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WW trakcie rewitalizacji pobudzana 
jest nie tylko społeczność, ale również 
organizacje i instytucje działające na 
tym terenie – by były otwarte na ludzi, 
którzy chcą coś robić. Zadanie pu-
bliczne “Rybnik reWITA”, realizowane 
w ramach projektu dofinansowanego 
z Funduszy Europejskich “Rewitaliza-
cja miasta – nowa energia rybnickiej 
tradycji”, zostało zlecone przez UM 
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecz-
nych CRIS i Stowarzyszeniu “17-tka”. 
Kierunek wytyczali koordynatorzy 
w osobach Kamila Jakubiaka z CRIS-u 
i Grzegorza Głupczyka z „17-tki”. 
Założeniem było przeprowadzenie 
działań rewitalizacyjnych w dziel-
nicach, które z jakiegoś powodu 
podupadały, ale którym można było 
przypisać konkretny element dziedzic-
twa kulturowego. 
Wybrano pięć dzielnic, które zosta-
ły podzielone między organizacje: 
Paruszowiec-Piaski z „Hutą Silesia”, 

Niewiadom z kopalnią „Ignacy”, 
Niedobczyce z kopalnią „Rymer”, 
Chwałowice z familokami i kopalnią 
oraz Śródmieście ze starówką 
i kompleksem „Juliusz”. Były to 
dzielnice wykluczone, defaworyzo-
wane, opuszczone. Niektóre z nich 
stanowiły kumulację problemów, bo 
przez lata desantowano tam ludzi 
problemowych albo rodziny pogrążo-
ne w kryzysie, a za tym nie szła żadna 
oferta pomocowa. Zdarzało się, że 
opinia o danym miejscu była tylko 
powtarzanym stereotypem, który 
nie miał nic wspólnego z faktyczną 
sytuacją. Postanowili więc nie patrzeć 
w statystyki i odwiedzić dzielnice. 
Drogą pierwszego kontaktu stali się 
animatorzy, którzy mieli rozmawiać 
z mieszkańcami i wyciągnąć ich 
z domów. Organizowali festyny, grille 
sąsiedzkie, wspólnie stroili choinki. 
Niejednokrotnie dopiero podczas 
tych wydarzeń sąsiedzi się poznawali. 

Supermenki
z dzielni

REWITALIZACJA TO ZŁOŻONY, CZASEM KILKUDZIESIĘCIOLETNI PROCES 

CAŁOŚCIOWEJ ZMIANY. PRZYWRACANIA DO ŻYCIA NIE TYLE OBIEKTÓW, 

ILE SPOŁECZNOŚCI, Z CAŁYM ICH OTOCZENIEM. TO COŚ WIĘCEJ, NIŻ TYLKO 

REMONT BUDYNKÓW. ODNOWIENIE DOMÓW BEZ PRACY ZE SPOŁECZNOŚCIĄ 

LOKALNĄ SKUTKUJE POWROTEM DO STANU PIERWOTNEGO. ZMIANA 

NASTAWIENIA LUDZI, BEZ ZMIANY ICH OTOCZENIA, NIE MA SENSU. 

PRZEMIANA MUSI BYĆ CAŁOŚCIOWA. 

na haczyku
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Kiedy animatorzy zrobili już trochę 
szumu i wyciągnęli ludzi z domów, 
starali się wyłonić ukrytych liderów, 
którzy chcieli działać. Pokazać, że 
„można” i pokazać „jak”. Okazywa-
ło się, że wiele problemów, na które 
narzekano, przy odrobinie chęci 
można bardzo szybko rozwiązać. 
Wisienką na torcie były konkursy na 
inicjatywy obywatelskie. Dzielnice się 
przebudziły. Jednak stało się to dzięki 
osobom, które nie odbijają karty po 
ośmiu godzinach i po prostu nie szły 
do domu, dzięki osobom dla których 
rewitalizacja społeczności stała się 
stylem życia, pasją, misją. Dzięki 
kobietom, które weszły na dzielnię 
i przez 15 miesięcy używały swoich 
supermocy.

