Okładka i 2 strona –
obrazy Elwiry Zembrzuskiej

2

fot. Anna Papierok

spis treści
fot. Elwira Zembrzuska

20
14

10

fot. Daniel Wojaczek

4

fot. Marcin Giba

w numerze:

4
10
14
16
18
20
24
28
34

Płyniemy tam, dokąd poniesie nas prąd naszych własnych emocji
Elwira Zembrzuska – galeria
Nowość na rybnickim rynku muzycznym
LemON gwiazdą XI Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania
Rozmowa z księżycem – fragmenty
Latarnia pełna serc
Grudniowy niezbędnik
Kalendarium
Adresy

3

na haczyku

Płyniemy tam,

dokąd poniesie nas prąd
naszych własnych emocji

Gallileous zaistniał w doom metalowym świecie na długo przed
tym, zanim w pełni zaczęły obowiązywać takie muzyczne terminy
jak funeral, sludge czy stoner. Od kilku lat kieruje swoje
aspiracje w stronę space rocka, hard proga czy psychodelicznego
rocka lat 70. Ciężkie gitarowe brzmienie w połączeniu
z analogową barwą syntezatora, zróżnicowanym tempem
oraz mocnym wokalem, tworzą potężna dźwiękową zawieruchę.
O ich podróży od początków istnienia do najnowszego albumu
„Moonsoon” opowiada gitarzysta Tomasz Stoński.
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Co się kryje za nazwą Gallileous?
Za nazwą Gallileous kryje się czwórka
muzycznych pasjonatów, oddających
cały swój wolny czas na tworzenie
dźwięków, które pozwalają im wyrazić własne emocje. W zależności od
czasu, w którym zespół działał, można mówić o znanym z Nowego Testamentu „Galilejczyku”, można dostrzec
oczywiste skojarzenia z prekursorem
nowożytnej fizyki Galileuszem, ale to
słowotwórcze „Gallileous” to przede
wszystkim stan ducha, który uwalnia
się, gdy ta czwórka bierze w ręce swoje
instrumenty i zaczyna grać czy raczej
odlatywać pod wpływem pulsującego
rytmu, wydobywanych dźwięków,
tworzonych harmonii.
Jak to się wszystko zaczęło, bo
zaczęło się dosyć dawno temu?
Zaczęło się to dawno, dawno temu,
gdzieś na obrzeżu galaktyki zwanej
Drogą Mleczną, na planecie Ziemia,
a dokładnie w Wodzisławiu Śląskim
na początku lat 90 ubiegłego stulecia.
Wówczas to kilkoro młodych ludzi
z długimi włosami, odzianych w jeansy, sztruksy, trampki i porozciągane
swetry postanowiło założyć zespół
muzyczny, który będzie grał najciężej
i wolniej niż wszystko to, co do tej
pory istniało. Unikając wpadania
w szufladki mimochodem staliśmy
się pionierami stylu nazywanego dziś
funeral doom metalem. Tak, to było
bardzo dawno temu…
Jak wyglądała wasza podróż w czasie i przestrzeni?
W latach 90 nagraliśmy dwa dema
wydane na kasetach magnetofono-

wych, po czym wkraczanie w dorosłość rozniosło nas po świecie na całą
dekadę. Rozpoczęły się studia, wyjazdy za chlebem za granicę, pierwsze
miłości, itd. Dopiero w 2008 roku,
gdy każdy ujarzmił swoje prywatne
ambicje, pojawił się pierwszy, oficjalny album Gallileous, zarejestrowany
w nieco zmienionym, rozszerzonym
składzie. Muzyka zaczęła ewoluować,
każdy pojawiający się nowy członek
zespołu (a było ich już kilku) dodawał
coś od siebie i tak mijały lata, a my
stworzyliśmy kilka niezwykle zróżnicowanych płyt.
Gallileous muzycznie jest na styku
wielu gatunków, bardzo dużo
mieszacie, mówi się też o was,
że jesteście pionierem polskiego
funeral doom-u. W jakim kierunku
w związku z tym zmierzacie, czy to
cała wstecz?
Nie ma czegoś takiego jak „wstecz”.
Może i współczesna fizyka dopuszcza
teoretycznie cofanie się w czasie, ale
przecież zdajemy sobie sprawę, że
w naszym ludzkim przypadku jest to
raczej niemożliwe. Nie wchodzimy
nigdy do tej samej rzeki. Płyniemy.
Płyniemy tam, dokąd poniesie nas
prąd naszych własnych emocji, bez
ograniczeń, bez żadnych założeń. To,
że nazywa się nas pionierami funeral
doom metalu, czyli niezwykle wolnego, ciężkiego, pogrzebowego grania,
napawa nas niejako dumą, jednak nie
zamierzamy się tego trzymać i całe
życie powielać schemat, który sobie
stworzyliśmy mając naście lat. W aktualnym wcieleniu bardziej skupiamy
się na motorycznym, przestrzennym
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graniu, hard rockowym brzmieniu,
z wyraźnie zaznaczonymi partiami
znakomitego wokalu Anny Pawlus.
Generalnie już od poprzedniej płyty
nabraliśmy bardziej piosenkowego,
kolokwialnie mówiąc, charakteru nie
tracąc jednak swoistego ciężaru, który
wynika z nisko nastrojonych gitar
i użytych przesterów.
Czemu nie śpiewacie po polsku?
Ale przecież zdarzyło się nam już
zaśpiewać po polsku. Ba! Zacytowaliśmy nawet jeden z sonetów naszego
największego wieszcza. Jednak jakoś
tak naturalnie w tego rodzaju muzyce
pojawia się język angielski, który brzmi
naszym zdaniem bardziej melodyjnie.
Głos Ani wręcz idealnie brzmi w tym
języku. Dodać też można, że Ania jest
filologiem angielskim, dlatego dobrze
jej się pisze teksty po angielsku. Nie
mówimy jednak, że nigdy już nie
zaśpiewamy czegoś po polsku, tym
bardziej, że obecne standardy rynkowe
w branży muzycznej tworzą pewnego
rodzaju nacisk w tę stronę.
Co lub kto Was inspiruje i czy w zespole panuje monarchia absolutna
czy demokracja?
Chyba każdy z nas słucha tak naprawdę innej muzyki. Spotykamy
się gdzieś na granicy rocka progresywnego, który tak naprawdę też jest
wypadkową wielu różnych stylów.
W takim przypadku nie ma mowy
o monarchii absolutnej. Musimy
słuchać siebie nawzajem, dawać sobie
swobodę w wyrażaniu emocji i zaspokajaniu indywidualnych ambicji.
Stąd też tak trudno sklasyfikować
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jednoznacznie, jaki obecnie prezentujemy styl.
Nagraliście nowy album. Jak wyglądała praca przy nim?
Zazwyczaj ja przynoszę na próby
jakieś gitarowe riffy, takie szkice,
zalążki utworów i poprzez proces
improwizacji wspólnymi siłami
pracujemy nad aranżem całości.
W międzyczasie Ania, jak sama
mówi, „pobiera” z eteru ukazujący
się jej tekst i układa linie wokalu.
Potem szlifowanie materiału, wizyta
w studio, kontakt z wytwórnią, grafikiem, promocja, itd. Ot i cała praca.
Niby nic, ale zazwyczaj cały proces
zajmuje nam ok. 2 lat. Przy „Moonsoon”, podobnie jak przy poprzedniej
płycie, zdecydowaliśmy się na współpracę z Danielem Arendarskim,
który odpowiedzialny jest za miks
i ostateczne brzmienie płyty.
Grafiką zajął się Dawid Boldys
i jego Shred Perspectives Works,
a sam fizyczny nośnik ukazał się dzięki wydawnictwu Musicom. Natomiast
sesję zdjęciową, promującą nową płytę, wykonał Marcin Giba za pomocą
drona w klimacie jego podniebnych
obrazów.
Czy Śląsk jest dobrym miejscem do
działalności takiego zespołu jak
Wasz?
Pewnie, jak każde inne miejsce na
Ziemi. To nie miejsce, a ludzie kreują
warunki do tworzenia. Przestrzeń
życiowa daje jedynie swego rodzaju
inspiracje. I tak, np. na płycie „Necrocosmos” wykorzystaliśmy radlińską
hałdę Kopalni Marcel do sesji zdjęcio-

