do profe-
sjonalnego sprzętu – można je kupić. 
Uważam natomiast, że jest to tylko 
narzędzie, tak jak aparat. A przecież 
nie aparat robi zdjęcia, tylko czło-
wiek. Owszem, technologia pomaga, 
ale to człowiek widzi i tworzy.

Myślałeś kiedyś o przeprowadzce do 
większego miasta, np. Warszawy?
Tak, ale szybko przestałem, bo okaza-
ło się, że w Warszawie nie mógłbym 
latać dronem (śmiech). Cała stolica 
jest praktycznie zamknięta dla ruchu 
powietrznego. A tutaj wstaję rano, 
jadę pięć kilometrów w którąkolwiek 
stronę, puszczam drona i robię zdję-
cia. Jeśli chodzi o działalność arty-
styczną – Rybnik to dobre miejsce, bo 
mnie nie ogranicza.

Rybnicki Festiwal Fotografii osią-
gnął w tym roku absolutnie ko-
smiczny poziom. Co dalej?
Za każdym razem mamy poczucie, 
że już wyżej się nie da. Ale Nina ma 

absolutnie niesamowite zdolności 
organizacyjne i potrafi przekonywać 
artystów do przyjazdu na RFF, także 
powoli planujemy 17. edycję 
i wierzymy, że będzie równie spekta-
kularna, co poprzednie. Oczywiście 
na szczegóły jeszcze za wcześnie.

Zapraszacie tylko polskich fotografów.
Tak sobie przyjęliśmy kilka lat temu, 
bo wcześniej bywali u nas goście 
z sąsiednich państw. Chcieliśmy jesz-
cze bardziej się odróżnić od innych 
dużych festiwali, jak ten w Łodzi czy 
w Krakowie. One są nastawione na 
artystów z całego świata, natomiast 
my pokazujemy, że w Polsce też są 
wielcy twórcy, których warto, a na-
wet trzeba prezentować przed wielką 
publicznością.

Czy nie zabraknie Wam kiedyś gości?
Artystów nam nie zabraknie, nato-
miast może zabraknąć nestorów foto-
grafii, ponieważ już prawie wszystkich 
zaprosiliśmy, a poza tym, oni niestety 
odchodzą ze względu na wiek...

Jakie jest twoje marzenie?
Żebym mógł dalej czerpać przyjem-
ność z tworzenia Podniebnych obra-
zów oraz organizować kolejne edycje 
Rybnickiego Festiwalu Fotografii.

I tego Ci życzę.

Rozmawiała 
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk

facebook.com/podniebneobrazy
instagram.com/marcingiba
podniebneobrazy.pl
marcingiba.com
festiwal.rybnik.pl
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PPrzed nami dziesiąta, jubileuszowa 
Industriada na Zabytkowej Kopal-
ni „Ignacy”. Katarzyna Buchalik, 
koordynator imprezy zaprasza na „Bal 
na Hoymie”. Wprawdzie nie będzie 
to wydarzenie tak spektakularne jak 
zeszłoroczny finał – mówi – ale zapo-
wiada się równie ciekawie. Od 10:00 
do dyspozycji zwiedzających będą 
doświadczeni przewodnicy, którzy 
oprowadzą chętnych po maszynowni 
szybu Głowacki i wieży widokowej. 
O 16:00 rozpocznie się piąty już z kolei 
„Pomarańczowy Korowód”, który wy-
ruszy ze szkoły podstawowej na ulicy 
Morcinka i przejdzie ulicami Nie-
wiadomia aż pod kopalnię „Ignacy”. 
Każdy może wziąć udział w korowo-
dzie – zachęca Katarzyna Buchalik 
– mile widziane będą pomarańczowe 
elementy garderoby, bo to w końcu 
kolor Industriady. W korowodzie 
zobaczymy Rybka, Ignasia, Skarbnika 
oraz Hoyma, zaprzęgi konne oraz 
orkiestrę kopalni Marcel. Industriadę 

oficjalnie rozpocznie hejnał z wieży 
grany na cztery strony świata. W trak-
cie trwania imprezy będą odbywały się 
warsztaty tańczenia walca, układania 
fryzur XIX-wiecznych, modniarskie 
oraz zajęcia z malarstwa sztalugo-
wego. Po kopalni będą przechadzać 
się damy i gentelmani w XIX-wiecz-
nych strojach. Na 17:15 planowany 
jest koncert muzyki instrumentalnej 
zespołu PERSPECTIVE, a zaraz po 
nim – pokaz mody XIX-wiecznej. Nie 
zabraknie również teatru – zapewnia 
koordynator imprezy – zwiedzający 
zobaczą „Wielką Podróż Pompiliusa” 
w wykonaniu Teatru Lalek Marka 
Żyły, a także będą mieli okazję zoba-
czyć „Haje pod wieżą”, czyli dyskusję 
zwolenników i przeciwników Joanny 
Gryzik, Henckel von Donnersmarck’a 
i Karla Georga von Hoyma. Wieczór 
zakończy niesamowite multimedialne 
widowisko „Symphonica” Filharmoni 
Futura z muzyką zespołów Metallica, 
Nirvana, Pearl Jam, Deep Purple, 

Bal na Hoymie 
    i Hucie Silesia

już 8 czerwca
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AC/DC, Guns N’ Roses, Aerosmith, 
Soundgarden, Nightwish. Atrakcje 
dla zwiedzających zostały również 
przygotowane na osiedlu patronackim 
Huty Silesia. Od godziny 12:30 będzie 
można odwiedzać stanowiska warsz-
tatowe: bicykle, buduar, kotylionada, 

wynalazek braci Lumiere, retro atelier, 
mechaniczna muzyczna maszyna. Na 
błoniach odbędzie się piknik któremu 
będzie towarzyszył kram herbaciany 
Szalonego Kapelusznika oraz spektakl 
„Bal parowy”.  

 
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk
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NNa początku postaram się opisać 
Wam moje początki działalności na 
YouTube to, jak z czasem rozwijałem 
swoje pomysły na jego funkcjono-
wanie, jak wygląda montowanie 
filmów i wreszcie – w jaki sposób 
i czym je tworzę. A więc tytułem 
wstępu chciałbym się przedstawić – 
nazywam się Tomek Handkus i od 
niespełna roku prowadzę kanał Coś 
o Czymś.TV. Powstał on dokładnie 
5 czerwca 2018 roku. Wydaje się, 
że rok działalności na YouTube to 
niezbyt długo, ale powiem Wam 
szczerze, że jest wręcz przeciwnie. 
W ciągu tych kilku miesięcy po-
znałem wiele wartościowych osób, 
udało mi się nawiązać kilka cieka-
wych współpracy, przeprowadziłem 
wywiady ze wspaniałymi osobami. 
Dzięki kanałowi jeszcze bardziej 

otworzyłem się na ludzi, przekroczy-
łem bariery, z którymi ludzie mają 
częsty problem, jak nawiązywanie 
kontaktów z nieznajomymi osoba-
mi, będącymi wysoko w hierarchii 
społecznej. Kanał miał wstępnie 
przedstawiać ciekawostki ze świata 
filmów, seriali oraz telewizji. Po-
czątkowo miałem zamiar nawet nie 
ujawniać się, nie promować swojego 
wizerunku, nastawić kanał tylko 
i wyłącznie na przekaz informa-
cji. Wynikało to z faktu, iż byłem 
zafascynowany działaniem planu fil-
mowego, głównie po kilkukrotnych 
odwiedzinach planu serialu „Dia-
gnoza”, w którym byłem statystą, 
grałem pielęgniarza, przechodnia, 
byłem dublerem. Wydaje się, że to 
mało znaczące funkcje, lecz dla mnie 
było to wyjątkowe doświadczenie 

YOUTUBEREM?
JAK ZOSTAĆ

WIELU Z WAS MYŚLAŁO PEWNIE NAD ZAŁOŻENIEM WŁASNEGO KANAŁU 

W SERWISIE YOUTUBE, BY DZIELIĆ SIĘ Z INNYMI LUDŹMI SWOIMI PASJAMI, 

PRZEMYŚLENIAMI, ZDOBYWAJĄC PRZY TYM UZNANIE, SŁAWĘ CZY – 

Z CZASEM – RÓWNIEŻ ZASILAĆ DZIĘKI TEMU SWÓJ BUDŻET. NIESTETY, 

WIELE OSÓB REZYGNUJE Z TEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Z KILKU, NIERAZ 

BŁAHYCH POWODÓW, NP BRAKU SPRZĘTU, BRAKU UMIEJĘTNOŚCI 

MONTAŻOWYCH, CZY BRAKU POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI. 

