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na haczyku

SEN

JEST DLA SŁABYCH

Jako gracz poszukuje w planszówkach przede wszystkim dobrej,
strategicznej zabawy. Jako twórca z kolei, chciałby poruszać
ciekawe, nieszablonowe tematy, które – jego zdaniem – zasługują
na to, by ujrzeć światło dzienne w nieco niekonwencjonalnym
ujęciu. A takim bez wątpienia są współczesne gry planszowe.
Aleksander Jagodziński – w godzinach pracy art director
pracujący w agencji reklamowej, po godzinach – zapalony
gracz i twórca gry Żercy oraz odnoszącej sukcesy w Polsce

J

i za oceanem gry Pangea.

Jak to się dzieje, że od kilku lat zauważalny jest fenomen powrotu do
gier planszowych?
Moim zdaniem zdecydowały o tym
dwa czynniki. Po pierwsze – rozwój
mediów społecznościowych spowodował, że łatwiej znaleźć osoby
o podobnych zainteresowaniach.
Po drugie – zwróciłbym uwagę na
fakt, że na tzw. zachodzie gry planszowe były popularne zawsze,
a u nas 50 lat gospodarki sterowanej
centralnie spowodowało niemal
całkowite wyjałowienie rynku
z podobnych produktów. Ta nienaturalna próżnia wytworzyła w końcu
zauważalny wzrost popytu i podaż
zaczęła powoli odrabiać straty z poprzedniej epoki. Efektem jest łatwo
zauważalny „renesans” planszówek
w Polsce.
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Większość z nas zapytana
o planszówki wymieni Monopoly,
warcaby, chińczyka czy Scrabble.
Jak wyglądają nowoczesne gry
planszowe?
To często wielowymiarowe, złożone systemy wymagające od graczy
ogromnego zaangażowania
i umysłowego wysiłku. Planowanie,
przewidywanie, złożone strategie
– wszystko to powoduje, że współczesne gry stają się znakomitym
sposobem spędzania wolnego czasu.
Mnie osobiście dostarczają one wielu
pozytywnych emocji, zarówno
z samej gry, jak i czasu spędzonego
w dobrym towarzystwie. Oczywiście
istnieje też cała masa gier prostych
– od familijnych po imprezowe,
więc każdy jest w stanie znaleźć coś
interesującego dla siebie. Nowoczesne gry to również pole do popisu

fot. Tomasz Wiśniewski

5

fot. Tomasz Wiśniewski

6

dla artystów, dla których stały się
świetnym sposobem do prezentowania swych wizji i umiejętności.
To prawdziwe spektrum rozmaitych
światów, kreatywnych rozwiązań
i inspiracji.

i ewolucja własnej grupy zwierząt. Gra
powstawała ponad rok, równolegle
trwały prace graficzne i zbalansowanie rozgrywki, które – w przypadku
tak silnej asymetrii – wymagały
sporej liczby gier testowych.

Czy trudno jest stworzyć, wyprodukować i sprzedać swoją grę?
To dosyć złożony proces i by był skuteczny, wymaga wkładu ogromnego
nakładu pracy i serca. Swoją pierwszą
grę, czyli Żerców stworzyłem i wydałem samodzielnie, dzięki czemu udało
mi się poznać cały proces powstawania gry, od koncepcji, tworzenia
prototypu, prowadzenia kampanii
crowdfundingowej, aż po przygotowanie materiałów produkcyjnych
i końcową logistykę. Przy drugim
projekcie, Pangea wydawcą została firma RedImp, a przy grafikach
wsparła mnie swym ogromnym
talentem Joanna Kwaśniak. Zaowocowało to sukcesem na platformach
crowdfundingowych wspieram.to
i kickstarter.

Ranking pięciu najlepszych Twoim
zdaniem gier planszowych?
1. Magic: the Gathering
2. Chaos w Starym Świecie
3. Zakazane Gwiazdy
4. Twilight Struggle
5. Gra o Tron

Jak powstawała Pangea? Co było dla
Ciebie inspiracją?
Gra opowiada historię największego
masowego wymierania w historii
naszej planety, znanego jako Matka
Wielkich Wymierań. Idealny temat
dla strategicznej gry, w której każdy
prowadzi swoją grupę zwierząt w walce o przetrwanie w obliczu nadchodzącego kataklizmu. Jest tu mocna
asymetria, są zróżnicowane strategie
walki, budowa instynktu przetrwania

Modne stały się kilkugodzinne wieczory gier planszowych czy fantasy.
Gdzie możemy szukać takich miejsc
w naszym regionie, czego możemy
się spodziewać i kogo możemy tam
spotkać?
Mamy rybnicki Gamedot, gdzie
zawsze w sobotę można spotkać się na
wieczorach z planszówkami, w ramach
inicjatywy Stowarzyszenia Zalew Gier,
a także Ośrodek Kultury „Zameczek”
w Czernicy, gdzie odbywają się organizowane przez Goblin Game Club
spotkania z planszówkami. Możemy
tu spotkać ludzi w różnym wieku,
o różnym doświadczeniu, lubiących
zarówno lekkie tytuły, jak i „mózgożerne” gry typu euro. Spodziewać
możemy się jedynie dobrej zabawy
z ludźmi wyznającymi zasadę, że
„sen jest dla słabych”.
Rozmawiała
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk
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Cieszy mnie
istnienie
Spotify
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Pierwszych piosenek uczyła ją babcia, więc w przedszkolu
śpiewała już na dobre. Na fortepianie zaczęła grać
w wieku 6 lat, ale na karierze pianistki położyło się cieniem
jej lenistwo. I całe szczęście, bo wtedy pomyślała o zmianie
instrumentu i odkryła… harfę. O swoich zawodowych
wyborach, nieszufladkowaniu instrumentów i uwielbieniu dla
musicali oraz Spotify opowiada Anna Drewniok – wokalistka,
kompozytorka i jedyna harfistka w Rybniku.

Twoim ojcem jest Adam Drewniok,
basista zespołu Carrantouhill – to
przeszkadzało czy pomagało?
To była sprężyna. Od dziecka przebywałam w środowisku, gdzie muzyka
była obecna, od małego pchałam się
na scenę, często jeździłam z tatą na
koncerty. Na pewno miało to wpływ
na początek mojej drogi, na jej wybór.
Kiedy sama zaczęłam występować
z Carrantouhill, otworzyło mi to
wiele furtek. Na przykład w tym roku
zagrałam na Pol’and’Rock Festival,
zagrałam kilka razy w NOSPRze,
poznałam ciekawych ludzi, między
innymi Annę Dymną, Jurka Owsiaka. Dzięki temu bardzo dużo dobrego
zadziało się w mojej karierze.
Kto oprócz ojca miał największy
wpływ na twoje zawodowe wybory?
Mój nauczyciel śpiewu, Jarosław
Hanik. Pięć lat pracy z nim spowodowało, że dużo we mnie pękło,
i technicznie i emocjonalnie.
Kolejna osoba to moja nauczycielka
harfy, Marta Mogielnicka, która nigdy nie wywierała na mnie presji, bo
wiedziała, że nie będę harfistką klasyczną, a instrument traktuję raczej
jako akompaniament i pomogła mi

dzięki temu odnaleźć wspólny język
z harfą. Duży wpływ na mnie miała
także babcia, która jest regionalistką
i to ona nauczyła mnie pierwszych
śląskich piosenek.
Kogo radzisz się w kwestii swojej
twórczości?
Raczej sprawdzam reakcje publiczności albo prezentuję swoje utwory
moim nauczycielom śpiewu. Tata
przychodzi na moje koncerty tylko
jako widz.
Z czego jesteś najbardziej dumna?
Głównie z tych rzeczy, które sama
tworzę. Z moich autorskich piosenek
i aranży, po których nawet bym się
nie spodziewała, że połączenie harfy
i wokalu może dać tak niesamowite
brzmienie. Dumą przepełnia mnie
musical „Nadejdzie pora”, który
napisałam na potrzeby obchodów
Święta Niepodległości w liceum.
Zainspirowali mnie „Nędznicy”
i „Hamilton”. Musical okazał się na
tyle dużym przedsięwzięciem, że
został wystawiony w Teatrze Ziemi
Rybnickiej. Dostaliśmy od ludzi bardzo dużo pozytywnych opinii.

