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ryby głosu nie mają

3 PYTANIA

O KULTURĘ

NA TRZY PYTANIA O PRZEMIANY – TE DOBROWOLNE I TE WYMUSZONE,
KTÓRE MAJĄ MIEJSCE W INDUSTRIALNYM CENTRUM KULTURY,

N

ODPOWIADA JEGO DYREKTORKA, KAMILA PARADOWSKA.

Na terenie Industrialnego Centrum
Kultury odbywa się wielka rewitalizacja. Czego można się spodziewać
po jej zakończeniu?
Hmmm… Myślę, że nowoczesnej,
nietuzinkowej, industrialnej przestrzeni, w której mieszkańcy Niewiadomia, Rybnika i całego województwa śląskiego będą chętnie spędzać
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wolny czas. Mamy nadzieję, że uda
nam się w innowacyjny sposób pokazać niepowtarzalną historię Zabytkowej Kopalni Ignacy, zwrócić uwagę
na to, co unikatowe, ponadczasowe,
wyjątkowe, tak, aby każdy, kto nas
odwiedzi, znalazł dla siebie przestrzeń do zachwytu, zadumy, inspiracji, kreatywności i wiedzy. Dołożymy

Fot. Sabina Horzela-Piskula

wszelkich starań, aby Zabytkowa
Kopalnia Ignacy stała się nowoczesnym ośrodkiem kulturoznawczym,
kreującym wizerunek Rybnika jako
miasta o ogromnym potencjale kulturowym, gospodarczym i naukowym, miejscem, do którego wszyscy
będą chętnie wchodzić, a niechętnie
wychodzić.
Czy pandemia zmieni kulturę
i sposób jej funkcjonowania?
Pandemia już zmieniła kulturę.
Najpierw zamknęła ją na cztery spusty, by na chwilę otworzyć i znowu

zamknąć w niektórych województwach. Tak naprawdę z dnia na dzień
znaleźliśmy się w nowej, nieznanej
rzeczywistości, z którą trzeba było się
zmierzyć. Myślę, że dla kultury, która
do tej pory bazowała przede wszystkim na bezpośredniej interakcji
z widzem, to był trudny czas, jednak
wyszła z niego zwycięska i wzmocniona. Okazało się, że ludzie kultury
po raz kolejny odkryli w sobie połacie
kreatywności i zapału, przenosząc
kulturę do sieci. Poszukiwali nowych
sposobów dotarcia do widza, uczyli
się, kreowali, współpracowali, aby
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kultura nadal docierała do tych,
którzy za nią tęsknili. Czy pandemia
zmieniła sposób funkcjonowania
kultury? Na pewno tak. Pokazała
jednak, że do widza można dotrzeć
nie wychodząc z domu.
Jakie obiekty w Rybniku mają potencjał i szansę, by uzyskać drugie życie?
Jako mieszkanka miasta, w którym
znajduje się najpiękniejsza industrialna perełka Europy, trochę automatycznie zwracam uwagę na obiekty
poprzemysłowe, jako te, którym
warto dać drugie życie.

To naturalne elementy śląskiej historii i warto dzielić się nią z innymi.
Cieszę się, gdy zniszczonym budynkom z tzw. „duszą” nadaje się inną,
często kulturalną funkcję. Fascynuje
mnie kierunek łączenia różnych
funkcji w industrialnych przestrzeniach, np. kulturalnej z komercyjną,
co od lat z powodzeniem robi się
w Niemczech. W Rybniku jest wiele
miejsc, które warto reaktywować,
np. zabudowania dawnego Szpitala
Miejskiego nr 1 „Juliusz” czy osiedle
robotnicze na Paruszowcu.

Kamila Paradowska
Od 2016 roku dyrektor Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu. Tytuł magistra zdobyła
na UŚ w Katowicach. Ukończyła też studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Pracowała m.in. w Miejskich Ośrodkach Pomocy w Zabrzu,
Bytomiu i Będzinie. Pełniła również funkcję dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach. Na codzień mieszka w Zabrzu.
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tarło

ŚPIEWNY

PORANEK

– CODZIENNE ŚPIEWKI ROBIĄ MI DZIEŃ

GŁOS TO TAKIE NATURALNE NARZĘDZIE BĘDĄCE NA
WYPOSAŻENIU KAŻDEGO CZŁOWIEKA, JAK SKRZYNIA
BIEGÓW W SAMOCHODZIE, ALBO STRUNY W GITARZE CZY
PROCESOR W KOMPUTERZE. JEST JEDNAK WMONTOWANY
NA STAŁE I NIE DA SIĘ GO WYMIENIĆ, ALE MOŻNA GO
PODKRĘCIĆ ALBO STUNINGOWAĆ. CIĄG DALSZY ROZMOWY
Z MARIOLĄ RODZIK-ZIEMIAŃSKĄ O „ŚPIEWNYM PORANKU”
W SZAŁASIE ROZWOJU.

A

Aleksandra Janda (dietoterapeutka, trenerka biznesu): Bywałam
na Twoich warsztatach, teraz sama
prowadzę grupy, dlatego rodzi się
we mnie pytanie gdzie tkwi, skąd
się bierze kobieca siła?
Mariola: Dla mnie Kobieta to nieustający tętniący wulkan emocji, różnie to jest z ich ogarnianiem, czasem
lekko bąbelkują, czasem buzują,
a czasem jest i wybuch. Jak sobie
z tym radzić? W moim życiu to
właśnie śpiew-dźwięk-wibracja, to
drżenie, które wyrównuje wszelkie
amplitudy, daje stabilizację. Gdy
zalewa mnie fala trudnych emocji,
to pogłębiony oddech przeciągnięty
przez ciało aż do stóp, a przynajmniej
przez korpus, ratuje życie. A wydany
z wydechem dźwięk daje uwolnienie,
a z czasem i przypływ mocy. Moc
ta nie oznacza, że powinnam być
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zawsze silna, czyli za każdym razem
być w gotowości i niezłomności.
Kobieca Moc to właśnie bycie w sile
i bezsilności, bycie przy Sobie, przy
najbliższych. Nie zawsze muszę dać
radę; mogę odpuścić, zrezygnować.
Moc dla mnie to pójście za sobą, nie
za wytyczonym sztucznie celem.
Owszem, stawiam sobie cele, ale gdy
fala przepływającej energii jest poniżej zera, potrzebuję odpocząć, bez
obawy, że nie zdążę czy nie zrobię,
bo fala jest cały czas w ruchu i gdy się
podnosi, z większą łatwością przychodzi mi działanie, mimo że przed
chwilą nie dawałam rady. I w tym dla
mnie jest Kobieca moc, w wierności
swoim emocjom, one podpowiadają
mi, są narzędziem, a dzięki drżeniu
w głosie łatwiej mi je odczytać, poczuć
i zareagować tak, by wesprzeć siebie.
Nie chodzi o egoizm, tylko o wierFot.Mateusz Paszek

