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3 PYTANIA

O KULTURĘ

Fot.Materiały prasowe

Trzy pytania o plany, nadzieje i obawy do Cezarego
Biesiadeckiego – nowego dyrektora Domu Kultury

C

w Rybniku-Boguszowicach.

Co nowego czeka nas wraz z rozpoczęciem kadencji przez nowego
dyrektora?
Kiedy pierwszy raz wszedłem na stronę Boguszowickiego Domu Kultury,
moją uwagę przykuło hasło „Miejsce
pełne mocy i dobrej kultury”. Bardzo
mi się ono spodobało. Po dokonaniu
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wnikliwej analizy działalności Domu
Kultury w Rybniku-Boguszowicach
utwierdziłem się w przekonaniu, że
to miejsce jest właśnie takie – pełne
mocy i dobrej kultury. Uważam, że
działalność Domu Kultury w Boguszowicach nie wymaga natychmiastowych i rewolucyjnych zmian

programowych. Wiele rozpoczętych
i kontynuowanych zajęć stałych i
cyklicznych cieszy się zainteresowaniem wśród mieszkańców dzielnicy
i Rybnika. Jest to bogactwo, którego
nie mogę zaprzepaścić ani ignorować.
Moje pierwsze kroki będą polegały
na wzbogaceniu dotychczas realizowanych przedsięwzięć i przesunięciu
pewnych akcentów na inne aspekty
realizowanych imprez i zajęć. Biorąc
pod uwagę różne grupy potencjalnych
odbiorców i ich oczekiwania, chcę rozpocząć wprowadzenie także nowych
działań, o bardziej twórczym i nowatorskim charakterze. Planuję je oprzeć
nie tylko na swoich pomysłach, ale
również na pomysłach i kreatywności
zespołu Domu Kultury. Z racji mojego
doświadczenia muzycznego chcę
poszerzyć ofertę zajęć muzycznych o
takie, jak np. nauka gry na pianinie
czy zajęcia taneczne również dla dorosłych. Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach od wielu lat jest Domem
Teatru, w którym działa bardzo aktywna grupa artystów. Na pewno będę
chciał kontynuować tę działalność, ale
chcę ją wzmocnić akcentami muzycznymi. Wiem, że wśród mieszkańców
dzielnicy jest duże zainteresowanie
imprezami muzycznymi opartymi
na muzyce musicalowej, operetkowej
czy filmowej, dlatego będę cyklicznie
organizować takie koncerty. Chcę, aby
tradycją stały się również koncerty
sylwestrowe, a wraz z początkiem
nowego roku – koncerty noworoczne.
W grudniu oczywiście nie zabraknie
kolęd. Mam nadzieję, że nie tylko
w wykonaniu artystów, ale również
przede wszystkim uczestników na-

szych zajęć. Chcę, aby nasi widzowie
nie byli tylko biernymi odbiorcami,
ale stali się twórcami i współtworzyli
z nami sztukę.
Jaki kierunek obierze Dom Kultury
– globalny czy lokalny?
Oczywiście globalny, ale trzeba
mierzyć siły na zamiary. Na początku
wzmocnię działalność Domu Kultury
wśród lokalnej społeczności. Moją
wizję dalszej działalności Domu Kultury muszę dostosować do aktualnych potrzeb środowiska, potencjału
pracowników i trendów kulturowych
i społecznych. Chcę dotrzeć do jak
najszerszej grupy odbiorców, pielęgnować i upowszechniać tożsamość
lokalną i śląską oraz szybko reagować
na zmiany trendów i potrzeb kulturalnych dzielnicy i Rybnika. Mam
nadzieję, że Dom Kultury w Boguszowicach stanie się wiodącym i aktywnym uczestnikiem życia społecznego
dzielnicy i miasta. Będzie inicjatorem
partnerskiej współpracy i nowych
inicjatyw. W tym celu wykorzystam
zasoby i bogactwo mieszkańców dzielnicy, m. in. chcę promować lokalnych
artystów, twórców, liderów, pasjonatów oraz ludzi niezwykłych. Dlatego
na początku obieramy kierunek lokalny, choć marzy mi się Festiwal Kolęd
i Pastorałek o zasięgu ogólnopolskim,
ale to za rok.
Największe obawy i nadzieje związane z Domem Kultury?
Największe obawy to obecna sytuacja
związana z Covid-19, która zmusza
nie tylko instytucje kultury, ale także
wiele gałęzi przemysłu do przeniesie-
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nia swojej działalności do sieci. Nic
nie zastąpi obcowania ze sztuką na
żywo, ale w sytuacji kiedy instytucje
kultury są niedostępne, jest to jedyny
kontakt z odbiorcą. Niestety, cała
działalność artystyczna instytucji
kultury została zawieszona. Ucierpieli nie tylko artyści, ale także cała
branża zajmująca się organizacją imprez. Począwszy od agencji artystycznych, poprzez akustyków, oświetleniowców, kończąc na garderobianych,

szewcach, krawcach, którzy aktywnie
uczestniczą w tworzeniu kultury,
a efekt ich pracy widzimy dopiero
na scenie. Mam nadzieję, że jesienią
uda się nam powrócić do normalności. Wierzę, że Dom Kultury
w Rybniku-Boguszowicach znów
stanie się „Miejscem pełnym mocy
i dobrej kultury”.
Rozmawiała
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk

Cezary Biesiadecki mieszka od maja
bieżącego roku w Rybniku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Języków
Obcych w Katowicach oraz Akademii Muzycznej w Katowicach. W 2006 roku rozpoczął pracę jako etatowy solista w Operze
Śląskiej w Bytomiu, w której pracuje do dziś.
Zajmował się koordynacją wielu projektów
artystycznych oraz organizacją koncertów
i eventów, a w ubiegłym roku ukończył kurs
księgowości. Za swoją działalność artystyczną i osiągnięcia kulturalne był wielokrotnie nagradzany.
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Co przyniesie
jesień
Vito Bambino
„Poczekalnia”

Premierę pierwszego solowego albumu lidera „Bitaminy” zaplanowano
na 29 września 2020 r. Promujący
go singiel „Bunkrów nie ma” jest już
dostępny. Zobaczcie teledysk! Vito
o swoim singlu i albumie w wywiadzie dla noizz.pl: Album jest totalnie
wymieszany, ale traktuję ten singiel
jak autobus, którym bezpiecznie odwiozę słuchaczy do samolotu i polecę
z nimi w dalszą podróż. Mam nadzieję, że czeka nas dużo muzycznych
zaskoczeń na tym albumie. Singiel
idealnie wpasował się w czas pandemicznych wakacji.

