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WSZYSCY    
     MOI KOLEDZY

RACZEJ GRALI W PIŁKĘ

JESZCZE NIEDAWNO KAROLA MENTALA PODZIWIALIŚMY W RYBNICKIM 

MUSICALU „W CIENIU TĘCZY”, NIEDŁUGO POTEM MOGLIŚMY ŚLEDZIĆ 

JEGO SUKCESY W PROGRAMIE „MAM TALENT”. NA ŚCIEŻKĘ KARIERY 

TANECZNEJ W WIEKU PIĘCIU LAT ZOSTAŁ PCHNIĘTY PRZEZ MATKĘ, 

Z TAŃCA PRZERZUCIŁ SIĘ NA SZERMIERKĘ – NA SZCZĘŚCIE BYŁ 

TO TYLKO CHWILOWY OKRES FASCYNACJI.

narybek

Kiedy zaczęła się twoja przygoda 
z tańcem?
Na pierwszy trening do „Mirażu” 
w Wodzisławiu, kiedy miałem pięć 
lat, zawiozła mnie mama. To ona była 
motorem napędowym. Wszyscy moi 
koledzy raczej grali w piłkę.  Pierwsze 
treningi nie były fajne, bo byłem tylko 
ja i dziewczyny. Dziewczyny trzymały 
się razem, a mnie traktowały z dy-
stansem, dlatego treningi kończyły się 
płaczem. Potem doszedł kolega i było 
już raźniej. Tańczę od 13 lat, ale tak 
naprawdę odkryłem, że czerpię z tego 
ogromną satysfakcję gdzieś trzy, może 
cztery lata temu. Na początku kręciła 
mnie technika: salta, piruety, skoki, 
akrobacje, tańczenie było przy okazji. 
Zacząłem startować w zawodach: 
Mistrzostwach Polski, Europy Świata, 
zresztą z sukcesem. Jednak w wieku 
13 lat rzuciłem taniec, bo pokłóciłem 
się z trenerem i zainteresowałem się 
szermierką. 

Ale tańczysz przecież nadal?
Do tańca wróciłem dopiero po kolej-
nych czterech latach, kiedy dostałem 
się do „Vivero”. To był okres intensyw-
nego rozwoju – jeździłem na zawody, 
grałem w spektaklach. Tam po prostu 
się tańczyło, wykorzystywałem już 
w praktyce nabyte umiejętności. Jed-
nak czym jest taniec w swojej istocie, 
dowiedziałem się dopiero po przepro-
wadzce do Warszawy. To stolica tańca, 
która jest nią, bo daje ogrom możliwo-
ści, mieści się tam dużo studiów 
i mieszka mnóstwo tancerzy. 
W Warszawie panuje tryb warsztato-
wy, są open class różnych technik, na 
które można przychodzić co tydzień. 
To było właśnie głównym powodem 
wyjazdu z Rybnika – chęć dalszego 
rozwoju.

Co się działo z Tobą po wyjeździe 
ze Śląska?
Zacząłem trenować w formacji Jazz 

One, w Studio Egurroli, pod okiem 
Pawła Michno. Po wyjeździe do 
Warszawy, zdobyłem najwyższe osią-
gnięcia na arenie polskiej w trzech 
stylach, w których tańczę, czyli mo-
dern jazz, show dance i modern. 
Zrobiłem historyczną potrójną koro-
nę i zdobyłem trzy mistrzostwa Pol-
ski z rzędu. Zaowocowało to moim 
spotkaniem z Michaelem Dameskim.  
W Warszawie poznałem również 
moją partnerkę Karolinę Lenarcik, 
z którą w duecie również byliśmy 
bezkonkurencyjni. Po sezonie za-
sadniczym w Polsce pojechaliśmy na 
Mistrzostwa Europy, gdzie zdobyli-
śmy razem wicemistrzostwo w jazzie 
i czwarte miejsce w modernie, a ja 
solowo zdobyłem czwarte miejsce 
w jazzie i trzecie miejsce w modernie. 

Jakie osoby miały największy wpływ 
na twój rozwój jako tancerza?
Moja pierwsza trenerka Lenka  
Brečkova, Ryszard Kozłowski, 

z którym rozstałem się niestety 
w niezbyt dobrej atmosferze, Iza 
„Mama” Barska-Kaczmarczyk, 
Patrycja Misiewicz, i Paweł Michno, 
który prowadzi mnie nadal. 
To są osoby które nie tylko mnie 
kształciły, ale też wychowały. Iza 
Barska-Kaczmarczyk jest dla mnie 
szczególnie ważna, bo to była osoba 
która we mnie najbardziej wierzyła 
z tych pięciu. To od niej po powrocie 
do tańca miałem największe wsparcie 
– merytoryczne i duchowe.

Kto jest dla ciebie autorytetem, 
inspiracją?
Mam ich bardzo dużo. BailRok, Lex 
Ishimoto – od niego dużo czerpałem 
pod względem stylowym, Jan Rav-
nik, Gino Cosculluela. Michael Da-
meski. Mnóstwo polskich tancerzy 
z którymi pracuję albo pracowałem 
też budzi we mnie podziw. Jednak 
Polska, Europa jest dużo poniżej 
poziomu Stanów Zjednoczonych. 

fot. Tomasz Ginter
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Na jednego tancerza profesjonalnego 
w Europie przypada około czterech 
w Stanach. Dużo topowych tancerzy 
wyjeżdża z Polski do USA. Przy-
kładem tego jest Brian Poniatowski, 
zwycięzca „You Can Dance”, ale też 
Klaudia Antos, która dorównuje 
wielkim amerykańskim gwiazdom.

Czy to znaczy, że też planujesz 
wyjazd?
Tak, w przyszłym roku – zachęcony 
słowami znajomych, którzy twierdzą, 
że Stany odmieniają pod względem 
tańca, że wraca się z zupełnie innym 
poziomem świadomości tańca.

Czy można mówić o modzie na 
taniec?
Wpływ na to miał nieistniejący już, 
niestety, program „You Can Dance”. 
Wprawdzie podupadł trochę ten hype 
taneczny, ale nadal wielu ludzi chce tań-
czyć. Taniec coraz bardziej się zmienia 
i zmierza w różnych kierunkach, idą 
trendy z zachodu, za którymi trzeba 
nadążać, ale to nie stanowi problemu, 
bo wystarczy sobie puścić filmik na 
YouTube z tym czy innym tancerzem, 
by być na bieżąco. Funkcjonuję w sferze 
IDO Polskiej Federacji Tańca, która co 
roku organizuje zawody i mistrzostwa, 
tam widać, że coraz więcej osób chce się 
rozwijać poprzez taniec.

Kiedy zakiełkował w Tobie pomysł, 
że „Masz talent”?
Pomysł padł ze studio. Byliśmy 
z Karoliną troszeczkę zmęczeni po se-
zonie i na początku zastanawialiśmy 
się, czy damy radę fizycznie. Podję-
liśmy decyzję właściwie w ostatniej 

chwili. Mimo, że na początku byłem 
„na nie”, to teraz stwierdzam, że była 
to fantastyczna przygoda. 

Jak wrażenia z kręcenia programu?
Telewizja jest specyficzna, ma swoją 
ciemną stronę i albo się to akceptuje 
albo nie. To jest show, które sprzeda-
je pewien produkt. Często bardziej 
od umiejętności liczy się historia tej 
osoby, a im bardziej dramatyczna, 
łzawa, tym lepiej. Z jednej strony 
programy takie dają ogromną szansę, 
większą rozpoznawalność, co u mnie 
prywatnie skutkowało, np. większa 
liczbą osób na warsztatach, ale 
z drugiej – produkują gwiazdy 
tylko jednego sezonu.

Jesteś w szkole Augustina Egurroli, 
który był jednocześnie jurorem 
„Mam Talent”? 
Egurrola Dance Studio to fabryka 
tancerzy, tam jest mnóstwo osób, 
a my z Karoliną nie jesteśmy bezpo-
średnio powiązani z Augustinem. 
Zależność jest mniej więcej taka 
jak pomiędzy prezydentem Polski, 
a radnym jakiegoś małego miastecz-
ka. Bardzo ciężko pracuję na swoją 
taneczną rozpoznawalność trenując 
ponad 20 godzin tygodniowo. Oku-
piłem to bardzo poważną kontuzją 
i mnóstwem pomniejszych. Nasz 
udział to wyłącznie zasługa naszej 
ciężkiej pracy i choreografii Pawła 
Michno.

Sam uczysz tańca – po czym po-
znać, że taniec to właściwa droga?
Uczę stosunkowo niedługo, bo 
kilka miesięcy, bazując na swoim 

13-letnim doświadczeniu. Moi starsi 
podopieczni są bardziej świadomi 
tego, co robią, w dzieciach raczej 
staram się zaszczepić pasję. Rodzice 
na początku zapisują dzieci, żeby po 
prostu tańczyły. O przejściu na zawo-
dowstwo decyduje kilka czynników. 
Taniec to sztuka wizualna, więc dużo 
zależy od predyspozycji fizycznych: 
sylwetki, predyspozycji rozciągo-
wych. Ważne jest podejście i mocna 
psychika, bo to ciężka, fizyczna 
praca. Istotnym jest również słuch, 
poczucie rytmu, a także przetwarza-
nie ruchu na swój styl.