Whalesong
Fot.Materiały prasowe
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ność sobie, o bycie w połączeniu ze
Źródłem Życia. W śpiewie mogę upuścić nadmiar, to, czego już nie mieszczę, ale mogę także przyjąć nowe, to,
co do mnie płynie. Kiedy wstaję rano
i głos jest cichy, nie silę się na wielką
pieśń, a bywają takie poranki, że jeszcze dobrze nie otworzę oczu, a tam
wielka moc głosu już czeka, a nawet
we śnie już śpiewa. Kobieca moc to
bycie ze zgodą na to co JEST, bycie
w przypływie i odpływie na miarę
swoich możliwości. Ostatnio tak
mocno to we mnie drży, że Kobiety,
Babki, Matki, Córki, Przyjaciółki, czy
są takie same? O nie… Każda inna,
w każdej ukryty jedyny skarb, a przy
tym potrafią odnaleźć wspólnotę,
ogrzewać się wzajemnie, leczyć. To
w oczach tej drugiej już nigdy nie
jestem samotna, odnajduję bliskość,
która wspiera, albo widzę to, czego
jeszcze w sobie nie akceptuję. Kobiety
potrafią zjednoczyć się, wspólnie
tworzyć i każda jest wyjątkową perłą
w sznurze korali. W Siostrzeństwie
jest moc. Ale nie stałabym tak mocno
przy sobie, gdyby nie relacja z drugim
bliskim człowiekiem. Mąż jest obok,
wspiera mnie, a gdy błądzę zawraca
z ślepej uliczki. Jest jak lustro, które
w relacji odbija to, co w sobie mieszczę i czego nie mieszczę.
Zuzanna Łapka (artystka, performerka): Czy możesz z swoich
doświadczeń powiedzieć, co cię
wzmacnia jako kobietę o ogromnej
sile i wrażliwości? Co możesz powiedzieć innym kobietom poszukującym swojej drogi?
Mariola: Pytasz o ogromną siłę
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i wrażliwość… Zawsze mnie nurtuje, jak jestem postrzegana, a jak to
się ma do tego, co JEST we mnie. Ja
sama jednak mam poczucie kruchości w prostocie swojego życia. Pytasz
o poradę, a we mnie od razu pojawia
się głos, czy w ogóle warto doradzać
i czuję, że nie chodzi o posiadanie
pomysłu, jak kto ma sobie radzić
z Życiem, ale może bardziej o inspirację, dzielenie się sobą, by inni mogli
przejrzeć się jak w lustrze. Zobaczyć,
co w nich drży. Zarówno Kobietom,
jak i Mężczyznom proponuję, by szli
za głosem swojego serca, choć to taki
wyświechtany slogan. Po prostu bądźcie wierni sobie, swoim wartościom,
tym, które w głębi was wołają o to, by
były widziane i zadbane, Dbajcie
o swoje potrzeby, nawet te najmniejsze. Na początku, gdy trudno usłyszeć wewnętrzne wezwanie intuicji,
bo umysł cały czas próbuje nas sobie
podporządkować, warto obronić
się przez krytykiem wewnętrznym,
przed dyrektywnym rodzicem czy
autorytetem, który grozi nam palcem
i nie pozwala… Szukajcie w sobie
wrażliwości, tego, co was rozczula
i przyglądajcie się temu, jakie to
JEST. Dzisiaj tak na prawdę zachwyca
mnie bycie w emocji, która JEST, bez
ulepszania, zmieniania, ale dbania,
ukochania, utulenia. Niepozostawiania samej sobie, nieopuszczania siebie
samej czy samego. Kiedyś mój pięcioletni syn powiedział mi, kogo ma
w serduszku na pierwszym miejscu,
zaczął od Przyrody, mówiąc, że w sumie to Bóg, potem widział tam siebie,
potem mamę i Tatę, a potem Babcię
i Dziadka, kuzynostwo, przyjaciół,

znajomych… Myślę ze z wiekiem
w tej układance umieści zaraz po sobie ukochaną osobę i dzieci, a rodzice
ustąpią im miejsca… Hierarchia tutaj
jest ważna. Trudno znaleźć swoją
drogę, kiedy nie szanuje się Przyrody,
Boskich praw, które ustalają cykle, nie
szanuje się innych. A trudno szanować innych, gdy nie szanuje się Siebie.
Ważne jest budowanie swojej wartości
na własnej zmianie i rozwoju, a nie na
porównywaniu się do innych, ciągłym
ocenianiu każdego swojego ruchu,
ważne jest także poczucie bycia wystarczająco dobrym w swoich realiach,
to przynosi spełnienie.
Krzysztof Marek (artysta): Czy
utwory, które śpiewasz, są wybierane
pod naturę, którą filmujesz i skąd
bierzesz tyle cudnych cytatów?
Mariola: Szczerze, nie mam założonego planu, idę po prostu jak co rano
do ogrodu, a czasem zostaję w domu
i otwieram okno, albo i nie, ale relaksuję się, pogłębiając oddech, rozciągając się i wtedy pojawia się nuta, która
układa się w melodię. Idę za tym, co
przychodzi, za tym, co JEST. To także
ulubiona moja konwencja sceniczna,
budowanie teatru z tego, co JEST,
jaka wypadkowa energetyczna jest
pomiędzy ludźmi, miejscem, przyrodą. I pytam wtedy siebie, co jest
we mnie, z czym jestem, co rezonuje
najbardziej, wtedy wyłania się temat,
otwieram internet, wpisuję hasło
i pojawia się to, czego szukam, ot
taki zbieg okoliczności, przyciąganie,
nazwałabym to po prostu synchronią. Wiesz, kiedy już zrobię wszystko,
co w mojej mocy i odpuszczę i nie

