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z dziennika
XV*

4 lipca 2014

Ewcia-Lunatyczka zasypia mi na ramieniu. Siedzimy w kinie. Ja oglądam
film. Na ekranie jakiś facet z piłą do
drewna idzie przez środek betonowej
dżungli. Spoglądam na Ewcię-Lunatyczkę zastygłą w objęciach Morfeusza.
W dawnych czasach, na jej widok,
mężczyźni wznosiliby pieśni i włócznie, w dzisiejszych smutnych czasach
na jej widok mężczyznom wznosi się
co innego. Film się kończy. Wychodzimy z kina. Jest parny, lipcowy wieczór.
Od zachodu suną na Rybnik chmury
ciemne jak ołów.
*
– Wpadnij do mnie – z nerwów
wypowiadam tę debilną kwestię, gdy
parkuję samochód pod jej domem.
Spojrzała na mnie i roześmiała się nieoczekiwanie głośno. Jej kot siedzący
na parapecie patrzy na mnie wrogo
zza szyby. Mrugnęła do mnie zalotnie
i wszystko było jasne. Miłość do niej,
która obudziła się we mnie nagle, była
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czysta, jednak zbliżał się czas brukania. Siedziałem w fotelu kierowcy, ona
tuż obok na miejscu pasażera, a mimo
to czułem, że siedem gór, siedem rzek,
siedem mórz i siedem nieskończoności
dzieli moje usta od jej ust. I to było
straszne. W panice wrzuciłem „jedynkę” i ku zdziwieniu jej kota ruszyliśmy
przed siebie.
**
Żeby zaciągnąć Ewcię-Lunatyczkę do
łóżka przez półtora roku potakiwałem
jej koncepcji życia na ziemi, potakiwałem jej koncepcji życia pozagrobowego, potakiwałem jej gustom literackim
(czytała Coelho i Cobena). Z wielkim
trudem, ale potakiwałem. Teraz, gdy
jedną ręką parkowałem samochód,
a drugą nerwowo rozpinałem jej bluzkę, nadszedł wreszcie czas, w którym
sobie to wszystko odbiję. Wjeżdżałem po omacku na dzikie bezdroża
czwartego szybu, kiedy uległo mi
zapięcie jej biustonosza. Jej jeansy
zsunęły się odsłaniając opalone nogi.
– Co ci się stało? – spytałem odkryw-

szy opatrunek na jej udzie – To nic
– odparła – usunęłam sobie pieprzyk.
Ewcia-Lunatyczka, jak cała reszta najpiękniejszych kobiet świata, miała fizia
na punkcie estetyki, zwłaszcza jeśli
rzecz dotyczyła jej boskiego ciała. Był
świetlisty zmierzch lipcowy gdzieś nad
czwartym szybem. Upalny półmrok
szczelnie nas otulił. Tapicerka mojego
Peugeota z wolna nasiąkała naszym
potem. Nuciliśmy na dwa głosy wielką
pieśń miłosną. Do tej pory miałem
z Ewcią-Lunatyczką jedynie porozumienie intelektualne, teraz splataliśmy
się już na wszystkich poziomach.
– Spędzę z tobą resztę życia – powiedziałem, gdy po wszystkim oglądaliśmy Wielki Wóz przez szyberdach.
– To wykluczone – odpowiedziała
beznamiętnie nie odrywając wzroku
od ekranu swojego telefonu i odpisując
na smsa. – Dlaczego? – patrzyłem na
nią ze łzami w oczach. – Bo ja kocham
swojego chłopaka. Pamiętam katastrofalną ciszę, jaka nastała ponad nami,

ponad samochodem i ponad całym
czwartym szybem. Żaby w zalewisku
przestały skrzeczeć, świerszcze
w trawach zamilkły, nawet wiatr ustał
zupełnie. – Kocham go – powtórzyła
chłodno – właśnie napisał mi, że zajął
się moim kotem Ludwiczkiem. Dlatego mogłam przyjechać tutaj z tobą.
Tak się umówiliśmy.
***
Wracałem do domu. Na miejscu,
gdzie nie tak dawno siedziała zgrabna
pupa Ewci-Lunatyczki dostrzegłem jej
wsuwkę do włosów, która mieniła się
w świetle ulicznych latarni. Sięgnąłem
po nią i przez chwilę obracałem,
w palcach. Gdzieś w środku otwierała
się we mnie przestrzeń coraz zimniejsza i ciemniejsza. Uchyliłem okno
– wsuwka błysnęła po raz ostatni, po
czym zniknęła w mroku, gdzieś za
oknem samochodu.
Adam Jarosiński

*Fragment nigdy nie publikowany, wszystkie wcześniejsze „Kartki wyrwane
z dziennika” znaleźć można na www.zalew.art.pl, począwszy od nr 73.
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Voo Voo
„Za niebawem”
Trudne jest życie fana zespołu Voo Voo. Trzeba czekać. Czekamy
na nową płytę, nową trasę i pierwszy singiel. Czeka się z obawą.
A co jeśli...? Tymczasem po 30 latach na scenie, na płycie niespodzianki
i energia. Jest luz, swoboda i muzyczna konsekwencja.

W

Wojciech Waglewski powiedział
w jednym z wywiadów, że Voo Voo
to „zespół improwizujący, w którego
składzie są wybitni muzycy”.
A wybitni muzycy nie nagrywają złych
płyt. Album promuje singiel „Się poruszam 1”, do którego powstał teledysk
z udziałem Nadii Vadori-Gauthier
wyrażającej sprzeciw wobec przemocy
poprzez taniec. Singiel mówiący o nienawiści został wyemitowany w dzień
po zamachu na prezydenta Gdańska.
Po komunikacie o jego śmierci, zespół
zdecydował się na wstrzymanie emisji.
Na profilu zespołu w mediach społecznościowych zaczęły się pojawiać
krótkie filmiki przesłane przez fanów
i innych artystów m.in. Pawła Domagałę, Ani Mru Mru, Michała Wiraszko
i Katarzynę Groniec. Spontaniczna
i piękna akcja. Wojciech Waglewski
przyznał w wywiadzie przeprowa-
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dźwiękami z przepiękną końcówką.
Kolejne dwa utwory są bardziej energiczne. „Takie tam 2” to instrumentalna
gitarowo-saksofonowa perełka, kwintesencja koncertowego Voo Voo.
I tak się te wspaniałe piosenki z mądrymi tekstami przeplatają aż do finałowego „Z ostatniej chwili”. Michał
Bryndal, Karim Martusewicz, Mateusz
Pospieszalski i Wojciech Waglewski nagrali przepiękną płytę, która doskonale
zabrzmi na koncertach.
Marlena Kolarczyk

dzonym przez Jordana Babulę dla
magazynu TerazRock, że:

„Za niebawem (…) mówi
dużo o braku kultury
w naszym współczesnym
życiu, o chamstwie – mówiąc wprost – z którym
sobie nie radzę.”
„Za niebawem”, w odróżnieniu od
poprzedniej płyty zespołu, to materiał
zdecydowanie bardziej energiczny.
Różnorodne brzmienia w idealnej
równowadze – jest rockowo, jazzowo
i folkowo. Rozpoczynający „Niespiesznie 1,2” to tak naprawdę delikatnie
przejście z poprzedniej „7”. Utwór
wypełniony delikatnymi gitarowymi

fot. materiały prasowe Wydawnictwa Agora

koncerty
6.04
The Dumplings
RCK „FENIKS”/Rydułtowy. Nowoczesna
elektronika nasiąknięta głębokim basem.
Taneczny smutek i chwytliwe melodie.
12.04
Marillion
Klub Wytwórnia/Łodź. Brytyjski neoprogresywny rock z tradycjami.