PRAWDA JEST JEDNAK TAKA, ŻE TAK NAPRAWDĘ NIE STANOWIĄ 

ONE ŻADNYCH BARIER W TWORZENIU DOBRYCH JAKOŚCIOWO, 

WARTOŚCIOWYCH MATERIAŁÓW.

w sieci
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móc 

zobaczyć znanych aktorów, zobaczyć 
jak pracują, jak wygląda cała organi-
zacja pracy na takim planie. 

W szkole nie jeden raz występowa-
łem jako aktor pierwszoplanowy, 
co w jeszcze większym stopniu 
przyczyniło się do stworzenia kanału 
właśnie o takiej tematyce. Zapytacie 
pewnie, dlaczego kanał na YouTube, 
dlaczego nie staram się o angaż 
w innych produkcjach filmowych 
lub serialowych? Już Wam odpowia-
dam: serwis, o którym rozmawiamy, 
daje szerokie pole manewru, dzięki 
niemu sami decydujemy o tym, co 

chcemy pokazywać, w jakiej formie 
i kiedy. To właśnie skłoniło mnie do 
założenia kanału.

Moja działalność z tygodnia na 
tydzień powoli się rozwijała, zaczęły 
powstawać materiały, w których po-
kazywałem już cały swój wizerunek, 
gdyż nie chciałem pozostać anoni-
mowy w tym co robię. Bardzo miłe 
było to, gdy ktoś, kto już kojarzył 
mój kanał, pytał jak mi idzie lub po 
prostu gratulował i życzył powodze-
nia. Pewnie wielu z Was boi się także 
hejtu, nie wiecie, jak Wasze otoczenie 
zareaguje na tego typu działalność. 
Z doświadczenia wiem, że choćbyście 
stawali na głowie, i tak znajdzie się 
garstka osób, które podejdą do wa-
szej aktywności negatywnie i zrobią 
wszystko, by zniechęcić was do dal-
szej pracy. Prawda jest taka, że osoby, 
które nazywamy hejterami posiadają 
tylko jedną broń, czyli słowo, najczę-
ściej to pisane, w Internecie. 
Tacy ludzie nie będą w stanie powie-
dzieć Wam w twarz tego, co wypisują 
w sieci, nie będą miały odwagi. Hej-
terzy to grupa osób, które same nie 
są w stanie w życiu wiele osiągnąć, 
więc starają się psuć życie innym. 
Ich wypowiedzi najlepiej przemilczeć 
i nie brać ich do siebie. Zazdro-
śników nie można jednak mylić 
z osobami, które udzielają nam 
konstruktywnej krytyki. Te słowa 
czasem także są gorzkie, ale warto je 
potraktować serio i przyjąć niektóre 
porady, bo ktoś oglądający nasze 
filmy z boku widzi coś, czego nie 

fot. Kamil Feczko
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jesteśmy w stanie sami zobaczyć.
Z czasem zaczynałem rozwijać swój 
content, czyli to, co można zobaczyć 
na moim kanale. Wprowadziłem, 
m.in. sondy uliczne, które pozwalają 
się w bardzo dużym stopniu otworzyć 
na drugiego człowieka, gdyż trzeba 
w sobie znaleźć trochę odwagi, by 
podejść do kogoś i zadać mu kil-
ka pytań. Sondy to jednak nie taki 
łatwy kawałek chleba, trzeba się nie 
raz spotkać z odmową, co w dużym 
stopniu rozwija także cierpliwość. 
Poza nimi, na moim kanale cyklicznie 
ukazują się wspomniane ciekawostki 
o filmach, serialach czy telewizji – są 
one trzonem działalności. Staram 
się jednak, by były one coraz lepiej 
okraszone, czyli nie tylko podawały 
suche fakty, lecz także były ciekawe 
pod względem dodatków audiowizu-

alnych, które pomagają odbiorcom 
lepiej przyjąć prezentowane treści. Co 
jakiś czas staram się przeprowadzać 
wywiady. Cała historia z nimi roz-
poczęła się, gdy w mojej szkole, czyli 
Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługo-
wych w Rybniku (obecnie jestem 
w czwartej klasie, na kierunku tech-
nik organizacji reklamy), warsztaty 
gastronomiczne przeprowadzał jeden 
z najwybitniejszych polskich szefów 
kuchni, czyli pan Robert Sowa. Udało 
mi się z nim przeprowadzić rozmowę. 
Powiem wam, że był to dosyć stre-
sujący, ale zarazem bardzo radosny, 
moment, bo rzadko kiedy mamy 
możliwość rozmowy z takimi osobi-
stościami. Później udało mi się także 
porozmawiać z Robertem Chmielem, 
czyli zawodnikiem rybnickiego klubu 
żużlowego. Nie ukrywam, jestem 

w sieci

fot. Kamil Śleziak
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wielkim fanem tego sportu. Rozma-
wiałem także z Łukaszem Miką, 
który jest psychoterapeutą sportowym 
i działa, m.in. ze skoczkami narciar-
skimi, żużlowcami czy rajdowcami. 
Jak widać, staram się, by każdy 
znalazł na moim kanale coś dla siebie. 
Jakiś czas temu ruszyłem także 
z serią, w której podróżuję po mia-
stach i opowiadam o nich ciekawost-
ki, a kilka dni temu rozpocząłem cykl, 
w którym komentuję paradokumenty, 
ma to na celu dodanie smaczków hu-
morystycznych mojej działalności.

Jak widać YouTube daje duże możli-
wości. Wiele zależy od nas samych. 
Pewnie powiecie: „Ach, bo Ty masz 
tyle pomysłów, nie boisz się”. Co Wam 
mogę odpowiedzieć? Może i tak jest, 
lecz pierwszy krok należy do Was, to 
Wy musicie powiedzieć sobie, dlacze-
go warto spróbować, może to będzie 
akurat to, co pokochacie. Oczywiście 
– pewność siebie, otwartość, to cechy, 
które Wam pomogą, lecz ich brak nie 
zamyka wam drogi do stworzenia 
kanału. Pewnie teraz się zastanawia-
cie jak może prowadzić ktoś kanał, 
jeśli nie potrafi się dobrze wysłowić, 
ma lęk przed pracą z kamerą lub 
po prostu chciałby, lecz nie wie, co 
nagrywać. Odpowiedź może nie jest 
zbyt wyczerpująca, lecz myślę, że 
przydatna. Gdy ktoś kocha rysować, 
lecz boi się wypowiadać, wystarczy, 
że będzie nagrywał, jak tworzy swoje 
dzieła, nagrywając jedynie kartkę 

i ruchy rąk, ktoś kto kocha jazdę na 
rowerze wystarczy, że będzie nagry-
wał swoje wypady, dodając do tego 
choćby mapę tego, gdzie się wybrał, 
nie jest powiedziane, że trzeba być od 
razu wygadanym i otwartym. Często 
te cechy przychodzą z czasem, gdy już 
zaczynacie czuć się pewnie w tym, co 
robicie i wiecie, co chcecie przekazać 
publice. 