AGNIESZKA PYTLIK, 
ANIMATORKA SPOŁECZNA, 
CHWAŁOWICE, CRIS

Agnieszka jest weteranem animacji 
społeczności lokalnych. Robi to 
z ogromnym powodzeniem w swojej 
rodzinnej Czernicy, ale kiedy po 
raz pierwszy wysiadła z samochodu 
na familokach, miała wrażenie że 
wtargnęła komuś na jego prywatne 
podwórko. Chwilę konsternacji prze-
rwała gromada dzieci, które pod-
biegły do niej z pytaniem: „Co Pani 
przywiozła?”. Okazało się, że Chwa-
łowice są rajem dla animatora. Dzie-
ciaków nie trzeba było przekonywać 
do uczestnictwa w zajęciach, same 
się garnęły i to w zaporowej ilości. 
Z czasem do dzieci zaczęli dołączać 
rodzice. Nie było tu patologii –  tylko 
niechlubne wyjątki, które zdarzają 
się wszędzie. Po piętnastu miesiącach 
jest traktowana jak przyjaciel, a ludzie 
zapraszają ją do mieszkań na herbatę. 
Animowała głównie między familo-
kami, późną jesienią przeniosła się 
do pomieszczeń rady dzielnicy czy 
domu kultury. Dzięki niej mieszkań-
cy mogli realizować swoje pomysły. 
Największym zaskoczeniem było wła-
śnie to, że te najzwyklejsze robiły coś 
niezwykłego. Tak było w przypadku 
grupy kobiet, które chciały uprawiać 
nordic walking. Agnieszka półtorej 
roku temu kupiła im kijki, a one cho-
dzą z nimi do dzisiaj. Bardzo szybko 
wyłonili się liderzy. Działają „dziew-
czyny kijkowe”, kobiety 40-50-letnie, 
które myślą o profilaktyce i tworzeniu 
miejsc spotkań. Są mamy małych 
dzieci, które chcą zajęć dla najmłod-
szych. Jest też Magda, która pracuje 
z małymi artystami. Po 15 miesiącach 
Agnieszkę rozpiera duma, bo liderki 
dalej działają, rozwijają się, chcą 

fot. Damian Machnik
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spotkań dla siebie i innych, myślą 
o swojej dzielnicy w szerszym kontek-
ście. Widzą w tym poczucie sensu 
i właściwie zmieniły swoje życie. 
Kiedy rewitalizacja się zakończy, lide-
rzy i mieszkańcy staną przed prawdzi-
wym wyzwaniem – jak pozyskiwać 
fundusze, by realizować działania. 
Ale Aga ma jeszcze dwa lata żeby przy-
gotować ich do samodzielności. Nie 
czuje się Clarkiem Kentem w spódni-
cy, po prostu lubi to robić, a to daje jej 
ponadnaturalną siłę. 

KATARZYNA RZĄSA, 
ANIMATORKA SPOŁECZNA, 
NIEWIADOM, “17-TKA”

Kasia wybrała pracę animatora, bo 
oglądanie efektów swoich działań jest 
niezwykle satysfakcjonujące. Posiada-
nie energii do inspirowania przez cały 
czas jest jednak nie lada wyzwaniem. 
Jej historia jest inna, bo przyszła 
w zastępstwie za poprzednią anima-
torkę. Wchodząc w już utworzoną 
grupę i trwający proces, poczuła się, 
jakby weszła w czyjeś buty, dla lokal-
nej społeczności była obca. Z jednej 
strony ominął ją żmudny etap two-
rzenia grupy, z drugiej kontynuowała 
nie swoje dzieło. Lokalną społecz-

ność, przyzwyczajoną do poprzedniej 
animatorki, przekonała do siebie 
otwartością i uśmiechem. Teraz, gdy 
wchodzi na dzielnicę, ludzie machają 
jej z okien, a dzieci krzyczą “Pani 
Kasia przyszła”. Kasia jest niczym 
lekarz, kieruje się zasadą “po pierwsze 
nie szkodzić”. Nie wyręcza, a pomaga, 
koordynuje, wskazuje właściwą dro-
gę, czasem podrzuci pomysł. Twier-
dzi, że obudziła w mieszkańcach 
tylko wiarę w to, że można. Pracują 
na osiedlu, w Industrialnym Centrum 
Kultury, w świetlicy. Kasia zaprzecza 
swoim supermocom. Twierdzi, że nie 
jest supermenką, co najwyżej zakłada 
innym pelerynki, by mogli pokony-
wać trudności. Dla niej superbohate-
rami są: Basia, zwana MacGayverem 
w spódnicy, matka piątki dzieci, która 
wcześniej brała udział we wszystkich 
działaniach, a teraz inicjuje już wła-
sne, uśmiechnięta Danusia, na którą 
zawsze można liczyć. Kasia, którą 
rozpiera energia i nowe plany. 
Hania, mająca głowę pełną pomysłów 
i cudowne ręce do rękodzieła. 
Damian, który sam jest bardzo 
aktywny i innych do tego zachęca. 
Duma rozpiera ją także na myśl 
o prężnie działającej grupie seniorów, 
którzy są wulkanami energii i kre-
atywności. Chcą pomagać, zmieniać 
siebie i otoczenie, ale przede wszyst-
kim chcą mieć wpływ na to, co dzieje 
się wokół nich. Kasia jest świadkiem 
prawdziwego cudu, zawiązywania się 
wspólnot sąsiedzkich czy przyjaźni. 
Na razie może to działanie na mikro-
skalę, ale przypomina kamień, który 
turla się z wysokiej góry i zmienia 
się w lawinę. Lawinę dobrych zmian, 
której nikt nie zatrzyma. 