9

narybek
Jak w twoim życiu pojawiła się harfa? To dosyć specyficzny wybór jak
na nastolatkę.
W piątej klasie szkoły muzycznej
ogarnęło mnie ogromne lenistwo
i nie chciało mi się ćwiczyć na
fortepianie. Skutkiem tego egzamin
zdałam zaledwie na trójkę, co nie jest
dobrym wynikiem w podstawowej
szkole muzycznej. Zaczęliśmy się
zastanawiać nad zmianą instrumentu
albo pedagoga. Myśleliśmy nad wiolonczelą, altówką, aż przyszła nam do
głowy harfa, rozmawialiśmy nawet
o tym z panią dyrektor szkoły muzycznej, ale pech chciał, że nie było
wtedy w Rybniku nikogo, kto by
uczył gry na harfie. Wzięłam się za
siebie, zaczęłam ćwiczyć i skończyłam
pierwszy stopień szkoły fortepianu.
Tym razem egzamin poszedł mi
całkiem nieźle i byłam nawet zadowolona z tego progresu, jaki poczyniłam.
W połowie pierwszej klasie gimnazjum dostałam nagle telefon od dyrektor szkoły muzycznej, że z Bytomia
do Rybnika byłaby w stanie przyjeżdżać nauczycielka gry na harfie
i zapytała, czy chciałabym nadal na
niej grać. Zaczęłam brać prywatne
lekcje, a skoro byłam jedyną uczennicą, instrument ze szkoły przewieźliśmy do domu i mogłam do woli
ćwiczyć u siebie, nie musząc chodzić
do szkoły. Na początku miałam taką
małą harfę, która teraz głównie służy
mi jako rekwizyt do zdjęć, bo ma
fatalny dźwięk, czego wcześniej nie
wiedzieliśmy, bo nie znaliśmy się na
harfach i kupiliśmy ją zanim w ogóle
zaczęłam się uczyć. Tak dotrwałam
do klasy maturalnej i teraz już nie
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pobieram lekcji, bo stwierdziłam że
osiągnęłam taki poziom, że mogę już
ćwiczyć we własnym zakresie.
Aktualnie dajesz nawet recitale.
Na ostatnim, zatytułowanym
„Yesterday”, zaprezentowałam nowe
aranżacje przebojów muzyki rockowej na wokal i harfę. Jestem z niego
bardzo dumna, bo wydawałoby się,
że harfa i muzyka rockowa stoją
w zupełnej sprzeczności, ale ludziom
bardzo się podobało. Zwłaszcza do
gustu przypadł im „Space Oddity”
Dawida Bowie’go ponieważ harfa
w tym utworze dała niesamowite
możliwości jeśli chodzi o brzmienia
i glissanda. Utwierdziło mnie to
w przekonaniu, że nie można szufladkować instrumentów.
Czy Rybnik jest dobrym miejscem
do życia dla artysty?
Oczywiście. Rybnik jest bardzo
dobrym miejscem dla rozwoju artystycznego. Ośrodki kultury oferują
ogrom zajęć, gdzie można doskonalić
swój talent, a – przede wszystkim –
jest tu mnóstwo miejsc otwartych
na młodych artystów, począwszy od
scen domów kultury, a skończywszy
na kawiarniach. W obu miejscach
regularnie odbywają się także jam
session. Osobiście swoje pierwsze
szlify odbierałam w Rybniku, chodząc
na lekcje śpiewu do Domu Kultury
w Chwałowicach i uczęszczając do
rybnickiej Szkoły Muzycznej. Trzeba
oczywiście trochę się postarać, wysyłać maile, podzwonić, reklamować się,
trzeba być swoim własnym menadżerem, organizować koncerty i pilnować

swojego interesu. Jeśli ktoś się postara
może osiągnąć naprawdę dużo.
Zaczynasz studia na Liverpool
Media Academy. Czy to znaczy, że
Rybnik i Polska są już dla Ciebie
zbyt małe?
Generalnie od paru lat marzę
o śpiewaniu musicalu i stwierdziłam,
że najlepiej będzie to zrobić w Wielkiej Brytanii, bo tam tradycja musicalowa jest o wiele dłuższa i bogatsza.
W Polsce musical jest rodzącym się
gatunkiem, a dla Brytyjczyków jest to
już część kultury. Marzy mi się kariera międzynarodowa, dlatego wydaje
mi się, że start w Wielkiej Brytanii da
mi także więcej możliwości.
Z kim chciałabyś zaśpiewać?
W Polsce na pewno z Jazz Bandem
Młynarski-Masecki, którzy zachwycili mnie ostatnio swoim koncertem.

Co Ci w duszy gra i co Cię inspiruje?
Słucham wielu rzeczy. Dużo inspiracji
czerpię z muzyki klasycznej i jazzu,
które oferują bardzo ciekawe rozwiązania muzyczne. Lubię też smęty w stylu
„chłopiec z gitarą” i ballady. Słucham
klasycznego rocka, ale nie lubię zbyt
ciężkiej muzyki, chociaż kiedyś
miałam fazę na metal i ciężki rock.
Teraz wolę, gdy muzyka sprawia mi
przyjemność i daje fajną energię. Nie
jestem zamknięta na żaden gatunek,
ale staram się poznawać jak najwięcej
różnych rzeczy. Słucham muzyki w zależności od nastroju i naprawdę cieszy
mnie istnienie Spotify.
Rozmawiała
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk
Zdjęcia
Joanna Czogała
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Anna Drewniok
Anna Drewniok jest wokalistką, kompozytorką,
aranżerką i harfistką. Od szóstego roku życia
gra na fortepianie. W wieku 14 lat zaczęła grać
na harfie pod kierunkiem Marty Mogielnickiej.
Występowała na wielu polskich, w tym
rybnickich scenach, zarówno solo, jak i z zespołem
Carrantuohill. Uczyła się śpiewu techniką MIX
pod opieką Jarosława Hanika.
W 2018 roku rozpoczęła naukę w Państwowym
Policealnym Studium Zawodowym WokalnoBaletowym w Gliwicach na kierunku aktor scen
muzycznych, gdzie jej nauczycielką śpiewu
klasycznego jest Justyna Dyla. Obecnie studiuje
kierunek BA Musical Theatre na Liverpool Media
Academy. Jest jedyną harfistką w Rybniku.
Odniosła liczne sukcesy na polu artystycznym,
takie jak ex aequo tytuł Najlepszej Wokalistki
15. edycji “Pojedynku na Słowa” oraz
I miejsce drużynowo w tym samym konkursie,
II miejsce ex aequo w XVI Festiwalu Piosenki
Europejskiej i I miejsce w V Powiatowym
Konkursie Piosenki Obcojęzycznej Superstar 2017.
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Kawa z Mlekiem w trasie
Zespół Kawa z Mlekiem, czyli Karolina Hozer (śpiew, piano), Julia
Buchalik (śpiew, gitara), Mateusz Kluba (syntezatory) wyruszają
w trasę koncertową promującą debiutancką płytę zatytułowaną
”Human for Human”.

Zespół powstał w październiku 2017
roku. Współpraca między muzykami jest oparta na kompletnych
przeciwieństwach, dzięki czemu
zespół stanowi “doskonałą całość”.
Muzyka, jaką tworzą, jest barwną
hybrydą tego, co chcieliby przekazać światu. Twórczość opiera się
na ciekawych melodiach – czasem
prostych, czasem bardziej skomplikowanych. Teksty piosenek mówią
o rzeczach codziennych, które odnajdują odzwierciedlenie w każdym
człowieku. Są to komedie i tragedie,
jak to w życiu. Całości dopełnia dystans do siebie, otaczającego świata,
14

kreatywność i klimat. To wszystko
zlane do jednej, małej filiżaneczki,
daje nam Kawę z Mlekiem. Trasa
koncertowa obejmie kilkanaście
miast. Grupa zagra pierwszy koncert
w ramach trasy 25 października
w rodzinnym Rybniku w Domu
Kultury w Rybniku-Chwałowicach.
Będzie to wyjątkowy wieczór. Na
scenie muzykom towarzyszyć będą
goście specjalni: Kamil Jezusek,
Jakub Kempe, Piter Pan Beatbox,
Franciszek Hajduk, Miłosz Nosiadek
i Teatr Tańca KodArt.
Paweł Polaczy

zanęta

A gdyby tak rzucić to wszystko…
Wakacje za nami, wrzesień też już nas pożegnał. Co robić
w jesienne, krótkie dni? Może połączymy dwie przyjemności
w całość i posłuchamy dobrej muzyki w całkiem nowym miejscu?
W końcu jesienne trasy nie omijają europejskich destynacji.

W październiku John Mayer rozpoczyna europejską cześć swojej trasy.
Będziemy go mogli posłuchać, m.in.
w Sztokholmie, Oslo, Kopenhadze,
Londynie, a 9 i 10 października
w Amsterdamie. Czy może być coś
lepszego niż październikowy wieczór
w pięknej, europejskiej stolicy, który
zostanie zakończony koncertem
w Ziggo Dome? W Amsterdamie panuje niewielki ruch samochodowy, co
sprzyja spacerowiczom i rowerzystom.
Każdy znajdzie coś dla siebie w tym
oplecionym kanałami mieście
– dla fanów piłki nożnej mamy stadion Ajaxu Amsterdam, a dla fanów
malarstwa – Muzeum Van Gogha.
Dla fanów rockowego grania
mamy kilka europejskich koncertów
Grety van Fleet. W listopadzie zagrają, m.in. w Amsterdamie, Glasgow,
Paryżu i Kopenhadze. W momencie
pisania tekstu bilety na prawie wszystkie koncerty zostały wyprzedane. Prawie. Możemy jeszcze odwiedzić stolicę
Danii 18 listopada. Będzie chłodno,
pochmurno i zimno. Ale czy to nas
odstraszy, jeśli wieczorem Greta van
Fleet podgrzeją temperaturę, wykonując „Safari Song”? Przed koncertem
warto zobaczyć Nyhavn – port
w Kopenhadze, jedno z najbardziej
urokliwych i kolorowych miejsc w stolicy. Jeśli miasto Was zauroczy, zawsze

warto wrócić w bardziej sprzyjających
okolicznościach pogodowych.
Natomiast 29 listopada do Pragi zawita Parov Stelar. Jeśli ktoś lubi elektroniczne dźwięki, to serdecznie polecamy! Odwiedzenie czeskiej stolicy to
dobry pomysł niezależnie od pogody
i pory roku. Most Karola, Rynek Staromiejski, Zamek Praski, Katedra św.
Wita to punkty obowiązkowe, które
warto odwiedzić przed wieczornym
koncertem.
Na koniec dwie propozycje, które
być może Was zaskoczą. 15 listopada
Pro8l3m wystąpi w Rejkiawiku.
Urokliwa stolica Islandii przyjmie
ich ciepło.
29 listopada Trupa Trupa zagra
w Bazylei. To szwajcarskie miasto,
które znajduje się na styku Niemiec,
Francji i Szwajcarii. Nietypowy kierunek, który warto obrać, aby usłyszeć
polski zespół, który bardziej znany jest
za granicami naszego kraju niż
w Polsce. Ich najnowsza płyta „Of the
Sun” miała swoją premierę 13 września. Warta jest przesłuchania, gorąco
polecam. Trupa Trupa podczas swojej
jesiennej trasy zagra również w Polsce.
Jeśli znajdziecie czas, zachęcam –
Warszawa, Poznań, Gdańsk, Wrocław
i Kraków czekają. Znajdźcie czas!
Marlena Kolarczyk
15

„… trzy pierwsze

bez lampy…”

To słowa, które słyszę za każdym razem, kiedy odbieram
akredytację fotograficzną. Magiczną zgodę na słuchanie
koncertu przez obiektyw.