Fisz Emade
Tworzywo
„Ballady
i protesty”

Na płytę Tworzywa przyjdzie nam
poczekać do jesieni... 2021 roku.
W czerwcu pojawił się singiel „Nie
za miłe wiadomości”, do którego
nakręcono teledysk w pobliżu miasta
Akra w Ghanie. To w tamtym rejonie
znajduje się ogromne wysypisko –
8

41 milionów ton śmieci. Fisz o tekście
singla: Tekst może mieć także uniwersalny charakter. „Luksusowi panowie”
to osoby kierujące losami planety
Ziemi, które są jednocześnie oderwane od rzeczywistości i prawdziwych
problemów dzisiejszego świata. Takie
to dziwne czasy, że kłamcy i cwaniacy wydają moralne wyroki, że od
hipokrytów zależy nasz los. To będzie
mocna, zaangażowana płyta. Czekam
z niecierpliwością!

Krzysztof
Zalewski

Nie znamy jeszcze tytułu nowego
albumu. Co wiemy na pewno? Płyta
ukaże się 18 września 2020 roku, promują ją dwa single „Tylko nocą”
i „Annuszka”. Drugi teledysk wyreżyserowany został przez Monikę Brodkę
i Przemka Dzienisa. Krzysztof Zalewski o utworze „Annuszka”: Piosenka
jest próbą odpowiedzi na pytanie –
o czym bym myślał, wiedząc, że zostało mi pięć minut życia. Jak poradzić
sobie ze świadomością nieuchronności
śmierci. (...) Tekst jest też o tym, że
mamy skłonność do upiększania wspomnień. Takie połączenie „In My Time
Of Dying” Led Zeppelin i „Filandii”
Świetlików.

wrześniowe

koncerty
3 września / Nosowska
Dziedziniec Fortów Kleparz / Kraków

4 i 5 września / Rap Stacja Wolsztyn Festiwal
2020 / Wolsztyn. Podczas festiwalu wystąpią
m.in. PRO8L3M, Kali, Sarius, Paluch, O.S.T.R.
15 września / Artur Rojek
Teatr Ziemi Rybnickiej
16 i 17 września / Dawid Podsiadło
Teatr Ziemi Rybnickiej
24-27 września / Juwenalia Krakowskie
26 września / Maria Peszek i Trebunie Tutki
Klub Stodoła / Warszawa
26 września / MEUTE
Klub Studio / Kraków
26 września / Paulina Przybysz
Klub Alchemia / Kraków
27 września / Król
P23 / Katowice
Przygotowała Marlena Kolarczyk
9

łowisko

Weź i poczytaj

G

sobie

Główny bohater książki Audur
Avy Ólafsdóttir „Blizna” to Jonas
Ebeneser, tuż przed pięćdziesiątką,
czuje się nieszczęśliwy i samotny.
Porzuca go żona. Matka – z ograniczoną świadomością – przebywa w domu starców. Tytułowa
blizna to dla Jonasa zarówno psychiczna i fizyczna ułomność zbliżająca go do samobójstwa. Chce,
aby przynajmniej jego śmierć nie
była zaskoczeniem, planuje ją,
aby nie sprawić nikomu kłopotu.
Wybiera się w podróż, w którą zabiera wiertarkę, za pomocą której
zamierza przymocować do sufitu hak…Autorka podzieliła książkę na dwie części: ciało i blizna.
Głównego bohatera poznajemy
przede wszystkim dzięki jego wewnętrznym przemyśleniom oraz
notatkom z młodości. Dzięki retrospekcjom poznajemy przeszłość
Jonasa. Książka pełna ukrytych
znaczeń i symboli. Daje okazję do
przemyśleń i refleksji. Tropi ślady
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w psychice, nie oszczędza ciała
i duszy. Język daleki jest od egzaltacji, słowa nie wzruszają, ale
wprawiają czytelnika w ruch przemyśleń i bogatych interpretacji.
Minimalistyczna perełka – melancholijna, mroczna, trudna, gęsta…

F

Film na podstawie książki Alice
Walker „Kolor purpury” widziałam kilka lat temu, wrażenie było
ogromne, stąd decyzja o przeczytaniu książki. Georgia, lata trzydzieste. Celia to uboga Afroamerykanka, snuje opowieść poprzez
serię listów skierowanych do Boga
i siostry. W dzieciństwie była ofiarą przemocy ojca, później męża.
Postanawia go opuścić i rozpocząć
nowe życie. Niby prosta fabuła, ale
ciekawe jest jej przedstawienie.
Forma listów sprawia, że bohaterka otwiera się przed czytelnikiem,
tworzy jakby intymny związek.
Mimo iż większość listów kieruje do Boga, nie są one delikatne
i „wygładzone”, brak tu uniżoności
czy uległości „właściwej” relacji
Bóg – człowiek. Autorka przedstawia problem Afroamerykanów,
którzy nie umieli znaleźć dla siebie miejsca w Ameryce początku
XX wieku. Porusza problem prześladowania ze względu na rasę
i przede wszystkim ze względu
na płeć. Na uwagę zasługuje również prymitywny język, od razu
wchodzimy w świat analfabetki
Celii, jej sposób pisania odzwierciedla wiejskie pochodzenie i brak
konkretnego wykształcenia. Choć
na początku chciałoby się wziąć