wej oraz grafik a nowa płyta „Moonsoon” ubrana jest w szatę śląskiego
malarza, artysty amatora Ludwika
Holesza, który w psychodeliczny,
przez co idealnie do nas pasujący,
sposób ukazał w swoich pracach to,
co zobaczył w pracy zawodowej pod
ziemią, w ciemnych korytarzach kopalni… Zastygnięte relikty przeszłości, zwierzęta i rośliny odbite w węglu,
niejako w ten sposób uwiecznione,
przeniesione w nieskończoność, nieśmiertelność.
Bardziej odnajdujecie się na polskiej
czy światowej scenie muzycznej?
Dobrze czujemy się zarówno na
naszym, rodzimym podwórku, jak
i grywając poza granicami kraju.
Koncertowaliśmy w największych
polskich miastach, ale także w Wiedniu, Londynie, Helsinkach, Pradze
i wielu innych zagranicznych miastach. Aktualnie promocja wydawnictwa Musicom ukierunkowana jest

bardziej na rynek polski, jednakże
nasze, szczególnie poprzednie, płyty
odnaleźć można w dystrybucjach na
całym świecie.
Żyjecie z muzyki czy pozostaje ona
raczej Waszą pasją, której oddajecie
się po godzinach pracy?
To pytanie postrzegam jako retoryczne. Oczywiście wszyscy pracujemy
zawodowo zarabiając m.in. na naszą
pasję, jaką jest muzyka. W Polsce,
poza nielicznymi wyjątkami, jedynie artystom z pierwszych stron
gazet udaje się wyżyć z muzyki. Pod
tym względem, biorąc pod uwagę
większość artystów grających w tak
zwanym podziemiu, jest to ciężka
i mozolna praca. Ale jakże przyjemna!
Jakie jest wasze marzenie?
Nasze marzenia niejako spełniają się na
bieżąco. Koncertując, udało już się nam
zwiedzić kilka krajów, właśnie wydaliśmy kolejną płytę pt. „Moonsoon”,
7
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która jest bardzo dobrze postrzegana
zarówno przez słuchaczy i recenzentów, pojawiły się teledyski na YouTube, jesteśmy w profesjonalnej wytwórni, zagraliśmy koncert w Antyradio
u legendarnego już Makaka, regionalne media i instytucje coraz częściej
dostrzegają w nas lokalny potencjał
(czego wyrazem jest chyba również
ten wywiad ;)). Zdrowie raczej dopisuje, zatem nie pozostaje nam nic
innego niż dalej grać, wydawać nowe
płyty i koncertować.
Rozmawiała:
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk
Zdjęcia:
Marcin Giba

Gallileous tworzą:

Anna Pawlus – wokal, syntezator
Tomasz Stoński – gitara elektryczna, wokal
Paweł Cebula – gitara basowa
Michał Szendzielorz – perkusja

https://www.facebook.com/gallileous/
http://gallileous.bandcamp.com/
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Elwira Zembrzuska
artystka plastyk, witrażystka,
designerka, joginka.
Ukończyła Akademię Sztuk
Pięknych w Poznaniu – wydział edukacji artystycznej
oraz podyplomowe studia
- techniki relaksacyjne na
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Od 2003 roku projektuje grafikę użytkową oraz pracuje
z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Obecnie uczy rysunku
i malarstwa w Liceum Plastycznym w Wodzisławiu Śl.
oraz projektowania graficznego w I LO w Rybniku,
prowadzi zajęcia plastyczne
i jogi z dziećmi i dorosłymi
w Domu Kultury Boguszowice. Jej prace można oglądać
w prywatnych kolekcjach,
oraz w Centrum Dziedzictwa
Szkła Krosno. Najbliższa wystawa maj-czerwiec 2020
w Galerii Smolna w Rybniku.
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„Ćmy i motyle 3”

„Narodziny”

„Ćmy i motyle 6”
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„Body”
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„Dziecko”
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podbierak

Od lewej Martyna Pogorzelczyk, Paweł Polaczy – manager, Mateusz Kluba, z tyłu Piotr Polaczy - akustyk
Fot. Daniel Wojaczek

Nowość na rybnickim
rynku muzycznym

Dream Light to nowo powstały zespół.
Grupę tworzą Mateusz Kluba i Martyna
Pogorzelczyk. Grają muzykę elektroniczną połączoną z wokalem na żywo.
Pierwszy występ zatytułowany prosto, „Dream Light
PRZEDPREMIEROWO”, odbędzie się 28 grudnia
o godzinie 16:00 w Halo Rybnik. Muzycy zaprezentują
materiał z debiutanckiego krążka „Druga Strona”, który
swoją premierę będzie mieć 1 lutego 2020 roku. Album
opiera się na charakterystycznej muzyce elektronicznej
Mateusza i ciepłym wokalu Martyny. To połączenie daje
naprawdę wystrzałowy efekt.
Paweł Polaczy
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zanęta

LemON gwiazdą
XI Rybnickiego
Bożego Narodzenia i Kolędowania
Grudzień to niezwykle magiczny czas, zwłaszcza na
rybnickim rynku. Zimowy mrok rozświetlają świąteczne
lampki, wokół unosi się zapach grzańca i dzieje się
naprawdę dużo.