Kolejne Wasze pytanie będzie pewnie 
dotyczyć sprzętu, a więc już Was 
uspokajam. W dobie smartfonów, 
praktycznie każdy telefon jest w stanie 
nagrywać filmy w standardzie Full 
HD. Jest to 1080p, czyli standard fil-
mowy panujący w tym serwisie. Wie-
lu z Was wyobraża sobie nagrywanie 
na YouTube z potężnym sprzętem za 
grube pieniądze. Oczywiście, naj-
więksi twórcy posiadają taki sprzęt, 
ale nie oszukujmy się – by zacząć swo-
ją przygodę, nie potrzebujemy od razu 
takowego. To trochę tak, jak gdyby 
ktoś po zdaniu prawa jazdy od razu 
kupił sportowe auto, mogące osiągnąć 
szybkość 300km/h, to trochę mija 
się z celem. Dlaczego staram się was 
namówić do rozpoczęcia przygody 
z Youtube od taniego sprzętu? A dla-
tego, że musicie sami sprawdzić czy 
jest to na pewno dla Was. Jaki byłby 
cel w zakupieniu aparatu lub kamery 
za 2000 złotych, gdyby okazało się, że 
nie wiecie co tworzyć lub najnormal-
niej w świecie Wam się nie chce? Po 
prostu – żaden. 
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Oczywiście, gdy stwierdzicie, że 
podoba wam się to co robicie, to 
fajnie jeśli zainwestujecie w nowy, 
lepszy sprzęt. Kwota około 1600-
2000 złotych wystarczy na zakup 
dobrego sprzętu. Pamiętajcie – gdy 
będziecie kupować aparat, obojętnie 
czy lustrzankę cyfrową czy kompakt, 
to zwróćcie uwagę na to, czy dany 
sprzęt posiada wejście mikrofonowe. 
Takowe pozwala na podpięcie mikro-
fonu zarówno krawatowego, czyli 
takiego, który ma możliwość umiesz-
czenia przykładowo na ubraniu 
(kosztuje on około 50-70 złotych), 
jak i mikrofonów, które montuje się 
na górze aparatu, na tzw. saneczkach 
– pozwalają one w dużym stop-
niu zredukować szumy otoczenia, 
szczególnie, gdy kręcimy vlogi lub 
inne materiały na dworze. Posiadają 
one często tak zwanego mopa, który 
redukuje także szumy związane z 
wiatrem. Koszt tych mikrofonów to 
kwota w okolicach 200-250 złotych, 
a marką wiodącą w tym segmencie 
jest firma RODE.

Przejdźmy teraz do kwestii monta-
żowych. Używam programu Sony 
Vegas Pro, jest to wbrem pozorom 
dosyć proste narzędzie do obrób-
ki naszego video, do nadania mu 
odpowiedniej formy oraz podłożenia 
wybranej muzyki. Jeśli szukacie mu-
zyki bez praw autorskich, bo tylko 
taką można stosować w filmach na 

YouTube, warto skorzystać z bibliote-
ki audio, którą udostępnia twórcom 
sam YouTube, jest ona dostępna 
w funkcjach kreatora. Oczywiście, 
można dodać do filmu znany utwór, 
ale automatycznie – po dodaniu 
filmu – od razu wyskoczą roszcze-
nia do danego utworu lub filmu od 
firmy, która posiada prawa do nich. 
YouTube poprzez swoje algorytmy 
w szybki sposób odnajduje filmy z ta-
kimi materiałami, mogą one pozostać 
w serwisie, ale twórca nie może na 
nich zarabiać, gdy ma już włączoną 
monetyzację. Każdy utwór należący 
do tego zbioru można używać do 
woli, jedynie pewna ich część wymaga 
przypisania, ale w takim przypadku 
wystarczy w opisie podać autora. 
Gdybyście potrzebowali skorzystać 
z bezpłatnych grafik, w standardowej 
formie czy też wektorowej, to mo-
żecie skorzystać ze strony pixabay.
com, która posiada olbrzymie zbiory 
obrazów z różnych dziedzin, także 
bez praw autorskich, bez żadnych 
kosztów. Zwracam Wam uwagę na 
prawa autorskie nie bez przyczyny, 
gdyż nagminne ich naruszanie grozi 
usunięciem naszego kanału, 
a tego każdy z nas chciałby uniknąć. 
Poza programem Sony Vegas Pro, 
mogę Wam polecić także program 
Lightworks, który jest bezpłatny. 
Działa on na podobnej zasadzie, co 
Vegas Pro, jedyny minus jest taki, że 
renderuje filmy do jakości 720p, czyli 

w sieci
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do formatu HD. Jedynie zakup peł-
nej wersji pozwala na rendering do 
wyższej jakości, pomimo tego wiele 
materiałów stworzyłem tym progra-
mem i mogę go z czystym sumieniem 
polecić. Oczywiście, wszelkie kwestie 
montażu, umiejętności jego stoso-
wania na swoich materiałach także 
zależą od tego, co będziecie tworzyć. 
Wielu zagadnień montażowych naj-
lepiej szukać w Internecie, najłatwiej 
właśnie na YouTube, gdzie ludzie 
w prosty i przystępny sposób wytłu-
maczą Wam różne terminy i pokażą, 
jak od podstaw zmontować film 
w danym programie. Oczywiście, 
montaż jest także kwestią wprawy, 
do wszystkiego dochodzi się 
z czasem, więc gdy nawet na począt-
ku wam nic nie wychodzi, to nie 
zrażajcie się, tylko ćwiczcie, a efekty 
przyjdą same. Przegrywa ten, co nie 
próbuje, pamiętajcie. Na YouTube 
ważna jest także systematyczność – 
są dni, gdy nie chce się człowiekowi 
nic, lecz musi nagrać film, by coś 
się ukazało na jego kanale. Też nie 
raz tak mam, że po ludzku nie chce 
mi się nic robić, lecz wiem, że aby 
mój kanał się rozwijał, muszę nad 
nim pracować. Kanał można trochę 

porównać do dziecka, o które się 
troszczymy, chcemy by wzrastało 
i miało się dobrze. Dlatego pamię-
tajcie – gdy już zaczniecie swoją 
przygodę z YouTube to dbajcie 
o swój kanał, starajcie się zaskakiwać 
swoich widzów, bądźcie konsekwent-
ni w swoich działaniach, a z czasem 
osiągniecie sukces. To od Was zależy 
jak kanał będzie wyglądał, co na 
niego będziecie wstawiać, ale przede 
wszystkim – nie bójcie się rozpocząć 
tej przygody, gdyż gdybym ja miał 
rozpocząć przygodę z YouTube jeszcze 
raz, to nie wahałbym się ani chwili. 

Życzę Wam powodzenia, pamię-
tajcie, każdy z Was może osiągnąć 
sukces! Ja ze swojej strony Wam bar-
dzo dziękuję za uwagę i zapraszam 
serdecznie na mój kanał Coś 
o Czymś.TV. Jeśli macie jakieś 
pytania, to możecie śmiało pisać, 
linki do profili w mediach społecz-
nościowych znajdziecie właśnie na 
moim kanale. Jeszcze raz dziękuję 
i trzymam za Was kciuki!