fot. Damian Machnik

na haczyku
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DOROTA HONISZ, 
ANIMATORKA SPOŁECZNA, 
ŚRÓDMIEŚCIE, AKTUALNIE 
W NIEDOBCZYCACH, CRIS

Dorota animuje ludzi odkąd pamięta. 
Najpierw przez wiele lat była harcer-
ką, potem trafiła do CRIS-u. Pracę 
animatora traktuje bardzo emocjo-
nalnie, dlatego nie mogłaby robić tego 
w miejscu zamieszkania. Za bardzo 
się angażuje. Śródmieście było dla 
niej próbą sił, bo to dzielnica rozległa, 
z kilkoma osiedlami, parafiami 
i szkołami. Sprawdzić się mogły tylko 
zabiegi punktowe i akcyjne, bo nie 
dało się w jednym miejscu zgroma-
dzić mieszkańców całej dzielnicy. 
Jedynym rozwiązaniem były dzia-
łania w instytucjach, podwórkach. 
Dużą inspiracją był tutaj Pan Roman, 
który sam przekształcił podwórko 

w „halo! Rybnik” w magiczne, tętnią-
ce życiem miejsce. Na tym podwórku 
wystawił także swój spektakl „Listy 
z wojny”. Pokazał innym, jak można 
zmienić swoje najbliższe otoczenie. 
Dorocie najefektywniej pracowało się 
z seniorami – byli aktywni, energicz-
ni i złaknieni wzajemnego towarzy-
stwa, dlatego z ich potrzeby powstała 
grupa „Aktywny Senior” pod wodzą 
pana Jana, gdzie np. sztuki walki 
trenuje 84-latka. Mówi, że nie jest 
supermenką, że to po prostu praca, 
ale serce jej krwawi, gdy ktoś wstydzi 
się miejsca, w którym mieszka albo 
narzeka, że nic ciekawego w jego 
otoczeniu się nie dzieje. Chce to zmie-
niać, nauczyć lokalną społeczność 
noszenia głowy wysoko i aktywności 
na rzecz swojej społeczności. 
Wyzwaniem była najmłodsza grupa, 
bo w dzielnicy kręciło się mnóstwo 
niezagospodarowanych małolatów. 
Okazało się, że Śródmieście bardzo 
potrzebuje pedagoga ulicy. Dzięki 
kolejnemu projektowi, który realizuje 
m.in. stowarzyszenia „17-stka”, peda-
gog ulicy pracuje już z młodzieżą 
w Śródmieściu. By z ofertą i dzia-
łaniami dotrzeć do mieszkańców, 
intensywnie współpracowała z radą 
dzielnicy, „halo! Rybnik”, szkołami, 
świetlicą Środowiskową Centrum, ale 
przed wszystkim z lokalnymi lidera-
mi, których w Śródmieściu nie bra-
kuje. Doroty już nie ma w centrum, 
teraz podnosi wysoko głowy miesz-
kańcom Niedobczyc. Ma pewność, 
że zostawiła dzielnicę w dobrych, 
aktywnych rękach mieszkańców 
i pedagoga ulicy. 

fot. Damian Machnik
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ANNA KIERMASZEK, 
ANIMATORKA SPOŁECZNA, 
PARUSZOWIEC-PIASKI,  
„17-TKA”

Ania nie robiła nigdy czegoś takiego, 
ale nie czuła strachu. Nie pamięta jak 
to się stało, że zawiązała jej się grupa. 
Na pewno chodziła po podwórkach 
i mówiła, że będzie przeprowadzać 
rewitalizację. Mieszkańcy cieszyli się 
słysząc to słowo, bo myśleli, że wresz-
cie ocieplą familoki, odmalują klatki 
i wyremontują rozwalające się 
chlewiki. Pierwsze na spotkaniach 
pojawiły się panie, które z czasem 
przyprowadziły sąsiadki. Panowie 
pojawiali się okazyjnie, przy więk-
szych inicjatywach. Ania pracowała 
na ulicach Słonecznej, Przemysłowej 
i Ogrodowskiego. Mimo, że była to 
jedna dzielnica, rzucał się wyraźny po-
dział na Paruszowiec i Piaski, nie tylko 
w topografii, ale również w głowach 
mieszkańców. Przestrzegano ją przed 