Jarmark
Bożonarodzeniowy
Tradycyjnie Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie jak co roku rozpocznie się Jarmarkiem na rybnickim
rynku.

7 grudnia (sobota) 17:00
„O Mikołaju i zimowych
skrzatach”
Zapoczątkowane rozświetleniem
choinki świąteczne show, a w nim
spotkanie ze Św. Mikołajem, spektakl „Czarodziejski prezent Skrzata”,
bitwa śnieżna, koło fortuny, balonowe
szaleństwo, szczudlarskie skrzaty,
przejażdżki saniami Mikołaja,
wspólne malowanie z Mikołajem
i oczywiście mnóstwo prezentów.
Na płycie rynku zostanie umiejscowiona również karuzela wenecka
czyli przepięknie zdobiona karuzela
w stylu retro. Aksamitne kolory, figury oddające piękno baśniowego świata, ruszające się koniki, które wprawią
wszystkich w cudowny nastrój.
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14 grudnia (sobota) 15:00
Śląskie kolędowanie
Występ Jacka Kieroka i Mirka Szołtyska - artystów znanych ze Śląskiej
Listy Szlagierów. Na rynku tego dnia
pojawi się również kolejka turystyczna oraz liczne myśliwskie akcenty
m.in. prezentacja kuchni myśliwskiej.

21 grudnia (sobota) 17:00
„Świąteczna melodia”
Wigilijka z mieszkańcami, przekazanie Ognia Betlejemskiego przez
Harcerzy Hufca Ziemi Rybnickiej,
warsztaty ozdób świątecznych oraz
liczni artyści m.in. Kawa z Mlekiem,
o których nieraz czytaliście na łamach
FISHki. Koncert MeloMany czyli
formacji, która składa się z trzech
pięknych, charyzmatycznych i obdarzonych niezwykłymi wokalami artystek znanych z popularnego programu
„Jaka to melodia?”. W repertuarze
znajdą się największe przeboje muzyki
polskiej i zagranicznej, w wyjątkowych

aranżacjach, wzbogaconych o finezyjne brzmienie saksofonu. Na zakończenie prawdziwa gratka czyli akustyczny
koncert zespołu LemON. LemON
to grupa założona w 2011 roku przez
wokalistę i kompozytora Igora Herbuta. Zespół ma na koncie 4 albumy
studyjne, które pokryły się złotem, platyną i podwójną platyną, a dwa z nich
były nominowane do Fryderyków.
O najbardziej alternatywnej w dyskografii zespołu płycie pt. ,,Tu” Marek
Niedźwiecki napisał: „wcisnęło mnie
w fotel i słucham tej muzyki od kilku
godzin”. Utwory takie jak ,,Napraw”,

,,Nice”, ,,Jutro”, ,,Scarlett” znalazły się
na pierwszych miejscach list przebojów. Łącznie teledyski zespołu wyświetlono niemal 100 milionów razy.
LemON zagrał prawie tysiąc koncertów, zarówno na kameralnych scenach
klubowych, jak i przed kilkudziesięciotysięczną publicznością (Woodstock,
Wembley Arena, Europejski Stadion
Kultury) i był wielokrotnie nagradzany
na najważniejszych festiwalach telewizyjnych (Sopot, Opole, EMA, Must Be
The Music).
bk

Fot. P. Tarasewicz
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mąciwoda

Rozmowa z księżycem

fragmenty

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

Maciej Ossian Kozakiewicz – artysta malarz, grafik,
projektant okładek do płyt i ilustrator książek.
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łowisko

Latarnia

pełna serc

Zielony dom pełen gorących serc i cudownego ciepła.
Wchodząc na Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2 „Latarnia”,
przekroczyłam próg magicznego domu. Stworzonego
z serca, akceptacji, miłości i cierpliwości. Miejsca, do
którego – jak powiedzieli mi sami terapeuci – „albo ktoś
wchodzi i nie może stamtąd wyjść, wraca ponownie albo
w ogóle nie wraca, bo nie czuje tego miejsca”.

42 uśmiechy , 42 serca i 42 różne charaktery. 42 uczestników WTZ „Latarnia” w Niedobczycach przyjęło mnie
z uśmiechami na twarzach, zaprosiło
do swojego świata, gdzie pokazali mi
jak wygląda ich dzień w Latarni.
WTZ realizuje zadania w zakresie
rehabilitacji społecznej i zawodowej,
zmierzające do ogólnego rozwoju
i poprawy sprawności, niezbędnych
do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę
jej indywidualnych możliwości.
Każdy z uczestników przydzielony jest
do innej pracowni, która dobierana
jest według potrzeb i zdolności indywidulnych uczestników. Warsztaty
zaopatrzone są w kilka pracowni od
pracowni gospodarstwa domowego,
gdzie uczestnicy uczą się podstaw
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funkcjonowania w domu, np. przygotowywania posiłków, sprzątania,
organizacji pracy w ogrodzie – bo okazuje się że uczestnicy WTZ mają też
swój ogród, w którym hodują własne
warzywa. Jest pracownia rękodzieła,
w której tworzy się chyba wszystko, co
najpiękniejsze: wianki adwentowe, korale filcowe, kartki bożonarodzeniowe.
Jest również pracownia krawiecka –
pełna kolorowych materiałów, nici,
guzików, z których powstają cudowne
tulipany i przeurocze króliki. Są dwie
techniczne pracownie, w których,
głównie panowie, mogą się aktywizować i rozwijać swoje pasje – pracownia
recyklingu, w której odzyskiwane
są materiały z nieużytecznych już
sprzętów AGD oraz pracownia stolarska, która jest chyba najgłośniejszym
miejscem. Tam, wśród pyłu i szumu
powstają skrzydła dla najprawdziwszych aniołów.
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Uczestnicy oraz pracownicy niedobczyckiej „Latarni” wystawiają efekty
swojej pracy terapeutycznej na wystawach w Rybniku oraz w województwie
śląskim. Każdego dnia można również
nabyć ich produkty w placówce przy
Andersa 14. W ramach zbiórki publicznej „Latarnia” gromadzi środki na
wyjazd terapeutyczno-uspołeczniający.

