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Przejrzyj na oczy,

przyjdź na 

Na początku było słowo

17. Rybnicki 
Festiwal Fotografii
[27-29.03.2020]

W OSTATNI WEEKEND MARCA DO NASZEGO MIASTA PO RAZ SIEDEMNASTY 
PRZYJADĄ Z CAŁEJ POLSKI, A TAKŻE Z EUROPY, WYBITNE ARTYSTKI 
I WYBITNI ARTYŚCI, ABY ZAPREZENTOWAĆ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ 
FOTOGRAFICZNĄ PRZED KILKUSETOSOBOWĄ WIDOWNIĄ, JAKĄ NIE 
MOŻE SIĘ POSZCZYCIĆ CHYBA ŻADNA TEGO TYPU IMPREZA W KRAJU. 
W PROGRAMIE TRADYCYJNIE PEŁEN PRZEKRÓJ GATUNKÓW. SPOTKANIA 
AUTORSKIE, WYKŁADY, WARSZTATY, WYSTAWY. OCZYWIŚCIE ZA DARMO! 
DLA KOGO TEN FESTIWAL? AUTENTYCZNIE DLA KAŻDEGO! BOWIEM 
PRELEKCJE SĄ ŹRÓDŁEM WIEDZY O ŻYCIU I ŚWIECIE, A WIĘC SĄ TO 
INFORMACJE, KTÓRYCH WSZYSCY NA CO DZIEŃ SZUKAMY. FOTOGRAFIA 
JEST TYLKO PRETEKSTEM DO SPOTKAŃ. W BRANŻY MARKETINGOWEJ 
MÓWI SIĘ, ŻE NIKT JUŻ NIE CHCE OGLĄDAĆ REKLAM, ALE HISTORII WCIĄŻ 
CHĘTNIE SŁUCHAMY. W PRZYPADKU RFF JEST TAK, ŻE WCIĄŻ CHĘTNIE 
OGLĄDAMY ZDJĘCIA, A DODATKOWYM BONUSEM JEST POZNAWANIE 
ARCYCIEKAWYCH HISTORII ŻYWYCH LUDZI. JEŚLI Z JAKIEGOŚ POWODU NIE 
DOTARŁAŚ/-EŚ JESZCZE NIGDY DO FUNDACJI PGE ENERGIA CIEPŁA, ABY 
CELEBROWAĆ TO PRAWDZIWE ŚWIĘTO FOTOGRAFII, KONIECZNIE 
PRZYJEDŹ W TYM ROKU.

łowisko

Tegoroczny Festiwal zaczynamy 
6 marca w Bibliotece Miejskiej przy 
ul. Ks. Szafranka w Rybniku werni-
sażem i spotkaniem wokół książki 
Doroty Brauntsch „Domy Bezdomne”. 
Autorka jest reportażystką i fotografką, 

stypendystką w dziedzinie kultury 
Marszałka Województwa Śląskie-
go. Ukończyła m.in. Duńską Szkołę 
Dziennikarstwa w Aarhus. Jej zdjęcia 
publikowały m.in. „Polityka”, „Wybor-
cza” i „Vogue”. „Domy Bezdomne” to 
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projekt, który wybraliśmy z otrzyma-
nych zgłoszeń, których otrzymaliśmy 
w tym roku rekordową liczbę 60!. 
Wystawa i książka traktuje o znikającej 
z krajobrazu Górnego Śląska architek-
turze wiejskiej, więc jest to temat bliski 
naszemu regionowi.

Wśród wystaw, które będzie można 
oglądać od 27 marca w Fundacji 
PGE Energia Ciepła przy ul. Podmiej-
skiej 43, również znalazł się temat 
współczesnej śląskiej tożsamości. 
To propozycja młodej fotografki 
Patrycji Kornas. Pozostałe ekspozycje 
przygotują zwycięzcy selekcji: Magda-
lena Kluczny „Omam”, Iwona Ger-

manek „Zielnik”, Barbara Wójcik 
„Inny świat”, Marta Szyszka „Co-
dzienność”, Anna Gondek-Grod-
kiewicz „TO BE ALIVE”, Michał 
Adamski „Pies o dwóch ogonach”, 
Marcin Weron „Autoportrety”, 
Tomasz Karnowka „W świetle 
latarni”. Będą też dwie wystawy za-
prezentowane u nas poza konkursem. 
Pierwsza to „Portrety Camerimage” 
Daniela Raczyńskiego – przegląd 
portretów największych sław świato-
wej kinematografii oraz „Tak mnoho, 
tak malo” prof. Vladimira Birgusa 
– tegorocznego headlinera Festiwalu, 
którego prelekcja otworzy program 
imprezy w piątek.

Fot. Dorota Brauntsch DOMY BEZDOMNE

Fot. Magdalena Kluczny

Niezbędne linki:

Oficjalna strona Festiwalu: 

www.festiwal.rybnik.pl

Oficjalny fanpage Festiwalu: 

www.facebook.com/rybnickifestiwalfotografii/

Oficjalny profil na Instagramie: 

www.instagram.com/rybnickifestiwalfotografii
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Wspomniany prof. Birgus to doku-
mentalista, kurator, historyk fotografii 
i dyrektor Instytutu Twórczej Fotogra-
fii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie – 
legendarnej alma mater wielu pokoleń 
fotografów, w tym także polskich. Jest 
ikoną czeskiej fotografii i naprawdę 
bardzo się cieszymy, że zechciał przy-
jąć zaproszenie do wystąpienia na RFF 
w roku okrągłego 30. jubileuszu ITF-u.
W programie zobaczymy się także 
z Piotrem Jaxą-Kwiatkowskim, o któ-
rym trudno napisać w skrócie. To foto-
graf i operator filmowy mieszkający od 
1982 roku w Szwajcarii, gdzie zasiada 
w Szwajcarskiej Akademii Filmowej. 
Ma w swoim dorobku kilkadziesiąt 
filmów dokumentalnych i fabularnych, 
pokazywanych i nagradzanych na fe-
stiwalach w Cannes, Los Angeles i Ber-
linie. Dla nas najciekawszy aspekt jego 
twórczości to współpraca fotograficzna 
z Krzysztofem Kieślowskim na planie 
trylogii „Trzy kolory”, czemu głównie 
będzie poświęcona prezentacja Jaxy.

Oczywiście nie zabraknie też fotografii 
sportowej, która potrafi być totalnie 
zaskakująca swoim artyzmem. Plano-
wane na sobotę spotkanie z Aleksan-
drą Szmigiel, która współpracuje 
z prestiżową agencją Reutersa, powin-
no zainteresować przede wszystkim 
fanów… lekkoatletyki i mistrzostw 
świata! W klimatach dających mocno 
do myślenia zobaczymy Karola 

Grygoruka, podejmującego niełatwą 
tematykę praw człowieka. Podobnie 
otworzy nam oczy Mariusz Śmiejek, 
który na swoje spotkanie autorskie 
przyleci z Belfastu, gdzie eksploruje 
temat postkonfliktowej Irlandii Pół-
nocnej oraz przyczyn i skutków napły-
wu mieszkańców Afryki Zachodniej 
do Europy. W obszarze fotografii mi-
gracyjnej, czyli o pożytkach spotkania 
nauki i sztuki – opowie dr Anna Fiń, 
a mecenas Natalia Mileszyk wyłoży 
nam Prawo w fotografii, czyli co każdy 
fotograf powinien wiedzieć.

Prawdziwą sztuką wizualną podzieli 
się z nami dr Wojtek Wieteska, absol-
went Sorbony; w intymny i wielobarw-
ny świat historii rodziny i nie tylko, 
zabierze nas Silvia Pogoda – ambasa-
dorka Fujifilm, absolwentka Akademii 
Sztuk Pięknych w Austrii, Stosunków 
Międzynarodowych na Słowacji 
i Fotografii w Czechach. Zwieńczeniem 
prelekcji będzie spotkanie autorskie 
z Lidią Popiel – ambasadorką marki 
Sony, wykładowczynią w Warszawskiej 
Szkole Filmowej, portrecistką gwiazd. 

Tradycyjnie, uczestnicy Festiwalu będą 
mogli nieodpłatnie odbyć profesjonal-
ne warsztaty. Warto pilnować terminu 
zapisu na naszym fanpage’u i www, 
bo w tym roku prawdziwa petarda: 
szkolenie z portretowania u mistrza 
Szymona Szcześniaka.