Muzyka towarzyszyła mi od zawsze.
Wieczorami zasypiałam przy ciężkich, mocnych, metalowych brzmieniach, a rano budziły mnie arie
w popowych aranżacjach Bocelliego.
Muzyka i fotografia to dwie moje
największe pasje, więc postanowiłam
połączyć je w jedną. Tak narodziła się
moja miłość do fotografii muzycznej.
Poza fotografią industrialną, ten
rodzaj fotografii daje mi najwięcej
przyjemności. Niesamowita adrenalina, świadomość tego że mam maksymalnie 15 minut na zrobienie zdjęć.
Uchwycenie emocji i złapanie kilku
kadrów portretowych w ciężkich
warunkach oświetleniowych napędza
mnie do działania. Pozwala mi się
lepiej wsłuchać w muzykę i jeszcze
mocniej ją przeżywać.

Idąc na koncert bez aparatu
i z brakiem możliwości fotografowania, czuję się źle, nerwowo wyliczam,
ile można by było stworzyć kadrów
przy zastanych warunkach oświetleniowych i ile fotograficznych grzechów zaniechania właśnie popełniłam. Wychodząc z takiego koncertu
wiem jedno. Wrócę ponownie, tym
razem na trzy pierwsze bez lampy.
Moi znajomi często pytają, dlaczego
fotografia muzyczna. Głośno, ciemno,
ciasno – ogólnie ciężko. Odpowiadam
im, że ja tak widzę, tak czuję, tak chcę
fotografować. To mnie napędza do
działania. Nie satysfakcjonują mnie
sesje pozowane, uwielbiam fotografię
chwili, łapię odpowiedni moment
światło, muzyka i jest strzał. Adrenalina pomaga mi w działaniu.
Anna Papierok
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Wernisaż wystawy fotografii koncertowej Ani Papierok
„…3 pierwsze bez lampy…” odbędzie się 26 października
w Zabytkowej Kopalni Ignacy.
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55 lat
Czy wiecie, że DKF „Ekran”
rozpoczął swoją działalność
15 grudnia 1964 roku od seansu
„Symfonia Pastoralna” w reżyserii
Jeana Dellanoya? Francuski film,
będący adaptacją prozy Andre
Gide’a, powracał do Rybnika
jeszcze kilkakrotnie, w czasie
okolicznościowych, najczęściej
jubileuszowych wydarzeń. Z Teatrem
Ziemi Rybnickiej klub jest związany

Dyskusyjnego
Klubu Filmowego
„Ekran”

od 35 lat, z kilkuletnią przerwą,
gdy w połowie lat 90. został z niego
wyproszony. Swoje miejsce znalazł
w niedziałającym już dziś kinie
„Apollo”. W 2001 roku klub powrócił
do teatru. W klubie przez ten okres
zaprezentowano około 3 tysiące
filmów.
(opracowano na podstawie publikacji
„Kulturalne jubileusze” TZR)

fot. Archiwum TZR

fot. Archiwum TZR
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20 lat
Czy wiecie, że 20 lat temu w Rybniku
zdecydowano się na przywrócenie
zespołu symfonicznego? Filharmonię
Rybnicką tworzą znakomici muzycy,
pracujący na co dzień w czołowych,
polskich orkiestrach, jak Filharmonia
Śląska, Filharmonia Zabrzańska czy
Narodowa Orkiestra Symfoniczna
Polskiego Radia w Katowicach. Zespół stał się spadkobiercą legendarnej
Filharmonii ROW, którą od 1960

Filharmonii
Rybnickiej

roku prowadził Antoni Szafranek.
To postać ikoniczna dla całego środowiska muzycznego w Rybniku – wraz
z bratem Karolem współtworzyli
niezwykły muzyczny ferment, a także
wychowali kilka pokoleń muzyków
prowadząc m.in. od 1933 roku słynną
szkołę muzyczną.
(opracowano na podstawie publikacji
„Kulturalne jubileusze” TZR)

fot. Leon Majsiuk
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50

Rybnickie
Dni Literatury

Czy wiecie, że pierwsza edycja Rybnickich Dni Literatury w 1962 roku
nosiła jeszcze nazwę Rybnickich Dni
Poezji? Jednak po dwunastu latach
od powstania imprezy, politycy
zdecydowali o ich rozwiązaniu, składając deklarację, że już nigdy więcej

fot. Archiwum Wojciecha Bronowskiego
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wydarzenie to nie zagości
w Rybniku. Po ośmioletniej przerwie
– w 1983 roku powróciły one
na kulturalną mapę miasta.
(opracowano na podstawie publikacji
„Kulturalne jubileusze” TZR)

fot. Archiwum TZR

55 lat
Teatr Ziemi Rybnickiej nie należał do
kluczowych inwestycji PRL-owskiej
władzy. Gdy w 1958 roku padła
w Rybniku główna nagroda
w Toto-Lotku, jej szczęśliwy zwycięzca część pieniędzy z wygranej
przeznaczył właśnie na powstający

Teatru
Ziemi Rybnickiej

obiekt. Od pierwszego pomysłu na
budowę do inauguracji obiektu upłynęło 12 lat. Oficjalnie TZR rozpoczął
działalność 4 grudnia 1964 roku.
(opracowano na podstawie publikacji
„Kulturalne jubileusze” TZR)

fot. Archiwum TZR
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lanie wody

Czarno to widzę,
czyli o żużlowym widowisku
Żużel, potocznie zwany „czarnym sportem”, przez wielu
uznawany jest bardziej za widowisko niż typowy sport.
Zwykle kojarzony jest z głośnymi motorami, jazdą w kółko,
brudem i niebezpieczeństwem. Musi jednak mieć w sobie coś
wyjątkowego, skoro porywa za sobą tłumy fanów, angażuje
rzeszę ludzi śledzących z zapartym tchem rozgrywki – czy to
klubowe czy też indywidualne, od pierwszego do ostatniego biegu.

W żużlu występuje wiele czynników zewnętrznych, m.in dyspozycja
sprzętowa, warunki torowe, które
bezpośrednio nie obrazują faktycznego przygotowania zawodnika pod
kątem fizyczno-mentalnym. Przygotowanie, które jest tak bardzo ważne
w innych sportach, niezwiązanych
z motoryzacją. Wiele osób uważa
żużlowców za szaleńców, za osoby,
którym życie nie jest miłe. To prawda, nie jeden raz na torze dochodzi do
niebezpiecznych sytuacji, zdarzają się
upadki – jedne groźniejsze, drugie,
na szczęście, mniej. Jest to jednak ryzyko wpisane w ten sport. Gdyby nie
zaangażowanie zawodników na torze
i wola walki do ostatnich metrów,
kibice nie mieliby okazji czerpać tak
wiele przyjemności z oglądania zawodów, co wiązałoby się bezpośrednio
ze zmniejszeniem zainteresowania tą
dyscypliną. Sami zawodnicy nie raz
powtarzają, że jeżdżą nie dla siebie,
ale przede wszystkim dla kibiców.
Sama historia żużla w Rybniku sięga
wielu lat wstecz. Drużyna ROW-u
swoje największe sukcesy święto-
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wała w latach 70. XX wieku. Nasz
zespół sięgnął po tytuł mistrza Polski
12 razy, co jest naprawdę bardzo
dobrym osiągnięciem, którym kibice
szczycą się po dziś dzień.
Między mieszkańcami a klubem
istnieje bardzo głęboka więź. Każdy
mecz to wielkie przeżycie i ogrom pozytywnej energii płynącej z trybun.
Każdy z siedzących na stadionie – na
czas zawodów – staje się jednością
z zawodnikami. Nie są to jedynie
suche fakty. Statystyki i liczby nie
kłamią. Rybnik stoi żużlem! Stadion mogący pomieścić 10 000 osób
(miejsca siedzące) za każdym razem
pęka w szwach. Średnio na zawody
przychodzi ok. 11 000 widzów, a na
najważniejsze mecze sezonu, czyli
tzw. play-offy (półfinał i finał) –
ok. 13 000, czasem jeszcze więcej!
Rybnicki żużel miał swoje wzloty
i upadki, wielu kibiców pamięta
przykre pożegnanie z PGE Ekstraligą. Nie ma jednak co roztrząsać
przeszłości, bo liczy się tu i teraz,
a teraz w Ekstralidze jesteśmy z powrotem. Rybnicka drużyna to marka

znana w całej Polsce, a zawodnicy – tacy
jak niegdyś Eugeniusz Skupień, Antoni
Woryna czy, obecnie, jego wnuk
Kacper, kapitan PGG ROW-u – to ikony, nie tylko na skalę kraju, lecz i całego
żużlowego świata. Miłość do żużla
została zaszczepiona w sercach wielu
rybniczan już w dzieciństwie, kiedy na
mecz przychodziło się z dziadkiem, tatą,
wujkiem. Żużel to temat rozmów wielu
mieszkańców miasta: możemy o nim
usłyszeć w sklepie, na ulicy, gdziekolwiek. To po prostu element rybnickiego
stylu życia, który dziedziczy się po
przodkach i przekazuje następnym
pokoleniom. Często zdarza się okazja,
by spotkać zawodników, prezesa czy
osoby związane z rybnickim żużlem na
mieście. Nigdy nie odmawiają rozmowy,
przyjęcia pochwał, ale czasem
i krytyki. Tak działa klub. Bo klub
to nie tylko działacze, zawodnicy, lecz
także i kibice, jedno z najważniejszych
ogniw zespołu. To dla nich zawodnicy
jeżdżą, zdobywają punkty, wylewają
pot, krew i łzy, by później wspólnie
świętować, ale i przeżywać porażki.
Zawodnicy dają z siebie wszystko,