Gdybym nie tańczył, to….
Byłbym piłkarzem, kierowcą 
rajdowym, bejsbolistą. Kiedy ciało 
odmówi mi posłuszeństwa, zostanę 
psychologiem sportowym.

Twoje marzenie?
Osiągnąć naprawdę wysoki poziom, 
zamieszkać w Stanach, tam pracować 
i tańczyć.

Rozmawiała 
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk

fot. Archiwum prywatne

Rocznik 1999. Tancerz, 
choreograf na co dzień 
tańczący w Egurrola Dance 
Studio w Warszawie. Mistrz 
i Vice Mistrz Świata w stylu 
jazz. Wielokrotny Mistrz 
Polski i Europy. Półfinalista 
Mam talent

Karol Mental
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Jak publiczna
– to dla wszystkich

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RYBNIKU TO NIE 

TYLKO DŁUGA NAZWA, ALE PRZEDE WSZYSTKIM DŁUGA TRADYCJA 

ANIMACJI KULTURALNEJ. DLA KOGO? DLA MIESZKAŃCÓW. 

W KAŻDYM WIEKU: OD RACZKUJĄCYCH MALUCHÓW PO SENIORÓW. 

PO CO? BY CZYTAĆ, POZNAWAĆ, ZADZIWIAĆ, PROWOKOWAĆ, 

ZACHWYCAĆ, EDUKOWAĆ, BAWIĆ. 

W bibliotece od zawsze odbywają 
się spotkania autorskie. Rok 2019 to 
grubo zapisana księga biblioteczna, 
gdzie swój ślad zostawili m.in.: 
A. Kamińska, J. Kopińska, V. Sever-
ski, F. Łobodziński, A. Kaczorowski, 
M. Gretkowska, prof. N. Davies, 

M. Szczygieł. Przygotowano wiele 
ciekawych spotkań, a 50. Rybnickie 
Dni Literatury były wisienką na torcie 
dla wszystkich miłośników książek. 

Biblioteka to oferta nie tylko dla 
dorosłego czytelnika i spotkania literackie. Wiele inicjatyw kieruje-

my do dzieci. W Bibliotece Głównej 
odbywają się: „Czytanie na dywanie” 
(wiek: 0-2 lat), „Od deski do deski” 
(3-5) – prowadzone przez Fundację 
Nido. Filia nr 4 (Paruszowiec) w każ-
dy drugi czwartek miesiąca zaprasza 
dzieci (0-3) na spotkania z książecz-
ką. Z kolei filia nr 10 (Niedobczyce) 
w ramach rewitalizacji organizuje 
„Bajkowe czytanie” (1,5-3). Oddział 
dla Dzieci i Młodzieży (Główna) pro-
wadzi też „lekcje biblioteczne” – choć 
to nazwa nie oddaje klimatu spotkań, 
są to bowiem kreatywne warsztaty 
wyobraźni: uczestnicy tworzą pictu-
rebooki i lapbooki. Bierzemy udział 
w projekcie „Mała książka – wielki 
człowiek”, dzięki któremu dzieci 
w wieku 3-6 lat (w 20 filiach) otrzy-
mują wyprawki czytelnicze i karty do 

kolekcjonowania naklejek (naklejka 
za wizytę w bibliotece). Jednak oferta 
nie skupia się jedynie na dzieciach, bo 
już w ferie zapraszamy młodzież 
(15-18 lat) do Elektrowni Pamięci 
– na warsztaty z mnemotechnik! 

Biblioteka to wystawy, wakacyjne 
imprezy plenerowe (Bajkowy Ogród 
Malucha), flagowe wydarzenia dla 
dzieci, tak jak „Noc z Andersenem”, 
to dwa Dyskusyjne Kluby Książki, 
Tydzień Bibliotek, rajd rowerowy 
„Odjazdowy Bibliotekarz”, Waka-
cje i Ferie z biblioteką, Narodowe 
Czytanie, Noc Bibliotek, spotkania 
w ramach projektów dzielnicowych, 
spotkania międzypokoleniowe. Po 
prostu – spotkania z ludźmi. Zawsze 
wokół książki.

Karolina Doliba

fot. Materiały prasowe

fot. Materiały prasowe
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ZUZANKA I UTOPCE 
Niezwykły projekt Krystyny Nikiel ilustrujący 
tekst Gustawa Morcinka „O tym jak Zuzan-
ka poszła w kumy do utopców” stworzony 
techniką własną, która jest próbą połączenia 
teatru cieni z rysunkiem i świetnym przy-
kładem połączenia edukacji teatralnej z pro-
mocją folkloru Śląska Cieszyńskiego. Projekt 
powstał z grupą artystyczną „OKO” ze Stru-
mienia. Ilustracje nawiązują do sztuki ludo-
wej, strojów śląska cieszyńskiego, a w sceno-
grafii zostały użyte prace lokalnych hafciarek. 
Efektem końcowym tworzenia lalek cienio-
wych, prób ze światłem i sesji fotograficznej 
w studiu jest książeczka „Zuzanka i utopce”.

Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, scenografią. Obecnie 
pracuje jako specjalista rzemiosł teatralnych w Teatrze La-
lek Banialuka w Bielsku-Białej, a także instruktor zajęć arty-
stycznych dla dzieci i dorosłych. Absolwentka Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach oraz Akademii Sztuk Pięk-
nych w Katowicach. Dyplom magisterski z malarstwa obro-
niła w 2014 roku w pracowni prof. Zbigniewa Blukacza oraz w 
pracowni ilustracji dr Anny Machwic-Adamkiewicz. Uczest-
niczka licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych. 

Więcej informacji na:
https://www.facebook.com/Krysia-Nikiel-142677406136991/

Krystyna Nikiel
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EMOCJONALNE
DZIEDZICTWO

DZIEDZICTWO ANGAŻUJE EMOCJE. EMOCJE BUDZI RÓWNIEŻ TEATR. 

DLACZEGO ZATEM NIE POŁĄCZYĆ PRZYJEMNEGO Z POŻYTECZNYM? 

CO W TYM WYPADKU BĘDZIE PRZYJEMNYM, A CO POŻYTECZNYM? 

I JEDNO I DRUGIE, JEŚLI SIĘ JE DOBRZE WYKORZYSTA. 

W Czernicy pasjonaci przeszłości 
udowadniają, że historią lokalną moż-
na się doskonale bawić. Nic tak nie 
pobudza wyobraźni jak obrazy. Tak 
narodził się „Teatr na byfyju”, który 
o lokalnych bohaterach opowiada 
w formie lalkowego teatru papierowe-
go. To próba zachowania niematerial-
nego dziedzictwa. Bo kto, jak nie my, 
ma o nie dbać?

Mała historia, mały problem? A może 
historia lokalna jest mniej ważna 
od tej, którą czytamy w szkolnych 
podręcznikach? Jeśli wielką historię 
piszą historycy, to kto powinien pisać 
o tej małej? Historyk? Amator? Kto 
będzie fachowcem w tej dziedzinie? 
Na pierwszy rzut oka, pytania wydają 
się banałem, na który każdy „jakoś” 
odpowie. Czemu lokalna historia 
jest potrzebna? Spróbuję odpowie-
dzieć. Lokalna historia jest potrzeb-
na, ponieważ każda wspólnota jest 
kształtowana przez swoją przeszłość. 
Bardzo często opowieści lokalne czy 
regionalne są konstruowane w taki 

sposób, aby wpisały się w kontekst 
historii narodowej. Pełnych historii 
małych miast oraz wsi, przybiera-
jących formę narracji opartych na 
źródłach historycznych i przygotowa-
nej z zachowaniem zasad warsztatu 
historyka, jest bardzo mało. Dlatego 
właśnie od jakiegoś czasu kształtuje 
się nurt popularyzujący historię lokal-
ną. Wielkim zainteresowaniem cieszą 
się prace amatorów lub miłośników 
lokalnych opowieści. Wobec ubóstwa 
informacji na temat bliskiej historii, 
często nie mamy szansy zastanowić 
się nad potencjałem naszej lokalności, 
nie tylko pod kątem historycznym, ale 
też i kulturowym czy turystycznym. 
Niestety, często zapominamy o małej 
historii. Uważamy ją za mało ważną. 
Czy zatem powinniśmy badać ją od 
szczegółu do ogółu czy odwrotnie? 
A może nie ma czego badać? Również 
odpowiem. Powinniśmy badać. Dla-
czego? Bo możemy stać się detektywa-
mi, dla których bliskie otoczenia staje 
się bliskie nie tylko dlatego, że w nim 
przebywamy, żyjemy, mieszkamy, 
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fot. Damian Machnik

fot. Materiały prasowe



pracujemy, spędzamy czas, ale rów-
nież dlatego, że odkrywamy jego sens. 
Historia jest wszędzie. Otacza nas. Za-
pomnienie wiąże się z równoczesnym 
pokrzywdzeniem żyjących i pamięta-
jących. Z punktu widzenia historyka, 
słusznym jest fakt, iż podejmowane 
są próby nawiązywania bliskich 
kontaktów z lokalnymi odbiorcami, 
ponieważ może skutkować to odbu-
dową zapomnianych już elementów 
tożsamości wspólnot regionalnych 
czy lokalnych. Historia lokalna jest 
odczuwalna wszędzie. W języku, 
krajobrazie, relacjach społecznych. 
Jak zatem można ją pomijać, kiedy jej 
obecność jest tak mocno wyczuwalna? 
Historia bliska, to historia relacji, 
a także niejako wsparcie tożsamości 
i pewnej spójności przez zrozumienie. 
Przygoda z jednej strony bliska, ale 
z drugiej bardzo daleka. Jak zatem 
dbać o to dziedzictwo? Zwłaszcza 
niematerialne? To, którego nie widać, 
a jest tak mocno odczuwalne i jedno-
cześnie skazywane na zatracenie?