Przede wszystkim dobrze jest dołą-
czyć do nas na Facebooku, aby być 
na bieżąco! facebook.com/rybnicki-
festiwalfotografii/. Naszą misją jest 
upowszechnianie kultury i sztuki, 
dlatego każdy bez wyjątku jest 
zaproszony! Dzieci też. Każdy może 
uczestniczyć w Festiwalu za darmo 
i otrzymać katalog festiwalowy, 

w którym znajduje się po jednej foto-
grafii każdego z autorów prezentowa-
nych w programie. Każdy też może 
wejść „z ulicy” i po prostu powiesić 
swoje prace w Galerii Otwartej na 
cały weekend 27-29 marca.

Do zobaczenia! 
Nina Giba

Z kim się spotkamy?

Co musisz wiedzieć zanim się do nas wybierzesz?
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Fot. Daniel Raczyński

Fot. Daniel Raczyński

Fot. Michał Glinicki

Fot. Michał Adamski

Fot. Silvia Pogoda

Fot. Anna Gondek-Grodkiewicz TO BE ALIVE
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na haczyku

Jeśli jesteś kreatywny – 
 poradzisz sobie w życiu

ARTYSTKA I BIZNESWOMAN. PIĘĆ LAT TEMU ZREZYGNOWAŁA 
Z PRACY PROJEKTANTA W WARSZAWIE I POSTANOWIŁA 
W RYBNIKU ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ MARKĘ MODOWĄ „MELLODY”. 
DZIŚ SPRZEDAJE UBRANIA NA CAŁYM ŚWIECIE… 
Z SONIĄ TATTAM ROZMAWIAM O CIĘŻKIM POWROCIE DO 
RODZINNEGO MIASTA, KORZYŚCIACH PŁYNĄCYCH Z LEKCJI 
PLASTYKI I NAJNOWSZEJ KOLEKCJI WIOSNA-LATO, KTÓRA 
BĘDZIE JAK ZAWSZE ODZWIERCIEDLAŁA DUCHA FREE SPIRIT.

Kiedy po raz pierwszy pomyślałaś 
o tym, że chciałabyś się związać 
z modą?
Wszystko zaczęło się, kiedy w wieku 
11 lat przechodziłam z tatą koło kiosku 
i na wystawie zobaczyłam „Elle”, 
w tym czasie jedyny magazyn modo-
wy. Patrzyłam jak zahipnotyzowana 
na okładkę, na której znajdowała się 
Magdalena Wróbel – pierwsza polska 
modelka Victoria’s Secret i oczywiście 
uprosiłam tatę, żeby kupił mi tę gazetę. 
Otworzyłam i momentalnie zakocha-
łam się w świecie mody. Wiedziałam, 
że chcę zostać projektantką, ale wtedy 
zawód: projektant „jako taki” prak-
tycznie nie istniał, „sieciówek” też nie 
było, a polski świat mody „raczkował”. 
Stwierdziłam więc, że projektantką 
raczej nie zostanę i pora zacząć robić 
coś, co przyniesie mi jakiś dochód. 
Byłam więc nauczycielką, sekretarką, 
wyjechałam też za pracą do Anglii. 
Jednak cały czas śledziłam świat mody, 
uczyłam się szyć i tworzyłam swoje 
portfolio.

Kiedy nastąpił przełom?
To były czasy, kiedy na polski ry-
nek weszły już „sieciówki”, a ludzie 
zapragnęli być modni. Któregoś dnia 
zadzwonił do mnie Gok Wan – ale 
to temat na osobną rozmowę.  Roz-
mawialiśmy o modzie i w pewnym 
momencie zapytałam go, czy bycie 
projektantem w małym mieście ma 
sens. Odpowiedział mi: „Sonia, jeśli 
uważasz, że to jest to – powinnaś to ro-
bić!” To był pierwszy znak. Natomiast 
drugi pojawił się, gdy znalazłam ofertę 
pracy dla projektanta w Bielsku-Białej. 
Kompletnie nie mając doświadczenia  
i nie wierząc w siebie złożyłam tam 
swoje portfolio z szuflady. Zostałam 
zaproszona na rozmowę, a mój przy-
szły szef powiedział mi: „Dostaliśmy 
wiele portfolio, ale tylko twoje było 
dobre”. Wiedziałam już, co będę robić.

Studiowałaś czy jesteś samoukiem?
Jestem samoukiem i wielkim pasjona-
tem. Owszem, studiowałam „Edukację 
artystyczną w zakresie sztuk plastycz-
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nych”, ale jakby nie ma to związku 
z modą, poza tym, że obie dziedziny 
wiążą się z kreatywnością. Aktualnie 
studiuję „Reklamę cyfrową”, żeby mieć 
szerszy ogląd na własny biznes. 

Kiedy stało się to zawodem?
Najpierw dostałam pracę w Bielsku, po-
tem w Warszawie, ale wciąż nie byłam 
zadowolona. Praca projektanta w kor-
poracji nie jest tak kreatywna, jak praca 
dla własnej marki. Czułam, że to nie 
to i wróciłam do Rybnika. W Rybniku 
jednak nie było pracy dla projektanta, 
więc ją sobie musiałam stworzyć. Po-
czątki były bardzo ciężkie. W Warsza-
wie miałam wszystko na wyciągnięcie 
ręki: ludzi, klientów, kontakty. Byłam 
zapraszana na imprezy z największymi 
polskimi celebrytami, mogłam z nimi 
pogadać. Tutaj musiałam zaczynać 
od początku, od nowa wydeptać sobie 
wszystkie ścieżki.

Jak się robi modę w Rybniku?
Internet daje ogromne możliwości 
dotarcia praktycznie do każdego.  
Dzisiaj np. rozmawiałam z influencer-
ką z Holandii. Dodatkowo, jak jesteś 
osobą kreatywną, potrafisz stworzyć 
wizerunek, który przekona ludzi, że 
pracujesz na światowym poziomie. 
Na przykład moja ostatnia sesja miała 
miejsce na rozkopanym placu pod bu-
dowę autostrady, a wszyscy myślą, że 
to pustynia. Wystarczy kreatywność 
i dobry pomysł. Niestety, w Rybniku 
kreatywność nie jest doceniana. To 
miasto nie zatrzymuje kreatywnych 
ludzi, tylko ich wypuszcza. Jedyne co 
tchnęło ostatnio we mnie nadzieję, to 
powrót plastyki w szkole średniej. Jeśli 

jesteś kreatywny, poradzisz sobie 
w życiu.

Skąd wzięła się nazwa „Mellody”?
Bardzo lubię muzykę, a „Mellody” to 
moda festiwalowa dla kobiet, które 
czują bluesa, to moda dla artystek 
i podróżniczek. „Mellody” to również 
kobiece imię, a poza tym słyszałam, że 
jak w nazwie jest literka „l” to wszyst-
kim się dobrze kojarzy.

Jak wyglądały początki „Mellody”?
Swoją pierwszą letnią kolekcję wypuści-
łam w listopadzie, bo nie wiedziałam, 
że to tak długo trwa. Mimo to pierw-
sza kolekcja była moim największym 
sukcesem, od A-Z taka, jaką chciałam. 
Ta kolekcja miała również bardzo dużo 
pozytywnych komentarzy zarówno 
od klientek, jak i stylistów, którzy 
w jakiś sposób mnie znajdowali 
i pisali o wypożyczenie ciuchów do 
sesji. Największy problem był z haftami, 
które sobie wymyśliłam, a których nikt 
nie chciał mi zrobić. W końcu któraś 
z kolei szwalnia ulitowała się nade mną. 
Teraz patrzę na top z pierwszej kolekcji 
i uważam nieskromnie, że to małe 
dzieło sztuki.

Co chcesz zawrzeć w swoich projek-
tach?
Wolnego ducha kobiet, które nie osia-
dają na laurach, dlatego w logo mojej 
marki znajdują się słowa „Clothing for 
free spirits”. Staram się projektować 
to, co się podoba, a nie to, co jest 
akurat modne. Modne ciuchy mamy 
w „sieciówkach”, a ja staram się widzieć 
potrzeby kobiet.
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Jak się ubierają młodzi rybniczanie?
„Sieciówkowo”. 