25-27.04
„Enea Spring Break 2019”/Poznań.
Szósta edycja największego polskiego
festiwalu showcase’owego. Zagrają
między innymi: Daria Zawiałow, Mela
Koteluk, Afromental, Lao Che, Sokół, Peja
+ RPS BAND, Sorry Boys i wielu innych.

26-30.04
„Jazz nad Odrą”/Wrocław.
Organizowany od 1964 roku festiwal
13.04
prezentuje najciekawszych artystów
ØRGANEK
jazzowych z całego świata. W programie:
Międzynarodowe Centrum Kongresowe/ Leszek Możdżer special project with Tia
Katowice. Na pewno usłyszymy nowy
Fuller, Lars Danielsson, Jazzmeia Horn
singiel „Niemiłość”.
i wielu innych wspaniałych artystów.
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Magdaleny Sierpińskiej
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Metro Exodus

– Czas odetchnąć “świeżym” powietrzem!
Zapewne każdy już słysZał o uniwersum meTro, serwującym nam
prZejmujący posT-apokalipTycZny świaT rosyjskiego meTra,
w kTórym nielicZne grupy ludZi walcZą o prZeTrwanie. warTo
wspomnieć, że gra ZosTała prZygoTowana w oparciu o nieZwykłe
książki pod Tym samym TyTułem, auTorsTwa dimiTrija głuchowskiego.

Metro Exodus ukazało się 15 lutego
i jest już trzecią częścią niezwykle ciepło przyjętej, zarówno przez krytyków
jak i graczy, przygody, w której wyruszamy w głąb zniszczonej Rosji. Nowa
odsłona gry jest powiewem świeżości
w skali serii, bo o ile poprzedniczki
pozwalały na zabawę głównie w ciasnych labiryntach rosyjskiego metra,
o tyle nowa część pozwala nam rozkoszować się światem, który ludzkość
pozostawiła po nuklearnej zgładzie.
Głównym bohaterem Exodusa jest
niezmordowany Artem, który będzie
gonić za marzeniami wraz ze swoją
żoną, Anną. Zaskakujący początek
gry daje nam przedsmak tego, z czym
w nowej odsłonie musimy się zmierzyć i czego możemy spodziewać się
10

w jej dalszej części. Nie będę jednak
streszczał tu fabuły, tę naprawdę warto
odkrywać samemu, ale wspomnieć
trzeba koniecznie o charakterystycznym motywie tej odsłony Metra, będącej symbolicznym nawiązaniem do
poprzedniczek. Chodzi o lokomotywę
Aurorę – ta piękna maszyna stanie się
nieodłącznym towarzyszem w czasie
naszej pasjonującej podróży. Będzie
nie tylko wozić nas z miejsca na
miejsce, zabierając ze sobą nowo poznanych towarzyszy, ale stanie się
też czymś w rodzaju domu. Poznamy
dzięki niej wiele wspaniałych
lokacji, przygotowanych z najdrobniejszymi szczegółami. Nowe Metro
potrafi miejscami zapierać dech
w piersiach i naprawdę warto do-

kładnie przyglądać się okolicy! Tym
bardziej, że w każdej lokacji, którą uda
nam się zwiedzić, zawsze będziemy
mieć coś do roboty, gra oferuje sporo
zadań i znajdziek na względnie otwartym terenie, co zachęca do eksploracji.
Zmieniające się pory roku to kolejny
duży atut tej pozycji. Zniszczone tereny Rosji nie są, oczywiście, kompletnie
puste. Na swojej drodze poznamy
wielu ludzi, mniej lub bardziej przyjaznych, i całą masę zmutowanych
przeciwników. Totalnie i wyłącznie
nieprzyjaznych. Sam system walki
jest bardzo rozbudowany względem
poprzedniczek, znalazło się parę nowych mechanik. Samą walkę można
zazwyczaj załatwić na dwa sposoby.
Pierwszy z nich to ciche skradanie,
ciche eliminacje i powolne skradanie
się, bez robienia szumu wokół siebie.
Drugim sposobem na walkę jest
otwarta wymiana ognia oraz zwalcza-

nie potworów wszelakimi broniami
palnymi, które częściowo możemy
ulepszać i modyfikować na własną
rękę. Warto pamiętać, że surowce,
amunicja i apteczki w są na
wagę złota i przed podjęciem każdej
walki zawsze warto rozplanować
sobie działania. Ważnym elementem rozgrywki, z którym mamy do
czynienia od pierwszej części tej serii,
jest maska gazowa pozwalająca nam
przebywać w skażonym środowisku.
W Exodusie maska oczywiście powraca i, jak poprzednio, trzeba zwracać
uwagę na jej stan, dbać by mieć pod
ręką odpowiednie filtry.
Podsumowując, mogę stwierdzić, że
Metro Exodus jest ciekawym tytułem
z pięknie wykreowanym światem
i dobrze napisaną fabułą, którą każdy
miłośnik post-apokaliptycznego świata musi poznać.
Marcin Łasiewicki

Rybnik, ul. Marii Skłodowskiej-Curie
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Pomnik

za styropianu
O pracy na planie „Zimnej wojny” w reżyserii
Pawła Pawlikowskiego opowiada Magdalena Sierpińska
– scenografka teatralna i filmowa, a także autorka
niesamowitych plakatów.

J

Jak trafiłaś na plan „Zimnej wojny”
Pawła Pawlikowskiego?
Jednym z moich wiodących przedmiotów na Akademii Sztuk Pięknych
była scenografia pod okiem prof.
Katarzyny Strzałkowskiej-Sobańskiej
oraz prof. Marcela Sławińskiego.
Praca z nimi była niezwykłą przyjemnością. Pomimo ogromnego
doświadczenia i wielu sukcesów międzynarodowych, profesorzy pozostali
niezwykle skromnymi i otwartymi
ludźmi. Pewnego dnia zaproponowali
naszej scenograficznej grupie wyjazd
na plan „Zimnej Wojny” do Wrocławia. Miałam, więc możliwość odbycia
swoich praktyk studenckich przy
produkcji filmowej.
Czym zajmowałaś się na planie?
Musiałam pracować nad zbudowaną
już scenografią. Doprowadzić ją do
perfekcji, by w efekcie końcowym
wyeliminować niedociągnięcia, które
mogłyby zostać zauważone przez
widza. Ducha tamtych czasów przywracaliśmy przy pomocy pędzli, farb,
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fot.Adam Ciereszko

styropianu i drewna. Założę się, że nikt
z widzów nie zauważył, że zniszczony
pomnik w jednej ze scen był zrobiony
ze styropianu.
Czy praca przy filmie jest twórcza czy
toczy się według ściśle określonego
planu?

fot.Adam Ciereszko

O etapie twórczym możemy mówić
przy projektowaniu scenografii przez
naszych profesorów. Moja praca
przebiegała raczej wedle określonego planu. Tak jak wspomniałam
wcześniej, scenografia w większości
była już wybudowana, a do mnie –
jako plastyka – należało postawienie
kropki nad „i”.
Czy podczas pracy na planie miałaś
poczucie pracy nad filmem oscarowym?
Raczej się nad tym nie zastanawiałam. Przede wszystkim ogromnym
wyróżnieniem była dla mnie praca
z tak wspaniałymi twórcami jak moi
profesorzy, operatorzy, aktorzy i sam
reżyser –wielokrotnie nagradzani
zarówno w Polsce, jak i na świecie.
Czas spędzony na planie pozwolił mi
nabrać nowych scenograficznych doświadczeń, które będę mogła wykorzystać w mojej pracy jako scenograf
i twórca.
Co Cię najbardziej zdziwiło?
Najbardziej zaskoczył mnie panujący
na planie klimat. Produkcja „Zimnej
wojny” była ogromnym przedsięwzięciem, które wymagało ciężkiej

fot.Adam Ciereszko

pracy pod presją czasu i całkowitego
zaangażowania. Wszyscy jednak
pracowaliśmy w przyjacielskiej
atmosferze – tak jakbyśmy byli
starymi znajomymi, a nie znali się
od kilku godzin. W przerwie między
dopieszczaniem scenografii czy też
między ujęciami rozmowa z Tomaszem Kotem lub panią producent
była czymś zupełnie normalnym.
Myślę, że nastrój panujący na planie
stał się jednym z filarów sukcesu
jakie osiągnęła „Zimna Wojna”.
Rozmawiała:
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk

Magdalena Sierpińska, ur. 1993 roku
w Rydułtowach. Absolwentka Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu. Wielokrotnie nagradzana
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Bierze udział w licznych wystawach, projektach międzynarodowych, artystycznych i scenograficznych. Prowadzi
zajęcia w Domu Kultury Chwałowice.
Pracowała również na planie rybnickiej
produkcji historycznej „Jerzy Malcher –
Między Londynem a Rybnikiem”.
Na stałe związana z teatrem SAFO.
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na haczyku

Pieski

w krokodylich skórach

Jeśli Bóg stworzył człowieka na obraz
i podobieństwo swoje… to Bóg jest owłosiony,
ma okres co 28 dni, okalają go wałeczki tłuszczu,
cellulitis i rozstępy, a jego boskie oblicze oddaje
swoje potrzeby fizjologiczne w całej gamie dźwięków.

K

Kultura współczesna broczy cielesnością, epatuje nadobecnością twarzy, piersi, nóg, osacza brzuchami,
pośladkami i mięśniami. Czyni
z nich dewocjonalia otaczane najwyższą czcią, buduje im ołtarze
i zamyka w swoich kościołach.
Każdy ma szansę na zbawienie,
o ile nie grzeszy zbytnio starością
i brzydotą. Produkt, którym staje
się nasze JA, nasza istota, czasem
nazywana duszą, by nie ugiąć się
pod prawami wolnorynkowej gospodarki wymaga obecnie bardzo
atrakcyjnego opakowania. Modelujemy, więc rzeźbimy, formujemy,
urabiamy, przetwarzamy. Wiecznie
w możności, nigdy w akcie. Dzieło
stworzenia, nowe genesis nie jest
już zamknięte w siedmiodniowym
przedziale czasowym, jest wielofazową ewolucją, gdzie człowiek jest
wiecznym projektem, twórcą
i dziełem, formą i materią, swoją
własną mutacją.
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fot. Orlan.eu

fot. Orlan.eu

Pewna francuska artystka występująca pod pseudonimem Orlan wprowadziła w czyn pragnienie dopasowania
zewnętrznej powłoki cielesnej
i psychicznego wnętrza. Orlan wyszła
z założenia, że skóra jest rozczarowaniem. Skórę ma się tylko jedną.
Zdarzają się nieporozumienia: można
mieć skórę krokodyla, a być pieseczkiem. W wyniku serii operacji plastycznych przetransformowała więc
swoje ciało w dzieło sztuki. Najpierw
jednak, poprzez symulację komputerową, stworzyła shake symbolicznych

ideałów piękna nakładając na siebie
wizerunki Diany, Wenus, Europy,
Psyche, Giacondy i siebie. Z licznych
operacji twarzy uczyniła spektakle
teatralne opatulone odpowiednimi
dekoracjami, kostiumami i rekwizytami. Przyprawiła je dodatkowo
odczytywanymi, przeważnie na miejscowym znieczuleniu, w pełni świadomości, w pełni realizmu, tekstami
psychoanalitycznymi i filozoficznymi.
Tworzenie uniwersalnego wizerunku
nieistniejącej bogini było skrzętnie
dokumentowane. Orlan reżyserowała
swoje przeistoczenia dosłownie ze
stołu operacyjnego. Skrywane dotąd
liposukcje, korekty plastyczne, upychanie się silikonem czy kolagenem
ze swoimi igłami, siniakami, tryskającą krwią, zwisającymi płatami
skóry i fragmentami żywych tkanek
ujrzały światło dzienne. Spowodowało to załamanie konwencji „przed”
i „po”, którą stosowało się zwykle
przy pokazywaniu tych przemian
z „czarną dziurą” pomiędzy. Artystka

zrzuciła zasłonę ułudy, która uczyniła
z operacji plastycznych bajkę
o Kopciuszku wybierającym się na
bal. Performerka nawoływała do
zniesienia dualizmu duszy i ciała.
Orlan twierdziła, że w efekcie różnych zabiegów możemy całkowicie
pozbyć się dyktatu naszych ciał, możemy znieść terror urody. Jeżeli każdy
poprzez operacje może być piękny,
możemy stać się wolni od zawodnej
cielesności.
Piękno jest pojęcie nieostrym,
trudnym do zdefiniowania, uzależnionym od czasu i miejsca. Wzorów
piękna jest 7683127547, czyli tyle, ile
aktualnie ludzi na tym świecie, ile
punktów widzenia, przy czym co sekundę przybywają trzy nowe. Mimo
to, nie możemy wykluczyć możliwości, że Bóg nie jest po kolejnym
liftingu.
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk
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LEGENDARNY MUSICAL

„CABARET”

NA AFISZACH TEATRU ROZRYWKI
347 spektakli, 170 000 widzów, 19 lat
w repertuarze – Teatr Rozrywki żegna
Jesus Christ Superstar. Kilkaset razy
Jezus, Judasz i Maria Magdalena,
w mocnych rockowych songach,
pytali na scenie Teatru Rozrywki
o sens miłości, cierpienia i przeznaczenia, a 28 lutego zaśpiewali po raz
ostatni. Ale gdzie jedna historia się
kończy, inna zaczyna. 30 marca na
afisze teatru weszła zupełnie nowa
i bardzo obiecująca produkcja
w reżyserii Jacka Bończyka – Cabaret,
czyli jeden z najgłośniejszych musicali

świata. W gwarnych lokalach, przy
maleńkich stolikach zastawionych
trunkami, toczy się nader prawdziwe
życie. Striptiz, jazz i orgia tańca…
A tymczasem na ulicach rośnie
i pęcznieje coś, co do dzisiaj wprawia
w zdumienie historyków. O tym właśnie momencie, gdy granicząca
z histerią afirmacja życia spotyka się
z narastającą grozą nazizmu, opowiada musical Cabaret. Genialne dzieło
Kandera, Masteroffa i Ebba znowu jest
niebezpiecznie aktualne...
Joanna Brodniak
Zapraszamy na spektakle w kwietniu.
Więcej na www.teatr-rozrywki.pl
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narybek

Niezwykle

skromny człowiek

Adam Grzegorzek długo wzbraniał się przed rozmową
na temat jego filmu „Jerzy Malcher – między Londynem
a Rybnikiem”. Twierdzi, że jest zwykłym synkiem
z Chwałowic, któremu po prostu udało się coś
nakręcić, a to nie czyni go jeszcze filmowcem.
Właśnie szykuje się do nowego projektu tym
razem o Ludwiku Holeszu – artyście ze Świerklan.
Być może po nim pozwoli tak o sobie mówić.