a my, kibice, im się za to odwdzięczamy.
Na zakończenie zacytuję słowa, które
powiedział mi Robert Chmiel, zawodnik PGG ROW-u Rybnik na temat tego
czym jest dla niego klub: „Rybnik jest
dla mnie domem, tu się wychowałem,
tu spędziłem całe lata juniorskie, wiec
na pewno będę zawsze chciał tu wracać,
tu jeździć i w dalszym ciągu chciałbym
zostać na kolejne lata już jako senior.
Mam tutaj swoich kibiców, a rybniccy
kibice są niezastąpieni, więc ten klub,
to miasto są mi bardzo bliskie i na
pewno chciałbym spędzić jak najwięcej
czasu mojej kariery właśnie w ROW-ie
Rybnik”.
Jeśli więc w dalszym ciągu uważasz żużel za nudny, małowartościowy sport, to
wybierz się chociaż raz na mecz, poczuj
tę wspaniałą atmosferę płynącą z trybun, ryk silników, zobacz zawodników,
którzy oddają się wspaniałej walce i stań
się chociaż przez chwilę częścią tego
wspaniałego widowiska. Może okaże
się, że stanie się on pasją na całe życie.

Tomasz Handkus
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kawior

TOP 5 najlepszych biografii 2018 roku
według „Juliusza”
Duchowym opiekunem konkursu jest działający w XIX wieku lekarz
i humanista – Juliusz Roger, autor zbioru „Pieśni ludu polskiego
w Górnym Szląsku”. Ten zabytek języka polskiego stanowi
przykład poważnej naukowej refleksji nad kulturą lokalną,
domową, której ośrodkiem są wspólnie wyznawane przez
mieszkańców wartości. Właśnie ten rodzaj namysłu jest
szczególną ideą Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”.

Nagroda po raz pierwszy przyznana została w roku 2016. Zwycięską
książką okazała się wówczas „Kobro.
Skok w przestrzeń” Małgorzaty Czyńskiej – biografia Katarzyny Kobro,
awangardowej artystki, nowatorskiej rzeźbiarki, żony Władysława
Strzemińskiego. Laureatem II edycji
„Juliusza” została książka Moniki
Muskały „Między Placem Bohaterów
a Rechnitz. Austriackie rozliczenia”
o odkłamywaniu historii i austriac-

kich rozliczeniach z przeszłością.
W 2018 roku Kapituła postanowiła
nagrodzić tom poetycki Roberta
Rybickiego „Dar Meneli”. Od 2019
roku nagroda przyznawana jest za
najlepszą biografię napisaną i wydaną po polsku w roku poprzednim.
W tegorocznej edycji konkursu, po
zawężeniu kryteriów uczestnictwa,
zgłoszono 41 książek, spośród nich
kapituła konkursu wybrała pięć
pozycji.

Magdalena Grochowska o książce Krzysztofa Tura

„Kronika życia Michała Bułgakowa”
Dużo więcej niż „kronika”. To żywy esej biograficzny, podejmujący z ironiczno-sarkastycznym zacięciem dialog ze współczesnością. Wprawdzie daty wyznaczają
tok tej opowieści, ale jej nie ograniczają. Czuje się w niej „ducha” Rosji i jej bezkres,
dramat jej historii i wielkość kultury. Tak odczytywana, przemywa oko z polonocentryzmu. Demitologizuje Bułhakowa, rewiduje też mit inteligencki. Wstrząsa obrazem
anatomii „procesu rewolucyjnego”, rozumianego szerzej, niż rewolucja bolszewicka.
Bo mechanizmy nicowania wartości – zdaje się mówić autor – przebiegają podobnie
także w XXI wieku. Ujmuje powściągliwą poetyką: nie ma tu chwytów ani fajerwerków stylistycznych, ani chęci przypodobania się czytelnikowi. Jest nagi tragizm losu
i on do nas przemawia. Jest filozoficzny namysł nad złem w świecie. Nad rolą sztuki
i tajemnicą procesu twórczego, nad wyzwalającą mocą kultury, nad uwiądem chrześcijaństwa, nad odwieczną grą między ideologią i przypadkiem. Wreszcie – nad wolnością. Choć zabrakło autorowi determinacji by uzbroić książkę w pełny aparat bibliograficzny, broni się ona swą mądrością i uniwersalnością przekazu.
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Zbigniew Kadłubek o książce Aleksandra Kaczorowskiego

„Ota Pavel. Pod powierzchnią”
Biografia wybitnego czeskiego pisarza Oty Pavla jest czymś więcej niż tylko pracą biograficzną – rzeczą przystępnie napisaną, ale też prezentującą całą życiową
scenę dramatu Pavla i jego rodziny, a także jego rodaków. Otrzymujemy zatem nie
tylko dobrą do czytania książkę o ciekawej, oryginalnej postaci, ale coś w rodzaju
streszczenia historii Europy. Ale również: deszyfrację mechanizmów. Tych rozlicznych totalitarnych brutalności, które lubią odwiedzać tę część Europy. Wiemy, jak
totalitaryzmy funkcjonują, w całej swojej rozciągłością i we wszystkich gamach
przemocy – ale wciąż patrzymy na jednostkę, na podmiot – na Oto Pavla. Polacy
lubią się przedstawiać jako wyjątkowe ofiary totalitaryzmów, naród arcydoświadczony przez zło (naród wybrany do porażek, przez Boga, przez diabła?). A Czesi?
A Czechosłowacja w latach po drugiej wojnie światowej? Biografia Pavla to wielki
tekst – dopełnia ona wiedzę o Czechach, którą czerpiemy z publikacji Szczygła.
Książka Kaczorowskiego to biografia człowieka, biografia nadrzecznego krajobrazu, wędkowania. Ostatecznie jest to jednak biografia Europy Środkowej. Wspaniałe dzieło – kanoniczne, gdyby istniały jeszcze kanony. Znakomicie wpisuje się
w ideę Górnośląskiej Nagrody Literackiej JULIUSZ.

Sonia Draga o książce Marka Górlikowskiego

„Noblista z Nowolipek.
Józefa Rotblatta wojna o pokój”
Nieznana dotąd historia genialnego fizyka, reporterska i poruszająca. Thriller szpiegowski, dramat wojenny, powieść historyczna, a przede wszystkim wyjątkowa opowieść o człowieku, który miał odwagę postawić się wielkim tego świata. Niezwykły
umysł fizyka, ale z silniejszym morale, co przynosi mu Nobla nie w dziedzinie nauk
ścisłych, ale za walką o zatrzymanie wyścigu zbrojeń.

Michał Nogaś o książce Katarzyny Surmiak-Domańskiej

„Kieślowski. Zbliżenie”
Udało się Surmiak-Domańskiej tą książką (znakomity reporterski styl) całkowicie
zburzyć mit Kieślowskiego, który pokutował w mojej głowie. Nieprzystępnego mruka
z papierosem, który unika ludzi i, jak mi się zdawało, nieco się wywyższa. Świetna
jest opowieść o dzieciństwie Krzysztofa, chorobie ojca, momentach, które na zawsze go ukształtowały i świetna jest historia jego przechodzenia od dokumentu do
fabuły. Kieślowski, odkryty dzięki autorce, jawi mi się jako człowiek nad wyraz pełny, świadomy do końca swojej roli i znaczenia, pogodzony (jednak z bólem) również
z tym, że jego wizja kina, sztuki może przeminąć.

Cezary Łazarewicz o książce Emila Marata

„Sen Kolumba”
Książka o zapomnianym bohaterze, człowieku niejednoznacznym, kontrowersyjnym, który stał się symbolem całego swojego pokolenie. Marat odkopuje swojego
bohatera z mroków zapomnienia i odtwarza jego życie ze ścinków pamięci. Świetnie
skonstruowana, świetnie napisana, odbrązawiająca historię Kedywu i pokazującą ją
w zupełnie nowym świetle.
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LITERATURA spotkanie/warsztat
3.10 czwartek

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii dla seniorów
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku i starszych czytelników.
Filia nr 4 PiMBP, g. 11:00, wstęp wolny.

9.10 środa

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. „Nela i Artur. Koncert intymny Rubinsteinów” Uli Ryciak.
Pełna pasji i nieoczekiwanych zwrotów jak muzyka ich ulubionego Chopina, opowieść o niezwykłym,
trwającym blisko pół wieku związku, z Warszawą, Wenecją, Paryżem, Nowym Jorkiem i Kalifornią w tle,
jest też historią zeszłowiecznych zawieruch i opatrzoną mnóstwem anegdot kroniką wykwintnego życia
towarzyskiego z udziałem niemal samych sław, od Einsteina po Grace Kelly.
PiMBP, g. 17:00, wstęp wolny.

10.10 czwartek

Spotkania z książeczką. Zajęcia czytelniczo-animacyjne z elementami biblioterapii dla najmłodszych
czytelników wraz z rodzicami. Filia nr 4 PiMBP, g. 10:30, wstęp wolny.

11.10 piątek

50. RYBNICKIE DNI LITERATURY. Manuela Gretkowska – spotkanie autorskie.
PiMBP, g. 18:00, wstęp wolny.
NOC BIBLIOTEK 2019 – „Nocny Marek (Hłasko)”. Wystawa, quiz literacki, spotkanie autorskie, projekcja filmu, konkurs na najlepszy sleeveface. PiMBP, g. 17:00, wstęp wolny.