oczekuję jedynego słusznego rozwiązania, życie samo je przynosi. Układa
się tak, jakby było ściśle zaplanowane.
Gdy stoję w Zaufaniu do Wszechświata, do Źródła, do Wielkiego Ducha, Żeńskiej i Męskiej Boskości, nie
muszę się już martwić o codzienność.
Ona po prostu płynie. Pomyśli ktoś:
jak to, nie trzeba zabiegać, działać?
Trzeba, ale nie trzeba wyciskać na siłę
tego Życia, tylko pielęgnować i być
wdzięcznym za to, co JEST, wtedy to
się po prostu wydarza. Jednak gdy
pojawiają się oczekiwania i wymagania czy nadmierna kontrola, wtedy
płynąca rzeka zostaje zmącona i można wpaść w wir. Podążanie za tym,
co JEST, bez naginania pod swoje
chciejstwo, uwalnia z poczucia trudu.
Kiedy jednak przygniata mnie trud,
głęboki oddech ratuje życie, a pieśń
uskrzydla.
Ewa Grochowska (śpiewaczka, doktor nauk humanistycznych): Kiedy
w samotności ćwiczysz jakąś piosenkę, pieśń – czy do kogoś ją kierujesz,
czy masz wyobrażonego słuchacza?
I kto nim jest, jeśli masz?
Mariola: Ostatnio, kiedy tworzyłam
melodie do nowej piosenki do wieczorynki, jaką realizujemy z programu
Kultura w Sieci, nagrałam próbkę,
odtworzyłam i kompozytor mnie spytał: Czy ktoś cię tam rozśmieszał? A ja,
kiedy śpiewam, pojawia się wibracja,
za nią idą obrazy, wizje, historyjki i
pojawiają się emocje. Owszem, myślę
o tym, dla kogo ta pieśń, jakiego słuchacza, ale bardziej w ćwiczeniach jestem w tym, jakie emocje pojawiają się
we mnie. Z wiekiem łatwiej odnaleźć
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mi się w pieśniach, z uwagi na bagaż
doświadczeń, wtedy łatwiej odnaleźć
w sobie potrzebny klawisz, nacisnąć
go i on gra. Gdy ćwiczę rzewną pieśń
o miłości, mam w sobie to uczucie tęsknoty za ukochanym, a gdy śpiewam
piosenkę dla dzieci, przywołuję czas
zabawy z lat dziecinnych. Czasem
sama się dziwię, gdzie to się wszystko
mieści w człowieku i dochodzę do
wniosku, że musi być gdzieś zewnętrzny dysk, w którym wszystko
jej zapisane, a ja, kiedy tylko pragnę,
sięgam po odpowiednie dane.
Kiedy staję na scenie i spotykam się
z widzem oko w oko, jestem w emocji, jaka pojawiła się, gdy ćwiczyłam.
Przywołuję ją, a jednocześnie łączę to
w czasie rzeczywistym z ludźmi, którzy mnie słuchają, jakbym im chciała
opowiedzieć swoją historię, podzielić
się sobą, tym, co we mnie, uchylić
rąbek. Lubię ten kontakt, spojrzenie
w oczy. W repertuarze Zawiało mamy
dużo pieśni o miłości z rejonów bałkańskich i słowiańskich, więc kiedy
śpiewam, upatrzę sobie jakąś parę albo
kogoś, kto przyszedł sam i snuję mu
tę opowieść. Widać, że wzruszamy się
oboje. Czasem aż trudno utrzymać
emocje.
Barbara Bielanik (mentorka, trener
empatycznej komunikacji): Ciekawi
mnie twoje podejście do sztuki
w kontekście rozwoju osobistego.
Czy to tak bardzo potrzebne?
A może da się żyć bez tworzenia?
A gdybyś musiała zrezygnować ze
śpiewu, na jaki rodzaj kreacji mogłabyś go zamienić?
Mariola: Codziennie tworzę, kreuję
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coś, nie potrafię wpaść w rutynę,
w życiu nie ugotowałam tego samego
dania, mimo że korzystam z tego
samego przepisu, nigdy nie zaśpiewałam tak samo tej samej pieśni.
Cudowna właśnie jest ta różnorodność, która mieści w sobie słabości
i moce. Każdego dnia jest inna fala,
kilka razy dziennie ona przepływa,
wtedy za każdym razem inaczej rezonuję z wszechświatem, i ta wypadkowa tworzy nowe. Kiedy pytasz, czy
bym zamieniła śpiew na coś innego,
pojawia się myśl, że kocham swój
głos i śpiewanie, kocham warsztaty
z ludźmi i muzykę, próby, koncerty, to mnie napędza jak paliwo, ale
przychodzi także myśl, że nie boję się
straty. Co przyjdzie do mnie, to stanę
przed tym na wprost, może byłoby
trudno i żal, ale zaraz zaczęłabym
tańczyć, tak bardzo kocham taniec
i marzę o sobie, widzę siebie w przyszłości jako starą tańczącą kobietę.
Czas pokaże…
Ewa Szczupider (psycholog, arteterapeutka): Słucham twoich „Śpiewnych Poranków”, czuję wibrację
białego śpiewu. Słyszałam cię też
w bardziej konwencjonalnym
repertuarze. Zupełnie inny głos!
Jestem z tych, którym zakazywano
śpiewać przy obiedzie, „bo twój mąż
będzie miał głupią żonę”. Mam w
głowie skrypt, że jeśli nie śpiewam
czysto, mam zaoszczędzić innym
doznań akustycznych w autorskim
wydaniu. Tymczasem coraz bardziej
czuję moc i wibrację głosu, który się
ze mnie wydobywa w pomrukach,
świstach, mruczankach, ale też

w coraz odważniejszych dźwiękach.
Fascynuje mnie jego brzmienie.
Przeczuwam, że to dopiero początek
pięknej drogi do odkrycia pokładów
wstydliwie skrywanych, zakopanych
dotąd głęboko. Potrzebuję przewodniczki w tej drodze. Co mogę zrobić
na sam początek, żeby uwolnić
gardło?
Mariola: Głęboko oddychać, leżeć,
nie silić się, rozleniwić się w słońcu,
rozciągnąć ciało, wytarzać się w trawie, biec przez pola, złapać zadyszkę… i w takim biegu z wydechem
wychodzi dźwięk „o” czy „a”,
a może „ą”. To już dobry początek
i nie rezygnować, nie oceniać siebie,
nie krytykować, nie umniejszać
sobie, nie tworzyć wyobrażenia, jakie
by to miało być. Wydawać różnorodne dźwięki: brzęczenia, charczenia,
buczenia, tak jak mówisz: świsty,
mruczanki, pomruki. To przecudowne dźwięki na uwolnienie. Naśladowanie odgłosów zwierząt, zabawa
z uśmiechem i śmiech, ziewanie,
oddech… Fala wznosi się i opada, raz
głośniej, raz ciszej. Ważne, by pozwolić, aby ciało cię prowadziło, ono wie.
To tak na początek. A czas przyniesie
kolejne podpowiedzi, zaufaj i podążaj
za tą nutą, która pojawi się w tobie.
Każdego zachęcam także do udziału w pracy grupowej, co pozwala
zintegrować siebie jakby w lustrze.
Praca w grupie pozwala na wtopienie
się w nią, z jednoczesnym poczuciem
swojej indywidualności. Wspólnota
w głosie uwalnia, a w refleksji widzimy, że nie jesteśmy z czymś sami, że
ktoś w grupie także ma tak jak ja albo
ma inaczej i z ciekawością poznajemy