Magia tego miejsca polega na czymś
niesamowitym – to miejsce nie jest
budynkiem, placówką edukacyjną.
Dla mnie – osoby, która przyszła
z zewnątrz – jest domem pełnym
ciepła, miłości i otwartości na potrzeby drugiego człowieka. Został on
stworzony przez niesamowitych ludzi,
terapeutów i uczestników. Taka właśnie jest niedobczycka „Latarnia”.
Tekst i zdjęcia:
Anna Papierok
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zanęta

Grudniowy

niezbędnik

Powoli zbliżamy się do najprzyjemniejszego czasu w roku –
Świąt Bożego Narodzenia. Już w połowie listopada pojawiły
się w sklepach świąteczne ozdoby, choinki, kalendarze
adwentowe i zestawy prezentowE. Za chwil parę
usłyszymy nieśmiertelny świąteczny hit zespołu Wham!
„Last Christmas”. Ostrzegam, w tym roku może uderzyć
ze zdwojoną siłą.

29 listopada miał premierę film „Last Christmas”
inspirowany największym przebojem Wham!.
Na ścieżce dźwiękowej usłyszymy muzykę George’a
Michaela, w tym nieśmiertelny, tytułowy przebój.
Na fanów artysty czekają niespodzianki – w filmie
pojawią się nieznane dotąd piosenki artysty. Czy
będzie to gratka dla fanów czy pięknie opakowana
przeciętność? Zobaczymy.
Może warto zastanowić się nad prezentami dla najbliższych. Przed świętami sporo podpowiedzi pojawia
się w prasie i Internecie. Zazwyczaj z podziałem na
propozycje dla kobiet, mężczyzn i dzieci. A gdzie
propozycje dla fanów muzyki?
Mijający rok upłynął pod patronatem Krzysztofa
Komedy. W 2019 roku obchodziliśmy 50. rocznicę
śmierci artysty. Jeśli znacie kogoś kto nie przeczytał
jeszcze ostatniej książki Magdaleny Grzebałkowskiej
„Komeda. Osobiste Życie Jazzu”, to warto pomóc mu
nadrobić to przeoczenie. To propozycja idealna na
jesienne i zimowe wieczory. Dźwiękowym dopełnieniem tej propozycji prezentowej będzie płyta wydana
już jakiś czas temu, ale idealnie pasująca i klimatem
i tematem, „Litania – music of Krzysztof Komeda”
w wykonaniu Tomasz Stańko Septet.
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Jeśli znacie kogoś, kto uwielbia ciekawostki
warto sprezentować mu książkę „Muzykofilia.
Opowieści o muzyce i mózgu”. Oliver Sacks
bada potęgę muzyki, analizując doświadczenia
pacjentów, muzyków i zwykłych ludzi.
Dla miłośników biografii idealnym prezentem będzie
„Flea. Acid for the Children. Wspomnienia legendarnego basisty Red Hot Chili Peppers”. Basista i współzałożyciel Red Hot Chili Peppers opowiada historię
swojego życia, bardzo barwną historię. Warto.
Fanom Lao Che, którzy przeżywają ostatnio bardzo
trudny czas, warto sprezentować bilet kolekcjonerski
na koncert zespołu w ramach trasy pożegnalnej „No
to che!”. Trasę zaplanowano od lutego do kwietnia
2020 roku. Zmniejszycie odrobinę ich egzystencjalny
smutek. Być może wytrwają do – mam nadzieję –
szybkiego powrotu ukochanego zespołu.
Marlena Kolarczyk
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LITERATURA spotkanie/warsztat
4.12 środa

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. „Sprawa Hoffmanowej” Katarzyny Zyskowskiej.
Przedwojenne Zakopane, tajemnica z przeszłości i historia wstrząsająca bardziej niż słynna sprawa
Gorgonowej. Powieść inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. PiMBP, g. 17:00, wstęp wolny.

6.12 piątek

Warsztaty „Choinka pełna wierszy”. Tworzenie świątecznych kartek dla dzieci oraz dorosłych, prowadzone przez grupę poetycką WYTRYCH. halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.

7.12 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. PiMBP, g. 11:00, wstęp wolny.

9.12 poniedziałek

Spotkanie z Henrykiem Postawką autorem publikacji „Górki. Śląskie. Krajobraz przeszłości według
źródeł pisanych i przekazów ustnych”. halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.

11.12 środa

Spotkanie „Poezja seniorów”. Prezentacja twórczości Henryka Kaletki, poety i autora filmów dokumentujących życie seniorów. halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.

12.12 czwartek

Bajkowe czytanie. Niedobczycka biblioteka i reWITA dla małego czytelnika – takie hasło przyświeca
zajęciom czytelniczym dla najmłodszych w wieku 1,5-3. Obowiązują zapisy (tel. 32 425 70 20,
e-mail: filia10@biblioteka.rybnik.pl). PiMBP Filia nr 10, g. 10:00, wstęp wolny.
Spotkania z książeczką. Zajęcia czytelniczo-animacyjne z elementami biblioterapii dla najmłodszych
czytelników w wieku 0-3 wraz z rodzicami. PiMBP Filia nr 4, g. 10:30, wstęp wolny.

13.12 piątek

Silnik Poezji. Pełne świątecznej atmosfery spotkanie twórców i miłośników poezji. Wspólne czytanie
tekstów zaproszonych gości, wymiana myśli. Poezja nie tylko czytana, ale i śpiewana w elektronicznej
odsłonie w wykonaniu Tomasza Manderli i Mrzy. DKB, g. 16:00, bilety: 1 zł.

