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na haczyku

Hłasko,
Gretkowska,
		Krupa,
czyli noc w rybnickiej bibliotece
Pod hasłem „Nocny Marek (Hłasko)” odbyła się Noc Bibliotek
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku.
Noc z Markiem Hłaską pozwoliła przybliżyć życiorys tego
niepokornego pisarza, a także stała się okazją do poznania
artystów o różnorodnym dorobku.

Z tej okazji Czytelnia PiMBP, wraz
z Pracownią Plastyczną, stworzyła literacką wystawę poświęconą
Markowi Hłasce pt. „Marek Hłasko.
Antynomie”. Ekspozycja stanowiła
punkt wyjścia dla Czytelników, którzy mieli ochotę wziąć udział w quizie
literackim. W Oddziale Zbiorów
Specjalnych wyświetlano archiwalne zdjęcia Hłaski udostępnione dla
rybnickiej biblioteki przez Zakład im.
Ossolińskich. Dla fanów pisarza przygotowano projekcję filmu „Piękny
dwudziestoletni”. Gościem podczas
Nocy Bibliotek (pierwsze spotkanie
w ramach 50. Rybnickich Dni Literatury) była pisarka, scenarzystka,
felietonistka, działaczka społeczna –
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Manuela Gretkowska, która zgromadziła w sali wykładowej biblioteki
komplet publiczności. Spotkanie było
wymianą myśli między pisarką
a czytelnikami. Poruszono wiele
tematów politycznych. Mówiono
także o kwestiach związanych z feminizmem, emigracją, alkoholizmem.
Pytano również autorkę, skąd się
rodzi pomysł na książkę. Tuż po spotkaniu z autorką „Trudno z miłości
się podnieść”, czytelnicy udali się do
Galerii, by móc posłuchać rozmowy
Adriana Karpety z rybniczaninem,
aktorem, laureatem tegorocznej
Złotej Honorowej Lampki Górniczej
– Aleksandrem Krupą. Aktor snuł
opowieści o pracy w Hollywood, o jej

fot. Piotr Pietrzyk
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fot. Ela Rafińska

fot. Nicoletta Szymala
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fot. Materiały prasowe

początkach, o przygotowywaniu się
do roli. Słuchacze mogli dowiedzieć
się najróżniejszych ciekawostek, jak
np. wyglądała półroczna praca rybniczanina w kopalni. Pytano go, m.in.
o współpracę z Angeliną Jolie, a także
o to, czy chciałby grać w Polsce. Akor
wspominał okoliczności pracy na
planie filmu „Salt”, mówił o Woody’m
Allenie, o polskim akcencie, którego

nie jest się w stanie już pozbyć, a także
o prywatnej pasji, jaką jest jazda na
swoim motorze i to najlepiej przez
szwajcarskie Alpy. Warto dodać, że
podczas Nocy Bibliotek nastąpił finał
konkursu na najlepszy sleeveface
„Sypnij książką z rękawa”. Przyznano
trzy równorzędne nagrody, otrzymali
je: Piotr Pietrzyk, Elżbieta Rafińska
i Nicoletta Szymala.
pimbp

Sleeveface
to fotografia osoby z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. W efekcie otrzymujemy złudzenie prezentujące
połączenie sylwetki fotografowanej osoby z ukrytym książkowym alter ego. Można to również nazwać po polsku –
„tworzookładka”. Termin powstał w kwietniu 2006 i został
upowszechniony przed Johna Rostrona i Carla Morrisa. Samo
zjawisko powstało wcześniej, zwłaszcza z wykorzystaniem
płyt winylowych i, oczywiście upowszechniło, się za sprawą
mediów społecznościowych.
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podbierak

10 lat temu

ZAWIAŁO

Dokładnie 10 lat temu powstała formacja ZAWIAŁO, dla
której od lat inspiracją jest muzyka etniczna wielu kultur,
a szczególnie niezwykle melodyjny i folkowy koloryt Ziem
Karpackich, od Bałkanów po Słowiańszczyznę.

Formację ZAWIAŁO aktualnie
tworzą Mariola Rodzik-Ziemiańska
główny wokal zespołu i promotorka
wielu projektów artystycznych
i rozwojowych; drugi wokal i mistrzyni rzemiosła skrzypcowego Justyna
Dzierbicka-Paryl, wybitna akordeonistka Estera Manderla, Mateusz
Paszek – pełen pasji kontrabasista oraz
Tomasz Rodzik - multiinstrumentalista grający na perkusjonaliach, djembe, darbuka, wavedrum i didgeridoo,
a także artysta grafik dbający o projekty graficzne zespołu.
Z okazji jubileuszu zespół wydał płytę
z folkowym repertuarem, z nutą wiodącą przez góry i doliny – począwszy
od Macedonii, Serbii, Bułgarii przez
Rumunię, Słowację i Ukrainę, aż do
Polski. Na płycie znalazły się legendarne pieśni archaiczne w autorskich
aranżacjach, zrealizowanych przez
wszystkich muzyków zespołu, przepełnione wyjątkowym brzmieniem,
głównie drewnianych instrumentów,
takich jak skrzypce, kontrabas, akordeon, djembe, didgeridoo i darbuka,
oraz naturalnym głosem.
8

ZAWIAŁO to finaliści Sceny Folkowej Przystanku Woodstock, którzy
wystąpili na wielu scenach Polski
południowej i Niemiec wschodnich.
Formacja ZAWIAŁO od 2009 roku
tworzy w Rybniku scenę muzyki
folkowej, jednocześnie angażując się
w różnorodne projekty muzyczne,
których pomysłodawcą jest wokalistka Mariola Rodzik-Ziemiańska. Powstałe projekty oscylują wokół folku,
poezji, naturalnych i ambientalnych
brzmień, muzyki elektronicznej oraz
muzyki retro z lat 20 i 30 XX wieku.
Najbardziej znaczące to Elektrycerze
czyli pieśni i legendy Słowian
z przymrużeniem oka. RETRO
Projekt obejmujący muzykę i poezję
dwudziestolecia międzywojennego,
za który formacja ZAWIAŁO otrzymała Honorowe Wyróżnienie Złotego
Liścia. To Nie Koniec Świata będący
widowiskiem muzyczno-tanecznym
opartym na nowoczesnych formach
muzycznych z gatunku ambientu,
elektroniki, folk’u, jazz’u, klasyki
i improwizacji wokalnych, powstałym
w oparciu o poezję Czesława Miłosza.
Folk Music trwający od 2009,

z którym ZAWIAŁO nie rozstawał się
przez ostatnich 10 lat, tworząc coraz
to nowsze aranżacje starodawnych
pieśni z terenów Ziem Karpackich.
Gdy spoglądam na mapę Karpat
widzę leżącego w środkowej Europie
Smoka – mówi wokalistka zespołu –
z głową ułożoną na polskiej i niegdyś
czechosłowackiej ziemi. Jego tułów
układa się od Ukrainy po Rumunię, zaś jego ogon jak wielka płetwa
rozpościera się na Bałkany do Serbii,
Bułgarii i Macedonii. Poznając pieśni
archaiczne tych ziem zafascynowani
melodyką kultury krajów międzymorza śpiewamy pieśni Smoka.