Odpowiedź znalazły „Horyzonty 
Kultury”, które w ramach działań 
teatralnych rozpoczęły poszukiwania 
nowej formy, która pozwoliłaby na 

większą elastyczność i mobilność, 
a przede wszystkim – na zapoznanie 
z twórczością i opowiadanymi histo-
riami szerszego grona odbiorców. Tak 
narodził się pomysł na teatr papiero-
wy w małej formie, a jeszcze większej 
kreatywności dodaje mu fakt, że 
jego sceną jest stary, śląski byfyj. To 
właśnie na nim ożywiają papierowe 
postaci lokalnych bohaterów oraz ich 
przeżycia. Zatrzymane w kadrach sta-
rych fotografii postaci, budynki, ulice 
czy samochody, mogą znowu żyć, 
przemawiać, śmiać się lub krzyczeć. 
Ponoć historia pozwala nam lepiej 
zrozumieć siebie. Dzięki przeszłości 
możemy lepiej poznać otaczającą nas 
współczesność. Czy lokalna historia 
jest mniej ważna od tej „wielkiej” hi-
storii? Czy jesteśmy w stanie określić, 
która z nich jest ciekawsza? Warto 
zajmować się tym, co wydarzyło 
się w naszej rodzinnej miejscowości 
w przeszłości? Dziedzictwo lokalne 
powinno być tym, co angażuje, a nie 
hamuje. Czymś, co łączy, a nie dzieli. 
Warto pamiętać. Pamięć jest tym, co 
pozwala przetrwać.

Patrycja Tomiczek
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WOLNOŚĆ
W DZIAŁANIU

OBRAZOBURCZA SZTUKA TO NIE WSPÓŁCZESNY WYMYSŁ 

POZBAWIONEGO MORALNOŚCI ARTYSTY, ALE ODPOWIEDŹ NA 

WSZELKIEGO RODZAJU FANATYZMY TOCZĄCE SPOŁECZEŃSTWO. 

NAJGWAŁTOWNIEJSZA REAKCJA MIAŁA MIEJSCE PONAD 50 LAT 

TEMU W TWÓRCZOŚCI WIEDEŃSKICH AKCJONISTÓW. WOLNOŚĆ 

POJMOWALI ONI ZGODNIE Z FREUDEM JAKO UWOLNIENIE 

PODŚWIADOMYCH SIŁ I POPĘDÓW. SZTUKA MIAŁA BYĆ 

AUTENTYCZNA, NIE NAŚLADOWCZA, A PIĘKNO WYZUTE 

ZE WSZELKIEJ MORALNOŚCI.

Lata sześćdziesiąte XX wieku to okres 
narodzin ruchu artystycznego, który 
był najbardziej brutalną reakcją na 
katolicko-mieszczański styl życia 
w powojennej Austrii, a także na 
faszystowską przeszłość pokolenia 
rodziców. Autoagresja, przyprawiona 
dozą mistycyzmu i swoiście pojętej 
metafizyki, była głównym wyznaczni-
kiem ich działań. Akcjoniści wie-
deńscy w salonach sztuki oddawali 
mocz i wypijali go, adorowali też kał. 
Obcięli na oczach widzów łeb żywej 
gęsi, mazali się krwią, okaleczali swe 
genitalia, a przynajmniej przedsta-
wiali dokumenty fotograficzne takich 
czynów, biczowanie i samobiczowanie, 
(…) kopulacje ze zwierzętami czy 
odprawianie w religijnych szatach 
czarnych mszy ze składaniem ofiary ze 
zwierząt. Główni przedstawiciele, czyli 
Günter Brus, Otto Mühl, Herman Nit-
sch, Rudolf Schwartzkogler, wolność 
pojmowali zgodnie z Freudem, jako 

uwolnienie podświadomych sił i po-
pędów, a wolność sztuki była dla nich 
tożsama z wolnością społeczną. Mając 
w wielkim niepoważaniu panujące ka-
nony piękna, ściany muzeów czy deski 
teatrów, tworzyli sztukę ulokowaną jak 
najbliżej rzeczywistości, namacalną, 
bezpośrednio na oczach publiczności. 
Sztuka miała być autentyczna, nie zaś 
naśladowcza. Posiadając świadomość 
niecenzuralności swych poczynań, 
dbali jednak o artystyczny wymiar 
swoich akcji. Piękno wyzute z wszelkiej 
moralności miało być wyzwolone i jak 
najbardziej autonomiczne. Akcjoniści 
wyrzekali się przekazu słownego na 
rzecz symboli i znaków, wyrzekali się 
dzieła na rzecz działania (akzion). Przy 
pomocy rytuałów starali się dotrzeć 
do najgłębszego pokładu podświado-
mości, gdzie funkcjonowanie ludzkie 
opiera się na odruchach, których 
źródła należy szukać w archetypach 
powstałych u zrębów historii ludz-

podbierak
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kości. Obracali się głównie w kręgu 
happeningu i performance’u. 
Przełomowym jest rok 1965, kiedy 
to nastąpiła pierwsza publiczna akcja 
wiedeńczyków w wykonaniu Güntera 
Brusa, a „Spacer wiedeński”, stanowi 
dzieło reprezentatywne dla całego 
nurtu. Brus ubrany w garnitur całko-
wicie pokryty białą farbą i przedzielony 
na pół czarną pionową linią, wybrał 
się na spacer po centrum Wiednia. 
Przechadzka nie trwała długo, gdyż 
wkrótce został aresztowany za domnie-
mane zakłócanie spokoju. Günter Brus 
uczynił z ciała swoiste płótno, dzieło 
sztuki, zyskując miano twórcy body 
art’u. Artysta, czyniąc ze swojego ciała 
medium, zmienia się w znak, nośnik 
znaczeń, miarę ludzkiej egzystencji. 
Biologię własnego ciała traktuje jako 
symbol wszelkich ograniczeń, w tym 
także społecznych. Dlatego w swoich 
eksperymentach nad wytrzymałością 
fizyczną starał się przekraczać bariery 
zakazów społecznych. Zmierzenie 

się z własnym obrzydzeniem czy 
bólem przybierało tak ekstremalne 
formy jak rozcinanie skóry, wypijanie 
moczu, smarowanie się fekaliami. 
Sposób traktowania siebie prowadzi 
do przekraczania kulturowego tabu. 
Intymne doświadczenia wystawione 
na widok publiczny, manifestowanie 
własnej osobowości, samookaleczenia 
czy malowanie ciała są symbolicznym 
składaniem siebie w ofierze. Redukują 
ciało do środka wyrazu, a tym samym 
już na zawsze likwidują granice między 
rzeźbą a malarstwem, między sztuką 
a rzeczywistością. Przeplatanie się życia 
ze sztuką, a właściwie jej nieustanna 
i całkowita obecność w życiu, jest cechą 
charakterystyczną dla całej czwórki 
happenistów. Po głośnej akcji „Sztuka 
i rewolucja” z 1968 roku, podczas której 
artysta publicznie znieważył między 
innymi symbole państwowe, został 
skazany na kilkumiesięczny areszt, 
a potem zmuszony do emigracji. 
Otto Mühl w 1962 roku w swojej 

pracowni w Perinetgasse tworzył 
swoją pierwszą akcję „Die Blutorgel” 
wraz z Hermannem Nitschem i Adolf 
Frohnerem. Jednakże te pierwsze 
akcje są buntem przeciwko malarstwu 
sztalugowemu. W 1966 roku następuje 
przełom, gdyż wraz z Brusem tworzy 
nową koncepcję swoich akcji, gdzie cia-
ło człowieka staje się żywym płótnem, 
a jego akcje zyskują miano działań 
teatralnych. Najstarszy z akcjonistów 
skupiał się na psychoanalitycznych pro-
wokacjach w celu obalania tabu otacza-
jącego seks. Estetykę swojej szokującej 
sztuki wywodził z rynsztoka i kloaki. 
Spuścić w klozecie mógłby wszystko, 
co w jego ojczyźnie uważane było za 
cywilizację. Kpił sobie bezustannie. 
W jego twórczości przewijał się motyw 
poniżenia i ukazywania śmieszności 
ludzkiego ciała, a estetyka jego działań 
miała być protestem przeciwko mate-
rializmowi, konformizmowi, głupocie 
i, zresztą, samemu człowiekowi. Celem 
Mühla było przedstawienie całkowite-
go uprzedmiotowienia człowieka, jego 
zatracenia w konsumpcjonizmie, 
a przez to uzyskanie swoistego kathar-
sis poprzez zapomnienie się w orgii 
i destrukcji przedmiotów. Mrowie prac 
Mühla ilustrowało jego zaangażowanie 
społeczne, ich motywem były seks, 
przemoc, śmierć –  tematy stanowiące 
strefę tabu w tamtejszych czasach, a ak-
cje Mühla – wyrwanie go z obojętności 
i konformizmu. Kolejny z akcjonistów, 
Herman Nitsch, mimo swego sędziwe-
go wieku, jest nadal jedynym aktyw-
nym akcjonistą. Założony przez niego 
Orgien Mysterien Theater swoimi 
początkami sięga 1962 roku, a na jego 
kształt miały wpływ fascynacja Nitscha 