14.12 sobota

Czytanie na dywanie. Zajęcia czytelnicze są przeznaczone dla dzieci w wieku 0-2. Obowiązują zapisy
w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży. Prowadzenie: Fundacja Nido. PiMBP, g. 11:00, wstęp wolny.
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. „Nazywam się cukinia” Gilles Paris. Poruszająca opowieść.
Uświadamia nam dorosłym, z jak poważnymi problemami borykają się dzieci i jak bardzo jesteśmy im
potrzebni na co dzień. PiMBP Filia nr 2, g. 16:00, wstęp wolny.

19.12 czwartek

21.12 sobota

Ślonski Sztwortek: „Zakozane ksionżki i tajno drukarnio”. O tajnych drukarniach, zakazanych
książkach, książkach po śląsku i chłopskich bibliofilach, czyli historii śląskiego drukarstwa od XV do XIX
wieku opowie Jerzy Ciurlok, znany felietonista i prezenter radiowy, satyryk.
halo!Rybnik, g. 16:30, wstęp wolny.
Spotkanie autorskie z Leszkiem Blażyńskim. Promocja książki „Jaśko ze Lwowa. Historia mistrza”
dziennikarza Przeglądu Sportowego, która opisuje historię byłego żużlowca Polonii Bytom i Górnika Rybnik – Jana Palucha. Gośćmi specjalnymi będą: legendarny żużlowiec Andrzej Wyglenda, ekspert Henryk
Grzonka oraz Anna Drewniok, która zagra na harfie i zaśpiewa piosenki z epoki.
halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.

MUZYKA koncert/impreza
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1.12 niedziela

IV Biesiada Śląska. Wystąpią: Mirosław Jędrowski z zespołem, Czesław Jakubiec - komik w operze
i zespół Larmodzieje. TZR, g. 17:00, bilety: 60 zł.

6.12 piątek

Wolfgang Amadeus Mozart „Zaczarowany flet”. Retransmisja opery z Metropolitan Opera w Nowym
Jorku. Powtórka spektaklu z 2006 roku w reżyserii Julie Taymor.
TZR, g. 18:55, bilety: 40 zł/5.12, 50 zł/w dniu spektaklu.

7.12 sobota

GrubSon „Sentymentalnie Tour”. Wydarzenie przedstawiające utwory GrubSona w wyjątkowej
oprawie muzycznej. Z myślą o słuchaczach, którzy byli z artystą od początku i razem z nim przechodzili
przez kolejne etapy w życiu, powstał pomysł specjalnej trasy jesiennej. Razem z Wami GrubSon będzie
świętować podsumowanie 15 lat działalności artystycznej oraz 10-lecie od daty wydania debiutanckiego
albumu “O.R.S”. TZR, g. 19:00, bilety: 70-90 zł.

MUZYKA koncert/impreza
8.12 niedziela

11.12 środa

53.Vinyl Swap. Giełda płyt winylowych, kompaktowych, książek o tematyce muzycznej, nut i sprzętu
muzycznego. TZR, g. 9:00, wstęp wolny.
Teresa Werner i Goran Karan - Świąteczna Gala. Wspaniały polsko-chorwacki duet zabierze Państwa
w muzyczną wzruszająca podróż. Oprócz fantastycznego koncertu, w przepięknej świątecznej
scenografii, na publiczność czeka kilku świętych Mikołajów oraz wiele miłych niespodzianek.
TZR, g. 19:00, bilety: 70-90 zł.
Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek. Przesłuchania regionalne. DKC, g. 9:00, wstęp wolny.

14.12 sobota

15.12 niedziela

Hash all night long @Sub-Club. Autorski projekt jednego z rezydentów Sub-Clubu. Na imprezie
usłyszymy fuzję połamanych dźwięków z pogranicza Drum’n’Bass, Dubstep, Grime oraz Techno, Electro.
Całość zmixowana przez jednego człowieka - Hash’a. SUB-CLUB, g. 22:00.
Koncert Galowy XIII Silesia Gospel Festival. Wystąpią Chór Gospel złożony z uczestników warsztatów
wokalnych, nauczyciele i gwiazdy Festiwalu. Ten koncert, od początku festiwalowej historii, jest pełnym
pasji i emocji przeżyciem dla uczestników oraz dla publiczności. Wykonawcy: Silesia Gospel Choir,
Gospel Kids, zespół Holy Noiz, zespół wokalny BBC oraz nauczyciele Karen Edwards, Gabriela Gąsior
i Adam Kosewski. TZR, g. 19:00, bilety: 30 zł/w przedsprzedaży do 14.12, 40 zł/w dniu wydarzenia.
Bajki Najnajki. „O śniegu, świętach i t-reksie”. Opowiada Mateusz Świstak.
DKC, g. 11:00, bilety: 10 zł.

16.12 poniedziałek

Kolędowy most. Wspólne kolędowanie mieszkańców dzielnicy Boguszowice. W trakcie spotkania:
procesje z lampionami z parafii pw. Św. Barbary w Boguszowicach-Osiedlu i z kościoła
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Boguszowicach Starych, plenerowa msza roratnia oraz
kolędowanie z udziałem instytucji organizujących wydarzenie. Świątecznej atmosfery dopełni degustacja
potraw przygotowanych specjalnie na tę okazję przez boguszowickie szkoły, przedszkola, instytucje
i organizacje społeczno-kulturalne. Wieczór uświetni płomienne show Bractwa Ognia „Spaleni”.
DKB, g. 17:00, wstęp wolny.

17.12 wtorek

Koncert świąteczny Rybnickiej Akademii Mażoretek. DKN, g. 17:00, bilety: 15 zł.

18.12 środa

Kolędy i góralskie pastorałki w wykonaniu kapeli Zwyrtni. MUZEUM, g. 18:00, wstęp wolny.

21.12 sobota

The Prodigy night + DNB. Oficjalny zlot fanów kultowego zespołu The Prodigy, przyprawiony sporą
dawką oryginalnej muzyki zespołu oraz wszelkiego rodzaju remixami pochodzącymi z ich dorobku
muzycznego. Zagrają: Dj.Abeł, Nu:tek, oraz rezydent cyklu dj. Infinity z Łodzi. SUB-CLUB, g. 22:00.