Co cię inspiruje?
Nie szukam inspiracji. Staram się robić 
to, co czuję. Mam aż nadto własnych 
pomysłów. Największym moim pro-
blemem jest wybór tych najlepszych. 
Czasem w nocy budzę się podekscyto-
wana tym, co wymyśliłam i nie umiem 
zasnąć. 

Kiedy możemy się spodziewać naj-
nowszej kolekcji i co to będzie?
Jak wszystko pójdzie dobrze, to 2 marca 
mam sesję zdjęciową z fenomenalnym 
fotografem Łukaszem Łaskim. Właśnie 

dopinam wszystko na ostatni guzik. 
Jedziemy do Warszawy, bo niestety 
w Rybniku nie ma fajnych wnętrz. 
W najnowszej kolekcji wracam do 
„sexy boho”, czyli ciuchów pokazują-
cych kreatywność ale i podkreślających 
kobiecość. Będą też hafty.

Gdzie się widzisz za 10 lat?
Na szczycie wielkiej firmy modowej, 
która sprzedaje ciuchy dla dziewczyn 
z całego świata, a ja jestem dalej taka 
sama: przedsiębiorcza i kreatywna.

Rozmawiała 
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk

Fot. Marcin Giba
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PAWEŁ DRAUS

Rocznik ‘91. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych przy Zespole Szkół Rzemiosł Artystycz-
nych w Cieplicach, które ukończył z dyplomem plastyka 
o specjalności snycerstwo w 2011 r. Po liceum pracował 
jako wolontariusz w Atelier Wolimierz w Wolimierzu, 
gdzie rozwijane jest budownictwo eksperymentalne  
i permakultura. W latach 2014-2016 studiował na Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby. 
Studia przerwał i wyjechał do Barcelony, gdzie do 2018 r. 
sprzedawał na ulicy swoje prace tworzone długopisem. 
Od 2018 roku rozpowszechnia swoją twórczość w intre-
necie, tworzy m.in. okładki płyt. Interesuje się tatuażem.

https://www.facebook.com/drausart/

Adaś Małysz

Laska w gorsecie
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czyli nocowanie wśród tysiąca książek
„Noc z Andersenem”,

OD 15 LAT PEWNA MARCOWA NOC W BIBLIOTECE „MALUJE” 
NA TWARZACH MŁODYCH CZYTELNIKÓW WYPIEKI. WÓWCZAS 
RYBNICKA BIBLIOTEKA PRZY UL. SZAFRANKA 7 ZAMIENIA SIĘ 
W KRAINĘ BAŚNI ANDERSENA. 

Jest to święto wiernych czytelników 
i bibliotekarzy, którzy z roku 
na rok zaskakują pomysłami. 
„Noc z Andersenem” to flagowa 
impreza czytelnicza w Rybniku, na 
którą zapisy trwają krótko, bo rodzice 
czytelników gorączkowo dzwonią, by 
zgłosić udział swojego dziecka. Lista 
z nazwiskami setki dzieci zamyka 
się zazwyczaj w dwa dni. Czytelni-
cy zapisywani są do czterech grup 
tematycznych. W poprzednim roku 
postawiono na kolory, więc niebiescy, 
czerwoni, zieloni i żółci w bojowych 
nastrojach i przebraniach ruszyli na 
pokaz iluzji „Nie do wiary! W naszej 
bibliotece kryją się czary”. Następnie 
bibliotekarze i profesjonalni animato-
rzy przeprowadzili: zajęcia literackie 

– „Biblioteczni poszukiwacze baśni”, 
zajęcia ruchowe – „Biblioteczna akcja 
animacja”, zajęcia plastyczne – „Do-
bry wieczór Panie Andersenie” (dzieci 
pisały listy-laurki do pisarza, które 
własnoręcznie ozdabiały). Później, 
podczas warsztatów „W baśniowym 
teatrze rozmaitości” kabareciarz, 
twórca Teatru Lalek – Marek Żyła 
opowiedział o historii pacynek, 
kukiełek i marionetek, a także podał 
pomysły na ich proste i samodzielne 
wykonanie. Przed północą dzieci 
w śpiworach ułożonych w holu biblio-
teki, po nocnym bajaniu, spały 
do rana wśród tysiąca książek.

Karolina Doliba

W tym roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
zaprasza czytelników w wieku 6-11 lat na jubileuszową 
15. „Noc z Andersenem”, tym razem pod hasłem „Opo-
wieści ze starego strychu”. Teatr Czarnego Tła, warszta-
ty z Fundacją Nido, wielka impreza w holu biblioteki na  
I piętrze prowadzona przez Fabrykę Dobrych Pomysłów 
„Pozytywka” – to tylko przedsmak atrakcji. 

Zapisy ruszają 16 marca, od godz. 11:00 w Oddziale 
dla Dzieci i Młodzieży (tel.: 32 4223541, wew. 25; 
e-mail: wypozyczalnia.dzieci@biblioteka.rybnik.pl). 
Udział jest bezpłatny.

zanęta
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Weź i poczytaj 
sobie

„Zulejka otwiera oczy” – de-
biutancka książka Guzel Jachiny – 
to powieść, która „zahacza” o okres 
drugiej wojny światowej. Praktycz-
nie od pierwszych stron zauważa-
my, że autorka pełnymi garściami 
czerpie z tradycji rosyjskich pisa-
rzy: Bułhakowa, Dostojewskiego, 
Tołstoja.

Zulejkę – tatarską chłopkę – po-
znajemy jako udręczoną żonę 
starszego od niej Murtazy, zaśle-
pionego chorą miłością do Wiedź-
my (swojej matki). Wiedźma prze-
śladuje Zulejkę nawet po swojej 
śmierci, „odwiedza” ją nadal na 
syberyjskiej tajdze, gdzie męczy ją 
i nieustannie osądza.

łowisko

Jest to powieść o kobiecej sile, któ-
ra nie ulega nawet zimnej i suro-
wej codzienności Syberii. Pięknie 
przedstawiono psychologiczny 
portret Zulejki. Płynny, wręcz ma-
larski język, pełen jest emocji i jed-
nocześnie chłodu bijącego z miej-
sca zesłania bohaterki – brrr! 

Dla mnie książka magiczna…
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Marlon James i jego „Księga 
nocnych kobiet”, czyli literatu-
ra, która nie daje spać po nocach 
i przyprawia o ciarki na plecach. 
Autor wziął na warsztat prawdzi-
wą historię buntu czarnych kobiet 
na jamajskiej plantacji.

Lilit urodziła się niewolnicą, ale od 
zawsze wyrażała niezgodę na ten 
stan. Ciemne moce jej wnętrza 
dają o sobie znać. Zielone oczy  
i posmak białej krwi w żyłach zo-
bowiązują… Przemoc i ból pano-
szący się wszem i wobec spra-
wiają, że Lilit rozpoczyna nierówną 
walkę z panami na plantacji, jed-
nak w rezultacie staje po ich stronie  
i tym samym naraża się na gniew 
czarnych kobiet. Jej lojalność wo-
bec białego massa równocześnie 
jest zagrożeniem dla negra planu-
jących zamach.

Autor kupił mnie niezwykłą nar-
racją, wzbogaconą o slang nie-
wolników, która – na początku 
trudna i niezrozumiała (czytelnik 
zastanawia się: Kto to tłumaczył?!) 
– w efekcie staje się nieodzownym 
elementem tej powieści. Do tego 

brutalność i wręcz smród zastoso-
wanego języka. Aż chce się war-
czeć ze złości!

Nie pokusiłabym się o porównanie 
tej książki z żadną inną. Wulgarna 
niczym żule pod sklepem, ostra 
jak brzytwa i dosadna do szpiku 
kości! Lubię to!