tę różnorodność. Niezwykle karmiące jest doświadczenie własnego głosu,
to wyjątkowy element naszego życia.
To, jak brzmimy, warunkuje nie tylko
nas samych, ale także nasze poczucie
siebie. W pracy grupowej podczas
warsztatów wchodzimy w proces
poprzez naturalne połączenie ugruntowanego ciała, pogłębionego oddechu
oraz wibracji w głosie, która uwalnia
i wzmacnia, by znaleźć w sobie nowe
siły, kreację i ukojenie. Śpiew powoduje zjednanie w sobie, śpiewaj tak
długo, aż poczujesz, że jesteś Miłością.
Agnieszka Korbel (psychoterapeutka, pedagog): Co myślisz na
temat słów św. Augustyna „Kto
śpiewa, ten dwa razy się modli”?
Czy wspólny śpiew może zbawić
podzieloną ludzkość? A przy okazji,
teraz dopiero zauważyłam, że masz
w nazwisku i ziemię i rodzenie.
Czy to przypadek?
Mariola: Moja babcia Maria pokazała
mi naturalny, śpiewny teatr, duchowość i to, że śpiew ma moc. Często
mówiła do mnie te właśnie słowa
św. Augustyna, dlatego jest mi to
wyjątkowo bliskie. Śpiew to dla mnie
najszybsze łącze do ogólnie pojętego
Boga. W dorosłym życiu na nowo
obrałam ster, by samodzielnie zadbać
o swoją duchowość, bez pośredników.
To właśnie śpiew niezwykle mnie
w tym wzmacnia i daje poczucie bliskości i świętości. Pozwala zaufać w
to, że jestem zaopiekowana, a każdy
nowy dzień może być błogi, mimo
natłoku spraw i wyzwań. Dawniej
ludzie więcej śpiewali. Postęp cywilizacji, wszechobecne media zagłuszają
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żywe nuty drżące w nas codziennie.
Doświadczenie wibracji własnego
głosu unosi emocje, rozluźnia ciało
i stwarza przestrzeń dla pełnego oddechu, powoduje odprężenie, uwolnienie z traum, łączy ze Źródłem.
A wspólny śpiew, to dopiero jest
potęga. Doświadczenie wibracji wielu
głosów stwarza rzeczywisty obraz
różnorodności, z której możemy
wyodrębnić siebie, swoją indywidualność, co prowadzi w sumie
ku głębokiemu poczuciu jedności,
wspólnoty, z radością BYCIA sobą.
Praca w poszukiwaniu natury swojego głosu odsłoniła przede mną nową
drogę. Głos, jako źródło, odsłania
dom – pieśń życia, która intuicyjnie
prowadzi, opiekuje się, pozwala BYĆ,
budować Nową Ziemię! Poszukiwanie daje sens, odnalezienie spokój.
Wspólnota w śpiewie ma wielką moc
uzdrawiania.
A co do nazwiska, to rzeczywiście
ciekawe, że pochodząc z Ziemi z rodu
Ziemiańskich, rodząc się blisko pól,
łąk i lasów, wyszłam za mąż za Tomasza z rodu Rodzików. I rzeczywiście jest we mnie poczucie, że rodzę
coś nowego, ale także wzmacniam
więzi RODU w bliskości do Ziemi.
W swoich poszukiwaniach głosu
zmierzyłam się z historią swojego
rodu i okazało się to bardzo ważnym
elementem w budowaniu swojego
dorosłego fundamentu. Siła korzeni
przodków jest wielka i bardzo ważna.
Choć historia skrywa nieraz tajemne
wątki, warto tam zajrzeć, by uszanować los przodków, choćby najtrudniejszy, by móc z godnością
w wolności pójść swoją drogą.
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Monika Bielińska-Wawoczny
(artystka, akordeonistka): Łączą
nas muzyczne pasje, bliskie klimaty. Jesteś osobą niezwykle mądrą,
twórczą, pełną energii, dlatego opowiedz, jaki jest Twój raj? Czy masz
coś takiego? Miejsce na ziemi albo
w duszy, albo w wyobraźni?
Mariola: Dziękuję za to pytanie.
Raj to stan ducha. Każdy naturalny
krajobraz karmi mnie, każdy zalążek
dzikiej przyrody daje mi wytchnienie. Jednak musze to przyznać: gdy
znajdę się obok zoranej ziemi, gdzie
skiby przewalają się jak wielkie łany,
coś mnie chwyta za serce. Ziemia,
czarna, ta Ziemia, ta planeta. Nie mam
poczucia, że raj to odległa kraina albo
coś lekkiego, dla mnie to raczej miejsce,
w którym mogę kreować siebie,
budować swoje życie po swojemu,
w zgodzie ze swoim wnętrzem.
I kiedy mam szansę utrzymać ten
stań bycia, stan ducha, być w swojej
Prawdzie, przy swoim sercu, w zgodzie
z własnym sumieniem, a kiedy jeszcze
towarzyszy temu dodatkowo muzyka
i przyroda – to jest właśnie mój Raj,
on jest tam, gdzie jestem z muzyką
i najbliższymi.
Zbigniew Seyda (artysta, muzyk):
Twoje „Śpiewne poranki” to takie
niezwyczajne śpiewanie, otwierasz
się na rzeczywistość, na ludzi, to bardzo osobiste i może być ryzykowne.
Tym swoim śpiewaniem możesz coś
rozbudzić. Czy się nie boisz?
Mariola: Na początku towarzyszył
mi wstyd, zwyczajnie się wstydziłam,
ale robiłam to mimo to, był także
lęk przed oceną, przed odrzuceniem.

Jednak Pieśń wzmacnia i dzisiaj
nie boję się. Mnie samej daje to tyle
pozytywnej energii, że chcę się tym
dzielić, chcę tym zarażać. Niech
powstanie pandemia śpiewu.
I wiesz, chcę powiedzieć ludziom:
NIE BÓJCIE SIĘ, ZAUFAJCIE, ale
też nie wierzcie we wszystko, co
widzicie wokoło, sprawdzajcie,
nie wierzcie w to, co wyśpiewuję
i jakie refleksje mnie nachodzą.
Nie wierzcie na każde słowo, po
prostu sami sprawdźcie, czy to działa.
Czy codzienne nucenie, mruczenie, ziewanie, śpiewanie ma na was
wpływ. Codzienne śpiewki robią mi
dzień, sprawdźcie, co wam zrobią. Na
początku przed każdym nowym wyzwaniem pojawia się strach, jednak
z czasem gdy to co robię jest prawdzi-

Fot. Mateusz Paszek

we, to powstaje fascynacja i radość,
która odsuwa lęk. Ten strach jest
potrzebny, bo on ostrzega mnie
i prowokuje do zadbania o siebie,
zatroszczenia się i zabezpieczania.
A to ważne, być czuć się bezpiecznie
w Życiu, chodź dzisiejsze czasy to ciągłe bombardowanie nas, byśmy ciągle
byli w strachu. Ja w to nie wchodzę,
ufam Życiu. Głęboki wdech, a za nim
idąca pieśń uwalnia ciało, pozwala
zmieścić w sobie nawet najtrudniejsze
chwile, niesie spokój Ducha, wtedy
śpiew wnosi Miłość.
Mariola Rodzik-Ziemiańska dzieli
się swoim śpiewem na
www.facebook.com/SzalasRozwoju

łowisko

Weź i poczytaj

E

sobie

Eddy – bohater książki Edouarda
Louisa „Koniec z Eddym”, krótko mówiąc, jest inny. Mało w nim
mężczyzny. Nie jest podobny do
ojca, matki, braci, kolegów i rówieśników… Inaczej chodzi, przymierza ubrania swojej siostry, mówi
wysokim jak na chłopaka głosem.
Jakby tego było mało, słucha łagodnej muzyki, lubi teatr i towarzystwo koleżanek. Taka postawa,
aż „prosi się” o kłopoty: rodzice
z trudem go akceptują, koledzy
opluwają, biją, szydzą, wyzywają.
Miasteczko, w którym mieszka,
jest tak małe, że nie da się w nim
schować, żeby przetrwać – tu każdy zna każdego. Rodzina Eddy’ego
ma marne perspektywy na lepsze życie, tu rządzi bieda. Oliwy
do ognia dolewa ojciec Eddy’ego,
który gardzi homoseksualistami, Arabami, Żydami i burżujami.
Główny bohater z rozsądku akceptuje swą inność, nie robi z siebie
ofiary, ale dąży do wyrwania się
z toksycznego środowiska. Choć
po drodze próbuje „być twardzielem”, wiąże się z Laurą, póżniej z
Sabriną, i tak „nie zatraca siebie”.
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Nie można uciec przed samym
sobą. Książka gra na emocjach
i choć większość czytelników
pewnie „odrzuci” szokującą scenę w drewutni, to warto ją literacko przeżyć. Autor na niespełna
dwustu stronach skondensował
swoje życie. To po prostu książka, która ma KOPNĄĆ czytelnika; prawdziwa, bez udawanych
emocji, do bólu autentyczna,
brutalna i surowa.