J

Jak się zaczęła Twoja przygoda
z filmem o Jerzym Malcherze?
Najpierw był konkurs organizowany
przez Janka Krajczoka w IV LO, na
opisanie ciekawych historii rodzinnych, na który Sonia Stożek z Chwałowic zgłosiła historię swojego wujka
Jerzego Malchera. Postać była w sumie
znana, ale zapomniana. Przez długie
lata Malcher był po prostu niewygodny dla poprzedniego systemu z racji
swojego wyjazdu za żelazną kurtynę
i służbę w brytyjskim wojsku,
a poźniej w tamtejszej administracji.
Były oczywiście jakieś programy, np.
w latach 90. uczyniono go bohaterem
programu „Powroty”, podczas którego
relacjonowano jego przyjazd z Wielkiej Brytanii i spotkanie z harcerzami.
W międzyczasie ukazał się również
w telewizji bardzo krótki, ale treściwy
program. Film był poprawny, ale zbudowany konwencjonalnie. Wypowiedź
jednego historyka, kilka zdjęć, sceny
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z kronik i to samo ujęcie auta wyjeżdżającego z kopalni, co trochę mnie
zawiodło. Dla mnie to była wizualna
katastrofa, dlatego chciałem zrobić coś
lepszego. Jan Krajczok z racji tego że
był moim wychowawcą i znał moje filmowe zapędy, gdy usłyszał tę historię
pomyślał od razu o mnie i o przełożeniu historii na język filmu.
Kim był Jerzy Malcher?
Jerzy Malcher, synek z chwałowickich
familoków, nazywany jest nauczycielem
Jamesa Bonda. Był poliglotą, harcerzem, uczniem dzisiejszego liceum im.
Powstańców Śląskich i absolwentem
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po ukończeniu studiów powierzono mu pracę
w konsulacie w Lipsku, ale wybuch
wojny sprawił, że jako żołnierz walczył
w wojnie obronnej 1939 roku. Ranny
trafił do niemieckiej niewoli, po czym
uciekł na Węgry. Stamtąd, jako tajny
kurier, przemycił do okupowanej Polski

Zdjęcie z planu „Jerzego Malchera”

pieniądze, które umożliwiły powstanie
Szarych Szeregów. Walczył z Francuzami przeciwko Niemcom, a kiedy ci
pierwsi uciekali po klęsce do Anglii –
był z nimi. Podczas ewakuacji wykazał
się doskonałą znajomością języków
francuskiego i angielskiego. Zauważyli
to Brytyjczycy, którzy utalentowanego
Polaka wysłali na kurs cichociemnych.
Skierowano go do Afryki Północnej,
gdzie Anglicy mieli w niewoli tysiące
jeńców niemieckich pochodzących z
ziem wcielonych do Rzeszy. Malcher
zajmował się ich weryfikacją i przerzucaniem do sił alianckich. To między
innymi ci żołnierze zdobywali później
wzgórza Monte Cassino. Po wojnie
Jerzy Malcher osiadł na stałe
w Wielkiej Brytanii. Został kierownikiem departamentu językowego
ministerstwa obrony, która szkoliła

fot. Damian Machnik

najlepszych agentów. Po przejściu na
emeryturę zaczął pisać książki.
Czy nakręcenie filmu w Rybniku
jest dużym wyzwaniem?
Nie, jeśli ma się pieniądze albo dużo
przyjaciół i ogromną cierpliwość.
W obu przypadkach to droga usłana
nerwami, potem i łzami, przypłacona wieloma godzinami spędzonymi
na planie o każdej porze dnia i nocy
i w każdych warunkach atmosferycznych. Ja dostałem dotację
w wysokości 8000 zł brutto, która
jednak w trakcie kręcenia filmu
okazała się niewystarczająca, dlatego
film powstał w dużej mierze dzięki
moim znajomym i przyjaciołom, czyli
osobom, które wolontaryjnie zaangażowały się w projekt. Było ich zresztą
tak dużo, że nie starczyłoby miejsca w
19

Zdjęcie z planu „Jerzego Malchera”

gazecie, by ich wymienić. Jednak ma
to swoje dobre i złe strony, bo ludzie
chętnie obiecywali swoje przybycie na
plan, jednak często wyskakiwały im
ważniejsze rzeczy i tak na przykład
z zadeklarowanych 10 osób przychodziła połowa. W film byli zaangażowani wszyscy moi przyjaciele, koledzy, znajomi i znajomi znajomych.
W pewnym momencie miałem
ogromny problem ze statystami, bo
przez film przewinęły się już chyba
wszystkie znane mi osoby i trzeba
było bardzo uważać, żeby twarze się
nie powtarzały.
Co sprawiało największy problem?
Logistyka. Umówienie wszystkich
ludzi na jedną godzinę: aktorów,
statystów, grupy rekonstrukcyjne,
operatora, który na stałe mieszkał
w Warszawie. Sprawić, żeby wszyscy,
którzy mają być, pojawili się w tym
samym miejscu o tej samej godzinie. Ten film był dla mnie nauczką
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fot. Damian Machnik

i miałem wrażenie, że nigdy go nie
nakręcę. Pierwsze zdjęcia wykonano
w marcu 2015 roku. Było to szkolenie cichociemnych na stadionie
w Chwałowicach, przyjechała grupa
rekonstrukcyjna z Mikołowa
w brytyjskich mundurach. Ostatnie
sceny zostały nagrane 28 stycznia
2018 roku. Na początku wymyślałem, kombinowałem. Zaprosiłem do
współpracy, m.in. zaprzyjaźnionego
realizatora światła, załatwiliśmy
reflektory z domu kultury, LEDy
i tak z ujęć, które można było nakręcić w 3 godziny, robiła się się praca na
osiem godzin. Strasznie wydłużało
nam to czas kręcenia, a efekt na ekranie był niezauważalny. Tutaj żachną
się profesjonaliści. Zrezygnowaliśmy
z tego, kręciliśmy lustrzankami używając bardzo prostych świateł albo
kręcąc w świetle naturalnym.
Co najlepiej wspominasz?
Przy kręceniu filmu mieliśmy dużo

szczęścia. Przypominam sobie scenę
rozmowy studentów. Ujęcie to miało
być kręcone na wałach wiślanych
w Krakowie u podnóża Wawelu. Generalnie w miejscu tym jest zawsze dużo
turystów, jednak w tym dniu ta część
była zamknięta z powodu bodajże
przygotowań do pokazu fajerwerków.
Poszliśmy tam, udało nam się przekonać robotników, żeby nas wpuścili
i tak mieliśmy cały brzeg Wisły tylko
dla siebie. Zazwyczaj mieliśmy dużo
przygód z prądem, w miejscach
w których kręciliśmy z lampami
wybijało korki. Sicherungi paliły się
nagminnie. Stowarzyszenie Kopalń
Likwidowanych użyczyło nam swojego
biura do kręcenia jednej ze scen i tam
nam nawet gniazdko wypadło ze ściany, iskry leciały, tak samo w szkole
w SP 13, tam wywaliło korki w całym budynku.

Zdjęcie z planu „Jerzego Malchera”

Amatorskie kręcenie filmu to…
Namawianie znajomych, żeby grali za
darmo, dokładanie ze swoich, robienie
dekoracji z kartonu, a efektów specjalnych – petardami z odpustu. To
dreszczyk emocji, jak przy skoku ze spadochronem. Jest ryzyko zrobienia sobie
krzywdy, ale nie można się oprzeć.
Rozmawiała:
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk

Film „Jerzy Malcher –
Między Londynem a Rybnikiem”
można zobaczyć na:
https://youtu.be/iqlRAYE5ys0

fot. Damian Machnik
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mąciwoda

Grzegorz Tokarczyk*

Grzegorz Tokarczyk*

Raz dwa trzy szukam

Balans bieli

pełzające chłodem mury
milczą o samotności
w pokoju obok
wisi konstrukcja z gwoździ
pod twoją obronę
uciekamy gdy coś na sumieniu
spod paznokci i zza uszu
ulepmy sobie boga
potem usiądziemy milcząc wódkę
aż skończysz nie na temat
a na samym dnie pustka
będzie ci synem
byś z miłości
do milionów
wartych nieistnienia
mógł go zabić
nie raz
nie dwa
nie trzy

Słuchamy uważnie
jak przemieszcza się
dotyk
po twarzach
trudno rozpoznać światłość
na pewno jest
niejasną szansą

za siebie
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a może
zaledwie
cieniem

* Poeta, muzyk. W 2016 roku debiutował tomikiem „Literackie komunikaty
o trwaniu rzeczywistości. Jego teksty znalazły się w tomiku poezji „W kadrze,
Ewelina i Wąż”, a także w antologii „Jastrzębie-Zdrój, Poetów 11…”. Publikuje
wiersze w „Nowym Zagłębiu” oraz WIA WYTRYCH. Współtwórca grupy
SPP (Strefa Pozytywnego Przekazu) działającej w DK Chwałowice w Rybniku.
Obecnie współpracuje z „Przewoźnym Klubem Literackim”.