koncepcjami Freuda, kulturą antyczną, 
przedmiotami kultu oraz ideą dzieła 
totalnego. Prezentował wielogodzinne 
bywało, że kilkudniowe, szokujące 
spektakle pełne krwi (także w formie 
zużytych podpasek), surowego mięsa, 
zwierzęcych wnętrzności, okrucień-
stwa wobec siebie i zwierząt. Okale-
czanie i zabijanie zawsze posiadało 
rozmach rytualnego święta, przeplata-
nego ucztowaniem, piciem wina 
i jedzeniem zaszlachtowanych zwie-
rząt. Nitsch nawiązuje do obrządku 
kościoła katolickiego, m.in. celebracji 
krzyża oraz ofiary z owieczki, często 
zatem w jego akcjach można spotkać 
kielichy mszalne, habity, monstrancje. 
Ukrzyżowanie baranka to ponowne 
odrodzenie, ale także symboliczne 
zabicie ojca i tym samym odcięcie się 
od faszystowskich wyborów pokolenia 
swoich rodziców. Sztuka rozumiana 
przez niego w kategoriach mistycznych 
ma moc oczyszczającą. Nitsch zapra-
szał publiczność do udziału w rytuale, 
wspólnym świętowaniu, oferował 
spełnienie poprzez współuczestnictwo, 
zacierał granicę między widzem a ak-
torem. W tworzeniu i odbiorze swoich 
działań postuluje używanie wszystkich 
pięciu zmysłów, czyli tzw. „patrzenie 
pełnozmysłowe”. Odczucia wzroko-
we, smakowe, zapachowe, słuchowe 
i dotykowe rozkłada na części pierw-
sze, by ponownie je złożyć w ramach 
akcji. Muzyka, tworzona zresztą przez 
samego „mistrza ceremonii” to istotny 
element, gdyż teatr który powstał na 
bazie malarstwa akcjonistycznego nie 
potrzebuje języka werbalnego. Pierwsza 
akcja trwająca całą dobę miała miejsce 
w 1975 roku, natomiast pierwsza i jedy-

fot. Günter Brus



na akcja – w sierpniu 1998 roku. Akcje 
odbywały się w barokowym pałacu, 
stajniach, piwnicach, podziemnych ko-
rytarzach, na podwórzu i okolicznych 
polach. Przed wschodem słońca roz-
poczęły je dzwony i perkusja orkiestry, 
a zakończyły – też o wschodzie słońca 
– dźwięki chorału gregoriańskiego. Gra 
w Prinzendorf jako wielkie teatralne 
święto zawsze zamienia się we wspólną 
wieczerzę jednoczącą czynnych 
i biernych uczestników. Ważnym jest, 
że spożywane są wtedy potrawy przy-
rządzone z mięsa zwierząt złożonych 
wcześniej w tym właśnie gospodarstwie 
w rytualnej ofierze. (…) każdy widz 
jego akcji jest aktywnym uczestnikiem 
misterium – choćby tylko z powodu 
rauszu wywołanego wypijanym wi-
nem. (…) podczas sześciodniowej akcji 
w 1998 roku spożyto setki litrów wina. 
By akcja O.M. Theater nie zamieniła 
się w libację, organizatorzy zadbali 
o „pewną technikę picia” – równolegle 
z winem podawali wodę, co miało 
zapewnić „opanowanie rauszu”. Nie 
zabrakło jednak mniej ekscesywnych 
wspólnych akcji: odbywały się procesje 
po polach, w nocy, przy płonących po-
chodniach. Wspólnie kontemplowano 
gwiaździste niebo, czemu towarzyszyła 
muzyka kwintetu smyczkowego. 
Czwartego z akcjonistów, Rudolfa 
Schwartzkoglera cechowała powścią-
gliwość artystycznych dociekań, 
wyciszenie, maksymalna koncentracja 
na sobie i swoim wnętrzu oraz sadoma-
sochistyczne piętno (motyw osaczenia, 
milczącego zagrożenia oraz kastra-
cji). Posty, medytacje, poskramianie 
popędów miały doprowadzić do 

samounicestwienia ciała stanowiącego 
jedyną przeszkodę duszy na drodze do 
osiągnięcia absolutnej wolności 
i absolutnego samopoznania. W od-
czuwaniu ciała, jego lękach i pamięci 
lokował właśnie korzenie człowie-
czeństwa. Między 1965 a 1966 rokiem 
Schwarzkogler zrealizował sześć akcji, 
tzw. „Degradacji”, w trakcie których 
jego „duchowy fantom” – jak zwykł 
nazywać zaprzyjaźnionego fotografa 
Heinza Cibulkę – był bandażowany, 
wiązany i gipsowany. Jego wystąpienia 
były introwertyczne, oszczędne 
w środkach, gestykulacja ograniczona 
do minimum, w ascetyczną dekorację 
wprowadzał zwykle jeden geome-
tryczny przedmiot, najczęściej nakryty 
białym obrusem stół oraz rekwizyty 
w postaci martwych ryb i kurczaków, 
kolorowych płynów, narządów zwie-
rząt, jajek, noży, nożyczek, korko-
ciągów, strzykawek i innych ostrych 
przedmiotów. Przedmioty te stawały 
się nośnikami znaczeń odnoszących się 
do cierpienia i do pragnienia ocalenia. 
Żywe ciało Heinza Cibulki naznaczał 
niejako swą winą i winą tych, którzy 
swej winy się wyparli. Zabandażowany 
Cibulka był w nich obiektem niemal 
chirurgicznych zabiegów, pokrywany 
rozmaitymi substancjami i testowany 
pod kątem mniej lub bardziej symulo-
wanych tortur. Niekiedy wiedeńczyk 
ukazywał swego modela niczym 
martwe ciało z kostnicy, innym razem 
w kategoriach żywego organizmu 
z otwartymi ranami. Skazywał na 
śmierć ciało Cibulki przykrywając 
je, niczym zwłoki, prześcieradłem, 
kierował na nie oświetlenie żywcem 
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wyciągnięte z sali operacyjnej. Biała, 
cierpiąca postać symbolizowała widmo 
śmierci, od którego nie potrafi uwolnić 
się ludzka pamięć. Fotograficzne doku-
mentacje akcji Schwarzkoglera były aż 
nadto dosadne. Sześć przeprowadzo-
nych przez Schwarzkoglera akcji było 
od samego początku inscenizowane 
dla medium fotograficznego, a powsta-
ły obraz był pomyślany jako swego 
rodzaju „scena teatralna“. Stawianie 
pytania o granicę między żywym a 
umarłym doprowadziły go w końcu 
do samobójstwa, będącego naturalną 

konsekwencją jego drogi twórczej. 
20 czerwca 1969 roku wyskoczył 
z okna swej pracowni w Wiedniu. 

Akcjonizm wiedeński utorował drogę 
kolejnym artystom odwołujących 
się do estetyki gwałtu i poniżenia 
własnego ciała. Estetyki zrodzonej 
z doświadczenia przemocy w świecie 
rzeczywistym, a w istocie –  z niezgody 
na pokorę wobec niesprawiedliwości. 

Katarzyna Chwałek-Bednarczyk

fot. Günter Brus
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kawior

RALPH
KAMINSKI

Wokalista, autor tekstów oraz kompozytor, tworzący autor-
ską muzykę nawiązującą stylistyką do artystycznego popu  
z elementami muzyki filmowej, mocno okraszoną dźwiękami 
skrzypiec i fortepianu. Ralph jest absolwentem Akademii Mu-
zycznej w Gdańsku na Wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej, 
studiował również na Muzycznym Uniwersytecie CODARTS 
w Rotterdamie. Jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród i wy-
różnień, takich jak Grand Prix międzynarodowego festiwalu 
CARPATHIA 2011 czy głównej nagrody na Międzynarodo-
wym Kampusie Artystycznym FAMA 2013. W 2014 roku został 
również nominowany do nagrody artNoble w kategorii muzy-
ka. W 2019 roku Ralph Kaminski zdobył Grand Prix Konkursu 
Aktorskiej Interpretacji Piosenki Złotego Tukana oraz Tukana 
Publiczności podczas 40. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we 
Wrocławiu. Po debiutanckim albumie „m o r z e”, który spotkał 
się z powszechnym uznaniem – czas na jego następcę. Przed-
smakiem są świetnie przyjęte single „Kosmiczne Energie” oraz 
„Wszystkiego najlepszego”.  Premiera płyty  „Młodość”  odbyła 
się 22 listopada 2019 roku.