patologią i zostawianiem torebki 
w samochodzie, a otoczenie okaza-
ło się całkiem normalne. Dostała 
życiową lekcję: „nie oceniaj ludzi po 
okładce”. Ania poznała mądre, zarad-
ne, przebojowe kobiety, które wcale nie 
potrzebowały pieniędzy czy wyciąga-
nia z patologii, nędzy i alkoholizmu. 
Z czasem panie się zaprzyjaźniły i zor-
ganizowały Dzień Dziecka. Właśnie 
ten pomysł okazał się spektakularnym 
sukcesem i prawdziwym sprawdzia-
nem samodzielności i obrotności 
liderek. Ania poczuła się zbędna. 
Zaskoczyła ją otwartość ludzi – oni 
zapraszali ją na kawę, a ona w zamian 
chodziła do nich z pączkami w tłusty 
czwartek i zabierała ich na wycieczki, 
trampoliny i do kina. Na wspólnych 
wyjazdach przekonywała do przyjścia 
na inne spotkania. Z czasem pojawiły 
się rozmowy o tym, co można zmie-
nić. Padł pomysł zbudowania altan 
sprzyjających sąsiedzkiemu grillo-
waniu. Kobiety wprowadziły słowa 
w czyn i już niedługo altanki przy 
pomocy mężów i sąsiadów stanęły na 
Przemysłowej i Słonecznej. Wokół al-
tanek rosły kwiaty, a w ciepłe wieczory 
słychać z nich było rozmowy, ploteczki 
i wybuchy śmiechu. Najtrudniejszy 
moment? Kiedy ludzie skarżyli się na 
sąsiadów gromadzących śmieci 
w mieszkaniu z pytaniem: „Pani jak ja 
tu mam żyć?”. Ania musiała zostawić 
dzielnicę, teraz działa tam inny ani-
mator, któremu gorąco kibicuje. Wie, 
że da sobie radę, bo liderki nie dadzą 
mu zginąć. Jeśli nie stracą zapału, 
a sąsiedzi nie będą przeszkadzać są 
w stanie zrobić wszystko. To prawdzi-
we supermenki.

fot. Damian Machnik

na haczyku
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W tym roku poszli o krok dalej, 
koncentrując się również na aktywizacji 
zawodowej, działaniach edukacyjnych, 
wspierających i moderujących, by 
ludzie sami zaczęli zdobywać pieniądze 
na swoje działania albo robili coś bez 
nich. Jednak nadejdzie taki moment, że 
animator, który zaczarował społeczność, 
będzie musiał zniknąć, a społeczność 
będzie musiała funkcjonować na tym 
samym lub lepszym poziomie. Czy to się 
uda? Założeniem było znalezienie chociaż 
jednego lidera na dzielnicę. 
Znaleźli ponad czterdziestu.

fot. Damian Machnik

Katarzyna Chwałek-Bednarczyk
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6 powodów,

Dr Tomasz Gudzowaty 
  i mistrz Tadeusz Rolke

dla których warto się wybrać
       na Rybnicki Festiwal Fotografii

RFF od początku cieszy się obecnością 
najlepszych fotografów. Zeszłoroczna, 
jubileuszowa edycja wręcz świeciła od  
ilości „gwiazd” w programie. Tym-
czasem wszystko wskazuje na to,  że 
tegoroczna edycja również powali na 
kolana miłośników fotografii. Swój 
udział zapowiedziała prawdziwa elita 
twórców: Agata Grzybowska, 
Przemek Dzienis, Ewa Meissner, 
Marcin Zaborowski, Kinga Wójcik, 
Adam Nurkiewicz i Marcin Dobas. 

Nie możemy jednak ukryć, że naj-
większe szczęście to dla nas, organiza-

W DNIACH 27, 29-31 MARCA PO RAZ SZESNASTY DO 
NASZEGO MIASTA PRZYJADĄ WYBITNI ARTYŚCI, ABY 
ZAPREZENTOWAĆ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ FOTOGRAFICZNĄ 
PRZED KILKUSETOSOBOWĄ WIDOWNIĄ. JEŚLI Z JAKIEGOŚ 
POWODU NIE DOTARŁAŚ/-EŚ JESZCZE NIGDY NA RYBNICKI 
FESTIWAL FOTOGRAFII, KONIECZNIE MUSISZ POZNAĆ 
OBIEKTYWNE ARGUMENTY „ZA”. WÓWCZAS BYĆ MOŻE 
ZAPLANUJESZ SWOJĄ AKTYWNOŚĆ TAK, ŻEBY PODCZAS 
OSTATNIEGO WEEKENDU MARCA NIE OMINĄŁ CIĘ ŻADEN PUNKT 
Z BOGATEGO PROGRAMU, PRZYGOTOWANEGO W TYM ROKU.