Tomasz Handkus
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spis treści

Już 15 czerwca 2019 roku w rybnic-
kim klubie “Sub-Club” będzie miała 
miejsce impreza kończąca piąty sezon 
jego działalności, odbędą się również 
urodziny jednego z jego stałych rezy-
dentów, tj. D.HASHa.

Goście zaproszeni na tę imprezę gwa-
rantują nam spotkanie z dużą dawką 
energetycznej muzyki z najwyższej 
półki drum and bass’u.

Będziemy mogli  usłyszeć po raz 
pierwszy, m.in. założyciela czeskiego 
kolektywu “Neurofunk Will Never 
Die” oraz członka agencji “Let it 
Roll” (odpowiedzialnej za największy 
festiwal Drum and Bass na świecie, 
który odbywa się pod tą samą nazwą 
co roku niedaleko Pragi ) DJ N:FOR-
CE, który słynie ze swoich miksów 
serwowanych z trzech odtwarzaczy. 

Dodatkowo skład grających zasili DJ 
i promotor SICK z agencji “Bassline” 
propagującej nurt tej połamanej  
muzyki, organizujący imprezy 
z czołowymi artystami z Polski 
i zza granicy w całym kraju.

Natomiast o resztę nocy zadba ekipa 
Killasound kru. To trójka DJ`ów 
pochodzących z Rybnika, w skład 
której wchodzą PROTEST, HASH 
oraz YOUNG.B. Od parunastu lat 
dbają o to, by fani nurtu zawsze mieli 
swoje miejsce w naszym mieście. 
Starają się o poziom zapraszanych 
artystów, dźwięk i atmosferę na ich 
imprezach, gwarantują dobrą zabawę, 
a osobom, które pierwszy raz mają 
styczność z tą muzyką, zapewniają 
niezapomniane przeżycia.

W specjalnym występie solenizanta 
można spodziewać się czeskiego Mc 
“KICK IN” , który podgrzewać bę-
dzie parkiet swoimi nietuzinkowymi 
rymami. Całość imprezy dopełnią 
“welcome drinki”, urodzinowe 
oferty w barze oraz, specjalnie na tą 
okazję zmieniona, aranżacja sceny.

Zapraszamy.

(subclub)

Więcej informacji oraz tańsze wejściówki można znaleźć na Facebook`u.

facebook.com/subclub.rybnik/
facebook.com/killasound.kru/
facebook.com/Hash-271681223505092/

Finisz piątego sezonu 
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Laureaci nagrody za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

przyznawanej przez Prezydenta Miasta Rybnika

Zespół Jazzu Tradycyjnego „South 
Silesian Brass Band” 
z okazji jubileuszu 45-lecia działalności

Założony w 1974 roku w Rybniku-Chwałowi-
cach, w ciągu 45 lat swojej działalności zagrał 
niezliczoną ilość koncertów w Polsce i w wielu 
krajach Europy. Jako muzyczna wizytówka 
Rybnika zespół brał udział w największych 
festiwalach jazzu tradycyjnego w Polsce 
i Europie. Największym wydarzeniem dla 
muzyków był udział w renomowanym, mię-
dzynarodowym Don Chento Jazz Festival w 
Kalingradzie, gdzie zespół wystąpił obok bar-
dzo znanych muzyków z USA, Niemiec, Rosji, 
Włoch, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Izraela 
i Litwy. Muzycy zespołu są obecni w składach 
rybnickiej orkiestry symfonicznej, orkiestry 
dętej Chwałowice i Miejskiej Orkiestry Dętej 
Rybnik. Stanowią trzon zespołu „Rekiny 
z Nacyny” i wielu innych.

Tadeusz Kolorz 
za całokształt działalności artystycznej

Gitarzysta, poeta, od wielu lat animator kultu-
ry. Jego działania skupiają się przede wszyst-
kim na takich dziedzinach kultury jak poezja, 
poezja śpiewana, działalność kabaretowa oraz 
teatralna. Jako wykonawca występował w 
wielu konkursach, przeglądach i festiwalach, 
nagrywa własne utwory. Prezentował swoje 
utwory u boku mistrzów piosenki autorskiej 
i poetyckiej takich jak: Andrzej Sikorowski, 
Piotr Bukartyk, Tomasz Wachnowski. W 
działalności kabaretowej jest współtwórcą ka-
baretu „NIC” oraz twórcą kabaretu „KURA”. 
Współorganizował w Krakowie m.in. Festiwal 
Studencki, konkurs recytatorski kabaretów 
PAKA, Festiwal muzyków jazzowych Jazz Ju-
niors i wiele innych imprez. Nagrodzony i wy-
różniany na wielu ogólnopolskich konkursach 
i festiwalach muzycznych i kabaretowych.

Helena Szymiczek 
za aktywne uczestnictwo 
w działalności chóralnej i Zarządu 
Okręgu Rybnickiego Śląskiego 
Związku Chórów 
i Orkiestr

W latach 1995-2000 pełniła funkcje wice-
prezesa i prezesa chóru im. A. Mickiewicza. 
Chętnie uczestniczy w organizacji różnych 
imprez takich jak: „Cały Śląsk gra i śpiewa”  lub 
Międzynarodowy Dzień Muzyki. Działalność 
chóralną prowadzi od przeszło 40 lat. Orga-
nizuje wyjazdy warsztatowe jak i rekreacyjne 
chóru, które przyczyniają się do wzbogacenia 
repertuaru oraz wspólnego spędzania wolnego 
czasu w gronie przyjaciół. Zaangażowanie na 
rzecz popularyzacji muzyki chóralnej było 
wielokrotnie doceniane rozmaitymi nagrodami 
i wyróżnieniami.

Kazimierz Grzonka 
za aktywną działalność na rzecz 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego 
„Ekran”

Związany z DKF „Ekran” od 1973 roku, jest 
znanym i lubianym prelegentem. Wprowadza 
widzów w tematykę filmów wyświetlanych 
na seansach Dyskusyjnego Klubu Filmowego. 
Współorganizator imprez seminaryjnych 
Klubu, w tym 3 ogólnopolskich, spotkań 
z reżyserami, krytykami, dziennikarzami 
i działaczami kultury. Współodpowiadał za 
całokształt spraw merytorycznych Klubu oraz 
za sprawy organizacyjne i finansowe, w tym 
ścisłą współpracę z PISF-em, nowymi dys-
trybutorami i sponsorami. Dwukrotnie brał 
udział w Letnim Uniwersytecie Filmowym 
w Eger na Węgrzech i Letniej Szkole Filmowej  
w Uherskem Hradiszte w Czechach.
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Elżbieta i Zbigniew Soroczan 
za działalność na rzecz Hufca ZHP 
Ziemi Rybnickiej im. hm. Józefa 
Pukowca

Byli długoletni instruktorzy Związku Harcer-
stwa Polskiego. Oboje w stopniu harcmistrza, 
pełnili najwyższe funkcje w Hufcu Ziemi 
Rybnickiej a później Hufcu ZHP Rybnik. 
Współautorzy, redaktorzy trzech publikacji:  
„Harcerstwo na Ziemi Rybnickiej w latach 
1945-1990”, „Z dziejów rybnickiego harcer-
stwa”, „Z dziejów rybnickiego harcerstwa 2. 
Gawęda o instruktorach harcerskich Hufca 
Ziemi Rybnickiej”. W roku 2004 Elżbieta 
i Zbigniew Soroczanowie zainicjowali powsta-
nie Kręgu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego 
„Czuwaj” w Rybniku, grupującego byłych 
instruktorów Hufca Rybnik.