ZAWIAŁO to także wiele projektów,
zrealizowanych na potrzeby różnorodnych okoliczności, m.in. Montaż
słowno-muzyczny z okazji Narodowego Czytania, Montaż muzyczno
-poetycki oparty o poezję rybnickich
poetów, Impresja „Rybnik o zachodzie
słońca” z udziałem grupy Jegertheatre
i tancerki Sabiny Dyli-Grad
w ramach Festiwalu z Ikrą, Plotkowisko. Co dzisio warzysz? - oprawa
muzyczna obrzędu kiszenia kapusty
na śląskich familokach, którą zaaranżowały Estera Manderla, Justyna
Dzierbicka-Paryl i Mariola RodzikZiemiańska, Czernickie Wesele muzyka do spektaklu teatru SAFO,
gdzie zagrały:

fot. Materiały prasowe SARI
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narybek

fot. Anna Burek
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Estera Manderla i Mariola RodzikZiemiańska, Animalium - owadzi
śpiew z poezją Marii Konopnickiej do
muzyki elektronicznej Tomasza Manderli. Rybnik Electro Music REM 2017
będący fuzją muzyki elektronicznej
i improwizacji głosowych. Muzycy
współpracowali z wieloma artystami. W repertuarze folkowym grali:
Mariusz Miszkurka, Roman Kożdoń,
Sebastian Zając i Jakub Żemła,
w projekcie Retro: Aleksandra Skotarek, Piotr Tłustochowicz, Kamil
Owczarek, Wojciech Krusberski i Mariusz Swoiński, zaś w projekcie Elektrycerze i spektaklu To Nie Koniec Świata
zagrał Tomasz Manderla, a zatańczyli:
Izabela Barska-Kaczmarczyk, Paulina
Przeniczna, Katarzyna Brzoza, Paulina Jasińska i Alicja Woszkowska oraz
Paweł Głowaty i Artur Stelmaczonek.
Jubileuszowy koncert, który odbył się
26 października w DK Boguszowice
był podróżą muzyczną pełną smaczków, wirtuozerii i namiętności,
w której usłyszeliśmy nie tylko legendarne pieśni, ale także eksperymentalne nuty i melodie wykonywane
z zaproszonymi Gośćmi. Znaną
melodię międzywojnia “Miłość ci
wszystko Wybaczy” ZAWIAŁO zagrało z Aleksandrą Skotarek (pedagogiem Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku), zaś z Sebastianem Zającem (akordeonistą grającym
w ZAWIAŁO do 2011) muzycy wyko-
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nali niegdyś wspólnie zaaranżowaną
pieśń taneczną z rzeszowszczyzny
„Sowa na Gaju”, poimprowizowali
z Tomaszem Manderlą (tworzącym
autorską muzykę, uczestniczącym
w projekcie Elektrycerze i To Nie Koniec Świata oraz montażach poetycko-muzycznych z wokalistką zespołu), zaś znaną i lubianą przez wielu
serbską pieśń „Ajde jano” ZAWIAŁO
zagrało ze Zbigniewem Seydą (muzykiem zespołu Carrantuohill, dla
którego muzycy ZAWIAŁO zagrali
na jego solowych projektach). Niespodzianką wieczoru był wyjątkowo
liryczny utwór „Modlitwa o powrót
szczęśliwy” z płyty Zbigniewa Seydy
„Irandel” oraz zabawny komentarz
Smoka, za którym ukrył się oczywiście Marek Żyła.
Po jednym z koncertów napisano
o nich: Niesamowity głos wokalistki
i ogromna świadomość muzyczna zespołu ZAWIAŁO na niejednej twarzy
wymalowały podziw (...)
Swoją muzyką potrafią zachwycić nie
tylko miłośników folku, ale także słuchaczy gustujących w zupełnie innych
klimatach.
Życzymy 100 lat
formacji ZAWIAŁO
i nadal owocnej twórczości.
Niech się darzy!
(mp)

fot. Anna Burek

www.zawialo.art.pl
www.facebook.com/ZAWIALO
www.youtube.com/user/ZAWIALOfolk
www.facebook.com/elektrycerze
Kontakt:
503 070 813
zawialo@gmail.com
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Honorowa Złota Lampka
Górnicza dla Olka Krupy,
z Rybnika do Hollywood i z powrotem
Bardzo długa była droga naszego
laureata z Teatru Poezji w Domu
Kultury Rybnickiej Fabryki Maszyn,
czyli legendarnego Bombaju, na
sceny Broadway’u i plany filmowe
Hollywod. Aleksander Krupa,
a raczej Olek Krupa – bo pod
takim zdrobnieniem funkcjonuje
w artystycznym świecie – jest dziś
uznanym w Stanach Zjednoczonych
aktorem mającym w dorobku
kilkadziesiąt ról, często u boku sław
ekranu. Amerykański sen, śniony
przez tysiące adeptów tego zawodu
na całym świecie, w jego przypadku
się ziścił. (…)
Na swoją dzisiejszą pozycję najbardziej rozpoznawalnego aktora z Polski
konsekwentnie pracował, krok po
kroku, przez ponad 30 lat, a pomogły
mu w tym nie tylko talent, ale też
wytrwałość i upór. (…) Grywa większe
lub mniejsze role i epizody w całkiem
znaczących projektach. Pierwszym
filmem, w którym zaistniał w amery-

kańskim kinie było legendarne
„9 i ½ tygodnia” z Kim Basinger
i Mickeyem Rourke, wygrał casting
z Michaelem Yorkiem do filmu „Alex
sam w domu”, grał u Woody’ego
Allena („Co nas kręci, co nas podnieca”), w komedii kryminalnej „Tajne
przez poufne” z Georgem Clooney’em
i Bradem Pittem braci Coen, z którymi
jest zaprzyjaźniony; wystąpił w filmie
„Dyktator” Sachy Barona Cohena oraz
„Włoskiej robocie”, zaś Philip Noyce,
reżyser filmu „Salt” z Angeliną Jolie
i Danielem Olbrychskim, powiedział
do Olka po castingu: „…jesteś moim
prezydentem, mając na myśli rolę prezydenta Rosji. Ze względu na akcent
i odpowiednie warunki zewnętrzne,
jest często obsadzany w rolach postaci
z Europy Wschodniej, w tym polityków, czego wcale nie uważa za zaszufladkowanie, bo na takie role
jest zapotrzebowanie...
(fragment laudacji na cześć laureata wygłoszonej 13 października 2019 w TZR przez rybnickiego artystę Krzysztofa Dublewskiego)

Honorowa Złota Lampka Górnicza
Nagroda przyznawana ludziom kultury szczególnie zasłużonym dla miasta
i regionu – towarzyszy Rybnickim Dniom Literatury od 1985 roku.
W formie statuetki wręczana jest od 1993 roku. Zaprojektowana przez
Zygmunta Brachmańskiego statuetka łączy elementy tradycyjnej lampki
górniczej i Pegaza – symboli Rybnickich Dni Literatury.
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Olek Krupa
Urodził się w Rybniku 18 marca 1947 roku. Ukończył I LO im. Powstańców Śląskich oraz Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie.
W połowie lat 70. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie zetknął się
z amerykańskim środowiskiem artystycznym. Po powrocie związał się
z teatrem STU w Krakowie. W 1981 roku ponownie wyjechał do USA –
mieszka w Nowym Jorku. Jest aktorem teatralnym, telewizyjnym i filmowym. Ma na koncie około 60 ról filmowych, w tym w filmach tak uznanych
reżyserów, jak Woody Allen czy bracia Coen. Szczególnie ceniony jest za
dorobek na deskach teatrów nowojorskich, a za rolę hrabiego Almavivy
w sztuce „Figaro Gets Divorce” otrzymał prestiżową nagrodę Stowarzyszenia Amerykańskich Krytyków Teatralnych Drama – Logue Critics
Award. Olek Krupa stosunkowo często bywa w Rybniku – można go spotkać na żużlowych meczach i na rowerze, który w Rybniku jest jego ulubionym środkiem lokomocji.
fot. W. Troszka