czerwony długopis i poprawiać
błędy: „menszczysn”, „wogle”
itp., po paru stronach przestaje to przeszkadzać. Dużą zaletą
książki jest również to, że trudno
przewidzieć, co się jeszcze wydarzy, a forma listów sprawia, że
czujemy się, jakbyśmy czytając
przeżywali to, co bohaterowie.
Małgorzata Budnik-Janoszka
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Człowiek | Natura | FORMA
Anna Burek
model – Alexey Torgunakov
interpretacja – Olga Nowak
Współczesność otaczająca człowieka doczesnego od zawsze
wykazywała tendencja do odcinania go od jego pierwotnego naturalnego środowiska.
Pomimo niekończących się prób utrzymania harmonii pomiędzy
przyrodą, a światem technologii, nierzadko uzyskane efekty okazują się niedostateczne – a nawet nieodwracalne – w ogólnym
kontekście Natury. Konsekwencje podjętych działań, po odciśnięciu piętna na otoczeniu, zaczynają stopniowo zwracać się
przeciwko swoim Twórcom.
Desperackie próby ulepszenia organicznych FORM ludzkich wydają się egoistyczne na tle tego, co bezmyślnie i nieustannie jest
poświęcane i niszczone.
Ostatecznie nasze nieidealne FORMY ukryte za pozornie bezpieczną otoczką technologii dzisiejszego świata, są tworami
NATURY – i do niej właśnie, bez żadnego wyjątku – powrócą…
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HOYM
INDUSTRY FEST

HOYM Industry FEST odbędzie się po raz czwarty.
Samo to jest niemałym osiągnięciem dla tak
niszowego festiwalu, który zrodził się z
zaangażowania grupy pasjonatów. Obecnie
festiwal organizowany jest przez Industrialne
Centrum Kultury, niezmiennie na terenie
Zabytkowej Kopalni „Ignacy”. O ile wirus nie
pokrzyżuje planów, to już 12 września będziemy
mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu.

H

HOYM Industry FEST zwany jest
„festiwalem sztuk industrialnych”
i w założeniu ma prezentować różne
dziedziny artystycznej działalności
człowieka, które spajane są przez
szeroko rozumiany „industrial”.
Jak zwykle będzie można posłuchać
muzyki na żywo, obejrzeć wystawy,
zagrać na zabytkowym sprzęcie
komputerowym oraz wysłuchać
wykładów oraz wywiadów z zaproszonymi gośćmi. Pojawią się również
warsztaty dla najmłodszych oraz
strefa gastronomiczna.
Muzycznie będzie bardzo różnorodnie. Uczestnicy koncertów przekonają się, w jak różnych kierunkach
może rozwijać się muzyka industrialna oraz elektroniczna. Tradycyjnie
już nie zabraknie wykonawcy z Rybnika. Kto zaprezentuje się na scenie?
Oto lista:
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Whalesong (industrial /
no wave/ experimental
– Tarnowskie Góry)
Polska grupa wymykająca się wszelkim możliwym szufladkom muzycznym – atakująca ciężarem brzmienia,
transowością i przytłaczającymi,
trwającymi nieraz kilkanaście minut
kompozycjami. Grupa korzysta
z szerokiego instrumentarium –
wśród nich są m.in. gong, cymbały,
dzwony rurowe, a także przedmioty
natury przemysłowej – kawałki blach
czy piły tarczowe. Zespół obecnie
promuje swój najnowszy dwupłytowy album „Radiance of a Thousand
Suns”, nagrany we współpracy
z Thorem Harrisem (Swans, Wrekmeister Harmonies), Wacławem
Kiełtyką (Decapitated, Machine
Head), Aleksandrem Papierzem
(Sigihl) i wibrafonistą Tomaszem

Whalesong
Fot.Materiały prasowe

Heriszem. Ich muzyka może spodobać się fanom Swans, Einstürzende
Neubauten, Glenn Branca, Neurosis
i Dead Can Dance.

Jesus Chrysler Suicide
(industrial rock / metal /
punk – Rzeszów)
Grupa powstała w 1991 roku
z inicjatywy wokalisty, autora tekstów i kompozytora Tomasza „Szamota” Rzeszutka. Połączenie industrial rocka, punka, metalu, grunge
i psychodelii oraz duża dawka surrealizmu i czarnego humoru w tekstach
to charakterystyczne cechy twórczo-

ści Jesus Chrysler Suicide. Jednym
z największych atutów tego zespołu
są koncerty, naładowane dużą dawką
energii płynącej ze sceny. JCS zagrał
na wielu festiwalach, m.in.: Jarocin,
Odjazdy, Castle Party, Polnishe Independent Festival w Berlinie, czy Teuto
Karpaten Beat w Bielefeld. Dzielił też
scenę z takimi formacjami, jak Life
Of Agony, Pro Pain i VoiVod na ich
koncertach w Polsce. Zespół zarejestrował 7 płyt. Wśród nich nagraną
w 1995 roku, najbardziej uznaną
przez fanów i media – „Schizovirus
0”, która w podsumowaniu miesięcznika „Tylko Rock” znalazła się na
liście stu najlepszych płyt lat 90.
Na początek 2021 roku zaplanowane
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Jesus Chrysler Suicide
Fot.Materiały prasowe

jest wydanie ósmego albumu JCS
„Rex Publica Lunatica”, a pierwszym
singlem, który zapowiada tą płytę,
jest utwór „Taste Of Heaven”.
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niebezpieczeństwo, ale każdy kolejny
dźwięk każe nam spróbować poczuć
to jeszcze mocniej. To jest właśnie
Dynasonic. Intensywność poprzez
prostotę i intuicyjność przekazu.