Jan Maier 
za całokształt działalności na rzecz 
upowszechniania muzyki chóralnej

Z wykształcenia muzyk, całe swoje twórcze 
życie poświęcił muzyce i jej propagowaniu 
w wśród młodzieży i seniorów. Pomysłodawca 
i twórca Chóru Rybnickiej Rady Seniorów. 
Swoja twórczą działalnością aktywizuje dużą 
grupę seniorów do umiłowania pieśni patrio-
tycznych i nie tylko. Pracował przez 
40 lat jako nauczyciel muzyki w LO nr 2 
i LO nr 1 w Rybniku. Jest autorem opracowa-
nia „Życie muzyczne w ROW”.

Rybnickie Mażoretki Astra Enigma 
za ciągły rozwój i tworzenie 
pozytywnego wizerunku miasta 
na międzynarodowej scenie

Grupa powstała przy Domu Kultury w Rybni-
ku-Niedobczycach w 1995 roku z inicjatywy 
Aurelii Kowol i Mariana Wolnego. Obecnie 
grupa liczy 110 tancerek zgromadzonych w 
5 grupach wiekowych. Rybnickie Mażoretki 
ASTRA ENIGMA działające przy DK Niedob-
czyce towarzyszą Miejskiej Orkiestrze Dętej 
Rybnik podczas występów w Polsce i za granicą 
godnie reprezentując nasze miasto i biorą 
udział w festiwalach, zawodach tanecznych w 
kraju i za granicą, a także Mistrzostwach Pol-
ski, Europy i Świata osiągając wysokie miejsca 
na podium.

Piotr Kotas 
za muzykę do spektaklu „Drach”

Pianista, kompozytor, aranżer, producent, 
członek zespołu „Chwila nieuwagi”. Twórca 
muzyki do spektakli „Drach”, „Tego Betlejem 
nie ma na mapach”, „Nie lękajcie się”, „Miste-
rium Męki Pańskiej”, musicalu “Jak Ogień”, 
czy opery „Margaret”. Jako aranżer i pianista 
współpracuje z chorzowskim Teatrem Roz-
rywki, zespołem Carrantuohill, Teatrem Miej-
skim w Gliwicach, Zespołem Pieśni i Tańca 
Śląsk oraz wieloma artystami z Polski, Francji, 
Austrii, Kanady i USA. Jako kopista i redaktor 
muzyczny współpracuje z najważniejszymi 
wydawnictwami w Polsce i Francji.

Adam Grzegorzek 
za film „Jerzy Malcher – między 
Londynem a Rybnikiem”

Reżyser „Jerzy Malcher – między Londynem 
a Rybnikiem”, który jest fabularyzowanym 
filmem dokumentalnym opowiadającym 
o losach pochodzącego z Chwałowic Jerzego 
Malchera. Z wykształcenia jest historykiem, 
z zamiłowania filmowcem. Pasjonat lokalnej 
kultury, tradycji i historii. Na co dzień pra-
cownik Zabytkowej Kopalni Ignacy. 
W wolnych chwilach malarz-amator. Wszyst-
kie te dziedziny łączy jeden wspólny mianow-
nik: Śląsk, ojczyzna najmniejsza.

Katarzyna Buchalik 
za całokształt działalności na rzecz 
ochrony dziedzictwa kulturowego 
Miasta Rybnika

Od prawie 16 lat związana z historycznym 
obiektem, Zabytkową Kopalnią Ignacy. Zaan-
gażowana w ratowaniu dziedzictwa górnicze-
go na terenie Rybnika poprzez: ratowanie obu 
zabytkowych maszyn parowych, pokopalnia-
nych budynków maszynowni szybu „Gło-
wacki”, nadszybia i szybu Kościuszko oraz 
dawnej wieży ciśnień. Od 2009 r. pełni funkcję 
koordynatora ds. organizacji Święta Szlaku 
Zabytków Techniki Województwa Śląskiego 
„Industriada”.
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06.06 czwartek

Spotkania z książeczką. Zajęcia dla dzieci w wieku niemowlęcym i wczesnoprzedszkolnym. 
Filia nr 4 PiMBP, g. 10:30, wstęp wolny.

„Chłopak z Wehrmachtu. Żołnierz Andersa”. Spotkanie z Kamilem Kartasińskim, autorem książki 
opowiadającej o losach Górnoślazaka najpierw służącego w armii III Rzeszy, następnie w Polskich Siłach 
Zbrojnych na zachodzie. halo! Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.

11.06 wtorek Spotkanie autorskie z Filipem Łobodzińskim. PiMBP, g. 19:30, wstęp wolny.

12.06 środa Wykład Jacka Kurka „Wyspy na morzu trwa… W Normandii”. PiMBP, g. 17:00, wstęp wolny.

15.06 sobota
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.

19.06 środa Spotkanie Dyskusyjnego Klubu. „Noc” Bernard Minier. PiMBP, g. 16:00, wstęp wolny.

27.06 czwartek
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu. „Drzewo migdałowe” Michelle Cohen Corasanti. 
Filia nr 2 PiMBP, g. 16:00, wstęp wolny.

29.06 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.

trwają

Wystawa fotograficzna „Rybniccy seniorzy”. PiMBP, 06.06 – 30.06, wstęp wolny.

„Kocham zwierzęta, bo …”. VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego. Konkurs 
fotograficzny przeznaczony dla osób od lat 16. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie do ICK 
do 3.06 maksymalnie dwóch zdjęć w wersji papierowej oraz elektronicznej. Bliższe informacje 
i regulamin dostępny na: www.ick.rybnik.pl. ICK, wstęp wolny.

Wystawa fotografii Fotoskupiny K4. Wystawa czarno- białych zdjęć orłowskich fotografów - Miroslav 
Brziák, Pavla Herzánová, Pavel Brádka i Radim Golka - ze Stowarzyszenia Fotoskupinie K4. Wystawa 
potrwa do 24.06. ICK, wstęp wolny.

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

Wystawa fotografii Iwony Wilczek „cuDOWNe DZIECI”. Wystawa potrwa do 15.06. DKC, wstęp wolny.

2.06 niedziela 

Sebastian Brzezina: Reportaż wojskowy. 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. 16:00, wstęp wolny.

7.06 piątek Otwarcie wystawy malarstwa Norberta Fraja. Wystawa potrwa do 7.07. TZR, g. 17:30, wstęp wolny.

8.06 sobota Między nami fotografami - warsztaty fotograficzne „Transfer polaroidu”. Obowiązują zapisy. 
DKC, g. 10:00, bilety: 50 zł.

10.06 poniedziałek Otwarcie wystawy fotografii Janiny Osewskiej z wyprawy na Wyspę Południową Nowej Zelandii. 
Wystawa potrwa do 7.07. TZR, g. 18:00, wstęp wolny.

13.06 czwartek 
Wernisaż wystawy „Rybnik”. Ekspozycja składa się z obrazów wykonanych w bieżącym roku przez 
Agnieszkę Rek i Sylwię Igielską z  Grupy Twórczej PASJA z Radlina. 
halo! Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.

24.06 poniedziałek
„Wakacje na Ignacym”. I turnus półkolonii dla dzieci. W programie: wyjazd na kąpielisko, animacje, 
warsztaty, wycieczki. Turnus potrwa do 28.06. ICK, g. 9:00, bilety: 130 zł.

25.06 wtorek
„Kocham zwierzęta, bo …”. Pokonkursowa wystawa fotografii. Wystawa potrwa do 31.08. 
ICK, wstęp wolny.