Małgorzata Budnik-Janoszka
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rybie oko

Grand Hotel 
widmo…

KILKA KILOMETRÓW NA POŁUDNIE OD DUBROWNIKA NAD ZATOKĄ 

ŽUPY DUBROVAČKIEJ MNIEJSZYM BĄDŹ WIĘKSZYM PRZYPADKIEM 

NATKNĘŁAM SIĘ NA ZATOKĘ OPUSZCZONYCH HOTELI, KTÓRA JEST 

JEDNĄ Z POZOSTAŁOŚCI JUGOSŁOWIAŃSKIEJ WOJNY DOMOWEJ 

Z LAT 90. XX WIEKU… 

Wjeżdżamy samochodem w alejkę 
gęsto porośniętą drzewami. Stary par-
king, na nim kilka pustych autobusów, 
żywej duszy nie widać. Parkujemy 
pomiędzy busami. Biorę tylko torbę 
z aparatami i telefon… Stawiam kilka 
kroków i moim oczom ukazuje się 
widok na przepiękną zatokę… Kamie-
nista plaża i lazurowa woda, żadnych 
tłumów, krzyków, tylko szum fal i ten 
widok… Na lewo i prawo wyrastają 
szkielety opuszczonych hoteli… Nie-
samowite! I to wrażenie, że to miejsce 
nadal tętni życiem, tylko ktoś na chwi-
lę włączył stop-klatkę…

Ta urokliwa okolica zaczęła tętnić 
życiem już po I wojnie światowej, kie-
dy to w 1920 r. powstał Grand Hotel 
(obecnie wpisany na listę dziedzictwa 
kulturowego), a w latach 60. i 70. XX 
wieku w okolicy zaczęły powstawać 
hotele – wtedy odnotowano pierwszy 
poważny wzrost turystyki. Kompleks 
był miejscem wypoczynku dla rządu 
Jugosławii i oficerów Jugosłowiańskiej 
Armii Ludowej, a także dla przed-
stawicieli tzw. „wyższych sfer”. Swoją 
prywatną rezydencję miał tutaj sam 
Josip Tito.
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W 1991 roku, na samym początku 
wojny domowej ośrodek został ostrze-
lany z morza przez fregaty. Wojska 
serbskie przejęły cały kurort 
i doszczętnie go zdewastowały. 
W 1994 r. Chorwaci odzyskali kon-
trolę nad terenem, jednak do dzisiaj 
pomimo wielu prób nie zostało nic 
odbudowane. Kompleks hotelowy był 
nie tylko jednym z najpopularniej-
szych w kraju, ale też jednym z naj-
bardziej luksusowych. W jego skład 
wchodziło siedem obiektów: Galeb, 
Grand, Pelegrin, Kupari, Goričina I, 
Goričina II i Mladost. Szacuje się, że 
mogły pomieścić ponad dwa tysiące 
osób. Dodatkowo na gości czekały 
dwie wille i camping dla ponad 
4500 wczasowiczów.

Na mnie największe wrażenie wywarł 
Grand Hotel, nie bez powodu wpisany 

na listę dziedzictwa kulturowego. 
Pozostałości przepięknych okien, 
spiralne schody, elementy glazury i te-
rakoty… Nawet resztki ogromnej sofy 
przy głównym wejściu… Wszędzie 
spokój i cisza. Tylko ślady na ścianach 
od strony morza przypominają o 
ogromie zła, jakie wydarzyło się 
w tych pięknych murach…

W 2016 roku ogłoszono, że znalazł się 
inwestor, który chce dać drugie życie 
tej martwej zatoce. Niestety, nakład 
finansowy potrzebny do odbudowy 
kurortu przerósł nawet i jego… Cóż… 
Urok tego miejsca z roku na rok jest 
coraz mniejszy, natura rządzi się wła-
snymi prawami. Jedyne co mogłam 
zrobić, to fotograficznie ocalić je od 
zapomnienia…

Tekst i zdjęcia Ania Papierok



Muzyka filmowa
mieszka w Islandii

ISLANDZKA KOMPOZYTORKA OTRZYMAŁA OSCARA ZA WSPANIAŁĄ 

ŚCIEŻKĘ DŹWIĘKOWĄ DO FILMU „JOKER”. NIE TYLKO MIESZKAŃCY 

REJKIAWIKU TRZYMALI KCIUKI ZA HILDUR GUÐNADÓTTIR. FANI MUZYKI 

FILMOWEJ W INNYCH ZAKĄTKACH GLOBU RÓWNIEŻ JEJ KIBICOWALI.

Muzyka w filmie Todda Phillipsa jest 
niepokojąca, intrygująca i klimatycz-
na. Ostatnim słowem, jakim można 
by ją opisać, jest „ilustracyjna”. Za 
muzykę do filmu „Joker” na kompo-
zytorkę spadł deszcz nagród – zdobyła 
m.in. Premio Soundtrack Stars na 76. 
Międzynarodowym Festiwalu Filmo-
wym w Wenecji, Nagrodę Brytyjskiej 
Akademii Filmowej oraz Złoty Glob 
przyznawany przez Hollywoodzkie 
Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej, 
który otrzymała jako pierwsza kobie-
ta. Z ciekawostek wartych odnotowa-
nia: Islandka wykorzystuje w swoich 
kompozycjach dorophone, skonstru-
owany przez Halldora Úlfarssona 
elektroakustyczny instrument 
z korpusem podobnym do wioloncze-
li. Inne obrazy, w których mogliśmy 
usłyszeć muzykę Hildur Guðnadóttir, 
to: miniserial produkcji HBO „Czar-
nobyl” oraz filmy „Sicario 2: Soldado” 
i „Maria Magdalena”. 

Kompozycje do ostatniego z wymie-
nionych filmów stworzyła wspólnie 

z Jóhannem Gunnarem Jóhannsso-
nem, islandzkim kompozytorem, 
który jest autorem muzyki do takich 
filmów, jak: „Teoria wszystkiego”, 
„Labirynt” czy „Sicario”. Niestety, 
Jóhann Jóhannsson zmarł przed-
wcześnie w 2018 roku. Niesamowity 
talent, prawdziwy diament. Niepowe-
towana strata dla muzyki filmowej. 
Jóhannsson tworzył muzykę, która 
otwiera człowieka na nowe estetyczne 
doznania. Kto miał okazję wysłuchać 
„Drone Mass” podczas krakowskiego 
festiwalu Sacrum Profanum w 2015 
roku, pewnie się ze mną zgodzi. Była 
to dronowa msza na elektronikę, in-
strumenty smyczkowe i wokal, oparta 
na gnostyckiej ewangelii egipskiej. 
Takie zestawienie wydaje się dziwne? 
Zabrzmiało monumentalnie i pięknie.

Ostatnim kompozytorem, o którym 
warto w tym miejscu wspomnieć, jest 
Ólafur Arnalds i jego hipnotyzujące 
kompozycje stworzone dla produkowa-
nego przez BBC serialu „Broadchurch”.
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Może ktoś skusi się, żeby posłuchać? Oto kilka muzycznych podpowiedzi: 

„Bathroom Dance” Hildur Guðnadóttir / „Joker”

„Bridge of Death” Hildur Guðnadóttir / „Czarnobyl”

„Resurrection” Hildur Guðnadóttir i Jóhann Jóhannsson / „Maria Magdalena”

„The Beast”  Jóhann Jóhannsson / „Sicario”

„Chase – Subway” Jóhann Jóhannsson / „McCanick”

„Eleven Thousand Six Hundred and Sixty-Nine Died of Natural Causes” Jóhann Jóhannsson / 

„Copenhagen Dreams”

„Suspects” Ólafur Arnalds / „Broadchurch”

Marlena Kolarczyk
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narybek

Scena daje mi

niesamowitą siłę
ZUZANNA STROKOSZ, ANNA PAWLICZEK, BARTOSZ ŁYCZEK, 
WIKTORIA CZYŻYKOWSKA, SZYMON TRZEPIZUR, SONIA ŚWIĘTY 
TO MŁODZI, ZDOLNI I SZCZĘŚLIWI UCZNIOWIE IV LICEUM OGÓL-
NOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA I ZWYCIĘZCY 
TEGOROCZNEGO „POJEDYNKU NA SŁOWA”.

Jak się czujecie jako zwycięzcy?
Ania: Fantastycznie.

Spodziewaliście się?
Bartek: Mieliśmy pewne obawy, czy 
się uda.
Wiktoria: Do samego końca poziom 
był bardzo wyrównany.
Zuzia: Nasze nastawienie w porów-
naniu z zeszłym rokiem było zupeł-
nie inne. Rok temu czuliśmy się na 
finale bardzo pewnie i przegraliśmy. 
W tym roku mieliśmy więcej pokory.

Dlaczego akurat w tym roku się 
udało?
Zuza: Mieliśmy mocny wyrównany 
skład. Każdy wspaniale się prezen-
tował i każdy dołożył od siebie tę 
jedną, niezbędną cegiełkę, która 
wybrukowała nam drogę do zwycię-
stwa.
Szymon: Poza tym z Zuzią zrobili-
śmy duże postępy od zeszłego roku.