Dynasonic (dubwave
– Szczecin / Gorzów /
Wrocław)

Cassetter (synthwave
– Warszawa)

W maju 2020 roku ukazał się w wytwórni Instant Classic nowy materiał
dynasonic#2. Po świetnie odebranym
debiucie szczecińsko-gorzowskie trio
Rychlicki-Sołtysik-Rosiński powraca
z drugą odsłoną muzyki „dubwave”.
Sięgają do źródeł gatunku, by wydobyć puls i harmonie, które w żelaznym uścisku repetywności łączą
z tym, co eksperymentalne i świeże.
„Dwójka” to podróż na własną rękę.
Skręt w gęstwinę, która przytłacza
bliskością wrażeń i porusza pierwotne zmysły. Powietrze tętni tutaj
tajemnicą i wprowadza w trans,
odurza i prowadzi w stronę niskich
tonów. Wiemy dobrze, że oznacza to

Producent muzyki synthwave rozpoczął swój projekt w 2018 roku,
a w maju 2019 ukazał się jego debiutancki longplay, „The Fugitive”,
który znalazł się na liście 15 najlepszych albumów gatunku w 2019
według znanego w światku opiniotwórcy – Iron Skulleta. Cassetter
tworzy muzykę w klimacie cyberpunk, inspirując się też nowoczesnym
brzmieniem i gatunkami jak trance,
G-house, czy electro clash. Stawia na
mocne brzmienie, łącząc melodyjność z wyrazistą perkusją i basem.
Jego kawałki pojawiły się na największych kanałach YT poświęconych muzyce synthwave, takich jak

NewRetroWave i ThePrimeThanatos.
W 2019 roku dołączył do amerykańskiego labelu FiXT Neon, w skład
którego wchodzą tacy gracze, jak
Mega Drive, Scandroid, czy PYLOT.
W lipcu tego roku ukazał się jego
drugi longplay, „Entropy”.

Morte (piano /
retrowave – Rybnik)
Pianista i producent muzyczny z Rybnika. Występował w całej Polsce oraz
za granicą, m.in. w zespołach Rahima
(założyciel zespołów Paktofonika,
Pokahontaz), Jana Niezbendnego
(półfinalista Must Be The Music)
czy z grupą Carrantuohill.
Aktualnie skupia się na kompono-

waniu ścieżek dźwiękowych do gier
komputerowych i mobilnych.

Poza tym w programie:
- Fundacja „Dawne komputery
i gry” pojawi się ze swoim sprzętem.
Czeka nas zatem solidna dawka retro
grania! Ukontentowani zostaną miłośnicy Atari, Commodore, Amiga,
starych konsol i PC-tów.
- Strawę dla oka zapewni wystawa
„Nieodwracalne” Grupy Fotograficznej „Karbon”. Celem projektu
jest przede wszystkim dokumentacja
zdjęciowa niepowtarzalnego, lecz
bezpowrotnie zmieniającego się krajobrazu Górnego Śląska: hałd, osiedli

Dynasonic
Fot. Domino Onthewire
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robotniczych, likwidowanych zakładów przemysłowych, niszczejących
obiektów zabytkowych – to priorytetowe tematy dorobku fotograficznego
Grupy „Karbon”.
Wystawa jest sfinansowana w ramach
projektu „Centrum Społecznościowe
w Nikiszowcu – etap”, realizowanego przez Stowarzyszenie Fabryka
Inicjatyw Lokalnych w partnerstwie
z Miastem Katowice, współfinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
- Wystawa wykonanych z metalu
rzeźb Czesława Podleśnego.
- Spotkanie literackie z Anną Marią
Wybraniec, urodzoną w Katowicach
pisarką. Anna Maria pisze opowiadania w nurcie literatury grozy. Inspirują ją między innymi opuszczone
miejsca – industrialne, ale nie tylko...
W lipcu 2020 ukazała się najnowsza
publikacja książka zatytułowana
„Niebo, ptaki i robaki” (Wydawnictwo „Phantom Books”). Spotkanie
poprowadzi Joanna Stebel, prowadząca w internecie projekt Sassy Silesian.
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- Wykład Pawła Krupińskiego, pomysłodawcy i twórcy projektu Obozy
Śmierci – Death Camps Memorial
Site pod tytułem „Gigantyczne
pieniądze w cieniu śmierci”. Autor
przybliży temat koncernów przemysłowych, które w trakcie II wojny
światowej zbiły fortuny na ludzkiej
tragedii, dla zarobku wykorzystując
niewolniczą pracę więźniów obozów
koncentracyjnych, w tym obozów
pracy przymusowej znajdujących
się między innymi na Śląsku. Jeżeli
chcecie dowiedzieć się, które z istniejących obecnie przedsiębiorstw brały
udział w tym procederze w czasie
wojny – zapraszamy do wysłuchania
wykładu.
Godzinowy harmonogram wydarzeń oraz informacje dotycząca
obostrzeń związanych z Covid-19
pojawią się dwa tygodnie przed
festiwalem. Polecamy śledzić profil
festiwalu na portalu facebook oraz
czytać lokalne media.
Andrzej Kieś

Dynasonic
Fot. Domino Onthewire

Whalesong
Fot.Materiały prasowe
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rybie oko

Jedzenie
jest piękne
Nie da się ukryć, że dla większości z nas jedzenie
odgrywa dosyć istotną rolę. Jedzenie jest nie tylko
jedną z fundamentalnych potrzeb żywych organizmów.
Ludzie zjadali, zjadają i będą zjadać, bo takie jest
prawo natury…

K

Każdy z nas ma swoje indywidualne
upodobania, smakowe grzeszki
i pocieszacze, bo nic tak nie poprawia
nastroju, jak ukochane jedzenie w
ulubionej knajpce… Dla mnie jedzenie to pasja. Pasja obcowania, tworzenia i degustowania… Rozkoszowania
się smakami, które przenikają się
wzajemnie, tworząc cudowny balsam
na potyczki dnia codziennego…
Bardzo istotną rolę w rozkoszowaniu
się jedzeniem odgrywa dla mnie
sam proces tworzenia dania…
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Składniki najwyższej jakości,
najlepiej z przydomowego ogródka,
cudowne przyprawy, których każdy
z nas w domu ma mnóstwo, do tego
odrobina serca i zaczynamy kuchenne czary… Czas pandemii obudził
w nas pasję do gotowania, wielu
z nas zostało piekarzami, kucharzami, cukiernikami… Odkrywaliśmy
swoje możliwości kulinarne, jednocześnie z niecierpliwością czekając na ponowne otwarcie naszych
ulubionych restauracji i kawiarenek,
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gdzie mogliśmy przypomnieć sobie
ulubione smaki i armaty… Nic tak
dobrze nie smakowało mi, jak espresso w kawiarence na deptaku tuż po
jej ponownym otwarciu… Cudowny
aromat kawy, do tego ulubiony deser… Czyż może być przyjemniejszy
początek dnia?
Jedzenie jest piękne, odkrywcze,
sensualne… Nic tak nie poprawia
nam humoru, jak ono… Ale dla
mnie w jedzeniu istotna jest jeszcze
jedna sprawa… Często bywa tak, że
wyjeżdżając gdzieś, poza mapką pustostanów do fotografowania, przygotowuję sobie również mapkę smaków,