Listopadowy

szlak melomana

7 listopada w katowickim P23
koncert Natalii Przybysz promujący
najnowszy, piąty album wokalistki
pt. „Jak Malować Ogień”.
Od 12 do 17 listopada w Bielsku-Białej Jazzowa Jesień. To już siedemnasta
edycja tego festiwalu. W tym roku będziemy mogli usłyszeć, m.in. pianista
Django Bates’a, Giovanniego Guidi
i Marcin Wasilewski Trio. Pełny program można znaleźć na stronie
www.nowa.jazzowajesien.pl
16 listopada w Rydułtowach wystąp
zespół VOO VOO, a w Wodzisławiu
Śląskim Daria Zawiałow.
Być może się powtarzam ale…
18 listopada Ólafur Arnalds wystąpi
w Katowicach. W Sali koncertowej
NOSPR będziemy mogli usłyszeć
materiał z ostatniej płyty tego
islandzkiego kompozytora i multiinstrumentalisty, czyli „re:member”.
Jeśli ktoś się jeszcze waha, to gorąco
zachęcam. To będzie niesamowity
koncert – idealny na listopadowy
wieczór.
22 listopada w Kinoteatrze RIALTO
w Katowicach wystąpi SKUBAS
w ramach trasy Szklane Miesiące Tour.
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25 listopada koncert zespołu
The National w Warszawie. Zespół
Matta Berningera przyjeżdża do Polski z nowym albumem „I Am Easy
To Find”.
29 listopada w CK Wiatrak w Zabrzu
wystąpi Dr Misio.
Jeśli nie macie ochoty na koncertowy
wieczór, zawsze możecie wybrać się
do kina na film o jednym z najlepszych zespołów w historii i jego najbardziej oddanych fanach! „Depeche
Mode: Spirits in the Forest” będzie
można zobaczyć w kinach tylko (!)
21 listopada. W filmie zobaczymy
nagrania z koncertów, które odbyły
się w lipcu 2018 roku w Berlinie.
Pozycja obowiązkowa dla wszystkich
fanów Depeche Mode.
W listopadzie będziemy mieli
jeszcze jedną okazję żeby wybrać
się do kina na film o zespole „z tradycjami”. 22 listopada na ekrany trafi
„Kult. Film”. Zdjęcia były realizowane
od 2013 do 2019 roku. Film będzie
zawierał niepublikowane nigdzie materiały, m.in. z prywatnych archiwów
członków zespołu. Gratka dla fanów.
Marlena Kolarczyk

Wernisaż wystawy fotografii koncertowej Ani Papierok
„…3 pierwsze bez lampy…” odbędzie się 26 października
w Zabytkowej Kopalni Ignacy.
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TARGI KULTURY

przycumowały do Boguszowic
I Targi Kultury, które odbyły się 3 października w Domu
Kultury w Rybniku-Boguszowicach, pozostawiły po sobie
dobre wspomnienie i pełen profesjonalnej wiedzy bagaż na
przyszłość, motywujący do dalszej artystycznej pracy.
Był to prawdziwy Przypływ Kultury.

Branża artystyczna obfituje w interesujące osobowości, za którymi stoi
wielka wena tworząca świat pełen
inspiracji, wrażliwości, ale i ogromna
praca merytoryczna i logistyczna na
wysokim poziomie. I tego właśnie
byliśmy świadkami podczas targów,
które zrodziły się z inicjatywy Izabeli
Karwot – dyrektor Domu Kultury
w Rybniku-Boguszowicach.
Zjednoczyliśmy wiele środowisk
z różnych dziedzin sztuki, tworząc
żywą przestrzeń spotkania i wymiany
produktów w branży artystycznej
z możliwością ich zakupu, poznając
podczas panelu prezentacyjnego twórców w różnorodnych odsłonach. Ten
barwny pokaz tzw. produktów kulturalnych stał się inspiracją dla wielu –
mówi Izabela Karwot. Targi Kultury,
jak statek pełen różnorodnych
produktów z dalekich krain, przybił
do rybnickiego portu i zostanie tutaj
chyba na dłużej.
18

Przywitali nas gospodarze targów.
Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach od lat tworzy teatr pod kierownictwem Izabeli Karwot, reżyserującej
przepiękne, wzruszające i zabawne
spektakle z udziałem wielu młodych
artystów. Mieliśmy okazję zasmakować kunsztu ich sztuki w produkcji
wielokrotnie nagradzanej na festiwalach teatralnych “Jesteśmy dorośli…
Prawie” Teatru Supeł. Głównym partnerem i współorganizatorem targów
był Regionalny Instytut Kultury
w Katowicach, który zagościł w Rybniku z ofertą niezwykle potrzebnej działalności wspierającej szerokie kręgi
artystyczne. W panelu prezentacyjnym
i w galeriach gościła obfitość uczestników. Poznaliśmy wielu artystów, twórców, agendy artystyczne i edukacyjne,
instytucje kultury, etc. Wystąpili: Dom
Kultury w Rybniku-Chwałowicach
z wydawnictwem Fishka promującym artystyczne działania w regionie,
pisarka Halina Socha, Wydawnictwo

fot. Materiały prasowe
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łowisko
Śląskie ABC – Marek Szołtysek, który
w zabawny sposób przedstawił downe
graczki na śląskim placu, na moment
wprowadzając chwile grozy w zabawie
drewnianom pistołlom. Utrzymując
klimat regionalizmów, Teatr dla Dorosłych z Bieruńskiego Ośrodka Kultury przybliżył nam spektakl „Afera
Makbecioka” grany w gwarze śląskiej.
Formacja Zawiało opowiadając
o swoich projektach, dała zasmakować widzom żywej pieśni z terenów
Ziem Karpackich. Sztuka na targach
wiodła prym także w branży malarstwa, grafiki, fotografii. Zachwycające
podróże młodych ludzi w artystycznych projektach przedstawiła Aldona
Kaczmarczyk-Kołucka z pracowni
CREATIO działającej przy Młodzieżowym Domu Kultury w Rybniku. Barbara Wójcik-Wiktorowicz oczarowała
odbiorców kunsztem plastycznych wizji
jako scenografka i autorka malarstwa
plastycznego dla dzieci i nie tylko. Teatr
podczas tegorocznych targów stał się
istotnym punktem programu, poznaliśmy reżyserów, scenarzystów, scenografów, muzyków i aktorów. Raciborskie
Centrum Kultury zaprezentowało
wielowymiarowy spektakl „Zaklęty
Łabędź”, Elżbieta Łągwa-Szelągowska
z Miejskiego Ośrodka Kultury
w Piotrkowie Trybunalskim pełna
mocy teatralnej, wokalnej, edukacyjnej
i organizacyjnej, zafascynowała widzów różnorodnością swoich działań,
Elżbieta Gorzka-Kmieć instruktorka
teatralna, twórczyni Dziecięcego Teatru
Śmiechotek, odsłoniła przed nami także świat ziół i psychologii. Bartłomiej
Kamiński ze Stowarzyszenia Społeczno
-Kulturalnego DW Działamy Wspólnie
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z Wrocławia rozbawił publiczność
prezentując swe szerokie działania
artystyczne, objawiając się widzom,
jako człowiek pełen polotu, pasji i profesjonalnego zaplecza twórczego, który
potrafi wyczarować każde wydarzenie
artystyczne. Estrada i pirotechnika to
fascynujące, ale i niebezpieczne zajęcie
o czym mieliśmy okazję przekonać się
podczas prezentacji Bractwa Ognia
Spaleni. Lalka w teatrze to prawie
ginący gatunek artystyczny, jak mówi
o sobie z powodzeniem realizujący tę
dziedzinę, rybnicki artysta występujący
pod szyldem Teatru Lalek Marka Żyły.
W branży muzycznej prezentowali się
także: Maciej Karwot & Blue Team,
którzy jednocześnie umilali czas odwiedzającym targi, Adam Basta
z atrakcyjnym programem estradowym Inwazja Hitów Polskiego Rocka
i Fajne imprezy, Promocja Marcina
Wyrostka oraz Adam Goik przedstawiający Bajki dźwiękiem pisane
- interaktywne słuchowisko muzyczne.
Scena to także umiejętność utrzymania
mikrofonu, odpowiednia postawa
i w tej branży szczegółami zasypał nas
głos radiowy Górnego Śląska, czyli
Aleksander Gortat. Edukacja
w kulturze wyprzedza już dzisiejsze
czasy, czego dowodem staje się multimedialność i szeroki zakres oferty dla
dzieci i dorosłych, o którym opowiedziała Aleksandra Giera-Pander
z Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Żorach, zaś Teatr Zagłębia z Sosnowca przedstawił swój projekt
Laboratorium Pedagogiki Teatru. Swoją
szeroką ofertę zaprezentowało również
Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej oraz