23

na haczyku

Jak się gryzie obiektywem

– rzecz o jedzeniu i fotografowaniu smaku

O tym, że jedzenie to nie tylko smak, nikogo nie trzeba
przekonywać. To natura połączyła nasze zmysły tak,
byśmy mogli jeszcze lepiej radzić sobie z oceną tego, co
spożywamy. Wyczuć trucizny i odszukać wartościowe
składniki w pożywieniu.

S

Smak to tak naprawdę tylko receptory rozróżniające smaki: gorzki,
słodki, słony, kwaśny i umami.
Zapach, jakże ważny przy wyczuwaniu aromatów, jest naturalnym
uzupełnieniem odczuwania smaku.
Do tego dochodzą inne zmysły.
Wzrok (atrakcyjny wygląd), dotyk
(konsystencja i temperatura), a także
– najmniej oczywisty ze wszystkich,
a jednak bardzo ważny – słuch.
Food Think Tank to kolektyw ludzi
przeróżnych profesji, których skupiła
idea działań wokół jedzenia. Od samego początku eksplorujemy to, co towarzyszy posiłkowi, a co jest tak trudne do
zdefiniowania. Dlatego postanowiliśmy
to zbadać, oczywiście na swój sposób,
najchętniej zaś posługujemy się procesem doświadczania i eksperymentem.
W tym wszystkim z największą przyjemnością oddaję się językowi obrazu.
Staram się, by całość dania, filozofia
kucharza, sposób podania posiłku,
klimat knajpy, bądź projektu,
zsyntetyzować w jednym kadrze
i to tak, żeby ślinka ciekła!
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W dzisiejszych czasach każdy z nas
nosi dobrej jakości aparat w kieszeni.
Oczywiście, ma on kilka minusów
w porównaniu z lustrzanką o dobrym
obiektywie, ale można je obejść przy
zachowaniu kilku zasad. Jak zrobić
przyzwoite zdjęcie jedzenia smartfonem? Przede wszystkim musimy mieć
pomysł. Kiedy już wiemy, co i gdzie
sfotografujemy, możemy wybrać kadr
i tło. Unikajmy kontrastów. Zwróćmy
uwagę na kontrast pomiędzy potrawą,
ceramiką, a tłem. W fotografii najważniejsze jest światło – skorzystajmy
z dużego okna, unikajmy bezpośredniego światła słonecznego. Ciemniejszą stronę kadru rozjaśnimy używając
białej kartki do odbicia światła.
Następnie zajmujemy się kompozycją
– zrezygnujmy z centralnego ułożenia
dania na talerzu, ale też unikajmy
talerza na środku kadru.
Jędrzej Stelmaszek – fotograf, od 2006
roku prowadzi Grappastudio.
Jest wiceprezesem fundacji
Food Think Tank.

przydatne informacje

fot. Jędrzej Stelmaszek

Po więcej informacji zapraszam na:
www.grappastudio.pl
www.foodthinktank.pl

25

spis treści

Nasza
fotorelacja

spis treści

fot. Damian Machnik

I nagroda

Natalia Skorupka

II nagroda

Piotr Zubek

III nagroda

Dawid Gębala
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LITERATURA spotkanie/warsztat

SZTUKA wystawa/wernisaż

2.04 wtorek

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Wspólne czytanie i warsztaty literacko-plastyczne.
Zapisy w sekretariacie DK lub pod nr tel. 324331065/66. DKN, g.17:00, wstęp wolny.

02.04 wtorek

Spotkanie z autorką wystawy malarskiej, Grażyną Zarzecką. PiMBP, g. 17:00, wstęp wolny.

06.04 sobota

Od deski do deski. Rodzinne warsztaty literacko-plastyczne prowadzone przez Fundację Nido dla dzieci
w wieku 2-4 lat. Obowiązują zapisy. PiMBP, g. 11:00, wstęp wolny.

3.04 środa

Indie – historia prawdziwa. Otwarcie wystawy fotografii Sebastiana Góry. Reportażowe spojrzenie
na byt człowieka, jego codzienne zmagania, obowiązki i radości. Podczas otwarcia zostanie również
zaprezentowany film z pobytu autora w Indiach. TZR, g. 18:00, wstęp wolny.

11.04 czwartek

Spotkania z książeczką. Zajęcia dla dzieci w wieku niemowlęcym i wczesnoprzedszkolnym.
Filia nr 4 PiMBP, g. 10.30, wstęp wolny.

04.04 czwartek

„Portrety jeńców”. Wystawa ze zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w ŁambinowicachOpolu. PiMBP, g. 17:00, wstęp wolny.

12.04 piątek

„Tylko Człowiek” – Wieczór Sztuk. Beniamin Cierniak - wystawa malarstwa, Bogdan Kizło - wystawa
fotografii pt. „Adamowicz”. Henryk Cierniak - poezja, Krzysztof Czeremużyński - gitara.
DKC, g. 18:00, wstęp wolny.

14.04 niedziela

24.04 środa

Spotkanie autorskie z Barbarą Salamon-Szympruch. „Dzieci odkrywają Śląskie” to książka
o rodzinnym poznawaniu naszego regionu autorstwa rodziny z bloga Podróże Hani
(www.podrozehani.pl). halo!Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.

„Afryka od środka”. Otwarcie wystawy fotografii i opowieści Wioli Piątek z pobytu w wiosce Baro
w Gwinei. Codzienne życie mieszkańców, lokalne święta i obrzędy (np. soliba (obrzezanie chłopców),
wieczór panieński, dununba (taniec silnych mężczyzn), wrażenia z warsztatów gry na bębnach djembe
i dun-dun. halo!Rybnik, g. 15:00, wstęp wolny.

25.04 czwartek

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu. „Dziewczyna z portretu” David Ebershoff.
Filia nr 2 PiMBP, g. 16:00, wstęp wolny.

23.04 wtorek

„Maskotki Olimpijskie”. Wernisaż oficjalnych maskotek i pamiątek olimpijskich połączony z prelekcją
red. Henryka Grzonki. Wystawa potrwa do 15.05. ZKI, g. 18:00, wstęp wolny.

13.04 sobota

Czytanie na dywanie. Rodzinne warsztaty literacko-plastyczne prowadzone przez Fundację Nido
dla dzieci w wieku 0-2 lat. Obowiązują zapisy. PiMBP, g. 11:00, wstęp wolny.
WYTRYCH . Wieczór poetycki Dominiki Lewickiej-Klucznik prowadzony przez poetów Wolnej Inicjatywy
Artystycznej „Wytrych”. halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.

„Rozmowy z Juliuszem”. Wernisaż wystawy fotograficznej grupy „Indygo”. Zdjęcia wykonano
w rybnickim zabytkowym kompleksie szpitalnym „Juliusz”. Wystawa potrwa do 9.05.
halo!Rybnik, g.16:00, wstęp wolny.
Wystawa malarstwa Janiny Hernik „Kwikorera”. Wystawa potrwa do 7.04. Galeria kolumnowa.
DKC, wstęp wolny.