Piątek, 14 lutego 2020, godz: 19:00

Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach
ul. 1 maja 91B

Bilety: 59 zł
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rybie oko

Moje 
Sarajewo…

OD DŁUŻSZEGO CZASU SARAJEWO BYŁO NA MAPIE MIEJSC, 

KTÓRE CHCIAŁAM ZOBACZYĆ. PLAN BYŁ PROSTY – KONIEC LATA 

LUB WCZESNA JESIEŃ, KIERUNEK SARAJEWO… MIASTO, KTÓRE 

SWOIM KSZTAŁTEM PRZYPOMINA SERCE, CO PÓŹNIEJ OKAZAŁO 

SIĘ NIEPRZYPADKOWE… MOJE SARAJEWO PODZIELIŁAM NA KILKA 

ODRĘBNYCH WYTYCZNYCH DO ZDOBYCIA:

WOJNA…

Jadąc z Zagrzebia w kierunku Saraje-
wa, mijamy wioski ostrzelane podczas 
najbardziej krwawej wojny domowej, 
która miała miejsce w latach 1992-1995. 
Do dziś stojące domy i gospodarstwa 
bez dachów ze ścianami noszącymi 
ślady pocisków… Cisza, czasem tylko 
przebiega jakiś kulawy pies… Pola 

a między gospodarstwami cmentarz 
za cmentarzem. Tutaj każdy z nas, 
będących w Bośni i Hercegowinie, 
będzie sam z osobna inaczej przeżywał 
okrucieństwo wojny, nawet po ponad 
20 latach od zakończenia konfliktu… 
Jak okrutnym trzeba być, by dopuścić 
do śmierci niewinnych ludzi, dzieci? 
Informacje podają, że podczas 1425 dni 
oblężenia, na miasto spadło prawie pół 
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miliona pocisków – Sarajewo zostało 
prawie całe zniszczone. Zginęło ponad 
1600 dzieci, w większości od kul snaj-
perów, podczas zabawy na podwórku 
lub w drodze do szkoły. Kolejnych 
15 tysięcy dzieci zostało rannych. 
Zginęło wtedy około 11 tysięcy miesz-
kańców miasta, a ponad 50 tysięcy 
zostało rannych. Spacerując ulica-
mi Sarajewa, można natknąć się na 
swojego rodzaju pomniki ku pamięci 
ofiar wojny – róże Sarajewa powstały 
z mas żywicy z dodatkiem plastiku 
zmieszanego z czerwoną farbą, którym 
wypełniono dziury w jezdniach Sara-
jewa w miejscach, gdzie od eksplozji 
pocisków zginęły co najmniej trzy 
osoby. Dziś zostało prawdopodobnie 
12 ze 150 kwiatów… Ja znalazłam 
cztery. Sarajewo nadal pachnie krwią 
i cuchnie wojną… Przepiękne miasto 
okupione krwią.

OLIMPIADA…

Każdy, kto był w Sarajewie, nie-
jednokrotnie natknął się na napis 
„Sarajevo ’84”. W 1984 roku Sara-
jewo zostało gospodarzem zimo-
wych igrzysk olimpijskich. Nie, nie 
jestem fanem sportów zimowych, 
mogę nawet otwarcie napisać, że ze 
sportem mam trochę na bakier, ale 
jako fotograf zakochany w urbeksie, 
nie mogłam pominąć takiego sma-
kowitego kąska jak opuszczony tor 
bobslejowo-saneczkarski. Wczesnym 
rankiem wjechałam kolejką gondo-
lową na szczyt wzgórza, podziwiając 
panoramę budzącego się Sarajewa. 
Od szczytu wzgórza do mojego celu 
dzieliło mnie kilka kroków i ukazał 
się ON. Tor bobslejowo-saneczkarski 
po wybudowaniu miał 13 zakrętów 
i długość 1261 metrów. W 1984 roku 
był to obiekt użytkowy zimowych 
igrzysk olimpijskich, później – pod-
czas oblężenia Sarajewa – służył do 

Ślady wojny

Oryginalna gondolka kolejki 
wyciągowej z igrzysk olimpijskich 
z 1984 roku

Wieczny Ogień – hołd dla ofiar 
II wojny światowej 
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obsługi stanowisk artylerii sił serb-
skich, aż w końcu w lipcu 2014 roku 
720 metrów toru zostało wyremonto-
wane i przeznaczone do użytku let-
niego. Przejście torem w dwie strony 
dla mnie było nie lada wyczynem, 
ponieważ torba była pełna aparatów, 
kapryśna pogoda dawała w kość, 
a i ja raczej unikam sportu. Cel zdo-
byty, a tor ozdobiony fantazyjnymi 
obrazami artystów z całego świata 
uwieczniony na zdjęciach – cóż 
więcej mogłabym chcieć. Nic więcej 
wspólnego ze sportem zimowym nie 
mam zamiaru mieć …

LUDZIE I KAWA…

Baščaršija to po turecku „główne 
targowisko”. Miejsce, które żyje cały 
czas, nie zasypia… Przywołuje nas 
dźwiękami, smakami, zapachami. 
W sercu Sarajewa, na jego głównym 
targowisku, spotykamy niezwykłą 
mieszankę kultur… muzułmanie, 
chrześcijanie, miejscowi, turyści… 
Jednych przyciąga meczet, innych 
zakupy, a jeszcze innych – zapach 
jedzenia i kawy… Bośniacka kawa 

jest niesamowita, to właśnie gwar 
ludzi przesiadujących w maleńkich 
kawiarenkach i aromat kawy przy-
ciągał mnie kilka razy dziennie 
w to miejsce… Gdy pierwszy raz 
zapytałam pana w kawiarni jaka jest 
ich kawa, odpowiedział mi słowami 
Charlesa Maurice de Talleyrand-Pe-
rigorda: „Kawa musi być gorąca 
jak piekło, czarna jak diabeł, czysta 
jak anioł i słodka jak miłość”. Taka 
właśnie jest bośniacka kawa robiona 
w miedzianym tygielku zwanym 
džezvie. Podawana z kostkami cukru 
lub lokalnymi słodyczami rahat 
lokum i obowiązkowo ze szklanką 
wody. Kawa przygotowywana z ser-
cem, namaszczeniem – kawa, której 
smak pozostanie niezapomnianym, 
za którym szybko się zatęskni… Takie 
jest moje Sarajewo, dla każdego z nas 
ono będzie inne… Ale jednego mogę 
być pewna – Sarajewo to miasto, które 
namacalnie pozwala zrozumieć histo-
rię, zobaczyć piękno i poczuć smak… 
Miasto, do którego chce się wracać.

Tekst i zdjęcia:
Ania Papierok

Cudowna bośniacka kawa

Tureckie lampy tworzą niesamowity 
klimat

Tor bobslejowo-saneczkarski

Muzułmańskie cmentarze

Widok z sarajewskiego wzgórza



Noworoczne
postanowienia

STYCZEŃ TO CZAS PODSUMOWAŃ, ALE RÓWNIEŻ 

POCZĄTEK KONCERTOWEGO PLANOWANIA DLA FANÓW 

NA ROK 2020. CO? GDZIE? KIEDY? ZEBRALIŚMY DLA 

WAS KILKA CIEKAWYCH KONCERTOWYCH PROPOZYCJI 

NA NOWY ROK!

W lutym zespół EDITORS odwiedzi Kraków (4 lutego, Klub 
Studio) i Warszawę (5 lutego, COS Torwar).

6 lutego w Atlas Arenie w Łodzi wystąpi SLIPKNOT. Gościem 
specjalnym łódzkiego koncertu będzie zespół BEHEMOTH.

14 lutego w Tauron Arenie w Krakowie wystąpi zespół THE 
KELLY FAMILY w ramach trasy „25 YEARS OVER THE 
HUMP”. 

3 marca w klubie Stodoła w Warszawie wystąpi STORMZY.

7 marca w Arenie Gliwice wystąpi JAMES BLUNT.

17 marca w Tauron Arenie w Krakowie wystąpi CARLOS 
SANTANA w ramach trasy MIRACULOUS 2020 WORLD 
TOUR. 

W maju odbędą się dwa koncerty CÉLINE DION w naszym 
kraju. Artystka wystąpi 23 maja w Atlas Arenie w Łodzi oraz 
25 maja w TAURON Arenie w Krakowie. Koncerty w ramach 
trasy COURAGE WORLD TOUR. 

14 maja JOE BONAMASSA zagra w hali COS Torwar 
w Warszawie.

28 maja w Arenie Gliwice koncert NICK CAVE AND THE 
BAD SEEDS. 

15 czerwca w Arenie Gliwice wystąpi LENNY KRAVITZ 
w ramach „Here To Love – Tour 2020”.

30 czerwca w Tauron Arenie w Krakowie wystąpi 
SYSTEM OF A DOWN w ramach trasy  European Tour 2020.

12 lipca w Tauron Arenie w Krakowie zagra AEROSMITH 
w ramach trasy 2020 European Tour.

13 lipca w Tauron Arenie w Krakowie wystąpi PEARL JAM  
w ramach trasy EUROPE 2020.

14 października w Atlas Arenie w Łodzi koncert 
DEEP PURPLE.