sugerując się opiniami internautów
i zdjęciami, bo przecież jedzenie
jest piękne… Wyruszam w podróż
pełną smaków… Niezależnie od
pory roku życzę Wam wszystkim
cudownych podróży pełnych wrażeń
i smaków, które będą Wam przypominały cudowne chwile… Dodatkowo restauratorom życzę, aby ich
menu oprócz smaków owocowało
również w piękne naturalne zdjęcia,
a nie sztuczne grafiki, bo nic tak nie
zachęca do smakowania, jak szczerość widziana własnymi oczami…
Smacznego!
Tekst i zdjęcia
Ania Papierok
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kawior

Pięć

nominacji do „Juliusza”
KapiTUła KOnKURsOwa nOminOwała 5 KsiążeK dO
FinałU gÓRnOśLąsKiej nagROdy LiTeRaCKiej „jULiUsz”.
zwyCiĘzCĘ pOznamy w paŹdzieRniKU.

G

Górnośląska Nagroda Literacka „Juliusz” przyznawana
jest za najlepszą biografię napisaną i wydaną w języku
polskim w roku ubiegłym. Laureatem corocznej nagrody może być tylko jedna książka, za którą podczas październikowych Rybnickich Dni Literatury wręczana jest
okolicznościowa statuetka oraz nagroda pieniężna w wysokości 50 000 zł.
Kapitułę Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”
tworzą w tym roku: Agata Passent, Małgorzata Szejnert,
Aleksander Kaczorowski, Zbigniew Kadłubek (przewodniczący) i Michał Nogaś. Sekretarzem jury jest Aleksandra Klich. Konkursowe jury wybrało 5 nominowanych
książek spośród 34 zakwalifi kowanych do konkursu.
Tytuł najlepszej biografii 2019 mają szansę uzyskać:
• Natalia Budzyńska „Dzieci nie płakały. Historia
mojego wuja Alfreda Trzebinskiego, lekarza SS”,
Czarne.
• Agnieszka Dauksza „Jaremianka. Biografia”, Znak.
• Magdalena Grochowska „W czasach szaleństwa.
Hertz. Fiłosofow. Stempowski. Moltke.” Z posłowiem Anny Wolff-Powęskiej, Agora.
• Wojciech Orliński „Człowiek, który wynalazł internet. Biografia Paula Barana”, Agora.
• Mirosław Wlekły „Gareth Jones. Człowiek, który
wiedział za dużo”, Znak.
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dOTyChCzasOwi LaUReaCi
gÓRnOśLąsKiej nagROdy LiTeRaCKiej
„jULiUsz”:
• 2016 – Małgorzata Czyńska „Kobro. Skok w przestrzeń”
• 2017 – Monika Muskała „Między Placem Bohaterów a
Rechnitz. Austriackie rozliczenia”
• 2018 – Robert Rybicki „Dar Meneli”
• 2019 – Aleksander Kaczorowski „Ota Pavel. Pod powierzchnią”
Szczegóły na: www.nagrodajuliusz.pl
(umrybnik)

Fot.Materiały prasowe
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narybek

Śląsk

bez tajemnic…

Odkąd sięgam pamięcią, Śląsk kojarzył mi się
z wypieranym przez system oświaty i odrzucanym
przez scentralizowaną władzę koszmarkiem, który
raz po raz trzeba było uciszać.

M

„Mów ładnie po polsku” – grzmiały
panie nauczycielki języka polskiego.
Ten jasny przekaz nie wymagał bycia
orłem semantyki czy pragmatyki
– używanie gwary śląskiej jest złe,
niepożądane, nieczyste. Co za tym
idzie, nie mogę sobie przypomnieć
jakichkolwiek sensownych i pozbawionych przekłamań form edukacji
regionalnej. W pierwszej klasie gimnazjum, na pierwszej lekcji języka
polskiego, otrzymaliśmy wprawdzie
listę lektur regionalnych, lecz…
żadnej z nich nawet nie tknęliśmy.
Z kolei na lekcjach historii jedynym
akcentem regionalnym były, oczy-
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wiście, powstania śląskie – szkoda
tylko, że przedstawione wyłącznie
z polskiego punktu widzenia. Zupełnie tak, jak gdyby obawiano się, że
omówienie perspektyw wszystkich
stron konfliktu mogło doprowadzić
do romantycznego zrywu znudzonych szkolną ławą piętnastolatków.
Nie obwiniam tutaj nauczycieli,
którzy musieli zrealizować narzucony im program. Żal kieruję w stronę
twórców programów nauczania.
Miałam jednak to szczęście, że
solenną edukację regionalną odebrałam w rodzinnym domu. Mój Tata