torów, potwierdzona obecność mistrza 
Tadeusza Rolke – nestora polskiej foto-
grafii, który w maju ukończy 90 lat – oraz 
dra Tomasza Gudzowatego. To nazwisko 
elektryzuje każdego, kto posiada elemen-
tarne pojęcie o temacie. Spotkanie zapla-
nowane na piątek 29 marca to sytuacja bez 
precedensu, ponieważ Tomasz Gudzowaty 
nie wziął dotychczas udziału w żadnym 
krajowym festiwalu. Jego wernisaże także 
bardzo rzadko odbywają się w Polsce. RFF 
będzie więc jedyną taką okazją do osobi-
stego spotkania z tym rekordzistą zdoby-
tych nagród World Press Photo. 

kawior
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3

Praktycznie wszystko 
  w jednym miejscu 

Wstęp na Festiwal jest 
   bezpłatny 

Od 2004 roku Festiwal odbywa się 
w tym samym budynku Fundacji 
PGE Energia Ciepła, przy ul. Podmiej-
skiej w Rybniku. Oznacza to, że po 
przybyciu na miejsce i oddaniu kurtki 
do szatni, można swobodnie uczestni-
czyć w wydarzeniu. Oprócz spotkań 
autorskich na RFF warto obejrzeć kil-
kanaście wystaw fotograficznych, które 
dają w sumie kilkaset obrazów repre-
zentujących różne gatunki fotografii. 
Na szczególną uwagę zasługują tutaj 
portrety Roberta Wolańskiego wyko-
nane postaciom znanym ze „szklanego 
ekranu” czy „Zespół kociego krzyku” 
Dawida Stube – zeszłoroczny laureat 

Grand Press Photo.
Od 2018 roku nowością jest 
„befor” Festiwalu, odbywający się 
w „halo! Rybnik”. 27 marca będzie 
to wernisaż wystawy „NIE” autor-
stwa Adriana Wykroty – poznań-
skiego dokumentalisty, który 
w 2014 roku został wybrany 
jednym z 30 najlepszych na świecie 
fotografów przed 30-tką, w zesta-
wieniu prestiżowej agencji Magnum 
Photos. Jego wystawa będzie prezen-
towała zdjęcia wykonane w Polsce 
w latach 2010-2018, a spotkaniu bę-
dzie towarzyszyła promocja książki 
o tym samym tytule.

Misją organizatorów jest upowszech-
nianie kultury i sztuki, dlatego każdy 
może uczestniczyć w Festiwalu za 
darmo. Co więcej, każdy może otrzy-
mać bezpłatny katalog festiwalowy, 

fot. Marcin Plisiecki, z cyklu „My Way”

fot. Łukasz Cyrus, z cyklu „Autoportret”

w którym znajdują się wglądówki 
zdjęć autorów prezentowanych 
w danej edycji. 
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fot. Dawid Stube, z cyklu „Zespół kociego krzyku”fot. Alicja Świerczyńska, z cyklu „Wejrzenie”

fot. Agata Logiewa, z cyklu „Dzieje się”

4Tylko RFF prowadzi Galerię Otwartą, 
która kontynuuje w pewnym 
sensie ideę „Galerii Bezdomnej” 
Tomasza Sikory i Andrzeja Świetlika. 
Odbywa się bez preselekcji 
i bez narzucania tematu czy formy 
prezentacji, a każdy z twórców 
w przededniu Festiwalu sam znajduje 
sobie w wyznaczonym pomieszczeniu 
interesujący go kawałek przestrzeni 
i sam instaluje zdjęcia. Galeria 
Otwarta jest dla uczestników Festi-
walu tym, czym Speakers’ Corner 

w Hyde Parku dla Brytyjczyków: to 
miejsce-symbol wolności słowa. 
Każdy może tutaj wejść „z ulicy” 
i po prostu powiesić swoje prace.