To był wasz debiut sceniczny?
Ania: Sceniczny nie, bo wcześniej też 

występowałam, ale „Pojedynek” był 
zupełnie nowym doświadczeniem.
Wiktoria: Mój tak. W zeszłym roku, 
będąc widzem, zazdrościłam uczest-
nikom.

Było ciężko?
Bartek: Baliśmy się pojedynku 
z „Powstańcami”, bo to bardzo moc-
na i dobra drużyna. 
Sonia: W półfinałach stres był 
w sumie większy niż w finale. W do-
grywce z „Powstańcami” przeszliśmy 
jednym punktem.
Bartek: Wszystko się może zdarzyć.
Zuza: Zestresowani byliśmy również 
eliminacjami, gdzie trafiliśmy na 
zeszłorocznego zwycięzcę i naszego 
rywala z finałów.

Jak wrażenia z finału?
Wiktoria: Byliśmy dumni, że tak 
daleko doszliśmy. Z Szymonem 
stwierdziliśmy nawet, że skoro do-
tarliśmy już do tego finału, to warto 
byłoby wygrać. 
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Jak wyglądały przygotowania? 
Bartek: Przygotowywaliśmy się od 
października. Na początku były prze-
słuchania w szkole.
Ania: Nie było łatwo. Były wzloty 
i upadki.
Zuza: Na każdej próbie wychodziły 
nowe rzeczy. Tu coś źle, tam coś nie tak.

Wasze plany na przyszłość są zwią-
zane ze sceną?
Szymon: To był mój ostatni „Pojedy-
nek”, ale uczestnicząc w nim przez 
3 lata miałem w głowie, by robić coś 
ze swoim głosem i wybieram się na 
dziennikarstwo radiowo-telewizyjne.
Sonia: Na razie działam w teatrze 
SAFO, może okaże się, że będę na 
tyle dobra, żeby dostać się do szkoły 
teatralnej. 

Zuza: Ja jestem rozdarta. Kocham 
występować na scenie. Scena daje mi 
niesamowitą siłę, ale na swoją przy-
szłość patrzę bardziej pragmatycznie. 
Wiktoria: Czekam na następny „Po-
jedynek”, bo miejsca już nie ustąpię.

Co wam dał „Pojedynek”?
Zuza: Dużo pewności siebie.
Ania: Nowe doświadczenia.
Bartek: Dojrzałość.
Wiktoria: Bliskie relacje, bo dużo czasu 
spędziliśmy razem.
Sonia: Coś nowego.
Szymon: Ja się podpinam pod wszystko.

Rozmawiała 
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk

Fot. Jarek Lasota
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11.03 środa 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. „Szepty kamieni. Historie z opuszczonej Islandii” 
B. Lenard, P. Mikołajczak. Islandia – wyspa aktywnych wulkanów i olbrzymich lodowców, 
gorących źródeł i tysięcy wodospadów. Miejsce, o którym marzy wielu turystów. 
PiMBP, g. 17:00, wstęp wolny.

12.03 czwartek

Bajkowe czytanie. Niedobczycka biblioteka i reWITA dla małego czytelnika – takie hasło 
prześwieca zajęciom czytelniczym dla najmłodszych (wiek: 1,5 – 3). 
Filia nr 10 PiMBP, g. 10:00, wstęp wolny.

Spotkania z książeczką. Zajęcia czytelniczo-animacyjne z elementami biblioterapii dla 
najmłodszych czytelników (wiek 0-3) wraz z rodzicami. 
Filia nr 4 PiMBP, g. 10:30, wstęp wolny.

14.03 sobota
Od deski do deski. Zajęcia czytelnicze dla dzieci w wieku 3-5. 
PiMBP, g. 11:00, wstęp wolny.

18.03 środa 

Poezja Rybnickej Rady Seniorów. Swój dorobek  poetycki zaprezentują państwo Adela 
Mazelanik, Piotr Franke, Urszula Pietruszek, Regina Sobik, Stanisław Neblik. Spotkanie 
uświetni koncert śląskich pieśni w wykonaniu chóru Seniorów pod dyrekcją Haliny Damec 
i  przy akompaniamencie Jana Maiera. halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.                                                                            

20.03 piątek

Międzynarodowy Dzień Poezji. Zajęcia czytelniczo-animacyjne z wykorzystaniem wierszy 
dla dzieci z Przedszkola nr 3 i Przedszkola „Bajtuś”. 
Filia nr 4 PiMBP, g. 10:30, wstęp wolny.

Międzynarodowy Dzień Poezji. Zajęcia czytelniczo-animacyjne z wykorzystaniem wierszy 
w Miejskim Domu Pomocy Społecznej dla seniorów z MDPS i seniorów z dzielnicy Paru-
szowiec-Piaski. Filia nr 4 PiMBP, g. 10:30, wstęp wolny.   

Wolna Inicjatywa Artystyczna „Wytrych”. Wernisaż Marka Grzebyka i zaproszenie 
do Vilanelli. halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.                                                                            

21.03 sobota 
Czytanie na dywanie. Zajęcia czytelnicze są przeznaczone dla dzieci w wieku 0-2. 
PiMBP, g. 11:00, wstęp wolny.

23.03 poniedziałek 
Czytanie na dywanie. Zajęcia czytelnicze są przeznaczone dla dzieci w wieku 0-2. 
PiMBP, g. 11:00, wstęp wolny.

26.03 czwartek 

Bajkowe czytanie. Niedobczycka biblioteka i reWITA dla małego czytelnika – takie hasło 
prześwieca zajęciom czytelniczym dla najmłodszych (wiek: 1,5 – 3). 
Filia nr 10 PiMBP, g. 10:00, wstęp wolny.

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. „Zemsta i przebaczenie” Éric-Emmanuel Schmitt. 
Bliźniaczki Barbarin, Lily i Moïsette, łączy nierozerwalna, ale i trudna więź. Choć wygląda-
ją identycznie, jedna z nich od najmłodszych lat budzi powszechną sympatię, a druga tylko 
niepokój. Filia nr 2 PiMBP, g. 16:00, wstęp wolny.

27.03 piątek 

15. Noc z Andersenem. Międzynarodowa, cykliczna impreza organizowana z okazji 
urodzin słynnego bajkopisarza Hansa Christiana Andersena, przeznaczona dla dzieci 
w wieku 6 – 11 lat. Wydarzenie adresowane jest do dzieci będących czytelnikami biblioteki 
(Biblioteki Głównej lub filii bibliotecznych). Zapisy: od 16 marca, od godz. 11:00 
(tel. 32 4223541, wew. 25; wypozyczalnia.dzieci@biblioteka.rybnik.pl). 
PiMBP, g. 16:00, wstęp wolny.

29.03 niedziela 
„Poetycki wieczór z noblistami”. W programie m.in. występ zespołu „zaNIM pójdę”, 
recytacje wierszy Szymborskiej, Brodskiego i Dylana, dyskusja o poezji. 
ZKI, g. 17:00, wstęp wolny.

LITERATURA spotkanie/warsztat
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2.03 poniedziałek

Kino Seniora. „Na noże”. Słynny autor powieści kryminalnych Harlan Trombley zostaje 
znaleziony martwy w swej posiadłości dzień po 85-tych urodzinach. Dzień przed fatalnym 
zejściem Trombleya w jego posiadłości odbyła się huczna uroczystość z udziałem 
jego dość szczególnej rodziny. Detektyw Benoit Blanc podejrzewa wszystkich, łącznie 
z najbardziej oddaną służącą denata. Zamknięci w luksusowej posiadłości, poddani 
nieszablonowym metodom śledczym Blanca, „bliscy” Trombleya zmuszeni są do podjęcia 
morderczej gry, której wynik do ostatniej chwili pozostanie zagadką. Rezyseria: Rian 
Johnson. TZR, g. 13:00, bilety: 10 zł.

DKF Ekran. „Matthias i Maxime”. Kanadyjski reżyser kreśli niezwykle intensywny obraz 
współczesnych 30-latków – po raz kolejny udowadnia, że ma dobre ucho do dialogów 
i muzyki, serwując soundtrack, który świetnie uzupełnia historię. To poruszający film 
o niby prostych, a tak naprawdę skomplikowanych ludzkich wyborach, które bezlitośnie 
rządzą naszym życie. Reżyseria: Xavier Dolan. 
TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.