nigdy nie szczędził czasu ani wiedzy
na temat Śląska, zaś Babcie chętnie
dzieliły się swoimi przeżyciami
z dawnych lat i opowieściami rodzinnymi. Jako nastolatka, coraz częściej
zastanawiałam się, dlaczego żadne
z treści regionalnych – gwara, historia Śląska i jego dzieje – nie pojawiają
się na lekcjach? W drugiej klasie gimnazjum napisałam obszerny artykuł
o losach Śląska od najdawniejszych
znanych nam faktów – i tak rozpoczęłam przygodę z pisaniem na temat
zawiłości historii naszego regionu.
Z upływem lat, wizyty w bibliotece
i rozmowy ze starszyzną rozszerzyłam o bardziej empiryczne poznawanie historii. Oczywiście przyznaję,
że wślizgiwanie się na tereny rozbieranych kopalni czy zakradanie do
grożących zawaleniem pałacyków nie
wygląda zbyt rozsądnie, ale właśnie
dzięki przepuszczeniu zapomnianych
miejsc przez filtr własnych zmysłów
potrafię należycie je odebrać, a później opisać.
Decyzję o przekształceniu prywatnego hobby w oficjalny projekt pod
nazwą Sassy Silesian podjęłam
w kwietniu 2019 roku, dzięki organizatorom HOYM Industry Fest. Podczas trzeciej edycji festiwalu, 31 sierpnia 2019, miałam zaszczyt prowadzić
wykład pod tytułem „Losy imperium
przemysłowego Karola Goduli”.
Współpraca z HOYM Industry Fest
trwa do dziś, do czego pozwolę sobie
za chwilę powrócić.
Trudno stwierdzić, którą z części
projektu lubię najbardziej. Czy są to

prelekcje i wykłady, czy też wyprawy
terenowe połączone z nagrywaniem
i fotografowaniem miejsc zatrzymanych w czasie? A może przeprowadzanie wywiadów ze śląskimi twórcami kultury w ramach niedawno
powstałej serii „Między Głosami”?
Albo pisanie reportaży lub kręcenie vlogów z ciekawych wydarzeń?
Wszystko to ma swój niepowtarzalny
urok, jednak ludzie najczęściej dopytują właśnie o opuszczone i zapomniane miejsca. Postąpię tutaj nieco
na przekór i wspomnę kilka z tych
miejsc, które… doczekały szczęśliwszych dni.
Pierwszym obiektem, który postanowiliśmy sfilmować i umieścić na kanale
YouTube Sassy Silesian, był zespół pałacowo-parkowy rodziny von Eickstedt
w Sławikowie, w gminie Rudnik. Po
raz pierwszy udaliśmy się do dawnego
Bergkirch w czerwcu 2019. Wrażenie, jakie wywarły na nas schowane
w bujnej roślinności ruiny, trudno
opisać. Mistyczny labirynt pozostałości wnętrz pałacu, które dzisiaj znam
już bardzo dobrze, stwarzał wrażenie
bycia poza czasem, poza rzeczywistością. Eklektyczna perła, która uległa
ogromnym zniszczeniom w wyniku
walk o przyczółek łubowicki w 1945
roku, a następnie w wyniku szabrowania pałacu zarówno przez władze, jak
i przez miejscowych, została jednak
ocalona! Trafiła pod skrzydła Fundacji
„Gniazdo”. Dzięki wolontariuszom, gorąco wspieranym przez władze gminy
Rudnik, teren pałacu został wyczyszczony i zabezpieczony. Odbywają się
tam różnego rodzaju imprezy rodzinne
27
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i kulturalne. Do tej pory mogliśmy
bawić się na festynie z okazji Dnia
Dziecka, a także na Pikniku Pojazdów
Zabytkowych. Choć pałac jest w każdą
niedzielę dostępny dla zwiedzających, niestety regularnie dochodzi do
aktów wandalizmu i wtargnięć. Z tego
miejsca apeluję do wszystkich głodnych
wrażeń o zachowanie przyzwoitości…
Sławikowska perła to nie jedyny
pałac w okolicy, który miał ogromne
szczęście napotkać zainteresowanie szlachetnych ludzi. Niemal po
sąsiedzku, w gminie Kornowac,
znajduje się wieś Rzuchów. Mieszkańcy okolicznych wsi i miasteczek
bardzo dobrze znają znajdujący się
tam pałac, bowiem przez wiele lat
funkcjonował w nim państwowy
dom dziecka. Niszczejącym pałacem
zaopiekowała się Fundacja na Rzecz
Ochrony Dóbr Kultury im. Heinricha
Himmla. Jej patronem jest nie kto
inny, a pierwszy właściciel obiektu.
Po jego śmierci, pałac objął niejaki
Joachim von Klützow. Co ciekawe,
panowie poślubili tę samą kobietę,
Stefanię. Była ona córką poprzednich
właścicieli Rzuchowa. Pierwszą wizytę w rzuchowskim pałacu odbyliśmy
w lipcu 2019 roku. Już wtedy postęp
prac renowacyjnych i porządkowych
wywarł na nas wielkie wrażenie.
Obecnie pałac pięknieje dosłownie
z dnia na dzień. W szczególności
warto zwrócić uwagę na ręcznie kute
ozdoby miedziane.
Innym obiektem, który darzę szczególnym sentymentem, jest zlokalizowana w sąsiedztwie mojego miejsca