PIERWSZE FESTIWALOWE 
OGŁOSZENIA ZA NAMI

Impact Festiwal 2020 odbędzie się 2 czerwca w Atlas Arenie 
w Łodzi. Korn będzie główną gwiazdą przyszłorocznego 
festiwalu.

Orange Warsaw Festival 2020 odbędzie się 5 i 6 czerwca 
na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Pierwszymi 
headlinerami festiwalu będą Camila Cabello i Tyler, 
The Creator. Podczas festiwalu będziemy mogli usłyszeć 
również: 5 Seconds of Summer oraz Brockhampton.

Open’er Festival 2020 odbędzie się w dniach od 1 do 4 lipca 
na terenie Lotniska Gdynia-Kosakowo. Pierwszych artystów 
poznaliśmy niedawno: A$AP Rocky, Taylor Swift, Twenty 
One Pilots i Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes.

OFF Festival Katowice 2020 odbędzie się od 7 do 9 sierp-
nia w Dolinie Trzech Stawów. Pierwsze punkty programu 
kolejnej odsłony OFF’a to Iggy Pop, Bikini Kill i Tropical 
Fuck Storm.

Marlena Kolarczyk
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9.01 czwartek

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.

Bajkowe czytanie. Niedobczycka biblioteka i reWITA dla małego czytelnika – takie hasło prześwieca 
zajęciom czytelniczym dla najmłodszych w wieku 1,5-3. Obowiązują zapisy (tel. 32 425 70 20, e-mail: 
filia10@biblioteka.rybnik.pl). PiMBP Filia nr 10, g. 10:00, wstęp wolny. 

10.01 piątek
Symfonia Silnika Poezji. Spotkanie twórców i miłośników poezji. Wspólne czytanie tekstów, poezja 
zaproszonych gości, wymiana myśli, poezja śpiewana. DKB, g. 18:30, wstęp wolny. 

11.01 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.

15.01 środa

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. „Broniewski. miłość, wódka, polityka” Mariusz Urbanek. Pierw-
sza kompletna, oparta na materiałach źródłowych, biografia Władysława Broniewskiego, ukazująca jego 
skomplikowane losy, fascynacje i rozczarowania polityczne, nieprzejednaną postawę polskiego patrioty, 
mimo pozorów uległości wobec władzy i nacisków politycznych. PiMBP, g. 17:00, wstęp wolny.

17.01 piątek
Spotkanie Wolnej Inicjatywy Artystycznej „Wytrych”. Spotkanie poetycko-muzyczne w klimacie 
bieszczadzkim, do którego przeniosą nas Józef Bilski (poezja) i Andrzej Czyż (piosenka). 
halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.

23.01 czwartek 
Spotkanie poetyckie z zespołem wokalnym z Domu Opieki Społecznej z okazji Dnia Babci oraz prezenta-
cja poezji Urszuli Pietruszek. halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.

25.01 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.

27.01 poniedziałek
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.

30.01 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. 32 425 70 20, e-mail: 
filia10@biblioteka.rybnik.pl). PiMBP Filia nr 10, g. 10:00, wstęp wolny. 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. „Cytrynowy stolik” Julian Barnes. Subtelne, mądre i pięknie 
napisane opowiadania o wieku dojrzałym. Bohaterowie opowiadań starzeją się – niektórzy z goryczą, 
inni z rezygnacją, jeszcze inni stawiają gniewny opór. Realia ich życia są różne, od dziewiętnastowiecz-
nej Szwecji i Rosji do współczesnego „fryzjera” na londyńskim przedmieściu, gdzie bohater podczas 
kolejnych wizyt rozmyśla nad swoim życiem. PiMBP, g. 17:00, wstęp wolny.

LITERATURA spotkanie/warsztat MUZYKA koncert/impreza

4.01 sobota
Miejska Orkiestra Dęta Rybnik i Sabina Jeszka. Kościół p.w. św. Brata Alberta w Kamieniu, g. 19:00, 
wstęp wolny.

5.01 niedziela

Miejska Orkiestra Dęta Rybnik i Sabina Jeszka. Kościół p.w. Najświętszego Seca Pana Jezusa w 
Niedobczycach, g. 18:00, wstęp wolny.

 „A z nami kolęda” – najpiękniejsze kolędy świata. Koncert połączony ze wspólnym śpiewaniem. TZR, g. 
18:00, bilety: 30 zł/do 4.01, 25 zł/ulgowe do 4.01, 35 zł, 30 zł/ulgowe.

6.01 poniedziałek
Miejska Orkiestra Dęta Rybnik i Sabina Jeszka. Kościół p.w. Bożego Ciała i św. Barbary w 
Niewiadomiu, g. 18.00, wstęp wolny.

9.01 czwartek
KORTEZ przedpremierowo 2019/2020 TOUR. Kortez wyruszył jesienią w trasę koncertową, podczas 
której gra przedpremierowo piosenki z nadchodzącej, nowej płyty. TZR, g. 20:00.

11.01 sobota
Miejska Orkiestra Dęta Rybnik i Magda Steczkowska. Kościół p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w 
Chwałowicach, g. 19.00, wstęp wolny.

12.01 niedziela

Miejska Orkiestra Dęta Rybnik i Magda Steczkowska. Kościół p.w. św. Trójcy Przenajświętszej, g. 
18.00, wstęp wolny.

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

Koncert inauguracyjny III Śląskiego Festiwalu Operetki. Wystąpią soliści: Renata Johnson–Wojtowicz 
- sopran, Katarzyna Oleś–Blacha - sopran, Tomasz Mazur - baryton, Sylwester Targosz–Szalonek - tenor 
oraz Filharmonia Rybnicka im. Braci Szafranków pod dyrekcją Krzysztofa Dziewięckiego. TZR, g. 18:00, 
bilety: 90 zł.

18.01 środa
Miejska Orkiestra Dęta Rybnik i Piotr Tłustochowicz. Kościół p.w. św. Barbary w Boguszowicach, g. 
19.00, wstęp wolny.

19.01 niedziela
Miejska Orkiestra Dęta Rybnik i Piotr Tłustochowicz. Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Kuźni Rybnickiej, g. 19.00, wstęp wolny.

25.01 sobota „Protest 19 lat w branży”. SUB-CLUB, g. 22:00.

30.01 czwartek

Jazz w Teatrze – Krzysztof Kobyliński Solo. TZR, g. 16:00, bilety: 15 zł/ulgowy, 25 zł/normalne.

ABBA & BONEY M. show. Karnawałowy koncert - największe hity legendarnych zespołów. Czeka was 
świetna zabawa, dialog muzyczny i słowny. Wystąpią dla Państwa artyści teatrów muzycznych i estrady. 
DKB, g. 19:00, bilety: 30zł/normalny, 20zł/ulgowy.
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SZTUKA wystawa/wernisaż
7.01 wtorek

„Moje kadry ciszy” wystawa fotografii Adama Kaczmarczyka. Wystawa potrwa do 30.01. 

PiMBP, wstęp wolny.

8.01 środa

„Cmentarze żydowskie w województwie śląskim” fotografia Haralda Bema. Harald Bem zbiorem 

fotografii oddaje hołd ludziom i poświęconym im miejscom, gdzie próżno szukać oznak pietyzmu, jak to 

ma miejsce na cmentarzach katolickich. Nie oznacza to jednak, że Żydzi nie oddają należnej czci swoim 

zmarłym. Wystawa potrwa do 29.02. Filia nr 8 PiMBP, wstęp wolny.

10.01 piątek

Wieczór Sztuk. W programie: wernisaż wystawy malarstwa Anety Gajos, wernisaż wystawy Grupy 

Fotograficznej „Fotospichlerz”. DKC, g. 18:00, wstęp wolny

„Sen na niwie”– wystawa prac Sylwii Solak. „Przysłowia mądrością narodów” - wystawa fotografii 
Sympatycznego Klubu Fotograficznego. Wystawy potrwają do 02.02. TZR, g. 17:30, wstęp wolny.

12.01 niedziela
Wernisaż wystawy „Cienie i blaski Juliusza”. Otwarcie ekspozycji zdjęć Kingi Drążek zrobionych 
w byłym kompleksie szpitalnym Juliusz w Rybniku. halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.

18.01 sobota Wernisaż wystawy sztuki współczesnej z kolekcji Piotra Fajkisa. ZKI, g.17:00, wstęp wolny.

13.01 poniedziałek

Ferie: Filmowa Podróż. Pięć dni filmowych, animowanych przygód z różnych krajów Europy. 
Codziennie do 17.01. Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 6+. DKB, g. 11:30, wstęp wolny.

Kino Seniora. „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. 13:00, bilety: 10 zł.

DKF Ekran. „Oficer i szpieg” opowiada opartą na faktach historię Alfreda Dreyfusa, francuskiego oficera 
skazanego na dożywocie za zdradę swojej ojczyzny i zesłanego na wygnanie. Georges Picquart, nowy 
szef wywiadu, wkrótce po uwięzieniu Dreyfusa odkrywa, że dowody przeciwko skazanemu zostały 
spreparowane. Wbrew swoim przełożonym Picquart postanowi za wszelką cenę ujawnić prawdę. 
Reżyseria: Romana Polańskiego. TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.