25.12 środa

Technostatic Xmass Edition #1. Impreza świąteczna z muzyką Techno, to już tradycja w Sub-Clubie.
Świetna alternatywa dla spalania świątecznych kalorii oraz okazja do spotkania w gronie starych,
dobrych znajomych, którzy przyjeżdżają do miasta na okres świąt. Zagrają: Greenwood, Mateusz Kapela,
Matt Shiba, Teshk i Catch 22, za wizualizacje odpowiadać będzie VJ Fly Honey. SUB-CLUB, g. 22:00.

28.12 sobota

Koncert: Dream Light Przedpremierowo. Rybnicki zespół wykona materiał z debiutanckiego krążka
„Druga strona”. Album opiera się na charakterystycznej muzyce elektronicznej Mateusza Kluby i ciepłym
wokalu Martyny Pogorzelczyk. halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.
Grażyna Brodzińska i Goście. Gala Sylwestrowa. Gwiazda polskiej sceny muzycznej, obdarzona
niezwykłą siłą wyrazu, czarująca osobowością - Grażyna Brodzińska oraz nazywany polskim Frankiem
Sinatrą - Marcin Jajkiewicz. Towarzyszyć im będzie Orkiestra Filharmonii Rybnickiej pod batutą Rafała
Karczmarczyka. Sylwestrowe popisy taneczne zobaczymy w wykonaniu mistrzów parkietu Hanny Kolano
i Michała Kolano. Wieczór wypełnią dźwięki największych przebojów muzyki klasycznej, musicalowej
oraz piosenki ze światowego repertuaru. Na powitanie, w przerwie koncertu oraz po jego zakończeniu
publiczności przygrywać będzie zespół muzyczny Jerzego Gorgonia. W cenie biletu zawiera się bogaty
catering oraz zimne napoje. TZR, g. 21:00, bilety: 190 zł/II miejsca, 210 zł/I miejsca.

31.12 wtorek

Sylwestrowa Gala Operetkowa. W tę magiczną noc zabierzemy gości Domu Kultury w świat
namiętności i wzruszeń za sprawą przepięknych dźwięków Teatru Muzycznego Arte Creatura.
W szampańskiej atmosferze, w przerwie i po galowym koncercie zapraszamy do wspólnej zabawy
uświetnionej wykwintnym menu. Zaś o północy, przy lampce szampana, wspólnie celebrować będziemy
noworoczne życzenia. Sylwester w Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach w operetkowej atmosferze
blichtru balowych sukien i garniturów to wyśmienita zabawa i niezapomniana noc w doborowym
towarzystwie. DKB, g. 21:00, bilety: 170 zł/ulgowy, 190 zł/normalny.
NYE 2019 @Sub-Club. Impreza sylwestrowa, a w zasadzie Afterparty po roku 2019, gdyż startuje
o 22:00, ale ciągnie się w nieskończoność po zakończeniu starego roku. Czyli mocne wejście w nowy
2020 rok z Killasound kru! Styl muzyczny: Drum’n’Bass. Wystąpią: Mr. Floppy, Barney, Hash, Protest,
Young.b oraz gość specjalny: Shandrill. SUB-CLUB, g. 22:00.
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SZTUKA wystawa/wernisaż
1.12 niedziela

Wystawa malarstwa Doroty Kuryło zatytułowana „Pejzaże”. Wystawa potrwa do 13.12.
DKN, wstęp wolny.

10.12 wtorek

Wernisaż wystawy „Mimozami jesień się zaczyna”. Podsumowanie konkursu pamiętnikarskiego dla
seniorów „Pamiętniki transformacji (lata 1989-2019)”, połączone z wystawą prac plastycznych grupy
prowadzonej przez Marię Budny-Malczewską. Ekspozycja potrwa do 16.12.
halo!Rybnik, g. 16:30, wstęp wolny.

12.12 czwartek

Konkurs Plastyczny „Choinka”. Konkurs dla przedszkolaków i uczniów I-VIII szkoły podstawowej. Na
prace czekamy do 12 grudnia. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19 grudnia. Szczegóły w regulaminie
na www.ick.rybnik.pl. ICK, wstęp wolny.

FILM premiery/dkf-y/przeglądy
Kino Seniora. „Ból i blask”. Głównym bohaterem filmu jest Salvador Mallo (Banderas), kultowy
hiszpański reżyser, który stroni od mediów i usilnie strzeże swojej prywatności. Mężczyzna odnajduje
po latach osoby, które wywarły największy wpływ na jego życie, oraz przeżywa na nowo najważniejsze
momenty ze swojej przeszłości. Reżyseria: Pedro Almodóvar. TZR, g. 13:00, bilety: 10 zł.
2.12 poniedziałek

9.12 poniedziałek

30

DKF Ekran. „Ikar. Legenda Mietka Kosza”. Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia
niewidomego geniusza fortepianu. Mietek (Dawid Ogrodnik) jako dziecko traci wzrok. Jego matka
(Jowita Budnik), oddaje go pod opiekę sióstr zakonnych w Laskach. W ośrodku dla niewidomych
chłopiec odkrywa, że muzyka może stać się dla niego sposobem, by na nowo widzieć i opowiadać świat.
Reżyseria: Maciej Pieprzyca. TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.
Kino Seniora. „Ogród rodzinny: ukochany”. To ostatnia część trylogii „Ogród rodzinny”, która
rozgrywa się pod koniec lat 50-tych XX wieku. Czechosłowacją rządzą komuniści, a przepaść między
przedwojennym i powojennym pokoleniem jest przytłaczająca. Dana, nastoletnia córka Vilmy i Jindřicha,
poznaje Mirka podczas wakacji spędzanych u wujostwa na wsi. Gdy zaczyna się rok szkolny, Dana wraca
do miasta. Wakacyjna miłość trwa pomimo dystansu i upływu czasu. Reżyseria: Jan Hřebejk.
TZR, g. 13:00, bilety: 10 zł.
DKF Ekran. „Obywatel Jones” to jedna z najbardziej oczekiwanych premier 2019 roku.
Film przedstawia historię Garetha Jonesa – walijskiego dziennikarza, który w 1933 roku wyruszył do
Związku Radzieckiego, aby odkryć przerażającą prawdę, stojącą za reżimem Stalina i sowiecką „utopią”.
Kulisy jego reporterskiego śledztwa miały śmiertelne reperkusje, a przy okazji stały się inspiracją do
powstania jednej z najsłynniejszych powieści XX wieku – „Folwarku zwierzęcego” George’a Orwella.
Reżyseria: Agnieszka Holland. TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.