15.10 wtorek

50. RYBNICKIE DNI LITERATURY. Norman Davies – spotkanie autorskie.
PiMBP, g. 18:00, wstęp wolny.

17.10 czwartek

50. RYBNICKIE DNI LITERATURY. II Turniej Jednego Wiersza im. Janiny Podlodowskiej. Uczestnicy
mogą zaprezentować 1 wiersz oceniany przez jury. halo!Rybnik, g. 18:00, wstęp wolny.

18.10 piątek

23.10 środa

24.10 czwartek

50. RYBNICKIE DNI LITERATURY. Mariusz Szczygieł – spotkanie autorskie.
PiMBP, g. 18:00, wstęp wolny.
50. RYBNICKIE DNI LITERATURY. Biografie: miłość i sny. Z finalistami Górnośląskiej Nagrody Literackiej JULIUSZ rozmawiać będzie Ewa Niewiadomska z Radia Katowice. PiMBP, g. 16:00, wstęp wolny.
Wykład dra Jacka Kurka połączony z promocją jego najnowszej książki pt. „Widok z okna” z fotografiami Macieja Niesłonego. PiMBP, g. 17:00, wstęp wolny.
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. „Wyspa” Victorii Hislop Sofia Fielding nigdy nie mówiła
o swojej przeszłości, wspominała jedynie, że przed przyjazdem do Londynu w wieku 18 lat, wychowywała się w małej wiosce na Krecie. Gdy jej córka Alexis, stojąca przed poważną decyzją życiową, postanawia
poznać rodzinne sekrety, matka daje jej list do starej przyjaciółki Fotini, obiecując, iż wszystkiego dowie
się od niej. Po przyjeździe do Grecji Alexis ze zdumieniem odkrywa, że Plaka leży o rzut kamieniem od
dawnej kolonii trędowatych – osady na niewielkiej, kamienistej wysepce Spinaloga.
Filia nr 2 PiMBP, g. 17:00, wstęp wolny.
Slonski Sztwortek. Spotkanie ze śląskim poetą i prozaikiem Januszem Muzyczyszynem pt. „Moja śląska
droga od poezji do prozy?”. halo!Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.

SZTUKA wystawa/wernisaż
„Wycinanki w kopalni”. Wernisaż wystawy prac Grzegorza Dudały. Wystawa potrwa do 8.10.
ZKI, g. 17:30, wstęp wolny.
„Wspomnienia z wakacji”. Wystawa fotografii uczestników Sympatycznego Klubu Fotograficznego.
Wystawa potrwa do 31.10. ICK, wstęp wolny.
1.10 wtorek
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„Nasza Azja”. Wystawa akwareli Anety Gajos. Rybniczanka związana z Grupą Twórców
Nieprofesjonalnych „Pasja”. Od 2017 roku także członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia
Akwarelistów. Obrazy tworzy przede wszystkim w akwareli. Główną tematyką jej obrazów są motywy
botaniczne oraz krajobrazy. Inspiracją jej prac zawsze jest bezpośredni kontakt z przyrodą, którego
szuka wszędzie, gdzie się znajduje. Wystawa potrwa do 31.10. PiMBP, wstęp wolny.

3.10 czwartek

Marek Hłasko – Antynomie. Autorska wystawa literacka biblioteki poświęcona Markowi Hłasce.
Otwarcie wystawy podczas Nocy Bibliotek. PiMBP, wstęp wolny.

10.10 czwartek

50. RYBNICKIE DNI LITERATURY. Wernisaż wystawy malarstwa Alojzego Błędowskiego. Wystawa
jest dedykowana pamięci Pawła Zientka, budowniczego Teatru Ziemi Rybnickiej.
TZR, g. 18:00, wstęp wolny.

12.10 sobota

50. RYBNICKIE DNI LITERATURY. „Dziewczyna z Rybnika” – wernisaż wystawy Poli Dwurnik (Galeria
Sztuki) oraz koncert zespołu Brzoska Kwintet (Sala Kameralna). „Pan Marcin” to najnowszy rysunkowy
artbook Poli Dwurnik. Opowiada o nocnej rozmowie z poetą Marcinem Świetlickim, napotkanym przez
artystkę w katowickim klubie jazzowym Hipnoza. Historia, będąca głównie monologiem Świetlickiego na
temat „dziewczyny z Rybnika”, kreśli figlarny portret poety. TZR, g. 17:00, wstęp wolny.

16.10 środa

Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej. Wystawa prezentująca zdjęcia stworzone za pomocą
aparatu typu camera obscura. halo!Rybnik, wstęp wolny.

24.10 czwartek

„Poszukiwanie światła”. Wystawa fotografii KY Lewis (Wielka Brytania) w ramach VII Ogólnopolskiego
Festiwalu Fotografii Otworkowej OFFO 2019. Wystawa potrwa do 1.12. TZR, wstęp wolny.

25.10 piątek

Wernisaż wystawy wychowanków Pracowni Plastycznej GiR-a podsumowujący działalność,
osiągnięcia i plener wakacyjny. MDK, g. 18:00, wstęp wolny.

26.10 sobota

„...3 pierwsze bez lampy”. Wernisaż wystawy fotografii Anny Papierok. ZKI, g.17:00, wstęp wolny.

MUZYKA koncert/impreza
1.10 wtorek

ORGANEK. Grupa powstała w 2013 roku z inicjatywy jej lidera, autora tesktów, opowiadań i muzyki,
Tomasza Organka. W skład zespołu wchodzą: Tomasz Organek (gitara, śpiew), Adam Staszewski (bas),
Tomasz Lewandowski (instrumenty klawiszowe), Robert Markiewicz (perkusja).
TZR, g. 19:00, bilety: 90 zł – 120 zł.

3.10 czwartek

James Harries koncert z cyklu „Ignacy wieczorową porą”. Koncert artysty, który na koncie sześć
albumów, świetne recenzje w branżowej prasie i koncerty na całym świecie (grał m.in. w Izraelu,
Chinach, Niemczech, Wietnamie, Holandii i na Słowacji). Jego muzyka to wypadkowa folku, alt country
i bluesa. ZKI, g. 19:00, bilety: 10 zł.

05.10 sobota

New Wave Order part.1 - Techno Party. SUB-CLUB, g. 22:00.
Vinyl Swap. Giełda płyt winylowych, kompaktowych, kaset, sprzętu muzycznego i książek o tematyce
muzycznej. TZR, g. 9:00, wstęp wolny.

06.10 niedziela

„Tribute to Komeda”. Niezwykły koncert w 50 rocznicę śmierci genialnego kompozytora,
pianisty, prekursora jazzu – Krzysztofa Komedy. Wystąpi extraklasa polskiego jazzu: Trio Andrzeja
Jagodzińskiego w składzie: leader - fortepian, Adam Cegielski - bass, Czesław Bartkowski - perkusja
oraz Agnieszka Wilczyńska - śpiew i Robert Majewski - trąbka. Zespołowi towarzyszyć będzie orkiestra
kameralna Filharmonii Rybnickiej. TZR, g. 18:00, bilety: 50 zł.
Operetka RETROMANIA. „Lata 20-te, lata 30-te”. Widowisko Teatru IWIA z piosenką retro w ramach
Europejskiego Dnia Seniora. DKC, g. 17:00, bilety: 25 zł, 30 zł.

12.10 sobota

50. RYBNICKIE DNI LITERATURY. Brzoska Kwintet - to muzyczny eksperyment, łączący poezję z gitarą
elektryczną, trąbką, perkusją i kontrabasem- w otwartych kompozycjach i improwizacjach. Poszukiwanie
miejsca na współbrzmienie słów i dźwięków w najbardziej optymalnej dla nich formule. Zespół tworzą:
Wojciech Brzoska – wokalista, poeta, autor ośmiu książek poetyckich, Łukasz Marciniak – gitarzysta,
kompozytor, pasjonat muzyki, Marcin Markiewicz - trębacz, wokalista, autor tekstów, związany ze sceną
reggae. Współzałożyciel i lider zespołu Konopians, Jakub Wosik - skrzypek, kompozytor, improwizator,
Przemysław Borowiecki- perkusista. TZR, g. 17:00, wstęp wolny.
Volume Plus [Let it Roll / Prague] Sub-Club - Drum’n’Bass Party. SUB-CLUB, g. 22:00.

17.10 czwartek

Koncert symfoniczny z okazji obchodów Roku Stanisława Moniuszki. Wystąpią: Orkiestra
Symfoniczna Szkoły Szafranków, którą poprowadzi Adam Mokrus, a solistami będą znakomici śpiewacy,
muzycy Opery Krakowskiej: Katarzyna Oleś-Blacha (sopran) i Tomasz Kuk (tenor).
TZR, g. 18:00, bilety: 10 zł, 20 zł.
Spotkanie z Winylem. Kameralne, cykliczne spotkanie wielbicieli winyli, które poprowadzą: Robert Pior
i Adrian Karpeta. Zabierzcie swoje winyle i przyjdźcie. DKB, g. 18:30, wstęp wolny.