9.03 poniedziałek

Kino Seniora. „Kraina miodu”. 50-letnia Hatidze mieszka z chorą matką w opustoszałej 
macedońskiej wiosce bez dróg, prądu i bieżącej wody. Hoduje pszczoły i jest ostatnią 
z linii niezależnych pszczelarzy, którzy sprzedają miód w małych partiach. Kocha pszczoły, 
zaklina je śpiewem, delikatnie manewrując plastrami miodu bez kombinezonu, siatki na 
twarzy lub rękawiczek. Żyje tradycyjnie, w zgodzie z naturą. Jednak pewnego dnia do jej 
okolicy wprowadza się wielodzietna rodzina. W jej życie wkradają się wrzeszczące dzieci, 
ryczące krowy i silniki. Nowi sąsiedzi również hodują pszczoły, ale traktują miód i pszczoły 
zgoła inaczej. Tradycję zastępuje twardy biznes i maksymalna eksploatacja. Reżyseria: 
Tamara Kotevska / Ljubomir Stefanov. TZR, g. 13:00, bilety: 10 zł.

DKF Ekran. „Kłamstewko”. Billi mieszka wraz z rodzicami w Nowym Jorku i właśnie tam 
zastaje ją wiadomość o ciężkiej chorobie żyjącej w Chinach babci. Chińczycy, mówi matka 
Billie, twierdzą, że tym, co zabija nie jest rak, tylko strach, więc cała familia decyduje 
ukryć złe wieści przed chorą i odwiedzić ją tłumnie pod naprędce skleconym pretekstem: 
hucznym weselem kuzyna. Wychowana w Stanach Billie nie może pogodzić się z 
kłamstwem, ale i chłodem, z jakim Chińczycy tamują wszelkie emocje. Naznaczona przez 
dwa kraje, nieustannie przeżywa tożsamościowy konflikt. Reżyseria: Lulu Wang. 
TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.

16.03 poniedziałek

Kino Seniora. „W deszczowy dzień w Nowym Jorku”. Gatsby uwielbia klimat Nowego 
Jorku i chce pokazać ukochanej Ashleigh rodzinne miasto. Niespodziewanie ich ścieżki 
rozchodzą się i każde z osobna przeżywa własne przygody, pełne humoru i zwrotów akcji. 
Rozmarzony i skąpany w deszczu dzień w Nowym Jorku sprawi, że Ashleigh pozna siebie 
na nowo, a jej chłopak przekona się, że żyje się tylko raz – ale to wystarczy, jeżeli znajdzie 
się właściwą osobę. Reżyseria: Woody Allen. TZR, g. 13:00, bilety: 10 zł.

DKF Ekran. „1917”. Dwaj brytyjscy szeregowcy Schofield i Perry, u schyłku Pierwszej 
Wojny Światowej otrzymują ogromnie ryzykowną misję, od której powodzenia zależy 
życie ich towarzyszy. Muszą przedrzeć się za linię wroga i przekazać rozkaz odwołujący 
atak, który w świetle nowych informacji nie ma najmniejszych szans powodzenia. Jeśli nie 
uda się wypełnić misji, niechybna śmierć czeka ponad 1600 żołnierzy, a wśród nich brata 
Schofielda. Reżyseria: Sam Mendes. 
TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.

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

FILM premiery/dkf-y/przeglądy
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FILM premiery/dkf-y/przeglądy

SZTUKA wystawa/wernisaż

1.03 niedziela
„Niecodzienność. Majańskie fiesty”. Wystawa fotografii Julii Zabrodzkiej. Wystawa 
potrwa do 20.04. DKC, wstęp wolny.

5.03 czwartek
„Cztery żywioły”– malarstwo Kornelii Popek. Powietrze, Ogień, Ziemia i Woda stały się 
tematami, inspiracjami do wystawy. Filia nr 8 PiMBP, wstęp wolny.

6.03 piątek 
„Domy bezdomne” – fotografia Doroty Brauntsch. Cykl zdjęć opowiada o znikającej 
architekturze ceglanej na górnośląskiej wsi. Wystawa potrwa do 31.03. 
PiMBP, wstęp wolny.

8.03 niedziela
Malarki Regionu – wernisaż wystawy fotografii. Pomysł wystawy powstał z myślą 
o przedstawieniu szerszej publiczności pań należących do rybnickiej grupy „Oblicze”. 
halo!Rybnik, g. 15:00, wstęp wolny.

13.03 piątek
„Dziadek do orzechów i Tajemnicze dziecko”. Wystawa reprodukcji ilustracji 
Aleksandry Kucharskiej-Cybuch. Wystawa do 30.04. ICK, wstęp wolny.  

27.03 piątek 17. Rybnicki Festiwal Fotografii. PGE, wstęp wolny.

28.03 sobota 17. Rybnicki Festiwal Fotografii. PGE, wstęp wolny.

29.03 niedziela 17. Rybnicki Festiwal Fotografii. PGE, wstęp wolny.

23.03 poniedziałek 

Kino Seniora. „Mayday”. Janek prowadzi podwójne życie – jest mężem Basi, z którą 
mieszka w Warszawie oraz Marysi z którą dzieli piękny dom na obrzeżach stolicy. Żadna 
z kobiet nie wie nic o istnieniu tej drugiej. Dzięki umiejętnemu lawirowaniu między dwiema 
żonami wszystko jakoś się układa do czasu, kiedy pewnego dnia na głowę Janka spadną 
dodatkowe, pozamałżeńskie kłopoty. Reżyseria: Sam Akina. 
TZR, g. 13:00, bilety: 10 zł.

DKF Ekran. „Zdrajca”. Film o mafii, jakiego jeszcze nie było. Historia opowiadana 
z perspektywy bossa, który nieoczekiwanie staje po stronie sprawiedliwości, nie tylko 
fenomenalnie rekonstruuje najmroczniejszy czas w dziejach walk z mafią, ale też stawia 
pytania o znaczenie lojalności, honoru i zdrady – pytania, które nigdy nie przestały być 
aktualne. Reżyseria: Marco Bellocchio. 
TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.

30.03 poniedziałek 

Kino Seniora. „Pan T.”. Powstająca z powojennych ruin Warszawa roku 1953 to miejsce, 
w którym wszystko jest możliwe. Wszechobecna niepewność, donosy i kontrola 
oswajane są wódką i dobrym towarzystwem, w podziemiach kościoła daje się słyszeć 
jazz, a przypadkowe spotkanie w toalecie z I sekretarzem Bolesławem Bierutem może 
zakończyć się niespodziewaną nietrzeźwością. To wszystko zna z własnego doświadczenia 
niejaki Pan T. – uznany pisarz, który mieszka w hotelu dla literatów. Reżyseria: Marcin 
Krzyształowicz. TZR, g. 13:00, bilety: 10 zł.

DKF Ekran. „Nędznicy”. Kiedy grupa dzieciaków kradnie małe lwiątko z miejscowego 
cyrku, nikt nie spodziewa się, że ten niewinny psikus wymknie się spod kontroli i wywoła 
lawinę wydarzeń na pulsujących od napięć przedmieściach. Reżyseria: Ladj Ly. 
TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.
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1.03 niedziela VII Ogólnopolski Festiwal Tańca Viverso. TZR, g. 9:00, bilety: 5 zł.

3.03 wtorek

Georg Friedrich Händel „Agrypina”. Retransmisja opery z Metropolitan Opera w Nowym 
Jorku. Historia cesarzowej Agrypiny, która po śmierci męża za pomocą spisku, zbrodni 
i podstępu osadziła na tronie swego syna Nerona, posłużyła Händlowi jako kolejny 
z historycznych tematów, tak doskonale dający się zilustrować olśniewającą muzyką 
i wirtuozowskimi ariami. TZR, g. 17:30, bilety: 50 zł.

4.03 środa 
Wieczorynka Teatralna. Wyjątkowy wieczór bajkowych opowieści w wykonaniu młodych 
aktorów z MDK Rybnik, pod kierownictwem Zofii Paszendy, połączonych z warsztatami 
plastycznymi. DKB, g. 17:30, bilety: 10 zł (dziecko+opiekunem).

6.03 piątek
„Grupa MoCarta wśród gwiazd”. Nowy program znanego i lubianego kwartetu 
smyczkowego. TZR, g. 19:00, bilety: 70 zł, 80 zł.

7.03 sobota
Spotkanie z Kabaretem Trzeci Wymiar. To przedpremierowe spotkanie z nowym 
materiałem kabaretu „Piękni, młodzi i bogaci”. To świetna okazja by bliżej poznać rybnicki 
kabaret. halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.