fot. Materiały prasowe

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
tworząc przepiękną przestrzeń m.in.
z wystawą o podróżach, równocześnie
propagując dobrą praktykę działalności
w branży kulturalnej. Scena to także
wizja, głos, pełnia oddechu i równowaga, za którą podąża Szałas Rozwoju
uchylając rąbka warsztatu artystycznego opartego o zasady fizyki, możliwości
ludzkiego ciała i psychologię. Pokazujący jak łatwo, wzbudzając rezonans
w ciele własnym głosem, można
rozluźnić, uwolnić, czy otworzyć
nieodkryte lądy własnych możliwości,
wspierając zdrowy styl życia na wielu
płaszczyznach.

Oferta kulturalna prezentowana
podczas targów obejmowała prawie
całą południową Polskę, sięgając do
jej centrum. W dobrej atmosferze,
pięknej oprawie graficznej, dekoracyjnej, a przede wszystkim organizacyjnej I Targi Kultury w Rybniku
z sukcesem wypłynęły na szerokie
wody. Apetyt na sztukę mieli także
odbiorcy zachwyceni różnorodnością ofert i jej bogactwem merytorycznym w profesjonalnym wydaniu. Komentowali: Takich targów od
lat brakowało w naszym regionie,
pozostajemy pełni nadziei na kolejne
lata rozwijającego się z pasją Przypływu KULTURY w Rybniku.
mrzy
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Justyna Faber
fotogaleria

F o t o g r a f i a wprowadza w moje
życie coś bardzo magicznego. Perspektywa obserwatora pozwala mi
zrozumieć czym może być język obrazu. To opowieść, która przez pryzmat wrażliwości człowieka, może
stać się wyjątkowo interesująca.
Gotowy obraz pokazuje poczucie
świadomości zdarzającej się chwili.
Fotografia pozwala mi być niezależnym wolnym człowiekiem, to niesamowity komfort w życiu. Podążając
za dobrym światłem odnajduję spokój duszy to bardzo ważny element
codziennego życia.
faberphotography.pl
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Niemy krzyk
26 kwietnia 1986 roku o godzinie 1:23 doszło do awarii jednego
z bloków Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Wokół
wyznaczono zamkniętą strefę liczącą 2,5 tys. kilometrów
kwadratowych. W kilkanaście godzin ewakuowano wszystkich
mieszkańców Prypeci, około 50 tys. osób.

Społeczeństwo o katastrofie dowiedziało się parę dni później, władze
próbowały ukryć tę informację.
Zniszczony reaktor elektrowni został
zalany betonowym sarkofagiem.
Historii o katastrofie czarnobylskiej
jest wiele, nie wiadomo, czy więcej jest prawdziwych czy też tych
owianych fantazją o zmutowanych
zwierzętach i ludziach. Filmy, seriale,
gry… Ja mam zdjęcia. Pojechałam
z czystej fotograficznej ciekawości…
Szybka kalkulacja – wyludnione
i opanowane przez naturę, a więc
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idealne do fotografowania… Jadę.
W głowie miałam trzy kadry i tak
naprawdę byłam tylko na to nastawiona. Zonę przekroczyłam 1 czerwca 2013 roku, 27 lat po katastrofie.
Ciepły, słoneczny dzień, kilkuosobowa grupa i „przewodnik”, który
okazał się wysiedlonym przed laty
mieszkańcem. Czas ściśle określony
na „zwiedzanie”, mapka w dłoni
i jedna myśl w głowie: moje trzy kadry, czyli diabelski młyn, który
jest wizytówką Prypeci oraz kasa

sklepowa i składowisko masek przeciwgazowych. Kiedy wytyczone cele
zastały zdobyte, mogłam już spokojnie skupić się na zwiedzaniu. Szkoła,
basen, posterunek milicji, wesołe
miasteczko oraz więzienie nie zrobiły
na mnie aż tak wielkiego wrażenia
jak szczere opowieści naszego przewodnika, który przez cały czas trzymał w ręku pęk kluczy. Okazało się,
że Witalij był mieszkańcem Prypeci,
że on i jego rodzina zostali wysiedleni
wraz ze wszystkimi mieszkańcami,
a ów pęk kluczy otwiera zamki do
opuszczonych mieszkań, do których

od czasu do czasu zachodzi on sprawdzić, czy wszystko w porządku.
Po powrocie wszyscy znajomi pytali
mnie: I jak? Jak tam jest? Świecisz
w nocy? Nie, nie świecę, nie jestem
napromieniowana, ale teraz wiem,
czym jest cisza. Prypeć żyje. Żyje
własnym życiem w zgodzie z naturą.
Drogą przechadzał się łoś, gdzieniegdzie, zza zielonych krzewów,
przyglądał nam się rudy lis… tylko ta
cisza, specyficzna Prypeć wydobywa
z siebie niemy krzyk…
Tekst i zdjęcia: Ania Papierok

w sieci
zanęta

Jesienny wysyp,
czyli 5 najlepszych gier nowego sezonu
Jesień to czas wyczekiwany przez wszystkich posiadaczy konsol –
wiąże się z pojawianiem na rynku zarówno całkiem świeżych pozycji,
jak i kontynuacji znanych już tytułów. Wydawcy prześcigają się, by
wybrać termin premiery najbardziej korzystny dla swojego dzieła,
ale też zaprezentować go w jak najciekawszej postaci, na licznych
targach wiosną oraz latem poprzedzającymi premierę. Liczba
pozycji na rynku jest tak duża, że może powodować zagubienie
potencjalnych klientów. Wychodząc naprzeciw potrzebom,
pragniemy zaprezentować subiektywne TOP 5 gier na nadchodzące
jesienno-zimowe wieczory.
Bordelands 3
premiera 13 września 2019
Przyszedł wrzesień i doczekaliśmy się –
trzecia główna odsłona serii Borderlands,
wylądowała na pokładzie, robiąc wielkie
bum w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
W moim zestawianiu nie mogło zabraknąć
tego tytułu, z uwagi na to aż serce się cieszy,
że studio 2k games wydało kolejną część tej
świetnej serii strzelanek z elementami RPG.
Jeśli chodzi o samą mechanikę gry, została
znacząco ulepszona i tak jak we wcześniejszych częściach, przemierzamy olbrzymie
tereny Pandory oraz planety podzielone na
lokacje. Rozpoczynamy od wyboru jednego
z czterech Vault Hunterów, czyli postaci
o dopisanych cechach, którą będziemy
przemierzać niebezpieczne miejsca. Strzelania w Borderlands na pewno nam nie
zabraknie, a na wybór broni nie możemy
narzekać. Nowa część została poprawiona
graficznie i wygląda naprawdę ładnie, lokacje są urozmaicona, a fabuła może porywać
zarówno w czasie gry w pojedynkę, jak
i podczas rozgrywek z kolegami w co-opie.