20.01 poniedziałek 

Kino Seniora. „Ad astra”. Astronauta Roy McBride (Brad Pitt) wyrusza na wyprawę na granice Układu 
Słonecznego, aby odnaleźć swego zaginionego ojca i odkryć tajemnicę, która zagraża przetrwaniu naszej 
planety. W czasie swej podróży odkryje sekrety, które postawią pod znakiem zapytania sens ludzkiej 
egzystencji i nasze miejsce we wszechświecie. Reżyseria: James Gray. TZR, g. 13:00, bilety: 10 zł.

DKF Ekran. ”Historia małżeńska. Humor zostaje inteligentnie wpleciony w filmową tkankę, dodaje 
potrzebnego tu i ówdzie oddechu i chroni historię przed popadnięciem w koleiny patosu. Baumbach 
płynnie przechodzi od komediowych, niemal slapstickowych wstawek – jak w fenomenalnie 
zainscenizowanej scenie przekazania dokumentów rozwodowych – do ściskających gardło, kameralnych 
monologów, w których bohaterowie rozkładają na czynniki pierwsze rozpadający się związek. 
TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.

24.01 piątek Plejada Fajnych Filmów. DKC, g. 19:00, wstęp wolny. 

25.01 sobota „Jo był ukradziony - tragedia Górnośląska” w reż. Adama Grzegorzka. DKC, g. 19:00, wstęp wolny.

27.01 poniedziałek

Kino Seniora. „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. 13:00, bilety: 10 zł.

DKF Ekran. „Irlandczyk” to osadzona w powojennej Ameryce epicka opowieść widziana oczami 
weterana II wojny światowej Franka Sheerana, oszusta i płatnego mordercy pracującego dla najbardziej 
osławionych przestępców XX wieku. Rozgrywająca się na przestrzeni kilkudziesięciu lat saga 
poświęcona jest jednej z największych zagadek kryminalnych w historii Stanów Zjednoczonych – 
tajemniczemu zaginięciu legendarnego przywódcy związków zawodowych Jimmy’ego Hoffa. Reżyseria: 
Martin Scorsese. TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.

FILM premiery/dkf-y/przeglądy

4.01 sobota

„Nerwica natręctw”. Spektakl komediowy w reżyserii Artura Barcisia. To lekka opowieść 
o skomplikowanych osobowościach. Gdy w poczekalni u genialnego psychiatry spotyka 
się kilkoro pacjentów zawsze jest ciekawie. Tym bardziej, jeśli są to osoby cierpiące na 
takie fobie jak: niekontrolowane przeklinanie (choroba Touretta), przeliczanie wszystkiego 
(arytmomania), strach przed bakteriami (nozofobia), powtarzanie każdego zdania 
(palilalia), niemożność stanięcia na linii, czy tytułowa nerwica natręctw. A gdy z powodu 
niekończącej się absencji lekarza pacjenci zaczynają się leczyć sami, zapowiada się 
prawdziwa jazda. Wystepują: Karolina Sawka, Jowita Budnik, Katarzyna Herman, 
Rafał Królikowski, Andrzej Zieliński, Zdzisław Wardejn. 
TZR, g. 16:00, 18:00, bilety: 70 zł - 90 zł. 

11.01 sobota

„Wozzeck”. Transmisja premiery sezonu z Metropolitan Opera w Nowym Jorku. 
Najpierw było wydarzenie autentyczne: Johann Christian Woyzeck, lipski cyrulik, 
zamordował 21 czerwca 1821 swoją kochankę. Potem postromantyczny niemiecki pisarz 
Georg Büchner stworzył na tej kanwie dramat, a ten z kolei posłużył Albanowi Bergowi 
do skomponowania wstrząsającej opery. Były żołnierz, dręczony koszmarami, nie 
wytrzymuje presji środowiska i wyśmiewany po zdradzie swej konkubiny zabija ją, 
a sam ginie w nurtach rzeki. 
TZR, g. 18:55, bilety: 30 zł/do 4.01, 40 zł/do 10.01, 50 zł/w dniu spektaklu.

Bajkowa Niedziela: „Śnieżynki na chmurze”. Trwają przygotowania do najważniejszego 
dnia, jakim jest dzień wielkiego skoku, do którego śnieżynki trenują w bezkresnym niebie. 
Zmagania, ćwiczenia i wielkie przygotowania przebiegają w atmosferze uśmiechu i dobrej 
zabawy. DKB, g. 16:00, bilety: 10 zł.

14.01 wtorek

Ferie z Teatrem. „Wielka Podróż Pompiliusa”. Spektakl dla dzieci z muzyką na żywo 
w wykonaniu Teatru Lalek Marka Żyły. Cóż to takiego, ten „Pompilius”? Czy jakiś 
egzotyczny ptak? Może owoc? A może łaciński filozof? Nic z tych rzeczy! Pompilius 
to najnowszy wynalazek genialnego naukowca i podróżnika. Cudowna maszyna jest 
napędzana najbardziej ekologicznym paliwem świata – dobrą muzyką. 
TZR, g. 17:00, bilety: 15 zł

16.01 czwartek

„Drach”. Spektakl Teatru Śląskiego w reżyserii Roberta Talarczyka. Jest to opowieść 
o pięknych, ale i tragicznych losach dwóch rodzin. Josefa Magnora, śląskiego górnika 
i powstańca, dzieli od Nikodema Gemandera, jego prawnuka i wziętego architekta, ponad 
100 lat historii, jednak łączy wiele – od więzów krwi, poprzez rodowe fatum, po niezwykły 
dar autodestrukcji. TZR, g. 19:00, bilety: 45 zł/II miejsca i balkon, 60 zł/I miejsca.

18.01 sobota
Kabaret KAŁASZNIKOF – „Tajemnice Estrady”. Premiera trzeciego program 
kabaretowego. DKC, g. 18:00, bilety: 30 zł.

21.01 wtorek

Ferie z Teatrem. ”W Dolinie Muminków”. Bajka dla dzieci w wykonaniu Teatru Dzieci 
Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie. Przedstawienie przypomni znane wielu 
pokoleniom przygody mieszkańców niezwykłej doliny. Prosto skonstruowany świat 
przedstawiony z wykorzystaniem wielu klasycznych technik teatru lalek, jest niezwykle 
łatwo przyswajalny przez najmłodsze dzieci. Zaletą widowiska są liczne piosenki oraz 
wielobarwna scenografia, wierna oryginalnym ilustracjom wydań książkowych 
i popularnemu serialowi animowanemu. 
TZR, g. 17:00, bilety: 15 zł.

25.01 sobota

”Kiedy kota nie ma…”. Podróż poślubna do Saint Tropez? Tak! Ale w dwudziestą rocznicę 
ślubu? Jak poradzą sobie z wzajemnymi uszczypliwościami dwa zabawne angielskie 
małżeństwa z 20-letnim stażem? Jak rozbudzić dziką namiętność w mężu fajtłapie? Jak 
ów próbuje dotrzymać kroku szwagrowi seksoholikowi? Jak zaimponować zmanierowanej 
zamożnej siostrze i nie zabić jej wędzonym łososiem? 
TZR, g. 17:00, bilety: 60 zł-120 zł. 

SCENA spektakl/taniec/kabaret
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4.01 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.

7.01 wtorek
Podróże w nieznane w Żółtym Młynku. Magdalena Fajkus – „Nowy Jork vs wioska Amiszów”. 
Klubokawiarnia „Żółty młynek”, g. 19:00, wstęp wolny.

9.01 czwartek

LinkedIn Rybnik 4. Spotkanie w ramach światowej inicjatywy przenoszenia wirtualnych kontaktów 
z sieci zawodowej LinkedIn do świata rzeczywistego i budowania prawdziwych relacji. Zapisy na Evenea.
pl. halo!Rybnik, g. 18:00, wstęp wolny.

„Kreatywne prezenty na Dzień Babci i Dziadka”. Zajęcia rękodzielnicze z cyklu „Kopalnia Fantazji” 
dla dzieci w wieku 5-12 lat. ICK, g. 16:00, wstęp wolny.

10.01 piątek

„Wystąpienia publiczne nie takie straszne”. Otwarte spotkanie członków klubu Toastmasters, którzy 
zaprezentują techniki radzenia sobie ze stresem podczas publicznych prezentacji. Spotkanie 
z elementami warsztatu, sesja gorących pytań, możliwość spróbowania swoich sił w wystąpieniu przed 
publicznością. halo!Rybnik, g. 18:30, wstęp wolny.

11.01 sobota

Spotkanie miłośników numizmatów. Cykl skierowany do wielbicieli monet, banknotów i innych znaków 
pieniężnych. halo!Rybnik, g. 10:00, wstęp wolny.

Jarmark staroci. Rybnicki deptak, g. 8:00, wstęp wolny.

13.01 poniedziałek

Środowisko ponad wszystko – ferie w bibliotece. Zajęcia dla dzieci w wieku 7-11 lat. W poniedziałki 
i środy – zajęcia literackie „Dzień cukierka bez papierka”, wtorki – zajęcia plastyczne „Eko”, czwartki 
– warsztaty „Prosta i przyjemna ochrona środowiska”, piątek – zajęcia ruchowe „Gramy w zielone!”. 
Zapisy w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży (tel. 32 42 23 541 wew. 425). 
PiMBP, g. 11:00, wstęp wolny.