18.10 piątek

20.10 niedziela

50. RYBNICKIE DNI LITERATURY. Stanisław Soyka „Muzyka i słowa Stanisław Soyka”. Pierwsza tak
osobista artystyczna wypowiedź Stanisława Soyki od piętnastu lat. Stanisław Soyka muzycznie określa
nowy album jako „Folk z przymrużeniem oka”, ale – jak dodaje: „Można na nim usłyszeć późne lata 70-te,
rythm & bluesa, wpływy reggae, a także po prostu – ballady. Jest tu polonez, jest i tango, w którym
odbywa się cała amplituda uczuć – miłość, zazdrość, ciepło, zimno, gorąco. TZR, g. 19:00, bilety: 65 zł.
VI Charytatywny Koncert Papieski. DKC, g. 16:00, cegiełka: 5 zł.
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22.10 wtorek

„Z rybnickiego rynku” – II Koncert Festiwalowy. „U źródel sławy” VIII Festiwal Muzyczny
im. H Góreckiego. W programie Henryk M. Górecki - Concerto Notturno - Lento (wersja na skrzypce
i fortepian), Ernest Chausson - Koncert na skrzypce, fortepian i kwartet smyczkowy op.21. Wykonawcy:
Kameraliści Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. MUZEUM, g. 16:00, wstęp wolny.

25.10 piątek

Koncert „Kawa z mlekiem i goście”. Koncert promuje debiutancki album „Human for Human”.
DKC, g. 18:00, bilety: 20 zł, 30 zł.
Jubileusz 10 lat Zawiało. Muzyczna podróż przez karpackie ziemie, od Bałkanów po Słowiańszczyznę.
Zagra dla Państwa formacja Zawiało i zaproszeni goście.
DKB, g. 18:00, bilety: 15 zł/normalny, 10 zł/ulgowy.

26.10 sobota

Jules Massenet „Manon”. Transmisja z Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Opera na motywach
skandalizującej XVIII-wiecznej powieści „Historia kawalera des Grieux i Manon Lescaut” Abbé Prévosta,
która zainspirowała wielu artystów (m.in. również Pucciniego) do stworzenia oper, baletów i dzieł
malarskich. TZR, g. 18:55, bilety: 30 zł/do 19.10, 40 zł/do 25.10, 50 zł w dniu spektaklu.
Festiwal im. H. M. Góreckiego „U źródeł sławy” IV Koncert Festiwalowy „Mojemu Rybnikowi”.
Koncert z okazji 20-lecia reaktywacji Filharmonii Rybnickiej i 50-lecia pracy artystycznej prof. Jerzego
Salwarowskiego. TZR, g. 18:00, bilety: 30 zł, 15 zł/ulgowy.
Biesiada góralska z zespołem Beskidzcy Zbóje. KKH, g. 18:00, bilety 35 zł.

27.10 niedziela

31.10 czwartek

Zespołu „SąStąd”. Koncert promujący debiutancką płytę zespołu „Grunt”. Zespół wyłonił się
z muzycznych, wieloletnich przyjaźni. Ich celem jest stworzenie jednorodnego, charakterystycznego
brzmienia, rozpoznawalnego dla słuchacza.
TZR, g. 19:00, bilety:15 zł/ulgowe do 30.10, 20 zł/ ulgowe w dniu koncertu, 20 zł – 30 zł normalne
Konkurs Piosenki „Solo Song w Industrii”. Konkurs piosenki dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Regulamin i karta zgłoszenia dostępne na www.ick.rybnik.pl. Przesłuchania oraz uroczysta Gala
z udziałem kwartetu smyczkowego „Befane” i rozdaniem nagród odbędzie się 9 listopada.
ICK, wstęp wolny.

WARSZTATY, SPOTKANIA
Podróże w nieznane w Żółtym Młynku. Jędrzej Majka – „Podróże ze smakiem, czyli jak przyprawy zmieniają świat”.
Klubokawiarnia Żółty Młynek, ul. Św. Jana 2, g. 19:00, wstęp wolny.

1.10 wtorek

En Passant. Spotkania towarzyskie przy szachach. Cykliczne otwarte zajęcia gry w szachy dla osób początkujących w wieku
od 16 roku życia. Prowadzenie: Mateusz Macherzyński.
halo!Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.
„Ptasie girlandy”. Zajęcia rękodzielnicze dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat w ramach cyklu „Kopalnia Fantazji”. Uczestnicy
będą wykonywać ptasie girlandy. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy. ICK, g. 16:00, wstęp wolny.

3.10 czwartek

4.10 piątek

5.10 sobota

Targi Kultury. Organizowane we współpracy z Regionalnym Instytutem Kultury z Katowic. Wydarzenie jest szansą dla:
twórców, instytucji kultury, organizatorów spektakli, koncertów i festiwali, specjalistów od produkcji imprez, menedżerów,
promotorów oraz artystów sztuk wszelakich, by zaprezentować swoje produkty szerokiej publiczności, nawiązać kontakty,
podjąć współpracę z nowymi partnerami, a także włączyć się do obiegu wymiany nowych idei i trendów w kulturze.
DKB, g. 10:00, bilety: cennik na stronie DK.
Targi Kultury. Organizowane we współpracy z Regionalnym Instytutem Kultury z Katowic. Wydarzenie jest szansą dla:
twórców, instytucji kultury, organizatorów spektakli, koncertów i festiwali, specjalistów od produkcji imprez, menedżerów,
promotorów oraz artystów sztuk wszelakich, by zaprezentować swoje produkty szerokiej publiczności, nawiązać kontakty,
podjąć współpracę z nowymi partnerami, a także włączyć się do obiegu wymiany nowych idei i trendów w kulturze.
DKB, g. 10:00, bilety: cennik na stronie DK.
„Chusty wełną malowane”. Warsztaty artystyczne „Przy kawie”. Prowadząca: Barbara Budka. Organizator zapewnia
wszystkie materiały, a wykonane prace uczestnicy zabierają do domu.
TZR, g. 9:00, cena: 55 zł.
Między nami fotografami. Warsztaty fotograficzne prowadzą Kamil Myszkowski i Krzysztof Szlapa. Zapisy.
DKC, g. 10:00, bilety: 50 zł.

6.10 niedziela

Przewodnik znowu czeka. „Z biegiem Nacyny – rzeka w dziejach Rybnika”. Spacer prowadzony przez Bogdana Klocha dyrektora Muzeum w Rybniku Wędrówka od mostu kolejowego nad Nacyną po Wawok.
Zbiórka: parking przy sklepie Spar (ul. Obwiednia Południowa), koło Ronda Chwałowickiego, g. 15:00, wstęp wolny.

8.10 wtorek

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku. Wioletta Piątek – „Muzyczna podróż do Gwinei”.
Klubokawiarnia Żółty Młynek, ul. Św. Jana 2, g. 19:00, wstęp wolny.

9.10 środa

10.10 czwartek
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Spotkanie „Trochę później urodzeni”. Poezja Urszuli Pietruszek, występ chóru rybnickich seniorów oraz dyżur Rybnickiej
Rady Seniorów. halo!Rybnik, g. 14:00, wstęp wolny.
Środy ze skatem. Nauka popularnej gry karcianej. Spotkania skierowane do osób początkujących i zaawansowanych.
Prowadzenie: Tomasz Jastrzębski. halo!Rybnik, g. 15:00, wstęp wolny.
LinkedInn Rybnik #3. Spotkanie w ramach światowej inicjatywy przenoszenia wirtualnych kontaktów
z sieci zawodowej LinkedIn do świata rzeczywistego i budowania prawdziwych relacji.
Zapisy na Evenea.pl. halo!Rybnik, g. 17:30, wstęp wolny.

Spotkanie miłośników numizmatów. Cykl skierowany do wielbicieli monet, banknotów i innych znaków pieniężnych.
halo!Rybnik, g. 10:00, wstęp wolny.
BioBazar. Prezentacja ekologicznych produktów z Górnego Śląska. Spotkanie dla wszystkich miłośników prowadzenia
zdrowego trybu życia. halo!Rybnik, g. 10:00, wstęp wolny.
Social Language Meeting. Spotkanie dla osób zainteresowanych niezobowiązującymi rozmowami
w obcych językach. Okazja do poznania kultury innych krajów. halo!Rybnik, g. 14:00, wstęp wolny.

12.10 sobota

Komunikacja niewerbalna. Mariusz Swaczyna opowie o efektywnym porozumieniu bez słów. Przedstawi koncepcję
porozumienia na poziomie świadomym i nieświadomym.
halo!Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.
„Wieczór w KRATKĘ”. W programie: nauka szkockich zabaw tanecznych oraz „Opowieści w kratkę – czyli o Szkotach co
nieco”. Zapraszamy dorosłych i młodzież. Zapisy do 10 października. ICK, g. 18:00, bilety: 10 zł.
„Noc Nietoperzy”- animacje dla dzieci. ICK, g. 17:00, bilety: 5 zł/os, 10 zł /drużyna do 4 osób.
Mali Tropiciele Wielkich Przygód. Tym razem z Centrum Kreatywności Bricks 4 Kidz - zabawa i nauka dla dzieci, które
w praktyce samodzielnie odkrywają świat budując modele z klocków Lego. DKB, g. 16:00, bilety: 10 zł/dziecko z opiekunem.
Jarmark staroci. Rybnicki deptak, g. 9:00, wstęp wolny.

13.10 niedziela

„W poszukiwaniu zaginionej wioski”. Plenerowa gra planszowa „Śladami dawnych rzemieślników” oraz opowieści
o tajemnicach czernickiego zamku i jego właścicieli. Prowadzenie: Stowarzyszenia Działań Lokalnych Spichlerz.
halo!Rybnik, g. 14:00, wstęp wolny.
Król w ramach trasy „Nieumiarkowania”. Król wystąpi w składzie: Błażej Król - śpiew, gitara, Iwona Król - instrumenty
klawiszowe, wokale, Thomas Fietz - perkusja, elektronika, Jan Migdal – bas. Jako suport zagra Bukowicz.
DKN, g. 19:00, bilety: od 45 zł.

14.10 poniedziałek

Tydzień Mediacji. Stoisko informacyjne Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” ułatwiającego
dostęp do bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich oraz rozwijającego świadomość prawną w społeczeństwie (do 18.10).
halo!Rybnik, wstęp wolny.