Robisz zdjęcia? Zapraszamy: 
www.festiwal.rybnik.pl/galeria-otwarta

Galeria Otwarta 
 – jedyna taka akcja w Polsce

kawior
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Tradycyjnie już, tylko w Rybniku bę-
dzie można nieodpłatnie skorzystać z 
profesjonalnych warsztatów fotogra-
ficznych. Warto pilnować terminów 
zapisu, bo w tym roku artystyczny 
zawrót głowy: Paweł Kosicki 

… ale tego nie da się opisać, więc 
polecamy sprawdzić osobiście.

Festiwal jest finansowany przez Miasto Rybnik,  Fundację PGE Energia Ciepła 
w Rybniku, firmę Sony Polska oraz markę Fujifilm.

Nina i Marcin Giba

fot. Agata Grzybowska, 
z cyklu „9 bram, z powrotem ani jednej”

fot. Agata Grzybowska, 
z cyklu „9 bram, z powrotem ani jednej”

Oficjalna strona Festiwalu: 
festiwal.rybnik.pl
Oficjalny fanpage Festiwalu: 
facebook.com/rybnickifestiwalfotografii/
Oficjalny profil na Instagramie: 
instagram.com/rybnickifestiwalfotografii
Historia Festiwalu w Wikipedii: 
pl.wikipedia.org/wiki/Rybnicki_Festiwal_Fotografii

Robisz zdjęcia? Zapraszamy: 
www.festiwal.rybnik.pl/galeria-otwarta

przydatne linki:

Profesjonalne warsztaty 
    za darmo!

Ta atmosfera…

i Wiktor Franko przeprowadzą uczest-
ników przez arkany zawodowego por-
tretowania, a Marek Arcimowicz nauczy 
przygotowania do pracy w ekstremalnych 
warunkach.
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…po prostu scena
O PLUSACH I MINUSACH PRACY W KABARECIE I O TYM, ŻE 
NA SCENIE ODNALAZŁA WŁASNE MIEJSCE NA ZIEMI ORAZ 
ŻE NIE WYOBRAŻA SOBIE ŻYCIA BEZ NIEJ, OPOWIADA BEATA 
KABZIŃSKA – RYBNICZANKA I ARTYSTKA KABARETOWA. 
WSPÓLNIE Z ŁUKASZEM ZACZKIEM TWORZY „KABARET 
KAŁASZNIKOF”.

DDlaczego kabaret?
Kiedyś grałam w teatrze amator-
skim, gdzie pracowaliśmy przez cały 
rok, by wystawić jedną premierę,  
a ja miałam ogromną potrzebę bycia 
na scenie. Kabaret dał mi możliwość 
częstego grania. 

Jak się zostaje „kabareciarką”?
Nie ma specjalnych szkół. Prze-
ważnie decyduje przypadek. Nie 
obudziłam się pewnego dnia z myślą, 
że będę grać w kabarecie. Z teatru 
trafiłam do kabaretu „Chwilowo 
kaloryfer”, „44-200”, a potem to już 
samo poszło.

Wady tego zawodu? 
Nieprzewidywalność i życie na 
walizkach.

A zalety?
Samodecyzyjność i możliwość pro-
jektowania własnej przestrzeni.

Poza sceną jesteś poważna?
Prywatnie też sporo żartuję, ale to 
zależy z kim i gdzie, a jak się zdarzy, 
że ktoś prosi żebym zrobiła coś 
śmiesznego, odpowiadam: „przyjdź 
na występ”.

Co cię rozbawia?
Najbardziej bawi mnie rozbawianie 
innej osoby. W kabarecie natomiast 
bawią mnie rzeczy nieoczywiste, np. 
drugie dno, ale także granie na ciszy 
i granie ciałem.

Kto jest twoją idolką?
Nie miałam nikogo takiego, dopóki 
nie poznałam osobiście Joasi Kołacz-
kowskiej. 

Kto jest najtrudniejszą publicznością?
Bliscy, rodzina i znajomi. Najlepiej 
gra się dla obcych, bo bliscy skupiają 
się na tobie, a nie na historii, którą 
przedstawiasz. 

narybek
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Dlaczego na scenie kabaretowej jest 
tak mało kobiet?
Krąży mit, że kobietom nie wszystko 
wypada. Facetom wybacza się na 
scenie arogancję, bezczelność, cham-
stwo. Dziewczyny jednak walczą  
o należne im miejsce i bardzo są za 
to doceniane przez publiczność.

Kto w „Kabarecie Kałasznikof” 
nosi spodnie?
Na szczęście Łukasz Zaczek. Jest 
ogromnym motywatorem. Ja nie je-
stem stworzona do pracy indywidu-
alnej. To on przychodzi z pomysłem 
i wspólnie go realizujemy. Oczywi-
ście, dlatego, że jest to praca twórcza, 
nie jest to proces usłany różami i są 
zgrzyty, ale dzięki temu powstaje coś 
ciekawego.