16.12 poniedziałek

DKF Ekran. „Stan wyjątkowy”. Surrealistyczna opowieść o szalonej kradzieży trumien ze szczątkami
zmarłych prezydentów Chorwacji i Serbii; o generale, którego prześladuje pokusa popełnienia
samobójstwa; ministrze chorwackiego rządu, który podczas uroczystości w więzieniu nieoczekiwanie
zamyka się w jednej z cel i odmawia jej opuszczenia. Reżyseria: Vinko Brešan.
TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.

30.12 poniedziałek

DKF Ekran. „Nadzwyczajni”. Bruno (Vincent Cassel) i Malik (Reda Kateb) są najlepszymi kumplami.
Na pierwszy rzut oka wszystko ich dzieli – temperament, zainteresowania, a nawet religia. Łączy
natomiast gorąca przyjaźń oraz fakt, że od dwudziestu lat czynnie działają na rzecz autystycznych
dzieci i młodzieży. Reżyseria: Olivier Nakache, Éric Toledano.
TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.

WARSZTATY, SPOTKANIA
1.12 niedziela

Robótki na paluszkach. Warsztaty i spotkanie autorskie książki „Robótki na paluszkach” dla dzieci i dorosłych. Zapisy:
na.paluszkach@gmail.com. halo!Rybnik, g. 10:00, bilety: 39 zł/os, 59 zł/dziecko+opiekun.

2.12 poniedziałek

Warsztaty „Klockowanie z kodowaniem”. Zajęcia dla dzieci w wieku 4-9 lat, podstawy kodowania podczas zabawy różnymi
klockami, m.in. drewnianymi, waflami, lego. halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.
Podróże w nieznane w Żółtym Młynku. Bernadetta Lipko – „100 pomysłów na podróż”.
Klubokawiarnia „Żółty młynek”, g. 19:00, wstęp wolny.

3.12 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. 16:00, wstęp wolny.
5.12 czwartek

„Ozdoby choinkowe”. Zajęcia rękodzielnicze z cyklu „Kopalnia Fantazji”. Zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Liczba
miejsc ograniczona, obowiązują zapisy. ICK, g. 16:00, wstęp wolny.

6.12 piątek

17 Pojedynek na słowa. Koncert Natalia Skorupka z zespołem Coffee Experiment. W konkursie wystąpią: ZSEM z Rybnika
i ZS nr 2 z Żor. DKC, g. 12:00, wstęp wolny.
Między nami fotografami. Warsztaty prowadzą Kamil Myszkowski i Krzysztof Szlapa. Obowiązują zapisy.
DKC, g. 10:00, bilety: 50 zł.
Mikołaj w halo!Rybnik. Spotkanie dla dzieci z Mikołajem (możliwość przekazania paczki, obowiązują zapisy do 28.11
na adres mikolaj.halorybnik@gmail.com), malowanie buziek, warsztaty zdobienia pierniczków, sesja fotograficzna dla
najmłodszych, występ kolędników. halo!Rybnik, g. 13:00, wstęp wolny

7.12 sobota

Social Language Meeting. Spotkanie dla osób zainteresowanych niezobowiązującymi rozmowami w obcych językach.
Okazja do poznania kultury innych krajów. halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.
Jak smakuje Ciastek, lukrowana choinka i gwiazdka z nieba? W ramach cyklu Mali Tropiciele Wielkich Przygód. Warsztaty
dla dzieci w wieku 4-13 lat z Magdaleną Sierny, dietetykiem, twórcą Poradni dietetycznej „Diety i maszkiety”. Poznamy
świat zdrowego żywienia serwując uczestnikom warsztatów pyszne świąteczne ciasteczka. Materiały do wyrobu ciasteczek
dostarcza DK. DKB, g. 16:00, bilety: 25 zł.

8.12 niedziela

Świąteczne Chwałowice. Warsztaty ozdób świątecznych, kiermasz rękodzieła, wspólne kolędowanie, spotkanie z Mikołajem.
DKC, g. 14:00, wstęp wolny.

10.12 wtorek

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku. Joanna Kłosowska-Holona – „4975 km przez Namibię z 1,5 rocznym dzieckiem”.
Klubokawiarnia „Żółty młynek”, g. 19:00, wstęp wolny.

11.12 środa

„Światła Bożego Narodzenia...”. Wykład dra Jacka Kurka. PiMBP, g. 17:00, wstęp wolny.

12.12 czwartek

Barbórkowy Turniej Skata. Spotkanie otwarte dla wszystkich graczy. Obowiązują zapisy w dniu turnieju. Decyduje kolejność
zgłoszeń. Prowadzenie: Tomasz Jastrzębski. halo!Rybnik, g. 15:00, wstęp wolny.
Międzypokoleniowe spotkanie świąteczne. Warsztaty „Drugie życie starej książki” – tworzenie choinek z wykorzystaniem
makulatury. PiMBP Filia nr 4, g. 15:00, wstęp wolny.

13.12 piątek
Ślonzok Rajzuje: „Elbrus. Do przerwy 0:1”. Patryk Świtała opowie o swojej kolejnej wyprawie, tym razem w góry Kaukaz,
oraz o pełnej przygód i niebezpiecznej wspinaczce na Kazbek. halo!Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.
Jarmark staroci. Rybnicki deptak, g. 8:00, wstęp wolny.
BioBazar. Prezentacja ekologicznych produktów z Górnego Śląska. Spotkanie dla wszystkich miłośników prowadzenia
zdrowego trybu życia. halo!Rybnik, g. 10:00, wstęp wolny.
14.12 sobota

Spotkanie miłośników numizmatów. Cykl skierowany do wielbicieli monet, banknotów i innych znaków pieniężnych.
halo!Rybnik, g. 10:00, wstęp wolny.
Malowanie świątecznych kartek. Spotkanie dla dzieci w wieku 7-15 lat. Prowadzenie: Rysunek Studio. Obowiązują zapisy,
tel. 32 4392200. halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.
Silesia Gospel Festival. Warsztaty Gospel - sala Kameralna. Warsztaty Gospel Kids - sala widowiskowa.
TZR, g. 9:00.

15.12 niedziela

Silesia Gospel Festival. Warsztaty Gospel - sala Kameralna. Warsztaty Gospel Kids - sala widowiskowa.
TZR, g. 9:00.