26

Surge 2
premiera 24 września 2019
Gry soullike cieszą się coraz większym
zainteresowaniem. W 2017 roku – gdy
wydano część pierwszą Surge – dzięki
mrocznemu klimatowi ci-fi RPG i akcji
czerpiącej wszystko, co najlepsze z serii
souls przykuła na tyle uwagę, że dwa lata
później otrzymaliśmy kolejną część tego
wspaniałego tworu. Nasz główny bohater,
ubrany w egzoszkielet, musi radzić sobie
z setkami maszyn, które zwróciły się
przeciwko ludzkości. Podczas rozgrywki
i eliminacji przeciwników zyskujemy
punkty pozwalające nam rozwijać umiejętności naszego bohatera. Poziom trudności jest na wysokim poziomie, oceniana
jest jako bardziej wymagająca niż jedynka.
Na pewno jest to obowiązkowy tytuł dla
wszystkich, którzy uwielbiają spędzić
godziny przy konsoli nad jedną grą.
Ghost Recon Breakpoint
Kolejny tytuł to kontynuacja serii Ghost
Recon Wildlands. Ghost Recon Breakpoint zabiera nas na wyspę Aurora,

która znajduje się na Pacyfiku. To wielki,
otwarty świat, który możemy eksplorować do woli. Akcja nie jest bezpośrednią
kontynuacją wildlands, lecz rozgrywa się
w tym samym uniwersum, Zauważyć też
możemy wprowadzone elementy survivalu – rany lub kontuzje, które widocznie
wpływają na naszą postać. Wychodząc
na misję, staramy się wtopić w otoczenie
i na pracy twórców w tym temacie się nie
zawiedziemy. Grafika stoi na wysokim
poziomie i nie możemy tu narzekać na
słabe efekty wizualne, zaś tryb multiplayer uzupełni pustkę braku towarzyszy.
Fifa 20
Tej gry chyba nie trzeba nikomu, dzięki
studiu EA, które – jak co roku – dostarcza
nam wiele świeżości i nowości do znanej
już nam serii. W tym roku w Fifie 20
najciekawszą nowością jest tryb VOLTA
Footbal, który pozwala nam na grę w
piłkę poza stadionem boiska, na dachach
wieżowców czy przejściach podziemnych.
Tryb VOLTA będzie miał także wiele
ciekawych opcji dotyczących samej gry,
jak gra 3v3 (bez bramkarza), 4v4 (bez
bramkarza lub z bramkarzem) i 5v5.
Mechanika gry także została dopieszczona pod każdym względem, wykonywanie
trików z piłką zostało dopracowane,
a sama sztuczna inteligencja została
usprawniona, szczególnie w zachowaniu
obrońców i bramkarza.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening
Jest to odświeżona część gry, która pierwotnie ukazała się w 1993r na GameBoya.
Twórcy starali się wiernie odwzorować
zawartość klasyku, wprowadzając tylko
poprawki. Owa część Zeldy jest typową
grą przygodową, z masą wszelakich ciekawych mechanik, jak i swoistą otwartością
na nasze poczynania. Akcja gry toczy się
na tajemniczej wyspie Koholint, na którą
trafia nasz bohater po tym, gdy sztorm
rozbija jego okręt, a jedynym ratunkiem
jest przebudzenie strażnika wyspy, śpiącego na szczycie góry Tamaranch. Czekać
nas będzie wiele ciekawych miejsc do
eksplorowania, masa logicznych zagadek
do rozwiązania i wielu przeciwników do
pokonania.
Choć wydawać by się mogło, że sezon
jesienno-zimowy wywołuje wśród
konsumentów zamieszanie na rynku
gier, to – dzięki dostępnym materiałom
promocyjnym, demowym wersjom, które
pobrać możemy na naszą konsolę
i filmom reklamowym – nawet największy laik może poznać gry.
Warto dobrze przemyśleć wybór pozycji,
sugerując się naszymi oczekiwania
preferencjami, jak i czasem, jaki chcemy
poświecić na granie.
Przygotowali Dawid i Marcin

Rybnik, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
27

LITERATURA spotkanie/warsztat
6.11 środa

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki: „Mara” Małgorzata Fugiel-Kuźmińska, Michał Kuźmiński.
Zatuszowane zabójstwo. Wyparta przeszłość. I szkielet pod twoim domem. Dąbrowa Tarnowska. Przed
wojną połowę jej mieszkańców stanowili Żydzi. To tu, do pustego rodzinnego domu wraca dziennikarz
po przejściach – Sebastian Strzygoń, szukając równowagi. Ale nic z tego – w sadzie jego dziadków
budowlańcy odkopują szkielet. PiMBP, g. 17:00, wstęp wolny.
Promocja książki „Rybniczanie”. Spotkanie prezentujące nową pozycję z serii „Zeszyty rybnickie”,
wydaną przez Muzeum w Rybniku. halo!Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.

7.11 czwartek

Spotkania z książeczką. Zajęcia czytelniczo-animacyjne z elementami biblioterapii dla najmłodszych
czytelników (0-3 rok życia) wraz z rodzicami. Filia nr MiPBP, g. 10:30, wstęp wolny.

9.11 sobota

Od deski do deski. Zajęcia czytelnicze są przeznaczone dla dzieci w wieku 3-5. Obowiązują zapisy
w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży. Prowadzenie: Fundacja Nido. MiPBP, g. 17:00, wstęp wolny.

14.11 czwartek

Bajkowe czytanie. Niedobczycka biblioteka i reWITA dla małego czytelnika – takie hasło prześwieca
zajęciom czytelniczym dla najmłodszych w wieku 1,5-3. Obowiązują zapisy: tel. 32 4257020,
e-mail: filia10@biblioteka.rybnik.pl. Filia nr 10 MiPBP, g. 10:00, wstęp wolny.

15.11 piątek

Spotkanie Wolnej Inicjatywy Artystycznej. Spotkanie z Izabelą Gardian, promujące jej dwa tegoroczne
tomiki wierszy; oprawa muzyczna – Lucca Jan D. Okazja do prezentacji własnej twórczości poetyckiej.
halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.
Wojciech Gunia - spotkanie autorskie. Gościem będzie prozaik, publicysta i tłumacz, uważany za
jednego z najlepszych polskich pisarzy grozy. halo!Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.

16.11 sobota

Silnik Poezji. Wspólne czytanie tekstów, analiza i refleksja na tekstami. Gościem specjalnym będzie
Krystyna Lenkowska – uznana i nagradzana poetka, tłumaczka, autorka dziesięciu zbiorów poezji i jednej
powieści. Performance Mariana Lecha Bednarka poświęcony Freddiemu Mercury`emu, na podstawie
wiersza autora ”Obrazek po próbie teatralnej”. DKB, g. 18:30, bilety: 1 zł.
Wykład dra Jacka Kurka połączony z promocją jego najnowszej książki pt. „Widok z okna” z fotografiami
Macieja Niesłonego. PiMBP, g. 17:00, wstęp wolny.
Czytanie na dywanie. Zajęcia czytelnicze są przeznaczone dla dzieci w wieku 0-2. Obowiązują zapisy
w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży. Prowadzenie: Fundacja Nido. MiPBP, g. 17:00, wstęp wolny.

18.11 poniedziałek

„Świat według ciebie”. Spotkanie autorskie z Wojciechem Gunią oraz uroczyste ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród laureatom XVIII Regionalnego Konkursu Dziennikarskiego.
halo!Rybnik, g. 11:00, wstęp wolny.

23.11 sobota

Promocja książki „Zostałem tam cztery lata”. Spotkanie ze Sławomirem Pastuszką, doktorantem na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, autorem wielu książek o kulturze żydowskiej, który w najnowszej publikacji poruszył też wątek rybnicki. halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.

27.11 środa

Spotkanie „Poezja seniorów”. Wernisaż wystawy malarstwa Haliny Chowaniec, połączony z prezentacją jej twórczości poetyckiej. halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.
Bajkowe czytanie. Niedobczycka biblioteka i reWITA dla małego czytelnika – takie hasło prześwieca
zajęciom czytelniczym dla najmłodszych w wieku 1,5-3. Obowiązują zapisy: tel. 32 4257020,
e-mail: filia10@biblioteka.rybnik.pl. Filia nr 10 MiPBP, g. 10:00, wstęp wolny.