8.03 niedziela

„Dwoje na huśtawce”. Romantyczny spektakl komediowy z Anną Dereszowską 
i Mikołajem Roznerskim. Bohaterami sztuki jest dwoje trzydziestolatków pochodzących 
z różnych środowisk, różnych miast, mających za sobą małżeństwa i romanse. Co wyniknie 
z takiego spotkania? Wielka miłość, czy banalne rozczarowanie? 
TZR, g. 17:00, bilety: 85 zł. 

10.03 wtorek

„Kobieta idealna”. Spektakl komediowy. Greta i Albert, małżeństwo aktorów wiedzie 
szalone życie walcząc o swoje miejsce na scenie i w związku. Czy należy się godzić 
z upływającym czasem? Każde z nich radzi sobie z tym na swój sposób. Greta stawia 
czoła przyszłości za pomocą zabiegów chirurgii estetycznej powoli tracąc rysy twarzy, 
natomiast Albert biernie się jej poddaje. Występują: Adrianna Biedrzyńska, Artur 
Dziurman, Piotr Skarga i Dariusz Kordek. 
DKN, g. 19:00, bilety: 70 zł. 

14.03 sobota

Richard Wagner „Holender tułacz”. Transmisja premiery sezonu z Metropolitan Opera 
w Nowym Jorku. Legenda Holendra tułacza (lub Latającego Holendra) – nieśmiertelnego, 
przeklętego żeglarza, który nie może ani powrócić na ląd, ani umrzeć – działała i działa na 
wyobraźnię artystów od dawna. Przekleństwo może zdjąć tylko wierna miłość kobiety. 
TZR, g. 17:55, bilety: 30 zł/do 7.03, 40 zł/do 13.03, 50 zł/w dniu spektaklu. 

Krzysztof Daukszewicz. Najnowszy program satyryczny. 
DKC, g. 18:00, bilety: 65 zł.

15.03 niedziela
Bajki Najnajki „Daleki, Daleki Wschód”. Na opowieści o Dalekim Wschodzie zaprasza 
Mateusz Świstak. DKC, g. 11:00, bilety: 10 zł.

18.03 środa

Rosyjski Klasyczny Balet Moskwy – „Jezioro Łabędzie”. 
TZR, g. 19:00, bilety: 95zł - 170 zł.

XVII Przegląd Teatrów Dziecięcych „Scenka”. ICK, wstęp wolny.

19.03 czwartek

XVII Przegląd Teatrów Dziecięcych „Scenka”. ICK, wstęp wolny.

Scena Dorosłego Widza. „Pomoc domowa” Teatr ZAGŁĘBIE. Farsa! I to jaka! Mąż, żona, 
kochanek, kochanka i zdrady małżeńskie, jak to w farsie. Jedna noc, jedno mieszkanie, 
dwie sypialnie i... pomoc domowa, kierująca wydarzeniami. Do tego znikający alkohol - 
potęgujące nieporozumienia, słabości oraz śmieszności ludzkich charakterów. 
DKB, g. 19:00, bilety: 60zł/normalny, 50 zł/ulgowy.

SCENA spektakl/taniec/kabaret
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SCENA spektakl/taniec/kabaret

20.03 piątek  

Teatralne Wagary. Warsztaty artystyczne dla szkół podstawowych i średnich. Zajęcia 
teatralne gwarantują zapoznanie się z technikami aktorskimi, pracę nad warsztatem 
teatru improwizacji, teatru wyobraźni oraz pracę z mikrofonem, a także poszerzenie 
swoich możliwości scenicznych i aktorskich. Zajęcia rękodzielnicze: decoupage, małe 
formy florystyczne, filcowanie na sucho, zdobienie kartek okolicznościowych, i nie tylko. 
Nauka malarstwa artystycznego prowadzona w nurcie wolnej sztuki malarskiej 
z wykorzystaniem płótna i sztalug. 
DKB, g. 11:00, bilety: 10 zł (warsztaty teatralne) , 20 zł (rękodzieło i malarstwo).

21.03 sobota

Stand-up Marcina Zbigniewa Wojciecha „My Polacy”. 
DKN, g. 20:00, bilety: 25 zł/ w przedsprzedaży, 35 zł/ w dniu imprezy.

Kabaret Moralnego Niepokoju. „Tego jeszcze nie grali” - to najnowszy program 
Kabaretu. Zgodnie z tytułem wszystkie skecze są premierowe, nieznane z internetu czy 
telewizji, a nawet ciut więcej - eksploatujące nowe formy, z których KMN wcześniej nie 
korzystał. TZR, g. 17:00, bilety: 70zł, 80 zł. 

Kabaret Trzeci Wymiar. Premiera nowego programu „Piękni, młodzi i bogaci”. 
DKC, g. 18:00, bilety: 20 zł/w przedsprzedaży, 25 zł/w dniu imprezy.

22.03 niedziela

„Królowa Śniegu”. Spektakl bajkowy dla dzieci od lat 6, w wykonaniu Śląskiego Teatru 
Lalki i Aktora ATENEUM. TZR, g. 16:00, bilety: 15 zł.

„Jo był ukradziony”. Teatr SAFO. Spektakl porusza kwestię Tragedii Górnośląskiej, która 
obejmowała szereg działań o charakterze zbrodniczym wobec cywilnych mieszkańców 
Górnego Śląska. Rozpoczęła się wraz z wkroczeniem wojsk radzieckich i polskich pod 
koniec stycznia 1945 r. Wiązała się z masowymi mordami, gwałtami, grabieżami 
i dewastacją materialnego dziedzictwa, tworzeniem przyzakładowych obozów pracy 
oraz obozów koncentracyjnych, a także z deportacjami do Związku Radzieckiego. 
DKC, g. 17:00, bilety: 15 zł.

23.03 

poniedziałek

Teatralne Wagary. Warsztaty artystyczne dla szkół podstawowych i średnich. Zajęcia 
teatralne gwarantują zapoznanie się z technikami aktorskimi, pracę nad warsztatem 
teatru improwizacji, teatru wyobraźni oraz pracę z mikrofonem, a także poszerzenie 
swoich możliwości scenicznych i aktorskich. Zajęcia rękodzielnicze: decoupage, małe 
formy florystyczne, filcowanie na sucho, zdobienie kartek okolicznościowych, i nie tylko. 
Nauka malarstwa artystycznego prowadzona w nurcie wolnej sztuki malarskiej 
z wykorzystaniem płótna i sztalug. 
DKB, g. 11:00, bilety: 10 zł (warsztaty teatralne), 20 zł (rękodzieło i malarstwo).

29.03 niedziela 

„Cholonek”. Adaptacja kultowej powieści Janoscha w wykonaniu Teatru Korez. Spektakl 
o ludziach żyjących pomiędzy Polską a Niemcami. Pomiędzy snem i jawą. Pomiędzy 
tragedią a farsą. Grany gwarą. Dla Ślązaków i tych którzy Śląska nie rozumieją. Przeciwko 
Ślązakom i przeciwko tym, którzy Śląska nienawidzą. Spektakl niegrzeczny, bulwersujący 
i skandalizujący. Kij w mrowisko Śląskich kompleksów, nacjonalizmów i krzywd wobec 
Polski i Niemiec. Reżyseria: Mirosław Neinert, Robert Talarczyk. Obsada: Grażyna Bułka, 
Ewa Grysko/Barbara Lubos-Święs, Izabella Malik, Mirosław Neinert, Dariusz Stach, 
Robert Talarczyk. TZR, g. 17:00, bilety: 60 zł.

Bajkowa niedziela. „Trzewiki szczęścia” Teatr Supełek. Znudzona, smutna i kapryśna 
Królewna Lala, której nic nie jest w stanie zadowolić, spotyka na swoje szczęście, 
albo i nieszczęście szewczyka Felka. Zawsze uśmiechnięty szewczyk, zna sposób na 
rozweselenie księżniczki. Okazuje się, że uszczęśliwić księżniczkę mogą tylko tajemnicze 
trzewiki. DKB, g. 15:00, 17:00, bilety: 10 zł.

30.03 poniedziałek
Edukacja teatralna w ramach MDT. „Trzewiki szczęścia” Teatr Supełek. 
DKB, g. 9:00, 11:00, 13:00, bilety: 10 zł.