Czy z kabaretu da się wyżyć?
Ja się wyżywam. Bywa różnie. Może 
wiesz, ile zarobisz w kolejnym mie-
siącu, ale za trzy to już loteria.

Stąd tytuł nowego programu 
„Hajs Hajs Bejbe”?
Mówimy o tym, że nie wystarczy 
po prostu mieć hajs. Trzeba jeszcze 
wiedzieć jak go użyć.

Kabaret do końca życia?
Jest jeszcze tyle do zrobienia, że 
może, ale z pewnością po prostu 
SCENA.

rozmawiała 
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk

Premiera nowego programu „Hajs Hajs 
Bejbe” Kabaretu Kałasznikof 3 marca 
godz. 18.00 w Domu Kultury w Rybni-
ku-Chwałowicach.

przydatne informacje

fot. Marcin Giba
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Festiwal kultur
świat na wyciągnięcie ręki

Każde z jednodniowych wydarzeń bę-
dzie, skierowane do różnych odbiorców. 
Pierwszy odbędzie się dzień żydowski. 
23 marca 2019, od wczesnych godzin 
popołudniowych, odbywać się będą, 
m.in. warsztaty kaligrafii hebrajskiej oraz 
tańca żydowskiego. Następnie pojawi się 
okazja do wysłuchania koncertu muzyki 
żydowskiej, a po nim – spotkanie  
z sefardyjskim Żydem i mieszkańcem 
Raciborza, Robertem Urbanowskim. 
Na  zakończenie wystąpi Teatr SAFO 
ze spektaklem „Gehinom” o żydowskiej 
rodzinie Rybów z Rybnika.  

W tym dniu będzie można zwiedzać eks-
pozycję poświęconą rybnickim Żydom, 
wzbogaconą o kolekcję judaików 
Małgorzaty Płoszaj oraz wystawę 
wycinanek żydowskich wykonanych 
przez seniorki z Niewiadomia. W trak-
cie spotkania będzie można spróbować 
hamantaszy, czyli ciasteczek upieczonych 
przez niewiadomianki.

W następnych kwartałach roku  
w kopalni odbędą się dzień meksykań-
ski, egipski oraz ukraiński.  
O szczegółach będziemy Państwa  
na bieżąco informować. 

(ick)

NA MAPIE KULTURALNEJ RYBNIKA POJAWIŁO SIĘ NOWE, 
WARTE UWAGI WYDARZENIE. ZABYTKOWA KOPALNIA IGNACY 
W RYBNIKU-NIEWIADOMIU ZAPRASZA W BIEŻĄCYM ROKU NA 
„FESTIWAL KULTUR”, KTÓRY CO KWARTAŁ BĘDZIE PRZYBLIŻAĆ 
KULTURĘ JEDNEGO PAŃSTWA Z INNEGO KONTYNENTU. 

Koszt uczestnictwa, bez względu na 
wybrane opcje, wynosi 5 zł. Bilety 
będzie można kupić od 10 marca oraz 
tuż przed samą imprezą w trzech 
punktach – na Zabytkowej Kopalni 
Ignacy, w Industrialnym Centrum 
Kultury w Rybniku-Niewiadomiu, 
a także w „halo! Rybnik”. 
Dla dzieci w wieku przedszkolnym  
i młodszych wstęp będzie bezpłatny.

przydatne informacje

zaneta,
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halo! Rybnik
najwięcej kultury na 1 m2

„halo! Rybnik” to działający w ra-
mach Industrialnego Centrum Kul-
tury w Rybniku-Niewiadomiu punkt 
informacji miejskiej i turystycznej 
oraz miejsce spotkań z ciekawy-
mi ludźmi. Usytuowany został na 
deptaku, w samym sercu Rybnika. 
Można tu „zasięgnąć języka” o tym, 
co ciekawego dzieje się w mieście, 
kupić pamiątkowy rybnicki gadżet, 
napić się kawy, a także spotkać wielu 
ciekawych ludzi. Tutaj przejrzymy 
lokalną prasę, poczytamy rybnicką 
literaturę, m.in. publikacje zgłoszone 
do Górnośląskiej Nagrody Literac-
kiej „Juliusz”. W sezonie wiosen-
no-letnim można zrelaksować się 
na ukwieconym patio. Nowoczesne 
wnętrza, przyjazna atmosfera 
i profesjonalna informacja przycią-

gają mieszkańców i turystów.
„halo! Rybnik” jest otwarte dla osób, 
które chcą się dzielić swoją pasją 
z innymi. Wśród licznych wydarzeń, 
kilka weszło już na stałe w kultural-
ny rozkład jazdy. 