D

„Dziki” Guillermo Arriagi to naprawdę niesamowita książka, napisana przez autora scenariuszy
filmowych. Tworzy fantastyczny obraz. Powieść oparta jest na
dwóch narracjach. Z jednej strony
siedemnastoletni chłopak, obserwator otoczenia, który traci całą
rodzinę. Brat bliźniak Juana Guillermo nie przeżył w łonie matki.
Rodzice nie zdają sobie sprawy,
że podświadomie obwiniają go
za śmierć brata. Fatum ciąży nad
całą rodziną Guillermo. Śmierć
starszego brata Carlosa to tylko
preludium kolejnych zgonów. Kolejną opowieścią – częścią fabuły,
jest historia Anaruka, który podąża śladem wilka Nujuaktutuka.
Te niby niezależne historie wiąże
postać wilka. Autor funduje nam
baśń pełną magicznego realizmu.
Główny bohater to postać niezwykła, naznaczona. Od narodzin,
a właściwie już w łonie matki, żyjąca w „symbiozie” ze śmiercią. Już
na początku powieści Guillermo
wyjaśnia swoją sytuację, z każdym zdaniem stopniowo wprowadza czytelnika w swój świat:
odkrywa zależności i więzi rodzinne, opisuje swoje dojrzewanie,
pełne kłopotów i demonów, które
go prześladowały. Bohater mierzy
się z własną tożsamością. Arriaga pisze mistrzowsko, język jest
jakby trójwymiarowy, działa na

wyobraźnię poprzez słowa, obrazy i emocje. Od samego początku
„chwyta” czytelnika i mimo przerażających momentów cały czas
„trzyma” styl. Pisze przejmująco,
ale bez przesady, każde słowo
jest „po coś” i zawiera maksimum
treści. To przede wszystkim opowieść o dojrzewaniu w trudnym
świecie, o próbie oswojenia śmierci, o zemście, a równocześnie o
przebaczeniu i odkupieniu. Proza
ambitna, przyciągająca brudem
i magią, zmuszająca do refleksji
i wywołująca skrajne emocje.
Małgorzata Budnik-Janoszka
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TRZASK ŁAMANEGO

STEREOTYPU
Fot. Tomasz Wiśniewski

CIEPŁE WRZEŚNIOWE POWIETRZE ROZLEWA SIĘ PO
ŚRÓDMIEŚCIU. NAGLE ULICĘ SOBIESKIEGO PRZECINA GRUPA
SENIOREK UZBROJONYCH W FARBY, WAŁKI I DRABINY.
PRZEWODZI IM DARIUSZ PACZKOWSKI – POLSKI DZIAŁACZ
SPOŁECZNY, GRAFFICIARZ, PERFORMER, ANIMATOR ŻYCIA
KULTURALNEGO. WCHODZĄ W PACHNĄCY WILGOCIĄ PASAŻ
I ROZKŁADAJĄ SIĘ POD JEDNĄ ZE ŚCIAN. ZACZYNAJĄ MALOWAĆ…
CHWILĘ POTEM POJAWIA SIĘ STRAŻ MIEJSKA. NAKŁADANIE
KOLEJNYCH WARSTW FARBY TO JEDNAK NIE WANDALIZM,
TYLKO DZIAŁANIE NA RZECZ ZMIANY.

G

Gdybyś miał zamknąć wszystkie
swoje działania w jednym słowie, to
jakiego określenia byś użył?
Artywista – czyli połączenie artysty
i aktywisty. Sztuka jest dla mnie
narzędziem pomagającym być
z drugim człowiekiem czy z ludźmi w ogóle oraz umożliwiającym
działanie na rzecz zmiany – zmiany
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społecznej i zmiany świadomości.
To mnie najbardziej kręci i inspiruje.
Murale i praca na warsztatach jest
dla mnie tylko pretekstem do wzajemnego poznania.
Często pracujesz z bardzo skrajnymi grupami, m.in. mniejszościami
etnicznymi, religijnymi czy seksualnymi? Czy to trudne?

To nie jest trudne, tylko fascynujące.
Zdarza się jednak, że ludzie, zapraszając mnie, chcą mieć wcześniej
gotowy projekt muralu, a to jest
praca wspólna oparta na procesie
wzajemnego poznania, ja to tylko
potem porządkuję i dostosowuję
poziom trudności do ich umiejętności. Za każdym razem muszę zaufać
ludziom, muszę schować swoje ego
artysty, podporządkować się grupie
i jej decyzjom. Są artyści, którzy robią
znakomite murale, ale oddać komuś
puszkę lub pędzel i pozwolić, żeby on
malował, nie jest takie łatwe. Mam
na tyle doświadczenia, że upraszczam formę za pomocą szablonów.
One dają możliwość osobom, które
nigdy nie trzymały puszki w ręce,
wykonać taki mural, a przy doborze
odpowiednich kolorów zrobić dobre
wrażenie.
Co robisz w Rybniku?
Sprawiam, że ludzie się poznają.
Projekt rybnicki jest projektem
międzypokoleniowym, w którym
biorą udział seniorzy i młodzież.
Seniorzy to osoby z dużym doświadczeniem, więcej o sobie mówią, są
bardziej otwarci niż młodzież, która
dopiero zdobywa doświadczenie, na
razie uczy się życia. Jak patrzymy na

drugiego człowieka tylko przez pryzmat wieku, to może być różnie, ale
jeśli zaczniemy rozmawiać, słuchać
się nawzajem, to nagle znajdziemy
punkty wspólne. Okazuje się, że
tak naprawdę więcej nas łączy niż
dzieli. Pretekstem jest mural, a celem
znalezienie podobieństw. W Rybniku
okazało się, że młodzież i seniorów
łączy mnóstwo rzeczy: chodzenie po
górach, zbieranie pokemonów, piłka
nożna czy miłość do motoryzacji. To
właśnie te wspólne elementy znalazły się na muralu, który wspólnie
wykonali.
Muralami starasz się przełamywać
stereotypy?
Zawsze miałem się za bardzo otwartego człowieka, spotykałem się z różnymi osobami, z różnych środowisk,
w różnym wieku, z różnym światopoglądem. Niestety taka jest nasz natura,
że nawet jak nie chcemy, to upraszczamy sobie świat jakimś stereotypem.
Dlatego najbardziej lubię te momenty,
kiedy podczas mojej pracy, w kontakcie z drugim człowiekiem, nagle słyszę
gdzieś głęboko w mojej głowie trzask
łamanego stereotypu.
Rozmawiała
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk

Fot. Tomasz Wiśniewski
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Teatr Polska
rusza w trasę!
W TRUDNYM 2020 ROKU TEATR POLSKA RUSZA W TRASĘ
PO RAZ 12! KILKA TEATRÓW ODWIEDZI MIEJSCOWOŚCI NASZEGO
REGIONU. GDZIE BĘDZIEMY MOGLI ZOBACZYĆ SPEKTAKLE?

W

W Rybniku, Raciborzu, Rydułtowach,
Żorach, Jastrzębiu-Zdroju i wielu innych miejscowościach. Ze 115 spektakli zgłoszonych w bieżącym roku, Komisja Artystyczna zarekomendowała
do objazdów teatralnych 19 spektakli,
które zaprezentują się w 79 miejscowościach. W teatralne trasy ruszą m.in.
Teatr Lalek Guliwer z Warszawy, Teatr
im. Stefana Żeromskiego z Kielc oraz
Nowy Teatr z Warszawy.

szczególnych opowieści. W rezultacie
stajemy się słuchaczami serii „małych”,
bo bardzo osobistych historii – ich
intymny zakres nie rysuje obrazu patetycznej, uogólnionej Wielkiej Historii,
ale bezpośredniość doświadczenia
w nich zapisanego dojmująco uzmysławia indywidualny, pozbawiony heroizmu wymiar ludzkiego cierpienia.”