28.11 czwartek
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Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki: „Gdyby ulica Beale umiała mówić” James Baldwin. Harlem,
Nowy Jork. Tish i Fonny byli razem zawsze. Dorastali w jednej dzielnicy, w jednej społeczności, a ich
miłość rosła wraz z nimi. Niepostrzeżenie stała się dla nich najważniejsza. I chociaż nie mają nic prócz
siebie, Tish wierzy, że będą żyli długo i szczęśliwie. W przeddzień ślubu Fonny zostaje oskarżony o gwałt.
Ma mocne alibi, ale jest czarny. Tish zrobi wszystko, by wyciągnąć go z więzienia.
Filia nr 2 MiPBP, g. 16:00, wstęp wolny.

MUZYKA koncert/impreza
2.11 sobota

8.11 piątek

VI Rybnickie Zaduszki Muzyczne. Artystom, którzy odeszli do największej orkiestry świata, wystąpią:
Blueset, Elband, The Farsk, Half Jinxed, Kaduceus, Kawa Z Mlekiem, Ko-Operacje Project, M2r1,
Mishmatt, Na Razie, Tata Sławek, Trans Sfer, Znaki Czasu. TZR, g. 18:00, bilety:15 zł.
Fish Emade Tworzywo. Koncert w ramach cyklu „Teraz Muzyka”.
DKB, g. 19:00, bilety: 75 zł/ulgowy, 85 zł/normalny.
XV Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna im. H. M. Góreckiego.
Przesłuchania chórów seniora. DKC, g. 18:00, wstęp wolny
XV Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna im. H. M. Góreckiego.
Przesłuchania pozostałych kategorii wykonawczych. TZR, g. 10:00, wstęp wolny.
XV Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna im.H.M.Góreckiego. Koncert laureatów wraz
z ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród. Bazylika św. Antoniego, g. 18:00, wstęp wolny.

9.11 sobota

Giacomo Puccini „Madame Butterfly”. Słynny operowy wyciskacz łez w nawiązującej do japońskiej
tradycji, w inscenizacji Anthony’ego Minghelli powraca do cyklu „The Met: Live in HD” po raz trzeci.
TZR, g. 18:55, bilety: 30 zł/do 02.11, 40 zł/od 03.11 do 08.11, 50 zł/w dniu spektaklu.
„Solo Song w Industrii”. Konkurs piosenki dla dzieci, młodzież i dorosłych. ICK, g. 9:00, bilety: 10 zł.
Koncert kwartetu smyczkowego „BEFANE”. Cztery młode, utalentowane artystki, cztery instrumenty
smyczkowe, a każdy z czterema strunami. ICK, g. 9:00, wstęp wolny.
Project Neuroladies. Impreza z muzyką drum’n’bass / neurofunk. Tym razem Killasound kru zaprosili
do współpracy dwie prężnie działające djki, promotorki: pochodzącą z Czeskiej Republiki - Dj. Beaty oraz
krakowską królową drum’n’bassu - Shandrill. Sub-Club, g. 22:00, bilety: 15-20 zł.

10.11 niedziela

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

13.11 środa

Raz Dwa Trzy „Ważne piosenki”. To wyjątkowa podróż po świecie muzycznych inspiracji zespołu
Raz Dwa Trzy. Na ich tle Adam Nowak snuje opowieść o życiu, miłości i zakamarkach ludzkiej duszy.
TZR, g. 19:00, bilety: 85-110 zł.
Polskie pieśni salonowe. Karolina Ciwis – sopran, Joanna Steczek – fortepian. Program koncertu:
Fryderyk Chopin, Mieczysław Karłowicz, Ignacy Jan Paderewski, Stanisław Moniuszko.
MUZEUM, g. 17:00, wstęp wolny.

14.11 czwartek

15.11 piątek

16.11 sobota

The October Leaves i Goście: John Porter, Myslovitz, Tabu i Happysad. Będzie to premiera nowej
płyty rybnickiego zespołu The October Leaves. Podczas koncertu usłyszymy obszerne fragmenty
z najnowszej płyty zespołu „Fallen Icon Hall of Fame”. Zabrzmią również piosenki zaproszonych gwiazd,
a część z nich zostanie wykonana wspólnie z grupą The October Leaves.
TZR, g. 19:00, bilety: 60 zł.
34. Silesian Jazz Meeting. Jubileusz 45-lecia istnienia zespołu South Silesian Brass Band oraz Carling
Family ze Szwecji. SSBB założony w 1974r w Rybniku-Chwałowicach, przez 45 lat swojej działalności
zagrał niezliczoną ilość koncertów w Polsce i w wielu krajach Europy. Jego wieloletnim pianistą
i nauczycielem był „ojciec rybnickiego jazzu” Czesław Gawlik. Gwiazdą wieczoru będzie Carling Family,
zespół rodzinny ze Szwecji, któremu przewodzi niesamowita Gunhild Carling.
TZR, g.18:00, bilety:40 zł.
34. Silesian Jazz Meeting. Wystąpią: Grzegorz Karnas Formula feat. Miklós Lukács oraz Aga Zaryan
Quartet „High & Low”. TZR, g. 18:00, bilety: 50 zł.
34. Silesian Jazz Meeting. Jam session. TZR, g. 21:00, bilety: 10 zł.

20.11 środa

10 tenorów przynosi miłość do Polski w 2019 r. Trasa koncertowa 10 utalentowanych wokalistów
gwarantuje pasję i uśmiech na twarzy. TZR, g. 19:00, bilety: 100-120 zł.

24.11 niedziela

Koncert finałowy Dni Cecyliańskich. W.A. Mozart „Requiem”. Kościół Królowej Apostołów,
g. 19:30, wstęp wolny.

26.11 wtorek

Philip Glass „Echnaton”. Retransmisja opery z Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Po raz pierwszy
w transmisji do kin pojawi się jedna z najpiękniejszych oper współczesnych, skomponowane w stylu
minimalistycznym arcydzieło Philipa Glassa.
TZR, g. 17:30, bilety: 30 zł/do 19.11, 40 zł/od 12.11, 50 zł/w dniu spektaklu.

27.11 środa

Koncert Andrzejkowy. Występ chóru „Moderato” pod dyrekcją Wacława Mickiewicza. Recytacje wierszy
Janiny Podlodowskiej w interpretacji aktorów „Teatrzyku na pięterku 60+”. Koncert odbywa się w ramach
realizacji projektu „Artystyczne pasje studentów seniorów”. MUZEUM, g. 17:00, wstęp wolny.

29.11 sobota

Edyta Geppert. Koncert w ramach jubileuszowej trasy koncertowej z okazji 35-lecia działalności
artystycznej. Koncert z udziałem Piotra Matuszczyka (fortepian) i Jerzego Szareckiego (trąbka),
wg scenariusza i w reżyserii Piotra Loretza. TZR, g. 19:00, bilety: 75-95 zł.
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SZTUKA wystawa/wernisaż
1.11 piątek

„Moje miasto”, „Simplicity”, „Znak czasu”, „Historie kuchenne”, „Metamorfozy” – wystawa
fotografii Justyny Komar w ramach VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej OFFO 2019.
Wystawa do 30.11. ICK, wstęp wolny.
VIII Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej. Poszczególne wystawy zakwalifikowanych autorów
będą eksponowane w około 30 galeriach górnośląskich. Wystawa do 31.11. MiPBP, wstęp wolny.

4.11 poniedziałek

OFFO 2019: finisaż wystawy „Magia światła”. Zakończenie ekspozycji, ilustrującej uczniowskie
eksperymenty wykonane w pracowni fotografii artystycznej Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu. halo! Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.

10.11 niedziela

Wernisaż wystawy astrofotografii. Prezentacja prac Grzegorza Furgoła, studenta matematyki
stosowanej na Politechnice Śląskiej. Wystawa do 26.11. halo! Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.