17.12 wtorek

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku. Iwona Żelazowska – „Moje podróże po Meksyku”. Klubokawiarnia „Żółty
młynek”, g. 19:00, wstęp wolny.

18.12 środa

Warsztaty „Dietetyczne święta”. Warsztaty tworzenia moczki light i pogadanka nt. potraw wigilijnych w wersji dietetycznej;
możliwość pomiaru analizatorem składu ciała. Prowadzenie: Naturhouse. halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.

21.12 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.

27.12 piątek

Rybnicka Rada Kobiet zaprasza. Kolejne spotkanie poświęcone kwestiom społecznym i kulturalnym istotnym dla
mieszkańców Rybnika. halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.

30.12 poniedziałek

Sylwester dla dzieci. Wyjazd rekreacyjny. ICK, g. 9:00, impreza płatna.
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SCENA spektakl/taniec/kabaret
5.12 czwartek

Piotr Czajkowski „Dziadek do Orzechów”. Narodowy Balet Kijowski z orkiestrą. Balet
feeria w dwóch aktach z prologiem; na motywach baśni Ernsta Hoffmanna „Dziadek do
orzechów i król myszy”. Przed spektaklem oraz w trakcie przerwy zapraszamy dzieci na
spotkanie z Mikołajem! TZR, g. 19:00, bilety: 100-120 zł.
„Spotkanie z Mikołajem”. W programie: bajka muzyczna „Bałwany chcą odmiany”
w wykonaniu teatru Wit-Wit z Gliwic, słodka niespodzianka. Zakup biletów do 3 grudnia.
ICK, g. 17:00, bilety: 10 zł.

6.12 piątek

„Draka u Świętego Mikołaja”. Spektakl dla całych rodzin. Zabiegane i zapracowane elfy,
pochłonięte przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia nie zauważają zniknięcia ich
szefa. I tu zaczyna się cała draka połączona z poszukiwaniem Mikołaja. Zapraszamy na
spotkanie z Świętym Mikołajem w towarzystwie Elfów oraz renifera Rudolfa.
DKB, g. 16:00, 18:00, bilety: 12 zł.
„Halo! Halo! Mikołaju”. Spotkanie z Mikołajem oraz wręczenie paczek dzieciom.
DKN, Bilety 40 zł, w cenie paczka dla dziecka.
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8.12 niedziela

„Nasze żony”. To zaskakujący, pełen zwrotów akcji komediodramat, obmyślony na trzech
wirtuozów aktorstwa – w tym wydaniu będą to: Wojciech Pszoniak (jednocześnie reżyser
spektaklu), Jerzy Radziwiłowicz i Wojciech Malajkat. „Nasze żony” to opowieść o próbie,
przed jaką staje 35-letnia przyjaźń trzech mężczyzn, w momencie, w którym jeden z nich
wyznaje pozostałej dwójce, że właśnie… zabił swoją żonę.
TZR, g. 17:00, bilety: II miejsca 80 zł/II miejsca, 90 zł/I miejsca.

13.12 piątek

Kabaret Kałasznikof zaprasza. Kabaret Czesław. DKC, g. 19:00, bilety: 30 zł.

15.12 niedziela

„Zakurzona Królewna” Teatr Pacynki. Spektakl z cyklu „Bajkowa Niedziela”. Premiera
przedstawienia teatru działającego w Młodzieżowym Domu Kultury w Rybniku pod okiem
reżyser Zofii Paszendy. DKB, g. 16:00, bilety: 10zł.

17.12 wtorek

Lany poniedziałek albo „góro tsy”. Spektakl z udziałem Kabaretu Młodych Panów.
Swojskie klimaty, swojskie absurdy, swojskie problemy, swojski humor, swojska jazda
bez trzymanki. TZR, g. 17:30, 20:30, bilety: 60 zł/balkon, 70 zł/II miejsca, 80 zł/I miejsca

18.12 środa

Lany poniedziałek albo „góro tsy”. Spektakl z udziałem Kabaretu Młodych Panów.
Swojskie klimaty, swojskie absurdy, swojskie problemy, swojski humor, swojska jazda
bez trzymanki. TZR, g. 17:30, 20:30, bilety: 60 zł/balkon, 70 zł/II miejsca, 80 zł/I miejsca
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spis treści

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

puby/kluby/dyskoteki

piwo

kawa

napój 0%

posiłek

Ambrozja

tel. 796430555, ul. korfantego 6, rybnik

Art cafe

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

Bizon Pub & Restaurant

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

Cadillac Pub

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

Celtic pub

tel. 324237717, rynek 8, rybnik

Herbaciarnia White Monkey

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

Imperium

tel. 324227409, ul. raciborska 9a, rybnik

Klubokawiarnia Żółty Młynek

tel. 512237008, św. jana 2, rybnik

od 5 zł
od 7 zł

od 4 zł
od 6 zł

od 7 zł

od 7 zł

Kawiarnia KAVI

tel. 327570898, rynek 6 rybnik

Kulturalny Club

tel. 507156313, rynek 3, rybnik

Lili Caffe

tel. 533625525 ul. zamkowa 2/4, rybnik

Sub-Club

tel. 501665973, piłsudskiego 4, rybnik

Sweet Home Silesia

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

od 5,90 zł

od 6,90 zł

od 4 zł

od 7 zł

od 6 zł

od 6 zł

od 5 zł

od 4 zł

Tawerna

tel. 327395821, ul. staszica 4, rybnik

Klub SZEPTY

tel. 732778708, rynek 5, rybnik

Żelazna

tel. 324230340, ul. kościelna 1, rybnik
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ELIMINACJE

Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach, ul. 1 Maja 91B
6 grudnia, godz. 12:00
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku
Zespół Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Żorach
Koncert: Natalia Skorupka
z zespołem Coffee Experiment

PÓŁFINAŁY

Fundacja PGE Energia Ciepła, ul. Podmiejska 43
12 i 13 grudnia, godz. 12:00
Koncert: Robert Kasprzycki „Poeci piosenki”

Na wszystkie wydarzenia

WSTĘP WOLNY

Głównym organizatorem 17. Pojedynku na Słowa jest Fundacja PGE Energia Ciepła,
współorganizatorami Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach oraz Teatr Ziemi Rybnickiej.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Rybnika.