Pierwszy raz na swój teatralny objazd
rusza Teatr SAFO z Rydułtów, znany
rybnickiej publiczności ze spektakli
„Za mało na wojnę, za dużo na spokój”, „Gehinom” czy „Jo był ukradziony”. Właśnie ten ostatni spektakl
będzie można zobaczyć w ramach
„Teatru Polska” w Gaszowicach, Czechowicach-Dziedzicach, Tarnowskich
Górach, Raciborzu, Żorach, Gołkowicach, Rybniku i Jastrzębiu-Zdroju.

teatrpolska.pl,

Z recenzji Komisji Artystycznej
spektaklu „Jo był ukradziony”: „(…)
Największą siłą tej inscenizacji jest
tekst – realizatorzy nie próbują z nim
konkurować, podbijać teatralnymi
środkami ładunku afektywnego po20

Zachęcamy do odwiedzenia
strony programu:
gdzie znajdziecie informacje
o wszystkich spektaklach,
które wyruszają w tegoroczną trasę wraz
z datami prezentacji spektakli w poszczególnych
ośrodkach kultury.
Program TEATR POLSKA jest organizowany od 2009 roku przez Instytut
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Marlena Kolarczyk
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Burzymy

czwartą ścianę
„BURZYMY CZWARTĄ ŚCIANĘ” TO ZESTAW WARSZTATÓW ON-LINE, KTÓRE ZAAWANSOWANYM POZWOLĄ
ODŚWIEŻYĆ, POCZĄTKUJĄCYM PRZEĆWICZYĆ, A NIEZORIENTOWANYM WDROŻYĆ SIĘ W TEMATY TANECZNO-TEATRALNE.

B

„Burzymy czwartą ścianę” to trzy cykle warsztatowe, które stworzyli:
Anna Burek, Katarzyna Chwałek-Bednarczyk i Agnieszka Malinowska.
Cykl „Prób(k)a czyli domowe laboratorium teatralne” przygotowany
przez Katarzynę Chwałek-Bednarczyk to 15 odcinków obejmujących
takie tematy, jak: dykcja, emisja, oddychanie, tworzenie roli, tempo-rytmy, rozgrzewka teatralna, improwizacja i wiele innych. Odcinki dostępne:
https://kulturawsieci.rydultowy.pl/kasia/
Anna Burek przygotowała dwa minicykle: „Taniec współczesny” i „Improwizacja”. Łącznie 14 odcinków, które pomogą nam samodzielnie zmierzyć
się z tą taneczną tematyką. Czego możemy się dowiedzieć? Co to jest
dynamika ruchu, jak oswoić podłogę. Zaintrygowani? Odcinki dostępne:
https://kulturawsieci.rydultowy.pl/ania/
Agnieszka Malina Malinowska w swoim cyklu OPEN CLASS koncentruje się wokół hip-hopu i dancehallu. Jeśli chcecie przypomnieć sobie
abecadło podstawowych hip-hopowych kroków, to musicie zajrzeć:
https://kulturawsieci.rydultowy.pl/malina/
Projekt „Burzymy czwartą ścianę” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.
(mk)
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SZKOŁA MARZEŃ?
NIE BEZ TRUDU!

TEATR ZAWSZE BYŁ CZĘŚCIĄ MOJEGO ŻYCIA, W ZASADZIE
ZAJMOWAŁ ZNACZNĄ JEGO CZĘŚĆ. PRÓBY DO PÓŹNYCH
GODZIN PO ZAJĘCIACH W SZKOLE, WYJAZDY NA FESTIWALE,
KILKUDNIOWE I CAŁODNIOWE PRZYGOTOWANIA DO PREMIER…
JAK TERAZ SIĘ OKAZUJE, NIC NIE POSZŁO NA MARNE!

D

Dostałam się do wymarzonej uczelni,
do Akademii Sztuk Teatralnych. Lecz
zanim tam się znalazłam, poświęciłam wiele czasu i trudu, aby zdać
pozytywnie egzamin wstępny
i znaleźć się na liście studentów.
Egzaminy wstępne? Jak się okazuje, nie tak łatwo się tutaj dostać. Po
pierwsze, w Polsce jest tylko kilka
państwowych uczelni, które „dadzą”
nam zawód aktora. Po drugie, na
roku (w naszej akademii) jest tylko
20 miejsc. Po trzecie, chętnych są
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tysiące. Jak sobie poradzić z tymi
całymi egzaminami, na czym one
dokładnie polegają i jak przedrzeć się
przez te tysiące ludzi? Jest wiele dróg,
które przygotowują cię do egzaminów
i żadna nie działa w 100%. Niektórzy
płacą za specjalne szkoły przygotowawcze, inni uczą się od wielu ludzi
naraz, ale są i tacy, którzy uczą się
sami.
Ja zawsze byłam bardzo porywczą
osobą, która lubiła się doskonalić

Fot.Archiwum prywatne

w każdej możliwej dziedzinie artystycznej, więc forma „trochę tu,
trochę tam” najbardziej mi odpowiadała. Moje przygotowania do egzaminów wstępnych trwały rok, już po
kilku latach działalności w rybnickim
młodzieżowym teatrze Tara-Bum.
Nauka kilkunastu różnorodnych
tekstów to jedno, do tego dochodzi
śpiew, taniec, ogólna sprawność
ruchowa, warunki głosowe, dykcyjne,
kreatywność, wyobraźnia i mój ulubiony punkt: „warunki zewnętrzne
kandydata”, czyli po prostu oceniany
jest również twój wygląd.
Utwory literackie realizowałam głównie pod nadzorem mojego serdecznego kolegi Michała Hajduczka, który

sprawił, że podczas mówienia tekstów
na egzaminie byłam bardzo elastyczna. Sprawność ruchowa była u mnie
zawsze na dobrym poziomie, kroków
tańców narodowych nauczyłam się
dzięki internetowi i kilku innym
znajomym, a dodatkowo zapisałam
się jeszcze na kurs salsy w Akademii
Tańca „El Pachanguero”. Śpiew szkoliłam w Chwałowickim Domu Kultury
na zajęciach z emisji głosu, a warunki
głosowe i dykcyjne myślałam, że miałam w porządku… Nie miałam żadnej
wady wymowy ani aparatu na zęby, na
konkursach recytatorskich nikt nigdy
nie zwrócił mi uwagi na wymowę…
Jednak naleciałości z języka śląskiego
zrobiły swoje i nadal sprawiają mi
problemy podczas studiowania.
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Kreatywność, wyobraźnia i wrażliwość na sztukę to cechy, które można
rozwijać na wszelkie sposoby i właściwie doskonali się je przez całe życie.
Nie było łatwo: klasa maturalna,
dorywcza praca, gra w kilku teatrach
jednocześnie, do tego zajęcia dodatkowe, o których wcześniej wspominałam. Doba miała dla mnie za
mało godzin. Po maturze zaczęły się
egzaminy, jeżdżenie po całej Polsce,
nauka tekstów w pociągach, stres
i hektolitry kawy. Tak wyglądał mój
miesiąc czerwiec i początek lipca
zeszłego roku.
Egzaminy na każdej uczelni wyglądają
bardzo podobnie, a jednocześnie dosyć się różnią. Składają się też z kilku
etapów. Pierwszy zazwyczaj opiera się
głównie na mówieniu przygotowanej
prozy i wierszy, ewentualnie na zaśpiewaniu utworu. Drugi etap jest już
bardziej rozbudowany: mogą prosić

cię o zatańczenie, wykonanie ćwiczeń
gimnastycznych i zadań aktorskich.
Ostatni jest finał, na którym wykazujesz się wszystkim, co potrafisz.
We Wrocławiu dwa pierwsze etapy
są prowadzone jednego dnia, co sprawia, że komisja może lepiej poznać
kandydata. W końcu wyczekiwanie
na wyniki. Moment, kiedy siedzisz na
auli wypełnionej studentami, rodzinami i znajomymi i usłyszysz swoje imię,
na zawsze zostanie w twojej głowie.
Jednak nie wszyscy je usłyszą. Niektórzy ludzie przez całe życie próbują
się dostać do tej akademii. Sama mam
znajomych na roku, którzy zdawali po
cztery, pięć razy z rzędu i w końcu im
się udało. Zaś niektórzy nadal czekają
na swój czas i przyjeżdżają co roku
na egzaminy. Zdeterminowanych jest
wielu. W końcu to nasza szkoła marzeń, a marzenia trzeba spełniać.
Nina Janiak