15.11 piątek

Otworkowy Wieczór Sztuk w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej OFFO.
W programie: spektakl „Gehinom” Teatru SAFO, wernisaże wystaw fotografii otworkowej:
Justin Quinnell - „Awfullogrammes”, Peter Wiklund „Depp Time”, Roman Baran - „Odosobnienie”,
Jakub Kaszuba - „Mali mieszkańcy dużego miasta”. Wystawy do 30.11. DKC, g. 18:00, wstęp wolny.

29.11 piątek

„Maluję i zgaduję”. Rozstrzygnięcie konkursu aktywnego czytania. MiPBP, g. 17:00, wstęp wolny.

FILM premiery/dkf-y/przeglądy
4.11 poniedziałek

18.11 poniedziałek

DKF Ekran. „Dzięki Bogu”. Bohaterami są trzej mężczyźni, którzy postanawiają zmierzyć się
z demonami przeszłości. Próbują postawić przed wymiarem sprawiedliwości księdza, który molestował
ich w dzieciństwie i wciąż pełni ważną funkcję w strukturach kościelnych. Scenariusz i reżyseria
François Ozon. TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.
Kino Seniora „Ogród rodzinny: Dezerter”. Czechosłowacja, Praga, rok 1947. Ocalony z obozu Otto
wraca do żony i syna. Otwiera na nowo swój rodzinny interes: salon fryzjerski „Valentino”.
Sielanka nie trwa jednak długo. Władza ludowa ingeruje coraz bardziej w życie społeczne.
TZR, g. 13:00, bilety: 10 zł.
DKF Ekran. „Boże Ciało”. Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia 20-letniego Daniela, który
w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem.
Po kilku latach odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy
w zakładzie stolarskim. Zamiast tego jednak, popychany niemożliwym do spełnienia marzeniem,
Daniel kieruje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem.
Reżyseria: Jan Komasa.
TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.
Kino Seniora „(Nie)Znajomi”. Grupa przyjaciół decyduje się zagrać w trakcie kolacji w niewinną grę.
Do zakończenia spotkania wszyscy muszą ujawniać wiadomości przychodzące na ich telefony,
a rozmowy mają odbywać się w trybie głośnomówiącym.
TZR, g. 13:00, bilety: 10 zł.

WARSZTATY, SPOTKANIA
3.11 niedziela

„Fascynujący świat pająków i skorpionów”. Wystawa do 6.11. DKN, g. 10:00-18:00, bilety: 10 zł/ulgowy, 15 zł/normalny,
40 zł/rodzinny/dwa plus dwa, 5 zł/os grupa szkolna, do 4. roku życia gratis.
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. 16:00, wstęp wolny.

5.11 wtorek
Podróże w nieznane w Żółtym Młynku: Monika Pietrasik - „Autostopem do Iranu”.
Klubokawiarnia Żółty Młynek, g. 19:00, wstęp wolny.
6.11 środa
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Środy ze skatem. Nauka popularnej gry karcianej. Spotkania skierowane do osób początkujących i zaawansowanych.
Prowadzenie: Tomasz Jastrzębski. halo! Rybnik, g. 15:00, wstęp wolny.

7.11 czwartek

„Jesienne zwierzątka” z cyklu „Kopalnia Fantazji”. Zajęcia rękodzielnicze z wykorzystaniem jesiennych skarbów lasu dla
dzieci od 5 do 9 lat (młodsi z opiekunami). Liczba miejsc ograniczona, Obowiązują zapisy. ICK, g. 16:00, wstęp wolny.
Kolejowa makieta modułowa. Wystawę przygotowuje Beskidzka Grupa Modelarska. ZKI, g. 13:00, 17:00, wstęp wolny.
Spotkanie miłośników numizmatów. Cykl skierowany do wielbicieli monet, banknotów i innych znaków pieniężnych.
halo!Rybnik, g. 10:00, wstęp wolny.

9.11 sobota

Social Language Meeting. Spotkanie dla osób zainteresowanych niezobowiązującymi rozmowami w obcych językach.
Okazja do poznania kultury innych krajów. halo!Rybnik, g. 14:00, wstęp wolny.
Jarmark staroci i rękodzieła. Impreza wystawienniczo-handlowa dla kolekcjonerów, miłośników przedmiotów sztuki
i dawnych wyrobów użytkowych oraz wytwórców rękodzieła. Rybnicki Deptak, g. 8:00, wstęp wolny.

10.11 niedziela

Kolejowa makieta modułowa. Wystawę przygotowuje Beskidzka Grupa Modelarska.
ZKI, g. 10:00, 14:00, wstęp wolny.

11.11 poniedziałek

XI edycja konkursu „Pokaż Co Potrafisz”. DKN, g. 17:00, wstęp wolny.

12.11 wtorek

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku: Ewa Król - „Zachodnie Wybrzeże Stanów Zjednoczonych”.
Klubokawiarnia Żółty Młynek , g. 19:00, wstęp wolny.

13.11 środa

„Nekropolie, parki, przestrzeń pamięci... Historie niekoniecznie cmentarne”. Wykład dra Jacka Kurka.
MiPBP, g. 17:00, wstep wolny.

16.11 sobota

Festiwal kultur świata – „Dzień ukraiński”. Warsztaty kulinarne z degustacją potraw, warsztaty dla dzieci, tańce
ukraińskie, pokaz „wyszywanek”, prelekcja o Ukrainie, spektakl teatralny w wykonaniu Państwowego Akademickiego Teatru
Dramatyczno-Muzycznego im. M. Starickiego. ZKI, g. 13:00, bilety: 5 zł, dzieci wstęp wolny.
BioBazar. Prezentacja ekologicznych produktów z Górnego Śląska. Spotkanie dla wszystkich miłośników prowadzenia
zdrowego trybu życia. halo!Rybnik, g. 10:00, wstęp wolny.

17.11 niedziela

Dzień Ukraiński. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie 17-tka. W programie m.in. warsztaty motankowe oraz
prelekcja „Współczesna historia Ukrainy”. halo!Rybnik, g. 14:00, wstęp wolny.

19.11 wtorek

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku: Izabela Brudny - „Tunezja”.
Klubokawiarnia Żółty Młynek, g. 19:00, 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.

20.11 środa
„Czarnobyl – fikcja a rzeczywistość”. Spotkanie podróżnicze z Dominikiem Wójcikiem.
MiPBP, g. 18:00, wstęp wolny.

21.11 czwartek

Ślonski Sztwortek. Spotkanie prowadzone przez Demokratyczną Unię Regionalistów Śląskich, prezentujące kulturę, sztukę
i obyczajowość Górnego Śląska. halo!Rybnik, g. 16:30, wstęp wolny.
Koło Gospodyń Miejskich: Sushi. Obowiązują zapisy. DKN, g. 17:00.
Między nami fotografami. Warsztaty fotografii alternatywnej pod patronatem ZPAF Okręg Śląski, prowadzą:
Kamil Myszkowski i Krzysztof Szlapa. DKC, g. 10:00, bilety: 50 zł.

23.11 sobota

Dzień otwarty Rybnickiej Akademii Rodzin. Prezentacja oferty RAR, promocja działań na rzecz rodzin rybnickich i promocja
rodzicielstwa zastępczego. halo!Rybnik, g. 11:00, 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.
XX Tradycyjne Gwarki Górnicze z Hoym Gruby. ICK, g. 17:00, bilety: 75 zł (uwaga: tylko dla mężczyzn).

24.11 niedziela

Społeczna Kuchnia Wegańska. Promocja zdrowego oraz etycznego stylu życia. Inicjatywa polega na przygotowywaniu
wegańskich potraw i dzieleniu się nimi z innymi. halo!Rybnik, g. 15:00, wstęp wolny.
Lekcje o... snowboardzie. Obowiązują zapisy. DKN, g.17:00.