15.10 wtorek

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku. Marek Mencel – „Nurkowanie i podróżowanie po Filipinach”.
Klubokawiarnia Żółty Młynek, ul. Św. Jana 2, g. 19:00, wstęp wolny.

16.10 środa

„Jak skutecznie motywować pracowników?”. Spotkanie w ramach IV Rybnickich Dni Pracodawców dla osób prowadzących
firmy i przedsiębiorstwa społeczne. Prowadzenie: Maciej Westerowski, wykładowca Wyższej Szkoły Handlowej
w Katowicach, coach, doradca zawodowy. Obowiązują zapisy.
halo!Rybnik, g. 15:00, wstęp wolny.

18.10 piątek

Międzynarodowy Dzień Mediacji. Przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”
przedstawią formy rozwiązywania konfliktów bez konieczności zakładania sprawy sądowej.
halo!Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.
Forum Doradztwa Zawodowego OHP Rybnik. Indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi skierowane do uczniów
i rodziców oraz do osób dorosłych. halo!Rybnik, g. 10:00, wstęp wolny.

19.10 sobota

Warsztaty mistrzowskie w ramach „Sztuki Malucha”. Warsztaty teatralne skierowane do wychowawców przedszkolnych.
Prowadzi prof. Jacek Radomski z AST we Wrocławiu. Zapisy.
DKC, g. 9:00, wstęp wolny.

22.10 wtorek

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku. Rafał Głowacki – „Kambodża”.
Klubokawiarnia Żółty Młynek, ul. Św. Jana 2, g. 19:00, wstęp wolny.

23.10 środa

Środy ze skatem. Nauka popularnej gry karcianej. Spotkania skierowane do osób początkujących
i zaawansowanych. Prowadzenie: Tomasz Jastrzębski. halo!Rybnik, g. 10:00, wstęp wolny.

25.10 piątek

Rybnicka Rada Kobiet zaprasza! Kolejne spotkanie poświęcone kwestiom społecznym i kulturalnym istotnym dla
mieszkańców Rybnika. halo!Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.
Social Language Meeting. Spotkanie dla osób zainteresowanych niezobowiązującymi rozmowami
w obcych językach. Okazja do poznania kultury innych krajów. halo!Rybnik, g. 11:00, wstęp wolny.

26.10 sobota

Warsztaty mistrzowskie w ramach „Sztuki Malucha”. Warsztaty teatralne skierowane do wychowawców przedszkolnych.
Prowadzi prof. Krzysztof Grębski z AST we Wrocławiu. Zapisy.
DKC, g. 9:00, wstęp wolny.
Warsztaty fotograficzne w ramach OFFO. Zapisy. DKC, g. 10:00, bilety: 50 zł.

27.10 niedziela

Warsztaty kaligrafii nowoczesnej. Zajęcia „brush lettering”, polegające na kaligrafowaniu specjalnymi pisakami, skierowane
do dzieci od 10 lat i dorosłych, prowadzone przez Wiolettę Guzy. Warsztat płatny, zapisy: info@poprawna-optymistka.pl.
halo!Rybnik, g. 12:00, wstęp wolny.

28.10 poniedziałek

Urbanistyka Rybnika XX w. „Sfera symboliczna miasta „. Tym razem Jacek Kamiński opowie o znaczeniu symboli
funkcjonujących w przestrzeni Rybnika, takich jak: krzyż, posąg świętego, komunistyczna gwiazda, „hakenkreuz”, popiersie
polityka, mc’donaldowe łuki, unijna i polska flaga. halo!Rybnik, g.17:00, wstęp wolny.

29.10 wtorek

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku. Paweł Pieczka – „Rowerem nad Bajkał i dalej”.
Klubokawiarnia Żółty Młynek, ul. Św. Jana 2, g. 19:00, wstęp wolny.

31.10 czwartek

„Świat według ciebie”. XVIII Regionalny Konkurs Dziennikarski przeznaczony dla uczniów od klas IV szkoły podstawowej
oraz ponadpodstawowych. Na prace (artykuł prasowy, reportaż, wywiad) czekamy do 31 października. Szczegóły
w regulaminie dostępnym na www.ick.rybnik.pl. ICK, wstęp wolny.
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SCENA spektakl/taniec/kabaret
2.10 środa

4.10 piątek

Wieczorynka Teatralna. Podsumowaniem wieczoru będą warsztaty plastyczne.
DKB, g. 18:00, bilety: 5 zł/dziecko z opiekunem.
„Adjarian Song and Dance”. Narodowa Perła Gruzji. Zespół otrzymał liczne certyfikaty i dyplomy
merytoryczne, a także nagrody pieniężne i otrzymał jedne z największych uznań krytyków. W 2016 r.
zespół uzyskał status akademicki dzięki nauczaniu i technikom, których udziela im Temuri Koridze,
światowej sławy i najbardziej elitarny tradycyjny artysta tańca w Gruzji.
TZR, g. 19:00, bilety: 110 zł - 130 zł.
„Muzeum Emocji”. Stowarzyszenie 17-nastka. DKC, g. 17:00, wstęp wolny.

6.10 niedziela

„Szac” Teatr Naumiony. W ramach programu Teatr Polska. Opowieść przeciętnego człowieka, który
podejmując decyzje wpływa na życie innych ludzi. Historia, którą można odnaleźć w każdej śląskiej
rodzinie. DKB, g. 18:00, bilety: bezpłatne wejściówki do odebrania w DK.

11.10 piątek

„Wieruszka”. Najnowsza komedia Marka Rębacza, autora największych hitów teatralnych w Polsce
ostatnich lat. „Atrakcyjny pozna panią”, „Dwie morgi utrapienia”, „Basia sama w domu” - to tylko
niektóre tytuły Teatru Rębacz, które bawiły do łez dziesiątki tysięcy Widzów podczas setek spektakli
zagranych w całym kraju. TZR, g. 18:30, bilety: 50 - 95 zł

12.10 sobota

Giacomo Puccini „Turandot”. Ostatnia opera Giacoma Pucciniego po raz trzeci pojawia się w cyklu
transmisji z Met. Olśniewająca inscenizacja Franca Zeffirellego, do której sławny reżyser zaprojektował też
baśniową scenografię, zachwyca już kolejne pokolenie widzów nowojorskiej sceny i melomanów z całego
świata. TZR, g. 18:55, bilety: 30 zł/do 5.10, 40 zł do 11.10, 50 zł w dniu spektaklu.

13.10 niedziela

50. RYBNICKIE DNI LITERATURY. Gala wręczenia nagrody Honorowej Złotej Lampki Górniczej oraz
Magda Umer i MUMIO - „Przybora na 102”. Spektakl teatralny na inaugurację Na scenie spotkają się
trzy artystyczne temperamenty – Jeremi Przybora, Magda Umer i Mumio. Będzie zabawnie, ale też
refleksyjnie i wzruszająco. Teksty Przybory przeplatają się z szalonymi improwizacjami spod znaku
Mumio, dla których udaną kontrę stanowi kojąca postać Ciotki Mizerii w świetnym wykonaniu Magdy
Umer. Wystąpią: Magda Umer, Jadwiga Basińska, Darek Basiński, Jacek Borusiński oraz zespół
muzyków w składzie: Wojciech Borkowski, Maciej Szczyciński, Tomasz Drozdek.
TZR, g. 16:00, bilety: 70 zł.

15.10 wtorek

50. RYBNICKIE DNI LITERATURY. „Drach” wg powieści Szczepana Twardocha pod tym samym
tytułem. Jest to 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 i balkon, 60 zł/I miejsca.

16.10 środa

50. RYBNICKIE DNI LITERATURY. „Kultura smogu czy smog kultury?” - happening artystycznoekologiczny w wykonaniu Teatru Mariana Bednarka. „Kultura smogu czy smog kultury?” jest
pytaniem godnym już znanego pytania Szekspira „być albo nie być?”. Jednak kto wie, czy nie bardziej
stawiającym nas, ludzi pod murem - bo chodzi o walkę o oddech na planecie Ziemia. Happening poprzez
poezję, taniec, muzykę i piosenkę próbuje przenieść obecną sytuację ekologiczną w wymiar innej
refleksji. TZR, g. 19:00, wstęp wolny.

19.10 sobota

50. RYBNICKIE DNI LITERATURY. Gala wręczenia Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz” oraz
„Piąta strona świata”, spektakl Teatru Śląskiego. Śląsk, a właściwie jego mały zakątek, leżące nad
niegdyś graniczną rzeką Brynicą Szopienice. Tam właśnie umieścił akcję swojej debiutanckiej powieści
Kazimierz Kutz. Śląsk, piąta strona świata, to miejsce, gdzie zacierają się granice, a historia bawi się
ludźmi i narodami. Nie sposób zamknąć go w sztywne ramy ani opowiedzieć od początku do końca.
Można tylko próbować odsłaniać po kawałku, zestawić z tysiąca zabawnych, tajemniczych
i fascynujących ludzkich historii. TZR, g. 18:00, bilety: 70 zł.
„W poszukiwaniu królewny” Teatr Supełek. Perypetie dzielnych, dociekliwych detektywów, którzy
starają się sprostać zleceniu odnalezienia prawdziwej królewny. Czy im się uda? Sami zobaczycie.
DKB, g. 18:00, bilety: 10 zł.