Fot.Archiwum prywatne

Nina Janiak
rybniczanka, studentka II roku na Wydziale Lalkarskim Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, filii we Wrocławiu.
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zanęta

Rybnik

w cieniu wielkiej płyty
PAMIĘTASZ CZASY PRL, KIEDY SZCZYTEM MARZEŃ BYŁ
TELEWIZOR, MEBLE I MAŁY FIAT? A MOŻE JESTEŚ ZBYT MŁODY
ABY JE ZNAĆ CZY PAMIĘTAĆ? A WIDOK PUSTYCH PÓŁEK,
DŁUGICH KOLEJEK W SKLEPACH CZY DZIECI BAWIĄCYCH SIĘ
NA TRZEPAKACH NIC CI NIE MÓWIĄ?

D

Dzięki tej wystawie odbędziesz
fascynującą fotograficzną podróż
w przeszłość, jednocześnie odnajdując odpowiedź na pytanie, jak wyglądało życie Rybnika w cieniu „wielkiej
płyty“ Czasy PRL w dalszym ciągu
wywołują spore zainteresowanie i
emocje. Polska była wtedy krajem
wielu paradoksów. Z jednej strony
powojennej odbudowie kraju
towarzyszył ogromny entuzjazm,
z drugiej – nie sposób było uciec
od intensywnej partyjnej propagandy. PZPR starała się mieć wpływ na
wszystkie dziedziny życia i wszystkich obywateli, nie wyłączając takich
działań, jak: inwigilacja, prześladowania, represje, więzienie. Jedną
z cech ówczesnej polityczno-społecznej rzeczywistości było wprowadze-

28

nie przez władze nowej obrzędowości
z imprezami o charakterze ideologicznym. Najbardziej rozponawalne
z nich to obchody 1 Maja, corocznie
organizowane z wielkim rozmachem.
Mieszkańcy Rybnika codziennie
ponosili skutki ograniczeń wynikających z niewydolności upaństwowionego przemysłu. To, co z dzisiejszej
perspektywy wydaje się zabawne lub
nieprawdopodobne, w tamtym czasie
nie zawsze budziło śmiech, a często lęk
i bezradność. Puste półki w sklepach,
długie kolejki po mięso czy kawę, towary na kartki, fatalna jakość produktów, problemy z wyjazdem za granicę,
cenzura – to tylko niektóre z zagadnień
opisujących codzienną rzeczywistość
tamtego okresu.
(matmuz)

LITERATURA spotkanie/warsztat
3.10 sobota

8.10 czwartek

Spotkanie autorskie z Marcinem Kydryńskim. Spotkanie autorskie w ramach Rybnickich Dni
Literatury. PiMBP, g. 18:00, wstęp wolny.
Spotkanie z książeczką. Zajęcia czytelniczo-animacyjne z elementami biblioterapii dla
najmłodszych czytelników (wiek 0-3) wraz z rodzicami. Obowiązują zapisy.
Filia nr 4 PiMBP, g. 10:30, wstęp wolny.
Spotkanie autorskie z Joanną Szczepkowską. Spotkanie autorskie w ramach Rybnickich Dni
Literatury. PiMBP, g. 18:00, wstęp wolny.

9.10 piątek

Silnik Poezji plenerowo i studyjnie. Performance „Dystans poety” w wykonaniu poetów na łące
w Czernicy przy ul. Starej 9 A. Spotkanie poetyckie w Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach.
Gościem wieczoru będzie: Urszula Małgorzata Benka, poetka i prozaiczka z Wrocławia.
Zapraszamy do wspólnego czytania poezji, wystąpią także lokalni twórcy, m.in. ze środowiska
„Wytrych”. Spotkanie prowadzą: Mariola Rodzik-Ziemiańska i Marian Lech Bednarek.
DKB, g. 17:00, wstęp wolny.

10.10 sobota

Od deski do deski. Zajęcia czytelnicze dla dzieci w wieku 3-5 prowadzone przez Fundację Nido.
PiMBP, g. 11:00, wstęp wolny.

16.10 piątek

Spotkanie z nominowanymi do GNL „Juliusz” PiMBP, g. 17:00, wstęp wolny.
Spotkanie autorskie z Agatą Passent. PiMBP, g. 19:00, wstęp wolny.

21.10 środa

DKK: „ Mężczyzna na dnie” Iva Procházková. PiMPB, g. 17:00, wstęp wolny.

24.10 sobota

Czytanie na dywanie. Zajęcia czytelnicze dla dzieci w wieku 0-2 prowadzone przez Fundację Nido.
PiMPB, g. 11:00, wstęp wolny.

SZTUKA wystawa/wernisaż
„Rybnik w cieniu wielkiej płyty”. Wystawa fotograficzna ze zbiorów Muzeum im. o. Emila
Drobnego w Rybniku. MUZEUM, wstęp wolny.
1.10 czwartek

Między Nami Fotografami „Wizje”. Wystawa uczestników warsztatów fotograficznych.
Wystawa potrwa do 22.10. DKC, wstęp wolny.
„Abstrakcje”. Wystawa malarstwa Brygidy Przybyły. Wystawa potrwa do 22.10.
DKC, wstęp wolny.
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25.10 niedziela

„Portret kobiecy”. Wystawa obrazów olejnych Henryka Jeszka, członka Grupy Malarskiej
„Pasja” prezentująca prace przedstawiające kobiety z bliższego i dalszego otoczenia artysty.
Wystawa potrwa do 14.11. halo!Rybnik, wstęp wolny.

27.10 wtorek

Różnorodność. Wernisaż wystawy fotografii uczestników Sympatycznego Klubu
Fotograficznego oraz Klubu Fotograficznego „Fotobalans”.
ICK, g. 18:00, wstęp wolny.

30.10 piątek

FOTO-PEIN 13. - Międzynarodowy Konkurs Fotografii Przemysłowej i Industrialnej wernisaż wystawy pokonkursowej, wręczenie nagród uczestnikom.
DKC, g. 18:00, wstęp wolny.

MUZYKA koncert/impreza
1.10 czwartek

Święto Muzyki. Zajęcia rękodzielnicze z cyklu „Kopalnia Fantazji”. Dla dzieci w wieku 5-12 lat
(młodsi z opiekunami). ICK, g. 16:00, bilety: 5 zł.

4.10 niedziela

Granie na deptaku: Dream Light. Rybnicki zespół wznawia trasę koncertową promującą
debiutancki album „Druga strona”. Rybnicki Deptak, g. 16:30, wstęp wolny.

11.10 niedziela

Koncert Mirosława Jędrowskiego. ICK, g. 18:00, bilety: 30 zł/normalny, 25 zł/ulgowy.

29.10 czwartek

Zaduszki muzyczne. Koncerty zespołów Fuzja i Jinx akustycznie. DKB, g. 19:00, bilety: 15 zł

SCENA spektakl/taniec/kabaret
4.10 niedziela

Teatralny Poranek Najnaja. „O jeżu Jerzyku, co nie mógł zasnąć” Teatr Gry i Ludzie. Spektakl
interaktywny dla najnajmłodszych. DKC, g. 11:00, bilety: 10 zł.
„Chachary”. Spektakl Teatru SAFO na podstawie książki Józefa Musioła w ramach Rybnickich Dni
Literatury. TZR, g. 18:00, bilety: 10 zł.