LITERATURA spotkanie/warsztat

SZTUKA wystawa/wernisaż



29

05.06 środa

Folk i poezja na Ratuszu. Zespół COORDA. W programie: muzyka etniczna polska, poezja śpiewana oraz 

instrumentalne utwory autorskie i klasyczne inspirowane muzyką folk. 

MUZEUM, g. 18:00, wstęp wolny.

Koncert końcoworoczny uczniów Szkoły Muzycznej YAMAHA. Wstęp wolny dla wszystkich uczniów 

Szkoły Muzycznej Yamaha - uczniowie wchodzą na zaproszenia. 

TZR, g. 18:00, bilety: wstęp wolny/do lat 3, 5 zł/do lat 12, 15 zł/powyżej 12 lat. 

7.06 piątek
KONCERT Dzieci Rodzicom. Występy grup i solistów uczestniczących w zajęciach organizowanych 

w Domu Kultury Chwałowice. DKC, g. 17:00, wstęp wolny.

9.06 niedziela

49.Vinyl Swap. Giełda płyt winylowych, kompaktowych, książek o tematyce muzycznej, nut i sprzętu 

muzycznego. TZR, g. 9:00, wstęp wolny.

Kulturalne popołudnie w Harcówce. Zabawa taneczna z towarzyszeniem zespołu GAMA i pianisty 

Jerzego Gorgonia. KKH, g. 17:00, bilety: 25 zł.

14.06 piątek

Koncert Tadeusza Kolorza „O frelach i karlusach stond”. Bard zaprezentuje swoje kompozycje 

w gwarze śląskiej. Recital w ramach kolejnego spotkania Wolnej Inicjatywy Artystycznej „Wytrych”. 

halo! Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.

XXVIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „ZŁOTA LIRA”  

Przesłuchania konkursowe orkiestr o Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - cz. 1. 

TZR, g. 8:00, wstęp wolny.

Prezentacje zespołów festiwalowych - cz. 1. Rybnik Rynek, g. 10:00, wstęp wolny.

Parada orkiestr i mażoretek z Placu Jana Pawła II na rybnicki Rynek. g. 14:30, wstęp wolny.

Inauguracja. Rybnik Rynek, g. 15:00, wstęp wolny.

Prezentacje zespołów festiwalowych - cz. 2 oraz X Otwarty Międzynarodowy Puchar Polski Mażoretek. 

Rybnik Rynek, g. 16:00, wstęp wolny.

Gwiazda wieczoru: Fanfare Ciocaria oraz Carrantouhill. Rybnik Rynek, g. 21:00, wstęp wolny. 

15.06 sobota

XXVIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „ZŁOTA LIRA”  

Przesłuchania konkursowe orkiestr o Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - cz. 2. 

TZR, g. 9:00, wstęp wolny.

Międzynarodowy Piknik Integracyjny XXVIII MFOD „Złota Lira”. 

Park im. H. Czempiela w Niedobczycach, g. 15:00, wstęp wolny.

Hash b-day crash at Sub-Club. Sub-Club, ul. Piłsudskiego 4. G. 22:00, bilety: 10 zł.

16.06 niedziela

XXVIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „ZŁOTA LIRA”  

Koncert Galowy  XXVIII MFOD „Złota Lira”. TZR, g. 16:00, wstęp wolny.

Kulturalne popołudnie w Harcówce. Koncert w plenerze na powitanie lata. Wystąpią: artystycznie 

uzdolniona młodzież, zespoły Ligocianki i Kokoszanki, South Silesian Brass Band, Zespół Przygoda, 

a na zakończenie zabawa taneczna dla wszystkich. KKH, g. 17:00, wstęp wolny. 

19.06 środa

Koncert zamykający rok obchodów 85-lecia działalności Szkoły Muzycznej Szafranków. 

W programie: Ludwig van Beethoven VII Symfonia A-dur op. 92,  Robert Schumann, Koncert 

fortepianowy a-moll op. 54. Wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna Szkoły Szafranków pod 

dyr. Pawła Kapuły, Marta Czech – fortepian. 

TZR, g. 18:00, bilety: 15 zł/dzieci i młodzież, 30 zł/dorośli.

27.06 czwartek

„Music wonderland”. Walt Disney stworzył magiczny świat opowieści, które od lat porywają i wzruszają 

widzów na całym świecie.  Dzięki Jego twórczości od najmłodszych lat poznajemy najważniejsze 

wartości takie jak dobro, szlachetność, odwaga i miłość. Filmy animowane Disneya, na których od lat 

wychowują się nowe pokolenia dzieci, to niewyczerpane źródło muzyki filmowej najwyższej próby. 

„Music Wonderland” to wydarzenie skierowane do wszystkich fanów animowanych filmów Walta 

Disneya i miłośników znakomitej muzyki. Rafael Wojaczek Big Band przedstawi repertuar dawnych 

i współczesnych kompozytorów tej genialnej muzyki. Bilety:  50 zł. TZR, g. 19:00, bilety: 50 zł.

MUZYKA koncert/impreza
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WARSZTATY, SPOTKANIA

1.06 sobota

Dzień Dziecka w halo! Rybnik. Minisesje fotograficzne dla dzieci, warsztaty „Tworzę kreatywną mapę 
miejsca, w którym mieszkam”. Zajęcia dla dzieci w wieku od 10 lat. Obowiązują zapisy tel. 32 43 92 200. 
halo! Rybnik, g. 11:30, wstęp wolny.

Dzień Dziecka. Wycieczka do „Afrykarium” w ZOO we Wrocławiu dla dzieci uczęszczających do szkoły 
podstawowej. ICK, bilety: 40 zł/os.

Dzień Dziecka. „Lot dookoła świata”. Odlotowy piknik w Parku Osiedlowym. Mnóstwo lotniczych 
atrakcji: balonowe warsztaty, rzuty balonami, zajęcia modelarskie, animacje, prawdziwy szybowiec 
z rybnickiego aeroklubu, paralotnie i przeloty balonem (góra - dół). W kinie plenerowym film „Odlot”. 
Specjalna strefa relaksu dla rodzica: kawa, herbata, słodkości, grill. 
Park Osiedlowy - Boguszowice Osiedle, g. 16:00, wstęp wolny.

Dzień Dziecka na Kampusie. W programie: Disco Polo Kids, „Kolorowe nutki”- koncert interaktywny, 
„Wycieczka do tajemniczej krainy”-widowisko interaktywne, dmuchańce,  warsztaty plastyczne „Kwiaty 
we włosach”, występy zespołów tanecznych oraz koncert dla całej rodziny w wykonaniu zespołu ABBA M. 
KAMPUS, g. 15:00, wstęp wolny.

Festyn: 140 lat Chwałowickiego Szkolnictwa. Spektakl „O Piracie, który znalazł swój skarb”, koncert 
zespołu „Przerwa na kawę”. Ponadto: szkolne stanowiska tematyczno-konkursowe, animacje dla dzieci, 
stoiska z rękodziełem, gastronomia, słodycze, dmuchańce. DKC, g. 15:00, wstęp wolny.

02.06 niedziela

Dzień Dziecka. Wycieczka do „Energylandii” w Zatorze dla dzieci uczęszczających do szkoły 
podstawowej o wzroście do 140cm. ICK, bilety: 70 zł/os.

Bubble Day - Dzień Baniek Mydlanych. Pokazy puszczania baniek mydlanych, animacje, punkty 
gastronomiczne z lodami, popcornem oraz watą cukrową, dmuchany zamek, stoiska z akcesoriami 
i płynami do baniek mydlanych. KAMPUS, g. 12:00, wstęp wolny.