zamieszkania koksownia w Orzegowie z 1903 roku. Jeszcze parę lat temu
była w stanie agonalnym. Zakończyła
działalność w 1976 roku i de facto
od tamtego momentu niszczała.
W dawnej wieży węglowej od czasu
do czasu imprezowała młodzież,
zaś w dawnej baterii koksowniczej
pojawiło się dzikie wysypisko śmieci.
Koksownia jest jedną z pozostałości
dawnej potęgi przemysłowej Rudy
Śląskiej. W czasie działalności przetwarzała węgiel koksujący z pobliskiej
kopalni „Gotthard”, później przemianowanej na „Karol”. Gdy wydawało
się, że z planów rewitalizacji już nic
nie wyjdzie, na teren koksowni z całą
mocą weszli robotnicy! Postęp prac
zdumiewa nawet największych sceptyków. Prawdopodobnie już w 2021
roku będzie można cieszyć się nowo
powstałą ścieżką edukacyjną.
Oczywiście, przykładów udanych
rewitalizacji jest więcej: Stacja Biblioteka w Rudzie Śląskiej-Chebziu (czyli
wyremontowany i przekształcony
w bibliotekę miejską zabytkowy dworzec kolejowy), stacja kolei wąskotorowej w Bytomiu-Karbiu (odnowiona
i utrzymywana siłą rąk wolontariuszy
ze Stowarzyszenia Górnośląskich
Kolei Wąskotorowych), Park Tradycji
w Siemianowicach Śląskich-Michałkowicach (budynek dawnej maszynowni nieistniejącej już kopalni
„Michał” – dawnej „Max”). Z drugiej
zaś strony, istnieje szereg zabytków,
których sytuacja prawna powoduje,
że nadal są zawieszone w próżni,
na przykład „industrialna katedra”,
czyli Elektrociepłownia Szombierki.
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Staram się robić jedyne, co mogę,
czyli po prostu – opisywać te miejsca,
pokazywać je chętnym, nagłaśniać
ich los.
Intrygują mnie nie tylko miejsca, ale
– rzecz jasna – również ludzie. Śledzę
losy śląskich i pruskich arystokratów,
którzy w minionych stuleciach budowali potęgę przemysłową i infrastrukturalną Śląska (Karol Godula,
Joanna Schaffgotsch z d. Gryzik von
Schomberg-Godulla, Ballestremowie,
Henckel von Donnersmarckowie,
Tiele-Wincklerowie), artystów (Joseph von Eichendorff, Erwin Sówka,
Janosch), jak i szarych ludzi, których
codzienne poczynania kształtowały
Śląsk na przestrzeni dziejów.
W szczególności interesuje mnie tematyka obozów śmierci. Skupiam się
na nieraz zapomnianych i zepchniętych na margines historii podobozach KL Auschwitz. Bardzo często
mieszkańcy Rudy Śląskiej, Kobióra,
Rydułtów i innych miast nie mają
nawet świadomości, co działo się
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w ich miejscowości jeszcze kilkadziesiąt lat temu.
Postanowiłam ponownie wykorzystać doświadczenie i wiedzę zdobytą
zarówno w czasie prowadzenia projektu Sassy Silesian, jak i wcześniej,
na potrzeby HOYM Industry Fest.
Podczas czwartej edycji festiwalu,
która odbędzie się 12 września 2020,
będę miała przyjemność poprowadzić
spotkanie autorskie z Anną Marią
Wybraniec, autorką opowiadań
grozy. Anna Maria wydała tego lata
debiutancki zbiór opowiadań
pt. „Niebo, ptaki i robaki” (wyd.
Phantom Books). Jak powiedziała
w wywiadzie, który miałam przyjemność przeprowadzić w lipcu tego
roku: „Literatura grozy to jest literatura opuszczonych miejsc”. Autorka
przybliży uczestnikom spotkania
swoją twórczość i inspiracje, do których należą również pogrążone
w zapomnieniu dawne perły przemysłu. Do poprowadzenia prelekcji
zaprosiłam tym razem Pawła Krupiń-

skiego z zaprzyjaźnionego projektu
Obozy Śmierci – Death Camps
Memorial Site. Paweł poprowadzi
wykład zatytułowany „Gigantyczne
pieniądze w cieniu śmierci”, w którym przybliży poczynania potentatów przemysłowych w czasach
II wojny światowej – w tym również
wyzyskiwanie więźniów obozów koncentracyjnych do niewolniczej pracy.
Jak wyglądają plany na przyszłość Sassy Silesian? Zapowiada się mnóstwo
wypraw, zarówno w miejsca wyparte
z powszechnej świadomości, jak
i na wydarzenia kulturalne. Dzięki
zebranym materiałom planuję
w ciągu najbliższych trzech lat wydać
książkę – „Przewodnik nietypowego
turysty po Śląsku”. Ponadto, wraz
z współtwórcami serii „Między
Głosami” – kanałem Stacja Opuszczone, zamierzamy filmować kolejne
wywiady. Jesteśmy bardzo szczęśliwi,
że chętnych nie brakuje!

Podsumowując, chciałabym serdecznie zaprosić wszystkich do śledzenia
profilu Sassy Silesian na portalach
Facebook oraz Instagram, a także
do oglądania kanału na YouTube.
Korzystając z okazji, pragnę również
serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy są i byli ze mną od
początku, a także tym co dołączyli po
drodze i pomagają mi nieść kaganek
edukacji regionalnej z napisem Sassy
Silesian: Andrzej Kieś, Paweł Krupiński, Sebastian Rosiak (Sebastian
Black Silesia), Grzegorz Witek, Adam
Michniewicz, Bartosz Iwin, Michał
Radoń, Wojciech Jackiewicz, Marzena Czyż-Małysiak, zespoły Moulded
Flesh i Digitus Medius, Telewizja
TVT. Do zobaczenia na HOYM Industry Fest #4!
Tekst i zdjęcia:
Sassy Silesian
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SZTUKA wystawa/wernisaż
1.09 wtorek

Wystawa obrazów Adam Bucewka. Autorska ekspozycja prac związanych ze starym Rybnikiem
i starym Gdańskiem. Wystawa potrwa do 14.09. halo!Rybnik, wstęp wolny.

4.09 piątek

Finisaż wystawy „Logo Rybnickiego Deptaka”. Rozstrzygnięcie konkursu na projekt logo
fanpage’u Rybnicki Deptak oraz spotkanie z autorami nadesłanych propozycji.
halo!Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.

15.09 wtorek

„60 na 100. Sąsiadki. Głosem Kobiet o powstaniach śląskich i plebiscycie”. Wystawa memów
stworzonych przez Martę Frej na podstawie podstawie oryginalnych, historycznych fotografii
kobiecych postaci z przełomu XIX i XX wieku. Wystawa potrwa do 2.10.
halo!Rybnik, wstęp wolny.

16.09 środa

Rybnik w cieniu wielkiej płyty. Na zdjęciach przedstawiono wybrane zagadnienia powojennej
historii naszego miasta. Prezentacja nie wyczerpuje problematyki okresu PRL, ale stanowi
przyczynek do zobrazowania tego okresu. MUZEUM, g. 17:00, wstęp wolny.