11.10 niedziela

Poligon kabaretowy. Kabaret Kałasznikof, Kabaret Chyba, Antoni Gorgoń Gruchała, Kabaret FifaRafa, kombo słowno-muzyczne Matełko-Królikowski. DKC, g. 18:00, bilety: 30 zł.

17.10 sobota

Teatr Polska: „Jo był ukradziony”. Spektakl Teatru SAFO. Fenomenalny spektakl poruszający
tematykę Tragedii Górnośląskiej. Dla widzów od 16 lat. Po spektaklu spotkanie z twórcami.
DKC, g. 17:00, bilety: 15 zł.

18.10 niedziela

Niedziela z dzieckiem – spektakl teatralny. ICK, g. 17:00, bilety: 5 zł/dziecko, 10 zł/dorosły.

22.10 czwartek

„Pomoc Domowa”. Spektakl w wykonaniu Teatru Zagłębia. DKB, g. 19:00, bilety: 60 zł/normalny,
50 zł/ulgowy.

24.10 sobota

„Plotka”. Wyjazd na spektakl do Teatru Miejskiego w Gliwicach. Miejsca w IV i V rzędzie.
ICK, g. 17:30, bilety: 75 zł/ulgowy, 77 zł/normalny.

25.10 niedziela

Spotkanie z podróżnikiem Graczkiem na żywo. Wirtualna Wieczorynka z programu Kultura w Sieci.
Podróżnik Graczek z Teatru Lalek Marka Żyły zaprasza do studia filmowego, w którym poznacie
bohaterów jego przygód i na własne oczy zobaczycie jak doszło do wielu zdarzeń.
DKB, g. 16:00, 17:00, bilety: 10 zł.

FILM premiery/dkf-y/przeglądy
16.10 piątek

Plejada Fajnych Filmów. DKC, g. 19:00, wstęp wolny.
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WARSZTATY, SPOTKANIA
3.10 sobota

Rozwiązać konflikt przez mediację. Spotkanie z prawnikami, doradcami obywatelskimi
i mediatorami ze Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”.
halo!Rybnik, g. 12:00, wstęp wolny.

5.10 poniedziałek

„Drogi i bezdroża współczesnej architektury”. Jacek Kamiński poprowadzi dyskusję
dotyczącą aktualnych trendów dotyczących tworzenia przestrzeni architektonicznej.
halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.

6.10 wtorek

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku. Tomasz Kobielski „Górskie wyprawy z Adventure24.pl”.
Klubokawiarnia Żółty Młynek, g. 19:00, 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. halo! Rybnik, g. 14:00, wstęp wolny.

10.10 sobota

Jarmark staroci i rękodzieła. Impreza wystawienniczo-handlowa dla kolekcjonerów,
miłośników przedmiotów sztuki i dawnych wyrobów użytkowych oraz wytwórców rękodzieła.
Rybnicki Deptak, g. 7:00, wstęp wolny.
13.10 wtorek

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku. Michał Pawełczyk „Rowerowy trawers Andów - La
sonrisa de Sudamérica”. Klubokawiarnia Żółty Młynek, g. 19:00, wstęp wolny.

14.10 środa

„Śniąc miasto” wykład doktora Jacka Kurka. PiMPB, g. 17:00, wstęp wolny.

15.10 czwarek

Międzynarodowy Dzień Mediacji. Spotkanie z mediatorami ze Stowarzyszenia na Rzecz
Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, którzy przedstawią formy rozwiązywania konfliktów
bez konieczności zakładania sprawy sądowej. halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.

18.10 niedziela

Piknik Rodzinny - Budżet Obywatelski. Spektakl “Koziołek Matołek i jego przygody oraz
animacje dla dzieci, warsztaty, stragany. Park Osiedlowy w okolicy DKB, g. 15:00,
wstęp wolny.

podbierak

20.10 wtorek

Europejski Dzień Seniora. Panel dyskusyjny poświęcony aktywności seniorów prowadzony
przez Centrum Doradztwa Strategicznego (Rybnicki Telefon Zaufania), szybki kurs nordic
walking i joga śmiechu dla seniorów. halo!Rybnik, g. 15:00, wstęp wolny.
Podróże w nieznane w Żółtym Młynku. Marcin Gabruk „Świat Mentawajów - podróż do
szamańskiej Umy”. Klubokawiarnia Żółty Młynek, g. 19:00, wstęp wolny.
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21.10 środa

Makrama na słoiku. Warsztaty dla dorosłych i młodzieży podczas których uczestnicy
wykonają prostą i piękną dekorację ze sznurka na słoiku. Na warsztaty należy przynieść
własny słoik. Zapisy do 14.10. ICK, g. 17:30, cena: 35 zł/os.

22.10 czwartek

Ślōnski Sztwortek. Spotkanie organizowane przez Demokratyczną Unię Regionalistów
Śląskich. Gościem będzie Gabriela Kańtor, autorka książki „Ôd ślōnskigo Kopciuszka do pani
na Kopicach”. halo! Rybnik, g. 16:30, wstęp wolny.

Realizacja wydarzeń zależna od aktualnej sytuacji epidemiologicznej

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.
Rozwiązać konflikt przez mediację. Spotkanie z prawnikami, doradcami obywatelskimi
i mediatorami ze Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”.
halo! Rybnik, g. 12:00, wstęp wolny.

24.10 sobota

Światowy Dzień Origami. Warsztaty tworzenia papierowych elementów prowadzone przez
Risaki Muneoke z ICHIGO, Japońskiego Centrum Kultury i Biznesu.
halo! Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.
Warsztaty Mistrzowskie „Improwizacje”. Warsztaty teatralne dla pedagogów, nauczycieli,
instruktorów. Obowiązują zapisy. DKC, g. 9:00, wstęp wolny.
Światowy Dzień Origami. Warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku 7-10 lat.
halo! Rybnik g. 15:00, wstęp wolny.

25.10 niedziela

Niedziela z grami planszowymi. Spotkanie miłośników gier stolikowych, karcianych i innych
logicznych. halo! Rybnik, g. 15:00, wstęp wolny.

26.10 poniedziałek

Wokół nieidealnych rodzin. Spotkanie z Joanną Jagiełło. Filia nr 8 PiMBP g. 9:00 oraz PiMBP
g. 11:00, wstęp wolny.

27.10 wtorek

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku. Aśka „Wyspy Owcze - czyli jak wpaść na owcę we
mgle i przeżyć”. Klubokawiarnia Żółty Młynek, g. 19:00, wstęp wolny.

30.10 piątek

Noc Nietoperzy – animacje dla dzieci. ICK, g. 17:00, bilety: 5 zł/dziecko.

31.10 sobota

Rozwiązać konflikt przez mediację. Spotkanie z prawnikami, doradcami obywatelskimi
i mediatorami ze Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”.
halo! Rybnik, g. 12:00, wstęp wolny.

#KULTURAWSIECI
1.10 czwartek

TERAZ MUZYKA w Sieci. Koncert zespołu M2R1. FB DKB.

10.10

LOLEK. Spektakl papierowy Teatru na Byfyju. FB i YT DKC, g.18:00.

Realizacja wydarzeń zależna od aktualnej sytuacji epidemiologicznej

33

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

premiera online: 10|10|2020 | 18:00
Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Kultura - Interwencje 2020
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