4.06 wtorek

En Passant. Spotkania towarzyskie przy szachach. Otwarte zajęcia gry w szachy 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: Uczniowie i rodzice Szkoły Społecznej im. Jerzego Kukuczki - 
„Nasze Himalaje”. Klubokawiarnia Żółty Młynek, Rybnik ul. Św. Jana 2, g. 19:00, wstęp wolny.

8.06 sobota

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

Social Language Meeting. Spotkanie osób zainteresowanych niezobowiązującymi rozmowami 
w obcych językach. Okazja do poznania kultury innych krajów. halo! Rybnik, g. 10:00, wstęp wolny.

INDUSTRIADA - Bal na Hoymie. Bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem, pomarańczowy korowód, 
koncert zespołu Perkspective, warsztaty „Jak za dawnych lat”, pokaz mody, spektakl „Wielką Podróż 
Pompiliusa”, Widowisko Filharmonii Futura ”SYMPHONICA”. ZKI, g. 10:00, wstęp wolny. HIT

INDUSTRIADA - Bal u Przemysłowca. Stanowiska warsztatowe: bicykle, buduar, kotylionada, 
wynalazek braci Lumiere, retro atelier, mechaniczna muzyczna maszyna. Na błoniach odbędzie się piknik 
któremu będzie towarzyszył kram herbaciany Szalonego Kapelusznika oraz spektakl „Bal parowy”.  
Paruszowiec, ul. Przemysłowa, g. 12:00, wstęp wolny. HIT

11.06 wtorek
Podróże w nieznane w Żółtym Młynku: Dagmara i Leszek Jureccy - „Raja Ampat Kayaking project 
2019”. Klubokawiarnia Żółty Młynek, Rybnik ul. Św. Jana 2, g. 19:00, wstęp wolny.

12.06 środa „Kopalnia Fantazji”. Zajęcia dla dzieci w wieku 5-9 lat. Obowiązują zapisy. ICK, g.16:00, wstęp wolny.

15.06 sobota

Jarmark staroci i rękodzieła. Impreza wystawienniczo-handlowa dla kolekcjonerów, miłośników 
przedmiotów sztuki i dawnych wyrobów użytkowych oraz wytwórców rękodzieła. 
Rybnicki Deptak (ul. Jana III Sobieskiego i ul. Powstańców Śląskich), g. 8:00, wstęp wolny.

X Jarmark muzealny. Zapraszamy wszystkich na warsztaty rękodzieła: haft, szydełkowanie, robótki na 
drutach, witraż, ceramika, filc. MUZEUM, g. 12:00, wstęp wolny.
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16.06 niedziela

Piknik na Kampusie. Piknikowe bajanie - świat baśni i zaczarowanych opowieści,  zapraszamy dzieci 
i dorosłych w kostiumach. Elementy baśniowych strojów pomożemy wam zrealizować na warsztatach, 
spotkamy się  z Bajarzami także muzycznymi. Zapraszają: Stowarzyszenia: z Wyboru, ISS, Uwagi wArte, 
Port Sztuki oraz Teatr Ziemi Rybnickiej. Projekt dofinansowany przez Urząd Miasta Rybnik. 
KAMPUS, g. 9:00, wstęp wolny.

17.06 poniedziałek
Happening ekologiczny. Impreza ekologiczna organizowana wspólnie z chwałowickimi szkołami.
Park Górnika (za DK Chwałowice), g. 9:00, wstęp wolny.

18.06 wtorek

En Passant. Spotkania towarzyskie przy szachach. Otwarte zajęcia gry w szachy 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: Wiesława Pawletko - „Patagonia i Ziemia Ognista”. 
Klubokawiarnia Żółty Młynek, Rybnik ul. Św. Jana 2, g. 19:00, wstęp wolny.

21.06 piątek
Rybnicka Rada Kobiet zaprasza. Pierwsza odsłona to koncert grupy integracyjnej Świetne Dzieciaki, 
wystawa ich twórczości oraz panel dyskusyjny nt. niepełnosprawności. 
halo! Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.

22.06 sobota

Social Language Meeting. Spotkanie osób zainteresowanych niezobowiązującymi rozmowami 
w obcych językach. Okazja do poznania kultury innych krajów. 
halo! Rybnik, g. 11:00, wstęp wolny.

Życie zaczyna się po 50-tce. Spotkanie z Haliną Sochą, autorką anielskiej serii i laureatką konkursu 
„Książka Roku 2016”, pomysłodawczynią oraz organizatorką kobiecych warsztatów „Piszemy razem” 
i innych projektów skierowanych do pań. halo! Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.

WIANKI. Noc Świętojańska. Wszystkich miłośników dawnych i nowych sobótkowych tradycji 
zapraszamy na niezwykły wieczór zabaw, tańców i wicia wianków przy muzyce zespołu Chwila Nieuwagi 
i Zawiało. Zapraszają: Stowarzyszenia: Uwagi wARTe, ISS oraz Port Sztuki. Projekt dofinansowany przez 
Urząd Miasta Rybnik. Rybnik-Paruszowiec, ul. Mikołowska, g. 18:00, wstęp wolny.

23.06 niedziela
Palenie jest do kitu! Ewa Mura-Pancerzyńska opowie o mechanizmie uzależnienia, działaniu koncernów 
tytoniowych, o tym co kryje się w papierosach, o prawdziwych powodach sięgania po nie. 
halo! Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.

24.06 poniedziałek

Jacek Kamiński: Rybnik - Urbanistyka XX w. Socrealistyczne wizje przebudowy Rybnika. Jacek 
Kamiński spróbuje odpowiedzieć na pytanie czy w okresie PRL-u autorytarna władza w pełni 
wykorzystała możliwości przekształcenia struktury urbanistycznej miasta. Poza sporządzonymi planami 
przedstawione zostaną również ich zrealizowane fragmenty. 
halo! Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.

26.06 środa
LinkedIn Local Rybnik. Lokalne spotkanie będące częścią światowej inicjatywy przenoszenia 
wirtualnych kontaktów z sieci zawodowej LinkedIn do świata rzeczywistego i budowania prawdziwych 
relacji międzyludzkich. halo! Rybnik, g. 17:30, wstęp wolny.

29.06 sobota

Przewodnik znowu czeka: Spacer szlakiem reklam, czyli śladami dawnego marketingu
Małgorzata Płoszaj zaprasza do dawnego Rybnika, w którym kupcy, fabrykanci oraz mali rzemieślnicy, 
podobnie jak współcześni biznesmeni, starali się jak najlepiej i najskuteczniej przyciągać klientelę. halo! 
Rybnik, g. 17:30, wstęp wolny.

Festiwal RAJ NAJNAJ. 2. Letnia Akademia Malucha Raj Najnaj. W programie: spektakle, warsztaty, 
sztuka, zajęcia rozwojowe dla najmłodszych. Szczegóły na www.dkchwalowice.pl. 
DKC, g. 12:00.

29.06 sobota
Festiwal RAJ NAJNAJ. 2. Letnia Akademia Malucha Raj Najnaj. W programie: spektakle, warsztaty, 
sztuka, zajęcia rozwojowe dla najmłodszych. Szczegóły na www.dkchwalowice.pl. 
DKC, g. 12:00.

WARSZTATY, SPOTKANIA
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02.06 niedziela

„Kto ma głos, czyli zwierzyniec szkolny”. Premiera spektaklu w wykonaniu dziecięcego Teatru 

„Guziczek”. Reżyseria: Izabela Karwot. TZR, g. 16:00, bilety: 10 zł.