MUZYKA koncert/impreza
03.04 środa

Koncert kameralny z cyklu „Muzyka na Ratuszu” pt. Powitanie wiosny. Wystąpią: Justyna
Dzierbicka-Paryl oraz Anna Wieczorek-Talik – skrzypce, Agnieszka Robok – fortepian. W programie:
A.Vivaldi-Koncert nr 1 E-dur „Wiosna” („La Primavera”), RV 269, J.S.Bach- Koncert na dwoje skrzypiec
d-moll BWV 1043, L.van Beethoven-Sonata na skrzypce i fortepian op.24 „Wiosenna” cz.1 Allegro,
D.Szostakowicz-5 utworów na dwoje skrzypiec. MUZEUM, g. 18:00, wstęp wolny.

6.04 sobota

Sophie Zelmani. Koncert w ramach 7. Music & Soul Festival. Szwedzka piosenkarka z kręgu
alternatywnego pop rocka. Urodziła się na przedmieściach Sztokholmu. W 1995 roku, po podpisaniu
kontraktu, wydała swój debiutancki longplay. Rok później otrzymała Grammy w kategorii Najlepszy
Debiut. TZR, g. 18:00, bilety: 60 zł.

7.04 niedziela

TULIA. Koncert w ramach 7. Music & Soul Festival. Połączenie charakterystycznych dla polskiej muzyki
ludowej białych głosów wspomaganych najnowocześniejszą produkcją muzyczną tkwiącą korzeniami
gdzieś pomiędzy brzmieniami takich artystów jak: Nick Cave, Dead Can Dance, David Sylvian, Bon Iver,
czy Jan Garbarek. Całość uzupełniają unikatowe, tradycyjne instrumenty o tak ekscentrycznych nazwach
jak: suka biłgorajska, lira korbowa czy piszczałka wielkanocna. TZR, g.18:00, bilety: 60 zł.

13.04 sobota

Jazz w Teatrze: Kuba Więcek Trio. Koncert promujący nową płytę saksofonisty „Multitasking”.
TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł/ulgowy, 25 zł/normalny.

Wystawa fotografii Doroty Chojnowskiej i Selima Saffarini „Sen o Saharze”. Wystawa potrwa do
7.04. Galeria DeKa i Galeria Drugiego Planu. DKC, wstęp wolny.
„Górskie zakątki” wernisaż wystawy Agnieszki Burczy. Wystawę można oglądać do końca kwietnia.
ICK, g. 8:00-19:00, wstęp wolny.
28.04 niedziela

Wystawa rysunku Marcina Mitury „Rysunek. Podstawa i początek sztuki”. Wystawę można oglądać
do końca kwietnia. Filia nr 8 PiMBP, wstęp wolny.
Zapomniany śląski Stephenson. Wernisaż wystawy poświęconej postaci Józefa Bożka, genialnego
wynalazcy i konstruktora. MUZEUM, wstęp wolny.
Wystawa malarstwa Grażyny Zarzeckiej-Czech. Wystawę można oglądać do końca kwietnia.
Galeria Jasna. PiMBP, wstęp wolny.
Wernisaż wystawy „NIE”. Ekspozycja zdjęć Adriana Wykroty (fotografa, dokumentalisty,
pomysłodawcy i współzałożyciela galerii PIX.HOUSE) w ramach Rybnickiego Festiwalu Fotografii.
Wystawa składa się z fotografii wykonanych w Polsce w latach 2010-2018. Wystawę można oglądać
do 10.04. halo! Rybnik, wstęp wolny.
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Kocham zwierzęta, bo…”. Konkurs dla osób od lat 16.
Termin nadsyłania prac: 3 czerwca 2019r. Szczegóły w regulaminie na stronie www.ick.rybnik.pl, ICK.

47. Vinyl Swap. Giełda płyt winylowych, kompaktowych, nut i sprzętu muzycznego.
TZR, g. 9:00, wstęp wolny.
14.04 niedziela

Koncert Pasyjny. Filharmonia Rybnicka pod dyr. Przemysława Neumanna oraz Marzena Michałowskasopran i Helena Poczykowska - alt. W programie: Giovanni Pergolesi „Stabat Mater”, Jacek Glenc
„Lamentoso”. Bazylika pw. św. Antoniego, g. 19:00, wstęp wolny.
„Afryka od środka”. Koncert grupy Jambolani. halo!Rybnik, g. 19:30, wstęp wolny.

28.04 niedziela
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Kulturalne popołudnie. Koncert z udziałem Krzysztofa Respondka – aktora, piosenkarza, artysty
kabaretowego, który zaprezentuje program „Taki świat kupuję, trochę z uśmiechem, trochę na poważnie”
oraz szczecińskiej grupy Nad Porami Roku – prezentującej autorskie utwory z kręgu poezji śpiewanej.
KKH, g. 18:00, bilety: I m. 40 zł, 35 zł/ulgowe | II m. 35 zł, 30 zł/ulgowe w przedsprzedaży do 14.04.,
od 15.04. 45 zł i 35 zł.
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WARSZTATY, SPOTKANIA
2.04 wtorek

6.04 sobota

WARSZTATY, SPOTKANIA

PODRÓŻE W NIEZNANE w Żółtym Młynku. Klubokawiarnia Żółty Młynek, Rybnik ul. Św. Jana 2,
g. 19:00, wstęp wolny.

Jarmark staroci. Deptak rybnicki, g. 9:00, wstęp wolny.

„Las w butelce”. Warsztaty artystyczne. ICK, g. 16:00, bilety: 50 zł.

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

Zajączkowe warsztaty. Zajęcia plastyczne dla osób w wieku od 7 roku życia. Ozdabianie pisanek ze
styropianu, świąteczne kartki i magnesy na lodówkę. Zapisy pod nr tel. 32 4392200. Warsztaty prowadzi
Fundacja Kumak. halo!Rybnik, g. 11:00, 15:00, wstęp wolny.

„Międzynarodowa Wielkanoc”. Warsztaty podróżnicze dla przedszkolaków i uczniów szkół
podstawowych. Zapisy do 9.04 pod nr tel. 324327466.
MUZEUM, g. 10:00 (starsze przedszkolaki oraz klasy 1-3) g. 11:30 (klasy 4-8), wstęp wolny.

Rybnicki Festiwal Podróżników KARAWANA
14:00 Katarzyna Biernacka - W 80 jaskiń dookoła świata
15:40 - Klaudia Jadwiszczyk i Krzysztof Lewicki - Kilometr do celu - zimowe serce Laponii
17:00 - Marek Kramarczyk - Jachtostopem na Karaiby i dalej, przez Pacyfik
18:20 - Elżbieta Wiejaczka i Tomek Budzioch - Afryka 2x2 - rowerowa podróż poślubna
19:40 - Rafał Fronia - Anatomia Góry
DKC, bilety: 30 zł/karnet, 20 zł/ 1 dzień.

13.04 sobota

Social Language Meeting. Spotkanie osób zainteresowanych niezobowiązującymi rozmowami
w obcych językach. halo! Rybnik, g. 11:00, wstęp wolny.
III Jarmark Wielkanocny. DKN Park im. H. Czempiela w Niedobczycach, g. 13:00, wstęp wolny.
Kiermasz wielkanocny. Rękodzieło, smakołyki, warsztaty dla dzieci oraz „Małpi gaj”.
ZKI, g. 14:00, wstęp wolny.