31.03 wtorek
Edukacja teatralna w ramach MDT. „Trzewiki szczęścia” Teatr Supełek. 
DKB, g. 9:00, 11:00, 13:00, bilety: 10 zł.
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01.03 niedziela 

Rybnicki Festiwal Podróżników KARAWANA. Święto podróży i przygody w Rybniku. 
Goście Karawany: Kamila Kielar, Krzysztof Story, Karolina i Mieszko Stanisławscy, 
Piotr Maciejuk, Jacek Matuszek. DKC, g. 13:00, bilety: 20 zł.

„Kocham zwierzęta, bo…”. IX edycja Konkursu fotograficznego przeznaczonego dla osób 
od lat 16. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie do ICK maksymalnie dwóch 
zdjęć w wersji papierowej oraz elektronicznej. Prace do 5.06. Regulamin dostępny na 
www.ick.rybnik.pl. ICK, wstęp wolny.

Konkurs plastyczny na koszyczek wielkanocny. Przeznaczony dla uczniów szkół 
podstawowych. Prace do 3.04, ogłoszenie wyników 8.04. Regulamin dostępny na www.
ick.rybnik.pl. ICK, wstęp wolny.

4.03 środa
Jak budować markę narzędzia offline i online, które pozwolą Ci się wyróżnić? 
Warsztaty skierowane do właścicieli lub pracowników małych, bądź średnich firm 
z Rybnika. halo!Rybnik, g. 16:30, wstęp wolny.

5.03 czwartek
„W marcu jak w garncu”. Zajęcia rękodzielnicze z cyklu „Kopalnia Fantazji”. Dla dzieci 
w wieku 5-12. Zapisy do 4 marca. ICK, g. 16:00, wstęp wolny.       

6.03 piątek
Latynoski Wieczór Sztuk. Recital wokalny Magdaleny Lechowskiej, wernisaż wystawy 
fotografii Julii Zabrodzkiej „Niecodzienność. Majańskie fiesty”, degustacja kolumbijskiej 
kawy i jadalnych mrówek. DKC, g. 18:00, wstęp wolny.  

7.03 sobota

Babskie warsztaty pełne sznurka. Makrama to sztuka starożytna wyplatania sznurka. 
Nauczymy Was dwóch podstawowych wzorów, które w różnej kombinacji pozwolą nam 
uzyskać piękne, ścienne makramy. halo!Rybnik, g. 11:00, wstęp wolny.      

Dzień Kobiet z Wojciechem Eichelbergerem. Ponadto: Warsztaty Kobiecości: Taniec 
Flamenco, Prysznic głosowy, Yoga, Trening dna miednicy oraz kawiarenka i relaks przy 
dźwiękach muzyki gitarowej flamenco na żywo w wykonaniu Miguela Czachowskiego. 
W trakcie wydarzenia otwarte Targowisko Natury i Rozwoju. 
DKB, g. 17:00, bilety: spotkanie - 35 zł/ normalny, 30 zł/ ulgowy, warsztaty - 25 zł.                                                                                                                            

10.03 wtorek 
Podróże w nieznane w Żółtym Młynku. Jacek Jasiński – „W cieniu Jedwabnego Szlaku - 
konno po Kaukazie, Iranie i Azji Centralnej”. 
Klubokawiarnia Żółty Młynek, g. 19:00, wstęp wolny. 

14.03 sobota

Turniej gier planszowych. Turniej prowadzi Goblin Game Club. 
ZKI, g. 14:00, wstęp wolny.

Jarmark staroci i rękodzieła. Impreza wystawienniczo-handlowa dla kolekcjonerów, 
miłośników przedmiotów sztuki i dawnych wyrobów użytkowych oraz wytwórców 
rękodzieła. Rybnicki Deptak, g. 8:00, wstęp wolny.

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

Warsztaty EBRU. Ebru to tradycyjna turecka technika malowania na wodzie, dzięki czemu 
powstają niepowtarzalne, fantazyjne wzory, które można przenosić na papier lub materiał. 
Przeznaczone dla dorosłych i młodzieży. ICK, g. 16:00, bilety: 60 zł.

BioBazar. Prezentacja ekologicznych produktów z Górnego Śląska. Spotkanie dla 
wszystkich miłośników prowadzenia zdrowego trybu życia. 
halo!Rybnik, g. 10:00, wstęp wolny.      

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

Social Language Meeting. Spotkanie dla osób zainteresowanych niezobowiązującymi 
rozmowami w obcych językach. Okazja do poznania kultury innych krajów. 
halo!Rybnik, g. 14:00, wstęp wolny.     

WARSZTATY, SPOTKANIA
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MUZYKA koncert/impreza

03.03 wtorek
XVIII Festiwal Piosenki Europejskiej – przesłuchania konkursowe. 
DKC, g. 9:00, wstęp wolny.

04.03 środa 
XVIII Festiwal Piosenki Europejskiej – przesłuchania konkursowe. 
DKC, g. 9:00, wstęp wolny.

7.03 sobota 

Dzień Kobiet w Teatrze. Bogusław Morka zaprasza na koncert „Vivo Amore!”. 
Bogusławowi Morce towarzyszyć będzie Emilia Zielińska (sopran) - solistka Teatru 
Muzycznego w Łodzi. Artystom towarzyszyć będzie znakomita orkiestra Marcina Wernera 
z Łodzi. Koncert poprowadzi Janusz Michalik. TZR, g. 18:00, bilety: 90 zł.

8.03 niedziela 

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

Mateusz Mijal. Koncert „Gentlmen Projekt”. Utwory wybitnych artystów: Zbigniewa 
Wodeckiego, Marka Grechuty, Michała Bajora, Andrzeja Zauchy, Seweryna Krajewskiego 
w nowych sentymentalnych aranżacjach. DKC, g. 18:00, bilety: 20 zł.

10.03 wtorek

Jazz w Teatrze. Koncert zespołu New Bone - „Longing”. Zespół występuje w składzie: 
Tomasz Kudyk – trąbka, flugelhorn, Bartłomiej Prucnal – saksofon altowy, Dominik Wania 
– fortepian, Maciej Adamczak – kontrabas, Dawid Fortuna – perkusja. 
TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł/ulgowe, 25 zł/normalne. 

XVIII Festiwal Piosenki Europejskiej. Koncert finałowy Laureatów Festiwalu oraz 
Zespołu Dream Light. DKC, g. 10:00, wstęp wolny.

13.03 piątek 

„A to Polska właśnie”. Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyn. 
Koncert, ukazujący piękno kultury narodowej na tle bogactwa spuścizny regionalnej. 
Całokształt widowiska stanowią ludowe pieśni i tańce, charakterystyczne dla 
poszczególnych regionów Polski, wzbogacone choreografiami tańców narodowych. 
TZR, g. 18:00, bilety: 80 zł. 

14.03 sobota Hoofbeats Music w/ Holotrope & Joshu4. SUB-CLUB, g. 22:00.

20.03 piątek
Dzień św. Patryka CARRANTUOHILL & GOŚCIE – „W Irlandzkim rytmie”. Muzyka 
w wykonaniu zespołu z towarzyszeniem Piotra Tłustochowicza, oraz formacji tanecznej 
SALAKE. TZR, g. 19:00, bilety: 70 zł.

24.03 wtorek 
Artur Rojek. Koncert promujący najnowszy album „Kundel”. 
TZR, g. 19:00, bilety: 119 zł. 

25.03 środa
Nono Garcia & Tito Alcedo. Koncert znakomitych, hiszpańskich gitarzystów. 
TZR, g. 18:00, bilety: 25 zł/ulgowe, 40 zł/w przedsprzedaży, 50 zł/w dniu koncertu.

27.03 piątek
Ania Rusowicz koncert w ramach trasy „Przebudzenie Tour 2020”. 
DKN, g. 19:00, bilety: 50 zł, 65zł.

28.03 sobota 
Koncert warkoczem pleciony czyli historyjo ślonski familiji w 100 lecie Powstań 
Śląskich. TZR, g. 19:00, bilety: 60 zł/I miejsca, 50 zł/II miejsca i balkon.

30.03 poniedziałek
Koncert Box Anima. Koncert z cyklu „Ignacy wieczorową porą”.  Box Anima to trio 
akustyczne, grające po polsku muzykę autorską. ICK, g. 19:00, wstęp wolny.          
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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

adresy
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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

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