20.10 niedziela

23.10 środa
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50. RYBNICKIE DNI LITERATURY DZIECIOM. Muzyczny spektakl bajkowy dla dzieci „Słonik Bombik”.
Jest to opowieść oparta na znanej bajce autorstwa Bogusława Zemana SSP „Przygody Słonika
Bombika”. Niezwykła historia łaciatego słonia, który zmaga się z problemem akceptacji swojej
odmienności. Wytykany przez innych przechodzi wewnętrzną drogę: z ciemności odrzucenia do
odkrycia wzniosłej prawdy o sobie - bycia niezwykłym i wyjątkowym. TZR, g. 16:00, bilety: 15 zł.
„Obiecana Ziemia Obiecana”. Spektakl w wykonaniu Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu, w reżyserii
Katarzyny Raduszyńskiej i choreografii Artura Bieńkowskiego. Przez 200 tysięcy lat naszej bytności
na Ziemi dokonaliśmy rzeczy absolutnie wspaniałych i dobrych, ale również niewyobrażalnie złych.
Wykluczenie, kiedyś znane jako selekcja naturalna stało się jedną z podstawowych zasad, rządzących
naszym dzisiejszym światem. TZR, g. 19:00, bilety: 40 zł, 20 zł/ulgowe.

25.10 piątek

„Żyć, nie wegetować”. Musical inspirowany postacią Pier Giorgia Frassatiego. Scenariusz:
ks. Wojciech Iwanecki, muzyka: Piotr Kotas, reżyseria: Paweł Kontny. Jubileusz 50-lecia
Duszpasterstwa Akademickiego DAR w Rybniku. W programie m.in.: koncerty, filmy o historii DAR-u.
TZR, g. 18:00, wstęp wolny.

27.10 niedziela

Bajki NAJNAJKI. Opowiada Mateusz Świstak. DKC, g. 11:00, bilety:10 zł

29.10 wtorek

V Rybnicki Festiwal Teatrów Przedszkolnych „Sztuka Maluch”. DKC, g. 9:00, wstęp wolny.

30.10 środa

V Rybnicki Festiwal Teatrów Przedszkolnych „Sztuka Maluch”. DKC, g. 9:00, wstęp wolny.

FILM premiery/dkf-y/przeglądy

7.10 poniedziałek

Kino Seniora. „I znowu zgrzeszyliśmy dobry Boże”. Sequel przeboju sprzed pięciu lat „Za jakie
grzechy, dobry Boże?”. Claude i Marie pogodzili się już, że ich cztery córki wybrały za mężów – zamiast
porządnych Francuzów katolików – przedstawicieli etnicznych i religijnych mniejszości (Żyda,
Araba, Chińczyka i owszem katolika, ale czarnoskórego). Nawet odbyli krótką podróż po krajach ich
pochodzenia. Ale oto zięciowie jak jeden mąż postanawiają wyjechać z Francji, do czego Claude i Marie
nie mogą dopuścić. Reżyseria: Philippe de Chauveron. TZR, g. 13:00, bilety:10 zł.
DKF EKRAN. „Polityka”, najnowszy film Patryka Vegi. Co robią i jak zachowują się najważniejsi
ludzie w kraju, kiedy gasną światła kamer i spadają maski? Jak władza i dostęp do publicznych
pieniędzy wpływa na osoby piastujące najwyższe urzędy i pełniące obowiązki wobec Narodu? To film
o przedstawicielach wszystkich frakcji i ugrupowań politycznych w Polsce, o rządzących i opozycji, o
świeckich liderach i politykach w sutannach. TZR, g. 19:00, bilety:15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.
Kino Seniora. „Zabawa, zabawa”. 40-letnia prokurator Dorota pije, by – jak sama mówi – „nie
zwariować”. Zasłaniając się immunitetem, ukrywa wszystkie wykroczenia popełnione „pod wpływem”.
Skutecznie pomaga jej w tym mąż, znany polityk. Studentka Magda lubi ostro imprezować, ale świetnie
się uczy i ma super pracę, więc nikt nie robi jej z tego wyrzutów. Dla szanowanej chirurg – Teresy, każdy
pretekst jest dobry, żeby się napić. Alkoholu nie odmawia sobie nawet w pracy, w szpitalu dziecięcym,
którego jest ordynatorem. Wkrótce, w życiu każdej z kobiet nastąpią wydarzenia, po których ich problem
przybierze na sile. TZR, g. 13:00, bilety: 10 zł.

21.10 poniedziałek

DKF EKRAN. Projekcja filmu „Kult ciała” w reż. Michała Waszyńskiego, z muzyką na żywo w wykonaniu
zespołu Czerwie. Czesław jest rzeźbiarzem. Poszukuje modelu do swej rzeźby „Nowa Wenus”. Poznaje
piękną Hankę. Uważa ją za idealny model i skłania do pozowania. Wkrótce zakochuje się w niej, a ona
w nim, miłością gwałtowną, niezrównaną.W roli głównej wystąpił m.in. Eugeniusz Bodo. CZERWIE niezależna polska formacja prezentująca alternatywne dźwięki z pogranicza folk, etno, sceny absurdu,
teatru i filmu. Stworzyli własny niepowtarzalny styl charakteryzujący się niekonwencjonalnym
wykorzystaniem instrumentów muzycznych oraz będący fuzją wielu gatunków muzycznych. CZERWIE
znajdują się w ścisłej czołówce grup grających „na żywo” muzykę do filmów niemych.
TZR, g. 19:00, bilety:15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.
Kino Seniora. „Milcząca Rewolucja” to jednocześnie pasjonujące kino polityczne i na wskroś uniwersalna
historia o dojrzewaniu. Reżyser Lars Kraume snuje opowieść o grupie enerdowskich nastolatków, którzy
decydują się wyrazić solidarność z uczestnikami Powstania Węgierskiego z roku 1956. Choć postawa
bohaterów sprowadza na nich gniew ze strony władz, żądza buntu okazuje się silniejsza.
TZR, g. 13:00, bilety: 10 zł.

28.10 poniedziałek

DKF EKRAN. „Wysoka dziewczyna”. W nagrodzonym w Cannes, trzymającym za gardło i gęstym od
emocji filmie Kantemira Bałagowa, oglądamy miasto i ludzi podnoszących się z ruin. Opowieść o dwóch
przyjaciółkach, które pragną otrząsnąć się z wojennej traumy, toczy się w 1945 roku w Leningradzie,
który dochodzi do siebie po latach oblężenia. Bohaterki „Wysokiej dziewczyny”, Masza i Ija, próbują nie
tylko zapomnieć o tym, czego doświadczyły, ale także przypomnieć sobie kim były, nim zardzewiały ich
plany, emocje i uczucia. TZR, g. 19:00, bilety:15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.
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spis treści

adresy
DKC Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
ul. 1 Maja 91B, Rybnik, tel: 324216222, www.dkchwalowice.pl
ICK Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu
ul. Mościckiego 3, Rybnik, tel. 324331365, www.dkniewiadom.eu
ZKI Zabytkowa Kopalnia Ignacy
ul. Mościckiego 3, Rybnik tel. 324327499, www.dkniewiadom.eu
halo!Rybnik
ul. Sobieskiego 20, Rybnik, tel. 324392200, www.dkniewiadom.eu
DKB Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Plac Pokoju 1, Rybnik, tel. 324252016, www.dkboguszowice.pl
DKN Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach
ul. Barbary 23, Rybnik, tel. 324331065, www.dkniedobczyce.pl
TZR Teatr Ziemi Rybnickiej
Plac Teatralny 1, Rybnik, tel. 324222132, www.teatrziemirybnickiej.pl
MUZEUM Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18, Rybnik, tel. 324327460, www.muzeum.rybnik.pl
PGE Fundacja PGE Energia Ciepła
ul. Podmiejska, Rybnik, tel. 324210300, www.fundacjapgeenergiaciepla.pl
KKH Klub Kultury „Harcówka”
ul. Zakatek 19, Rybnik-Ligota, tel. 324234080, www.harcowkarck.pl
PiMBP Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa
ul. J. Szafranka 7, Rybnik, tel. 324223541
Filia nr 2 PiMBP Filia nr 2 – Maroko
ul. Zebrzydowicka 30, Rybnik, tel. 324225317
Filia nr 4 PiMBP Filia nr 4 – Piaski
ul. Za torem 3 B, Rybnik, tel. 324221320
Filia nr 8 PiMBP Filia nr 8
ul Reymonta 69, Rybnik, tel. 324249409
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spis treści
ceny minimalne:

puby/kluby/dyskoteki

piwo

kawa

napój 0%

posiłek

ambrozja

tel. 796430555, ul. korfantego 6, rybnik

art cafe

tel. 32 4227109, ul. sobieskiego 11, 44-200 rybnik

Bizon Pub & restaurant

tel. 324414666, 505767777, ul. korfantego 6, rybnik

cadillac Pub

tel. 883046612, 883046612, ul. sobieskiego 14, rybnik

celtic pub

tel. 324237717, rynek 8, rybnik

Herbaciarnia White Monkey

tel. 536307064, ul. kościuszki 62/1, rybnik

Imperium

tel. 324227409, ul. raciborska 9a, rybnik

Klubokawiarnia Żółty Młynek

tel. 512237008, św. Jana 2, rybnik

od 5 zł
od 7 zł

od 4 zł
od 6 zł

od 7 zł

od 7 zł

Kawiarnia KaVI

tel. 327570898, rynek 6 rybnik

Kulturalny club

tel. 507156313, rynek 3, rybnik

Lili caffe

tel. 533625525 ul. zamkowa 2/4, rybnik

Sub-club

tel. 501665973, piłsudskiego 4, rybnik

Sweet Home Silesia

tel. 503 849 719, ul. sobieskiego 38, rybnik

od 5,90 zł

od 6,90 zł

od 4 zł

od 7 zł

od 6 zł

od 6 zł

od 5 zł

od 4 zł

Tawerna

tel. 327395821, ul. staszica 4, rybnik

Klub SZEPTy

tel. 732778708, rynek 5, rybnik

Żelazna

tel. 324230340, ul. kościelna 1, rybnik
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