Zajączkowe warsztaty. Zajęcia plastyczne dla osób w wieku od 7 roku życia. Ozdabianie pisanek ze
styropianu, świąteczne kartki i magnesy na lodówkę. Zapisy pod nr tel. 32 4392200. Warsztaty prowadzi
Fundacja Kumak. halo!Rybnik, g. 11:00, 15:00, wstęp wolny.

III Artystyczny Przegląd Twórczości Dziecięcej. Koncert galowy. ICK, g. 17:00, wstęp wolny.
“NIEZŁE JAJA” czyli kraina kurczaków wielkanocnych na rybnickim rynku.
RYNEK, g.14:00, wstęp wolny.

“Polowanie na Wielkanoc”- gra terenowa. RYNEK, g. 14:00, wstęp wolny.
7.04 niedziela

9.04 wtorek

10.04 środa

11.04 czwartek

Rybnicki Festiwal Podróżników KARAWANA
13.00 - Sen o Saharze - finisaż wystawy fotografii Doroty Chojnowskiej i Selima Saffarini
13.40 - Dorota Chojnowska - Iran na bambusowym rowerze
15.00 - Dagmara Bożek-Andryszczak i Piotr Andryszczak - Dwa lata pod biegunami
16.20 - Jędrzej Majka - W poszukiwaniu Arki Przymierza. Etiopia
17.40 - Kapitan i Admirał: Przygoda i Przypał - Pik Dybowskiego
19.00 - Krzysztof Starnawski - Jaskiniowy podwodny świat
DKC, bilety: 30 zł/karnet, 20 zł/ 1 dzień.

14.04 niedziela
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Mali Tropiciele Wielkich Przygód – warsztaty detektywistyczne.
DKB, g.16:00 biletów: 20zł (dziecko+opiekun).
„Afryka od środka”. Warsztaty gry na bębach afrykańskich (dla osób od 15 roku życia, zapisy:
tel. 324392200). halo!Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.

16.04 wtorek

PODRÓŻE W NIEZNANE w Żółtym Młynku. „Wśród Aczuarów w amazońskiej dżungli”. Renata Matusiak.
Klubokawiarnia Żółty Młynek, Rybnik ul. Św. Jana 2, g. 19:00, wstęp wolny.

PODRÓŻE W NIEZNANE w Żółtym Młynku. Klubokawiarnia Żółty Młynek, Rybnik ul. Św. Jana 2,
g. 19:00, wstęp wolny.

18.04 czwartek

Świąteczne warsztaty z TEB Edukacja. Otwarte zajęcia, podczas których powstaną świąteczne ozdoby.
Halo!Rybnik, g. 11:00, wstęp wolny.

Wykład Jacka Kurka „Małe paryskie muzea”. PiMBP, g. 17:00, wstęp wolny.

23.04 wtorek

PODRÓŻE W NIEZNANE w Żółtym Młynku. Piotr Orechwo. „Podróż do Indii”.
Klubokawiarnia Żółty Młynek, Rybnik ul. Św. Jana 2, g. 19:00, wstęp wolny.

24.04 środa

Koło Gospodyń Miejskich vol 4. Las w słoiku. Warsztaty. DKN, g. 17:00, bilety: 50 zł.

25.04 czwartek

„Ślonski sztwortek”. Dariusz Gryt, Jacek Biskupek i Wojciech Ostrzołek opowiedzą o akcji Klubu
Sportowego Moto H2O Rybnik pt. „Płyniemy Polsko 2019”. Rajd, którego celem jest opłynięcie
skuterami wodnymi Polski rzeką Wisłą, Bałtykiem i Odrą, zorganizowany jest w celu pomocy dzieciom
z autyzmem. halo! Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.

Andrzej: gdzie oglądać dinozaury? Rybnicki miłośnik przyrody zaprasza na spotkanie poświęcone
miejscom, w których spotkać można dinozaury. Praktyczne informacje na temat parków tematycznych
oraz muzeów, gdzie znajdują się ekspozycje przedstawiające prehistoryczne gady oraz inne dawno
wymarłe stworzenia. halo!Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.
LinkedIn Local Rybnik. Lokalne spotkanie będące częścią światowej inicjatywy przenoszenia wirtualnych
kontaktów z sieci zawodowej LinkedIn do świata rzeczywistego i budowania prawdziwych relacji
międzyludzkich. Zapisy online. Halo!Rybnik, g. 17.30, wstęp wolny.

27.04 sobota

III Artystyczny Przegląd Twórczości Dziecięcej. Dzień tańca. Zgłoszenia do 4.04.
Szczegóły w regulaminie na stronie www.ick.rybnik.pl. ICK, g. 9:00, wstęp wolny.
12.04 piątek

Między nami Fotografami. Warsztaty fotograficzne. DKC, g. 10:00, wstęp wolny.

III Artystyczny Przegląd Twórczości Dziecięcej. Dzień muzyki. Zgłoszenia do 4.04.
Szczegóły w regulaminie na stronie www.ick.rybnik.pl. ICK, g. 9:00, wstęp wolny.

Social Language Meeting. Spotkanie osób zainteresowanych niezobowiązującymi rozmowami
w obcych językach. halo! Rybnik, g. 11:00, wstęp wolny.
Turniej gier planszowych i figurkowych dla każdego. ZKI, wstęp wolny.

30.04 wtorek

PODRÓŻE W NIEZNANE w Żółtym Młynku. Klubokawiarnia Żółty Młynek, Rybnik ul. Św. Jana 2,
g. 19:00, wstęp wolny.
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SCENA spektakl/taniec/kabaret

FILM premiery/dkf-y/przeglądy
Kino seniora. „Misz masz czyli kogel mogel 3”. Kasia nadal mieszka we wsi. Do Polski wraca
niespodziewanie jej syn Marcin i od razu wpada w kłopoty. W tym czasie w Warszawie w rodzinie
Wolańskich wybucha kryzys. Wolańska – celebrytka i słynna sekstrenerka – wydaje kontrowersyjną
książkę. Jej mąż i córka Agnieszka – buntują się i uciekają z domu. Finał tej wycieczki znów przejdzie do
legendy. Reżyseria: Kordian Piwowarski. TZR, g. 13:00, bilety: 8 zł.

3.04 środa

Wieczorynka teatralna. Bajkowe słuchowisko dla dzieci z plastycznym warsztatem.
DKB, g.18:00, bilety: 5zł (opiekun + dziecko).

4.04 czwartek

Piotr Bałtroczyk „Mężczyzna z kijowym peselem”. Bałtroczyk twierdzi, że początek jest ważny, być
może nawet ważniejszy od końca. Choć dobrze, gdy koniec jest równie miły jak początek. Zatem ważne,
by dobrze zacząć. TZR, g. 18:00, bilety: 50 zł/balkon, 60 zł/parter.TZR, g.16:00, bilety: 15 zł.

5.04 piątek

”W poszukiwaniu miłości: Jakobi i Leidental”. Teatr Tu i Teraz z Warszawy. Spektakl opowiada
historię przyjaciół, singli znudzonych monotonią swojego przetrąconego życia. Reżyseria:
Marcin Hycnar. Obsada: Jacek Braciak, Katarzyna Herman, Michał Sitarski. Muzyka: Czesław Mozil
i Filip Kuncewicz. TZR, g. 18:00, bilety: 70 zł/balkon, 90 zł/parter.

Dyskusyjny Klub Filmowy. „ROMA”. Oskarowy hit. Barwny portret konfliktów rodzinnych i społecznej
hierarchii pośród politycznego chaosu, opowiadający historię młodych służących pochodzących
z indiańskiego ludu Misteków. Reżyseria: Alfonso Cuarón.
TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł ulgowy, 45 zł karnet.