Dzień Dziecka w Harcówce. „Deszczowy poranek” spektakl w wykonaniu dzieci ze Specjalnego 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Szkoła życia” w Rybniku oraz „Fabryka zabawek” - spektakl 

w wykonaniu Teatru PRYM-ART. KKH, g. 17:00, bilety: 10 zł.

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

05.06 środa

Wieczorynka teatralna. Na scenie DK Boguszowice aktorzy  dziecięcych zespołów teatralnych 

przedstawią kolejną baśń.  Zakończeniem wieczoru będą warsztaty plastyczne.  

DKB, g. 18:00, bilety: 5 zł.

07.06 piątek
XVI Regionalny Przegląd Przedszkolnych Grup Tanecznych „Roztańczone Pantofelki”. 

DKB, g. 9:00, wstęp wolny.

08.06 sobota

Mamma Mia! Sezon Mija! Gala Studia Tańca VIVERO podsumowująca sezon artystyczny 2018/2019. 

Na scenie zaprezentują się wszyscy uczestnicy zajęć Studia Tańca VIVERO. Tegoroczna Gala, 

zainspirowana Musicalem „Mamma Mia” będzie obfitować w nawiązania do twórczości zespołu ABBA 

i dyskotekowego stylu lat 80-tych i 90-tych. TZR, g. 16:00, bilety: 20 zł/dorośli, 10 zł/dzieci.

XVI Regionalny Przegląd Przedszkolnych Grup Tanecznych „Roztańczone Pantofelki”. 

DKB, g. 9:00, wstęp wolny.

9.06 niedziela

Bajkowa niedziela. Spektakl teatralny dedykowany dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły 

podstawowej. DKB, g. 16:00, bilety: 10 zł.

 „Czworo do poprawki”. Polska komedia małżeńska w najlepszym wydaniu. W pensjonacie spotykają 

się dwie pary. Małżeństwo ze stażem, które wyjeżdża aby podjąć ostatnią próbę ratowania ich 

rozpadającego się związku oraz pełna emocji i namiętności para młodych ludzi, którzy na łonie natury 

chcą począć dziecko, aby na zawsze scementować swój związek. Jak się okazuje, obie pary mają inne 

problemy. Inteligentna współczesna komedia Cezarego Harasimowicza. Obsada: Katarzyna Herman, 

Agnieszka Sienkiewicz/ Joanna Osyda, Piotr Machalica, Marcin Korcz. 

TZR, g. 17:00, bilety: 75 do 95 zł.

16.06 niedziela

KABARYJTON. W tym roku projekt ma wyjątkowy charakter. Cały dochód z imprezy przeznaczony 

jest na „Największą Sztuczkę Świata - pokonanie raka”. Zbiórka na wsparcie leczenia i rehabilitacji 

Tomka Kabisa. Wystąpią: Kabaret Młodych Panów, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Nowaki, Igor 

Kwiatkowski, Kabaret Czołówka Piekła, Marcin Zbigniew Wojciech, Ewa Błachnio, Mariusz Kałamaga. 

Stadion MOSiR, g. 17:00.

SCENA spektakl/taniec/kabaret

!
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FILM premiery/dkf-y/przeglądy

! FISHkagazeta

Chcesz być na bieżąco?polub nas na facebooku:

2.06 niedziela
Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży: KINOLUB. Szczegóły na stronie www.dkboguszowice.pl.  

DKB, wstęp wolny.

3.06 poniedziałek

Kino Seniora. „Przedszkolanka”.  Lisa ma szczęśliwą rodzinę, pracę, którą lubi i ładny dom na 

przedmieściach Nowego Jorku, ale tak naprawdę od zawsze chciała być artystką. Kiedy przypadkiem 

odkrywa geniusz poetycki swojego pięcioletniego ucznia, postanawia zrobić wszystko, aby nie został 

zmarnowany. Reż. Sara Colangelo. TZR, g. 13:00, bilety: 8 zł.

Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży: KINOLUB. Szczegóły na stronie www.dkboguszowice.pl.  

DKB, wstęp wolny.

DKF. „Słodki koniec dnia”. Historia o miłości, tęsknocie i utraconych nadziejach. O lęku przed 

nieznanym i pasji życia. Miejscem akcji filmu jest włoska prowincja, etruskie miasto Volterra. Tu od 

lat mieszka Maria (Krystyna Janda) – polska poetka, laureatka Nagrody Nobla, autorytet moralny. 

Świat bohaterów zostaje wywrócony do góry nogami, gdy otrzymują szokującą wiadomość o zamachu 

terrorystycznym w Rzymie. Reż. Jacek Borcuch, TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.

4.06 wtorek
Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży: KINOLUB. Szczegóły na stronie www.dkboguszowice.pl.  

DKB, wstęp wolny.

10.06 poniedziałek

Kino Seniora. „Ułaskawienie”. Historia o rodzicach żołnierza opowiadana z perspektywy ich 

siedemnastoletniego wnuka Janka. Wpisana w dramatyczne wydarzenia w powojennej Polsce. Reż: Jan 

Jakub Kolski, TZR, g. 13:00, bilety: 8 zł.

DKF. „Przedszkolanka”. Kiedy Lisa przypadkiem odkrywa geniusz poetycki swojego pięcioletniego 

ucznia, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i zrobić wszystko, aby nie został zmarnowany. Reż. Sara 

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

14.06 piątek Plejada Fajnych Filmów. Cykliczne spotkania filmowe. DKC, g. 19:00, wstęp wolny.

17.06 poniedziałek

Kino Seniora. „Złodziejaszki”. Historia trzypokoleniowej ubogiej rodziny żyjącej na przedmieściach 
Tokio. I choć ledwo wiążąc koniec z końcem, to gdy jednak pewnego dnia w ich życiu pojawia się 
bezdomna dziewczynka, bez wahania decydują się zapewnić jej dach nad głową. Reż. Hirokazu Koreeda. 
TZR, g. 13:00, bilety: 8 zł.

DKF. „Królowa Kier”. Fascynujący dramat o ludzkiej naturze, władzy i uprzywilejowaniu z fenomenalną, 
odważną rolą Trine Dyrholm. To także pasjonująca power game i opowieść o świecie, w którym pieniądze 
zastępują moralność i prawdę. Reż. May el-Toukhy. 
TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.

24.06 poniedziałek

Kino Seniora. „Mój piękny syn”. Film opowiada historię rodziny, która musi zmierzyć się z 
uzależnieniem dorastającego chłopaka. Reż. Felix Van Groeningen. TZR, g. 13:00, bilety: 8 zł. 

DKF. Podwójne życie. W błyskawicznie zmieniającym się świecie e-booki wygryzają papierowe książki, 
młode kochanki – starzejące się żony, zaś seriale – kinowe fabuły. Nie zmienia się tylko jedno: zawsze 
najbardziej podnieca nas nowe. Reż. Olivier Assayas. 
TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.
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spis treści

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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spis treści

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

Klubokawiarnia Żółty Młynek
tel. 512237008, ul. Jana 2, Rybnik

Żelazna
tel. 324230340, ul. Kościelna 1, Rybnik

puby/kluby/dyskoteki
ceny minimalne:

piwo

od 5 zł

od 5 zł

od 5 zł

od 7 zł

od 5,90 zł

od 6 zł

od 6 zł

od 7 zł

od 6 zł

od 7 zł

od 6,90 zł

od 3,50 zł od 13,90 zł

od 4 zł

od 4 zł

od 7 zł

od 4 zł

kawa napój 0% posiłek
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