26.11 wtorek

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku: Janusz Trybuś - „Mongolia - Kraj ludzi Wielkiego Stepu”.
Klubokawiarnia Żółty Młynek, g. 19:00, wstęp wolny.

28.11 czwartek

„Andrzejki dla dzieci”. ICK, g. 17:00, bilety: 10 zł.

29.11 piątek

Rybnicka Rada Kobiet. Kolejne spotkanie poświęcone kwestiom społecznym i kulturalnym istotnym dla mieszkańców
Rybnika. halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.
Zabawa Andrzejkowa dla dorosłych. Zapisy i płatność do 25.11. W cenie biletu konsumpcja. Zabawę poprowadzi DJ.
ICK, g. 19:00, bilety: 55 zł.

30.11 sobota

Śladami andrzejkowych wróżb. Warsztaty z cyklu: Mali Tropiciele Wielkich Przygód. Warsztaty służą przekazywaniu
wiadomości z szerokiego świata nauki przy pomocy edukacyjnej zabawy. DKB, g. 16:00, bilety: 20 zł.
Rozmowy przy kawie o stresie, lęku i traumie. Spotkanie autorskie z Jadwigą Jośko-Ochojską i Andrzejem Ochojskim.
MiPBP, g. 18:00, wstęp wolny.
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SCENA spektakl/taniec/kabaret
3.11 niedziela

„Weekend z R.”. Londyn. Lata dwudzieste. Clarise i Roger to małżeństwo szczęśliwe, spełnione,
odnoszące sukcesy na każdej płaszczyźnie. Rozumieją się bez słów, nie widzą świata poza sobą.
Lecz to tylko pozory. Komedia wielu zwrotów akcji, intryg i sekretów. Komizm sytuacyjny spektaklu
gwarantuje dwie godziny świetnego humoru i rewelacyjnej zabawy.
TZR, g. 17:00, bilety: 70-90 zł.

6.11 środa

Wieczorynka Teatralna. Wspólna zabawa światłem, dźwiękiem i słowem. Zaprasza Teatr Supełek.
W programie warsztaty plastyczne i zabawy teatralne.
DKB, g. 18:00, bilety: 5 zł (dziecko z opiekunem).

07.11 czwartek

„Lorem Ipsum”. Spektakl dla młodzieży i dorosłych w ramach programu Teatr Polska.
Wystąpi nieformalny kolektyw artystyczny: Vagabond Physical Collective.
DKC, g. 18:00, wstęp wolny.

10.11 niedziela

„Jak dwie krople...”. Baśń taneczna w wykonaniu najmłodszych tancerzy Studia Tańca VIVERO.
Siostry. Pozornie różni je wszystko – wiek, wygląd, temperament, zainteresowania.
Nie zawsze żyją w zgodzie, ale razem są w stanie stawić czoła największym przeciwnościom losu.
TZR, g. 16:00, bilety: 15 zł.

15.11 piątek

„Gehinom”. Spektakl teatru SAFO w ramach Otworkowego Wieczoru Sztuk w ramach. Spektakl powstał
na bazie szczątkowych informacji i kilku zdjęć, z których aktorzy plotą wzruszającą historię o żydowskiej
rodzinie Ryba, która przed II Wojną Światową mieszkała w Rybniku. Głównymi bohaterkami są siostry
Genia i Stefcia Ryba, które okropieństwo wojny odczuły z całą siłą, ale „Gehinom” wbrew pozorom nie jest
spektaklem o śmierci, ale o życiu. Spektakl dla widzów od 12 lat.
DKC, g. 18:00, wstęp wolny.

19.11 wtorek

„Staś i zła noga”. Spektakl Teatru Śląskiego na podstawie komiksu Tomasza Grządzieli. Na swój
sposób słodko-gorzki, bo humorystyczne akcenty mieszają się z rozczarowującą rzeczywistością.
Spektakl skierowany jest do dorosłych oraz do dzieci. Spektakl z cyklu: Teatr Polska.
DKB, g. 13:00, wstęp wolny.

21.11 czwartek

24. Rybnicka Jesień Kabaretowa RYJEK, ONE RYJ SHOW: ABELARD GIZA „Piniata” oraz konkurs
solistów. TZR, g. 17:30, biletów brak.

22.11 piątek

„Pomelo jest zakochany”. Spektakl-koncert Teatru Fraktal dla dzieci w wieku przedszkolnym,
inspirowany książką Ramony Bădescu i Benjamina Chauda. Jest to opowieść o mieszkającym
w ogrodzie maleńkim słoniku, który odkrywa pory roku oraz to, że on sam ma wpływ na otaczający
go świat. Spektakl z cyklu: Teatr Polska. DKB, g. 17:00, wstęp wolny.
24. Rybnicka Jesień Kabaretowa RYJEK. Konkurs Główny I. PGE, g. 17:30, biletów brak.

23.11 sobota

„Pomelo jest zakochany”. Spektakl-koncert Teatru Fraktal dla dzieci w wieku przedszkolnym,
inspirowany książką Ramony Bădescu i Benjamina Chauda. Jest to opowieść o mieszkającym
w ogrodzie maleńkim słoniku, który odkrywa pory roku oraz to, że on sam ma wpływ na otaczający
go świat. Spektakl z cyklu: Teatr Polska. DKC, g. 16:00, wstęp wolny.
24. Rybnicka Jesień Kabaretowa RYJEK. Konkurs główny II. PGE, g. 16:30, biletów brak.

24.11 niedziela

Bajkowa niedziela. „Tajemnicza Pani Eś” Teatr Fik Mik. Fascynująca opowieść o przemijaniu, umieraniu
i kolejach losu. Przedstawiona przez młodych aktorów z humorem i wyczuciem, by zrozumiały ją dzieci
od 6 roku życia. Zobaczymy przygody wielu bohaterów, wątki będą toczyły się i przeplatały w różnych
światach. DKB, g. 16:00, bilety: 10 zł.
Koncert finałowy 24. Rybnickiej Jesieni Kabaretowej RYJEK. TZR, g. 19:30, brak biletów.

25.11 poniedziałek

24. Rybnicka Jesień Kabaretowa RYJEK. „PIOTR BAŁTROCZYK i Przyjaciele”.
TZR, g. 19:30, brak biletów.

29.11 sobota

„Trzy Ćwierci do śmierci”. Monodram lalkowy Teatru Martin inspirowany opowieściami z Supraśla.
Wszystko zaczęło się od prababki Weroniki, która przeniosła Śmierć przez rzekę i w ten sposób
zapewniła kobietom w swojej rodzinie długowieczność. Jest to jednak dar problematyczny. Bohaterka
pragnie zakończyć swój zbyt długi żywot. Spektakl z cyklu: Teatr Polska.
DKB, g. 18:00, wstęp wolny.

30.11 niedziela
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„Trzy Ćwierci do śmierci” Monodram lalkowy Teatru Martin inspirowany opowieściami z Supraśla.
Wszystko zaczęło się od prababki Weroniki, która przeniosła Śmierć przez rzekę i w ten sposób
zapewniła kobietom w swojej rodzinie długowieczność. Jest to jednak dar problematyczny. Bohaterka
pragnie zakończyć swój zbyt długi żywot. Spektakl z cyklu: Teatr Polska.
DKC, g. 18:00, wstęp wolny.
„Ryzykowna forsa”. Dowiecie się, jak żyć na koszt opieki społecznej, osiągając rocznie dochód ćwierć
miliona funtów (bez podatku). Farsa opowiada o bezrobotnym Ericu Swannie i o przypadku, który
pchnął go na drogę oszustwa. Czy nasz bohater zostanie zdemaskowany i ukarany?
TZR, g. 17:00, bilety: 90-110 zł.

ZAPRASZA NA SPEKTAKL

GEHINOM
Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach,
ul. 1 Maja 91 B

15 listopada
godz. 18:00
wstęp wolny

SPEKTAKL DLA WIDZÓW OD 12 LAT
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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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