Ferie w halo! Rybnik. Zajęcia dla dzieci z sensoplaplastyki prowadzone przez „Kreatywne dzieci”. 
Obowiązują zapisy. halo!Rybnik, g. 11:00, wstęp wolny.

„Ferie w ICK”. Półkolonie dla dzieci. W programie: warsztaty teatralne, taneczne, zabawy sportowe, 
animacje, spotkanie z podróżnikiem. Liczba miejsc ograniczona. Ferie potrwają do 17.01. 
ICK, g. 9:00, bilety: 20 zł.

Ferie: Artystyczne Podróże małe i duże. Półkolonie dla dzieci potrwają do 17.01. Zapraszamy dzieci 
w podróż po europejskich stolicach, by poznać ich zwyczaje, kuchnię i sztuki artystyczne. Pięć dni 
świetnej zabawy i nauki dla dzieci w wieku 6-12 lat. DKB, g. 8:00, bilety:400 zł.

14.01 wtorek 

Elektrownia Pamięci – warsztaty z mnemotechnik dla młodzieży (15-18 lat). Program warsztatów: 
Wyobraźnia a pamięć (14.01), Haki na pamięć (16.01), Mapy myśli (21.01), Kreatywne porządkowanie 
wiedzy – tworzymy lapbooki (23.01). Zapisy do 9 stycznia w Czytelni (tel. 32 42 23 541 wew. 419, 
czytelnia@biblioteka.rybnik.pl). Uczestnik zapisuje się na cykl zajęć. 
PiMBP, g. 11:00, wstęp wolny.

Ferie w halo! Rybnik. O Turcji i Gruzji opowiedzą wolontariusze Industrialnego Centrum Kultury. 
halo!Rybnik, g. 11:00, wstęp wolny.

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku. Anna Markowska – „Japonia – Kraina Wschodzącego Słońca”. 
Klubokawiarnia „Żółty młynek”, g. 19:00, wstęp wolny.

15.01 środa
Ferie w halo! Rybnik. Warsztaty modelarskie – zajęcia tworzenia z kartonu rybnickich budynków 
dla dzieci w wieku 8-16 lat. Obowiązują zapisy. halo!Rybnik, g. 11:00, wstęp wolny.

16.01 czwartek
Czwartek ze skatem. Nauka popularnej gry karianej. Spotkania skierowane do osób początkujących 
i zaawansowanych. Prowadzenie: Tomasz Jastrzębski. halo!Rybnik, g. 15:00, wstęp wolny.

17.01 piątek

Ferie w halo! Rybnik. Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci w wieku 8-12 lat, „Nastolatek na siłowni” –  
zajęcia ruchowe dla dzieci w wieku 10-15 lat. Obowiązują zapisy. 
halo!Rybnik, g. 11:00, wstęp wolny.

WARSZTATY, SPOTKANIA

18.01 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.

Trening czy regeneracja? Trener i saunamistrzynie ze „Studio Energia” opowiedzą o tym, jak połączyć 
trening i saunowanie z korzyścią dla naszego organizmu opowiedzą, w programie również pokaz rytuału 
saunowego. halo!Rybnik, g. 14:00, wstęp wolny.

Między nami fotografami. Warsztaty prowadzą Kamil Myszkowski i Krzysztof Szlapa. Obowiązują 
zapisy. DKC, g. 10:00, bilety: 70 zł.

19.01 niedziela 
Gwara Śląska na Wesoło. XV Powiatowy Turniej Kabaretowy Kół Gospodyń Wiejskich powiatu 
rybnickiego. TZR, g. 16:00, bilety: 30 zł/w przedsprzedaży, 35 zł.

20.01 poniedziałek 

Ferie w halo! Rybnik. Mały chemik. Warsztaty odkrywające przed dziećmi tajemnice zjawisk fizycznych 
oraz chemicznych. Wiek uczestników: 6-9 lat. Obowiązują zapisy. 
halo!Rybnik, g. 11:00, wstęp wolny.

„Ferie na Ignacym”. Półkolonie dla dzieci. W programie: wycieczki, wyjazd na basen, warsztaty 
artystyczne, kręgle. Liczba miejsc ograniczona. Ferie potrwają do 24.01. 
ICK, g. 9:00, bilety: 130 zł.

21.01 wtorek

Ferie w halo! Rybnik. O Turcji i Gruzji opowiedzą wolontariusze Industrialnego Centrum Kultury. 
halo!Rybnik, g. 11:00, wstęp wolny.

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku. Johnny Kondakjian – „Kraj monastyrów, chaczkarów i moreli. 
Armenia – Skarb Kaukazu”. Klubokawiarnia „Żółty młynek”, g. 19:00, wstęp wolny.

Ferie: Podróż przez taniec, teatr i rękodzieło. Warsztaty dla dzieci. Teatr wyobraźni i przedmiotu 
z instruktorką teatralną Anną Literacką (21.01), Teatr improwizacji poprowadzi aktor Wojciech Kowalski, 
Improwizacje Street Dance tancerz Bartek Chwoła (22.01), Poszukiwanie artystycznych pasji 
z animatorką Katarzyną Zmorek (23.01). Zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 15 lat. 
DKB, g. 16:00, wstęp wolny.

22.01 środa
Ferie w halo! Rybnik. Zajęcia dla dzieci w wieku od 10 lat robienia kartek metodą scrabookingu na dzień 
babci i dziadka. Obowiązują zapisy. halo!Rybnik, g. 11:00, wstęp wolny.

23.01 czwartek 
Ferie w halo! Rybnik. „Zrób sobie las” – mini-wykład oraz zajęcia florystyczne tworzenia lasu w szkle. 
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat. halo!Rybnik, g. 11:00, bilety: 30 zł.

24.01 piątek

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

Ferie w halo! Rybnik. „Robótki na paluszkach”. Warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i dorosłych – 
bransloletki, zamotki, opaski, szaliki. Obowiązują zapisy: na.paluszkach@gmail.com. 
halo!Rybnik, g. 11:00, bilety: 39 zł/os, 59 zł (dziecko + opiekun).

28.01 wtorek
Podróże w nieznane w Żółtym Młynku. Tadeusz Biedzki – „Afryka – Piekło czy raj”. 
Klubokawiarnia „Żółty młynek”, g. 19:00, wstęp wolny.

29.01 środa
„Wracając do Krakowa. Część I (Kraków w kulturze polskiej)”. Wykład dra Jacka Kurka. 
PiMBP, g. 17:00, wstęp wolny.

30.01 czwartek
Ślonski Sztwortek. „Dupowatość ślonsko”- prowda, eli mit. Gościem będzie Wojciech Orlinski. 
halo!Rybnik, g. 16:30, wstęp wolny.
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spis treści spis treści

DKC Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
ul. 1 Maja 91B, Rybnik, tel: 324216222, www.dkchwalowice.pl

ICK Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu
ul. Mościckiego 3, Rybnik, tel. 324331365, www.dkniewiadom.eu

ZKI Zabytkowa Kopalnia Ignacy
ul. Mościckiego 3, Rybnik tel. 324327499, www.dkniewiadom.eu

halo!Rybnik
ul. Sobieskiego 20, Rybnik, tel. 324392200, www.dkniewiadom.eu 

DKB Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Plac Pokoju 1, Rybnik, tel. 324252016, www.dkboguszowice.pl

DKN Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach
ul. Barbary 23, Rybnik, tel. 324331065, www.dkniedobczyce.pl

TZR Teatr Ziemi Rybnickiej
Plac Teatralny 1, Rybnik, tel. 324222132, www.teatrziemirybnickiej.pl

MUZEUM Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18, Rybnik, tel. 324327460, www.muzeum.rybnik.pl

PGE Fundacja PGE Energia Ciepła
ul. Podmiejska, Rybnik, tel. 324210300, www.fundacjapgeenergiaciepla.pl

KKH Klub Kultury „Harcówka”
ul. Zakatek 19, Rybnik-Ligota, tel. 324234080, www.harcowkarck.pl

PiMBP Powiatowa i 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

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

Kawiarnia KAVI
tel. 327570898, Rynek 6 Rybnik

Kulturalny Club
tel. 507156313, Rynek 3, Rybnik

Lili Caffe
tel. 533625525 ul. Zamkowa 2/4, Rybnik 

Sub-Club
tel. 501665973, Piłsudskiego 4, Rybnik

Sweet Home Silesia
tel. 503 849 719, ul. Sobieskiego 38, Rybnik

Tawerna
tel. 327395821, ul. Staszica 4, Rybnik

Klub SZEPTY
tel. 732778708, Rynek 5, Rybnik

Żelazna
tel. 324230340, ul. Kościelna 1, Rybnik

adresy puby/kluby/dyskoteki
ceny minimalne:

piwo

od 5 zł

od 7 zł

od 5 zł

od 7 zł

od 5,90 zł

od 6 zł

od 6 zł

od 7 zł

od 6 zł

od 6,90 zł

od 4 zł

od 4 zł

od 4 zł

od 7 zł

kawa napój 0% posiłek