MUZYKA koncert/impreza
28.09 poniedziałek

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

SCENA spektakl/taniec/kabaret
Stand-up Marcina Zbigniewa Wojciecha „My Polacy”. DKN, g. 20:00,
bilety: 25 zł/w przedsprzedaży, 35 zł.
12.09 sobota

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

13.09 niedziela

„Przycisk”. Spektakl Teatru Reduta Śląska, który koncertuje się wokół tematu starości,
twórcy spektaklu oddają głos różnorakim jej obliczom. DKC, g. 18:00, bilety: 15 zł.

20.09 niedziela

Bajki Najnajki. „Daleki, Daleki Wschód” - Mateusz Świstak. DKC, g. 11:00, bilety: 10 zł.

#KULTURAWSIECI
Wystawa jednego eksponatu. Systematyczne publikacje na stronie www.muzeum.rybnik.pl
Wystawa jednego eksponatu. Systematyczne publikacje na stronie www.muzeum.rybnik.pl
#WdomuzPasją we wtorki o 18.00. Plastyczne zabawy z Kasią Zmorek. FB DKB.
#SilnikPoezji w Sieci w środy o 18.00. Kartka z Kalendarza Poety - Marian Lech Bednarek przedstawia
performance poetycko-teatralny. FB DKB.
#WirtualnaWieczorynka w czwartki o 18:00. "Przygody podróżnika Graczka" w ramach Programu Kultura
w Sieci. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury. FB DKB.
#Plastyczne zabawy w Sieci w piątki o 18:00. "Warsztat z projektu Wirtualna Wieczorynka" w ramach Programu
Kultura w Sieci. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury. FB DKB.
#TerazMuzykawSieci. Koncert live zespołu Jinx akustycznie. FB DKB, 30.08 g 19:00.
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WARSZTATY, SPOTKANIA
podbierak

01.09 wtorek

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku. Alicja Stolarczyk - „Sardynia - moja miłość”.
Klubokawiarnia Żółty Młynek, g. 19:00, wstęp wolny.

3.09 czwartek

„Jeszcze lato…”. Zajęcia rękodzielnicze z cyklu „Kopalnia Fantazji”. Dla dzieci w wieku
5-12 lat. Zapisy do 2.09. ICK, g. 16:00, wstęp wolny.

5.09 sobota

Spotkanie autorskie z Adamem Bucewką. Autor wystawy obrazów prezentowanych
opowie o pięknie Rybnika i Gdańska z jego perspektywy. Obowiązują zapisy.
halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.

08.09 wtorek

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku. Wiesława Pawletko - „Rejs statkiem wokół Nowej
Zelandii”. Klubokawiarnia Żółty Młynek, g. 19:00, wstęp wolny.

11.09 piątek

(Pod)różne abstrakcje i wizje - Wieczór Sztuk. W programie: recital piosenki poetyckiej
Kuby Blokesza - „Wiersze (pod)różne”. Prezentacja rzeźby interaktywnej Zuzi Łapki „Jesteśmy połączeni”. Wernisaż wystawy fotografii uczestników warsztatów Między Nami
Fotografami - „Wizje”. Wernisaż wystawy malarstwa Brygidy Przybyły - „Abstrakcje”.
DKC, g. 18:00, wstęp wolny.
Jarmark staroci i rękodzieła. Rybnicki Deptak, g. 8:00, wstęp wolny.

12.09 sobota

Hoym Industry Fest. ZKI, g. 15:00, wstęp wolny.
Social Language Meeting. Spotkanie dla osób zainteresowanych niezobowiązującymi
rozmowami w obcych językach. Obowiązują zapisy. halo!Rybnik, g. 14:00, wstęp wolny.

13.09 niedziela

Warsztaty profilaktyki zdrowotnej. Rehabilitant Dawid Mokrzycki opowie m.in.
o technikach oddechowych, sposobach na odciążenie kręgosłupa, wyciszenie się oraz
przedstawi zasady automasażu. Obowiązują zapisy. halo!Rybnik, g. 14:00, wstęp wolny.

15.09 wtorek

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku. Paweł Klejbor „Denali - w drodze na Dach Świata”.
Klubokawiarnia Żółty Młynek, g. 19:00, wstęp wolny.

18.09 piątek

ParkingDAY. Animacje na terenie parkingu przed Domem Kultury w Boguszowicach oraz
na miejskich parkingach”. DKB, g.16:00, wstęp wolny.

19.09 sobota

Otwarcie OGRODU SPOŁECZNEGO. Park Górnika, Rybnik, g. 15:00, wstęp wolny.

20.09 niedziela

Ogórkiem przez Amerykę. Agnieszka i Bartosz Wrzosek opowiedzą o swojej blisko
rocznej podróży 48-letnim Volkswagenem Transporterem dookoła Ameryki Północnej.
Obowiązują zapisy. halo!Rybnik, g. 15:00, wstęp wolny.

22.09 wtorek

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku. Katarzyna i Robert Musioł - „Jak upolować zorzę
polarną? U wrót Arktyki”. Klubokawiarnia Żółty Młynek, g. 19:00, wstęp wolny.

26.09 sobota

INDUSTRIADA. ZKI, g.15:00, wstęp wolny.

27.09 niedziela

Warsztat herstoryczny. Prowadzony przez dr. Małgorzatę Tkacz-Janik. W razie zaostrzenia
warunków epidemicznych warsztat odbędzie się w formie spaceru herstorycznego.
Obowiązują zapisy. halo!Rybnik, g. 14:00, wstęp wolny.

29.09 wtorek

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku. Urszula Kordeusz „Bangladesh - największy skarb
to ludzie”. Klubokawiarnia Żółty Młynek, g. 19:00, wstęp wolny.

FILM premiery/dkf-y/przeglądy
18.09 piątek

Plejada Fajnych Filmów. DKC, g,19:00 wstęp wolny.
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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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12.09.20 g. 18:00
bilety: 15 zł / 10 zł

Rybnik, ul. 1 Maja 91 B
tel. 32 42 16 222

35