6.04 sobota

„Kto tu rządzi”. Premierowy spektakl Teatru „Na Cztery Łapy” z Marklowic. Opowieść widziana oczami
młodych artystów o flegmatycznym Królu i zatroskanej Królowej. Zabawna historia smoka, rycerzy
i królewskich przygód. DKB, g.18:00, bilety: 10 zł.

8.04 poniedziałek

Prima aprilis z Grupą MoCarta. ZKI, g.17.30, bilety: 50 zł, 45 zł/ulgowe

Kino Seniora. „Księgarnia z marzeniami”. Florence Green szuka sposobu na życie, postanawia
otworzyć księgarnię w sennym miasteczku u wybrzeży Anglii. Sprowadza dla mieszkańców dzieła
światowej literatury, m. in. „Lolitę” Nabokowa oraz ‚„451 stopni Farenheita” Bradbury’ego i u niektórych
wywołuje to oburzenie, a u lokalnych elit nawet protest – wszak książki mogą być niebezpieczne.
Reżyseria: Isabel Coixet. TZR, g. 13:00, bilety: 8 zł.

9.04 wtorek

„Walkiria”. Retransmisja dzieła Richarda Wagnera z Metropolitan Opera w Nowym Jorku.
TZR, g. 17:30, bilety: 40 zł/do 3.04, 50 zł/w dniu spektaklu.

10.04 środa

8.04 poniedziałek

Dyskusyjny Klub Filmowy. „Green Book”. Drobny cwaniaczek z Bronxu zostaje szoferem
ekstrawaganckiego muzyka z wyższych sfer i razem wyruszają na wielotygodniowe tournée. Ich wspólna
podróż, pełna zaskakujących przygód, okaże się początkiem nieprawdopodobnej przyjaźni.
Reżyseria: Peter Farrelly. TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł ulgowy, 45 zł karnet.

VI Rybnicki Dziecięcy Festiwal Teatralny „Przestrzeń wyobraźni”. Podczas dwóch dni festiwalowych
zobaczymy spektakle konkursowe w wykonaniu teatrów dziecięcych z całej Polski.
TZR, g. 9:30, wstęp wolny.
„Oz”. Najnowszy spektakl Teatru Szydło z Wodzisławskiego Centrum Kultury to przepiękne bajkowe
przedstawienie skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Reżyseria: Dorota Krawczyk.
TZR, g. 18.00, bilety:10 zł.

11.04 czwartek

VI Rybnicki Dziecięcy Festiwal Teatralny „Przestrzeń wyobraźni”. Podczas dwóch dni festiwalowych
zobaczymy spektakle konkursowe w wykonaniu teatrów dziecięcych z całej Polski.
TZR, g. 9:30, wstęp wolny.

12.04. piątek

„Nikt nie jest doskonały”. Spektakl komediowy w doborowej obsadzie. Zdzisław Wardejn i Wojciech
Błach w fenomenalnych kreacjach komediowych. Panom towarzyszą Dominika Łakomska i Joanna Moro.
TZR, g. 19:00, bilety: 75 zł/balkon, 90 zł/parter.

13.04 sobota

Kałasznikof Zaprasza 4: Szymon Łątkowski i Antoni Gorgoń Grucha.
DKC, g. 18:00, bilety:30 zł.

14.04 niedziela

Bajki Najnajki. Cykliczne bajkowe spotkania z Mateuszem Świstakiem.
DKC, g. 11:00, bilety: 10 zł.

27.04 sobota

1.04 poniedziałek

Wieczór tańców szkockich. Zabawy taneczne przy muzyce szkockiej poprowadzone przez instruktorkę.
W programie również „Opowieści w kratkę- czyli o Szkotach co nieco”.
ICK, g. 18:00, bilety: 5 zł.

15.04 poniedziałek

Kino Seniora. „ETER”. Początek XX wieku, obrzeża Cesarstwa Rosyjskiego. Doktor podaje śmiertelną
dawkę eteru młodej kobiecie, którą pragnie uwieść. Ucieka. Znajduje zatrudnienie w austriackowęgierskiej twierdzy, gdzie kontynuuje swoje eksperymenty z eterem. Reżyseria: Krzysztof Zanussi.
TZR, g. 13:00, bilety: 8 zł.
Dyskusyjny Klub Filmowy. „Kartoteka 64”. Robotnicy remontujący starą kopenhaską kamienicę
dokonują przerażającego odkrycia. W pomieszczeniu ukrytym za ścianą jednego z mieszkań znajdują
trzy zmumifikowane ciała. Reżyseria: Christoffer Boe.
TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł ulgowy, 45 zł karnet.

26.04 piątek

Plejada Fajnych Filmów. Cykliczne seanse filmowe przy ciastku i kawie. DKC, g. 19:00, wstęp wolny.
Kino Seniora. „ROMA”. Oskarowy HIT. Barwny portret konfliktów rodzinnych i społecznej hierarchii
pośród politycznego chaosu, opowiadający historię młodych służących pochodzących z indiańskiego
ludu Misteków. Reżyseria: Alfonso Cuarón. TZR, g. 13:00, bilety: 8 zł.

29.04 poniedziałek

Dyskusyjny Klub Filmowy. „Ogród rodzinny. Dezerter”. Czechosłowacja, Praga, rok 1947. Ocalony
z obozu Otto wraca do żony i syna. Otwiera na nowo swój rodzinny interes: salon fryzjerski „Valentino”.
Sielanka nie trwa jednak długo. Władza ludowa ingeruje coraz bardziej w życie społeczne.
Reżyseria: Jan Hřebejk. TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł ulgowy, 45 zł karnet.

Listy z wojny. „Gdzie są chłopcy z tamtych lat”. Spektakl połączony z wystawą.
DKC, g. 17:00, wstęp wolny.

28.04 niedziela

Bajkowa niedziela. „Tajemnicza Pani Eś”. Opowieść o przemijaniu, pokazana w fascynujący sposób
przez aktorów Teatru Fik Mik. Wątki toczą się w różnych światach, gdzie zobaczymy przygody wielu
bohaterów w humorystycznej odsłonie. DKB, g. 15:00, bilety: 10zł.
„Fantazjana – niekończąca się historia”. Spektakl dla dzieci Teatru Prym Art. Mały chłopiec Bastian
okaże się wkrótce jedyną osobą, która może uratować świat fantazji. TZR, g. 16:00, bilety:15 zł.
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adresy

puby/kluby/dyskoteki

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

Ambrozja,
tel. 796430555, ul. Korfantego 6, Rybnik

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

Art cafe,
32 4227109, ul. Sobieskiego 11, 44-200 Rybnik

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

Bizon Pub & Restaurant,
tel. 324414666, 505767777, ul. Korfantego 6, Rybnik

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

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
Kawiarnia KAVI,
tel. 327570898, Rynek 6 Rybnik
Kulturalny Club,
tel. 507156313, Rynek 3, Rybnik
Lili Caffe,
tel. 533625525 ul. Zamkowa 2/4, Rybnik

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

Sub-Club,
tel. 501665973, Piłsudskiego 4, Rybnik

PiMBP Powiatowa i Piejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa,
ul. J. Szafranka 7, Rybnik, tel. 32 422 35 41

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

Filia nr 2 PiMBP Filia nr 2 – Maroko,
ul. Zebrzydowicka 30, Rybnik, tel. 324225317,

Tawerna,
tel. 327395821, ul. Staszica 4, Rybnik

Filia nr 4 PiMBP Filia nr 4 – Piaski,
ul. Za torem 3 B, Rybnik, tel. 324221320,

VIP Klub Studencki,
tel. 324227534, Rynek 5, Rybnik

Filia nr 8 PiMBP Filia nr 8,
ul Reymonta 69, Rybnik, tel. 324249409,
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Żelazna,
tel. 324230340, ul. Kościelna 1, Rybnik
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