Social Language Meeting – spotka-
nia ludzi zainteresowanych niezobo-
wiązującymi rozmowami w obcych 
językach. Jest to niezwykła okazja 
do poznania kultur innych krajów.

STANISŁAW BULANDRA, SPOŁECZNIK, ANIMATOR PROJEKTU 
“KSIĄŻKI NA MIARĘ”  POWIEDZIAŁ, ŻE TO MIEJSCE, W KTÓRYM 
SPOTYKAJĄ SIĘ RÓŻNE POKOLENIA, RÓŻNE KULTURY, 
RÓŻNE „RÓŻNOŚCI” I WYNIKA Z TEGO COŚ DOBREGO DLA 
MIESZKAŃCÓW, TURYSTÓW ORAZ DLA MIASTA, ŻE W 
PRZELICZENIU NA METR KWADRATOWY POWIERZCHNI, 
JEST TO NAJBARDZIEJ KULTURALNE MIEJSCE W RYBNIKU.

fot.  Lidia Białecka

łowisko
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Punkt Informacji Miejskiej 
i Turystycznej „halo! Rybnik”
ul. Jana III Sobieskiego 20, Rybnik
halorybnik@gmail.com
tel. 32 43 92 200

„halo! Rybnik” zaprasza wszyst-
kich, którzy szukają miejsca do 
prezentacji swoich działań lub 
spotkań. 

przydatne informacje

Spotkania miłośników numizma-
tów – cykl skierowany do wielbicieli 
monet, banknotów i innych znaków 
pieniężnych. Wydarzenie towarzy-
szy jarmarkowi staroci i rękodzieła, 
odbywającemu się w drugą sobotę 
miesiąca na rybnickim deptaku. 
Spotkanie inspiruje do wymiany 
i katalogowania numizmatów oraz 
dyskusji na temat ich pochodzenia, 
kręgu ich użytkowników, określenia 
dodatkowych funkcji poszczegól-
nych egzemplarzy.

Ślōnski sztwortek – spotkania 
organizowane przez Demokratyczną 
Unię Regionalistów Śląskich. Jest to 
okazja do rozmowy po śląsku oraz 
poznawania regionalnych tradycji 
i zwyczajów.

Spotkania przybliżające historię 
Rybnika – tematyczne spacery szla-
kiem rybnickiej historii i kultury. 
W lutym stacjonarnie ruszył też nowy 

cykl poświęcony urbanistyce Rybnika 
XX wieku. Spotkania prowadzi 
Jacek Kamiński, miłośnik historii 
i bliski sąsiad „halo! Rybnik”.

Spotkania Wolnej Inicjatywy Arty-
stycznej „Wytrych” – lokalni poeci 
dzielą się swoją twórczością oraz 
włączają w różne działania realizo-
wane w punkcie.

„Działamy wspólnie – rybnickie or-
ganizacje pozarządowe” – prezenta-
cje lokalnych stowarzyszeń 
i fundacji, które prowadzą różno-
rodne akcje skierowane do miesz-
kańców, zachęcające rybniczan 
do działania na rzecz swojej małej 
ojczyzny. W blokach tematycznych 
prezentowane są najbardziej dyna-
miczne grupy. Ideą spotkań jest rów-
nież dzielenie się wiedzą i doświad-
czeniem w aktywizacji lokalnych 
ugrupowań.

fot. Kinga Drążek
(halo! Rybnik)
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Filozofia ucieleśniona
w tańcu

INSTYNKTOWNY RUCH, POŁĄCZENIE ŚWIADOMEGO 
Z NIEŚWIADOMYM, DOŚWIADCZANIE SWOBODY I 
WDZIĘCZNOŚCI - TAK MIĘDZY INNYMI MOŻNA OKREŚLIĆ 
JĘZYK WYMYŚLONY PRZEZ OHADA NAHARINA. O TYM, 
CZYM JEST GAGA I JAK ODNALEŹĆ PRZYJEMNOŚĆ W RUCHU 
OPOWIADA GOSIA MIELECH - TANCERKA, CHOREOGRAFKA, 
NAUCZYCIELKA GAGA.

JJoanna Brodniak: Czym jest Gaga 
i skąd się wzięła?
Gosia Mielech: Gaga nie jest ani 
techniką, ani metodą. Jest to język 
ruchowy, który cały czas się rozwija. 
Gaga narodziła się ok. 13-14 lat temu 
i pośrednio była efektem kontu-
zji kręgosłupa, której uległ Ohad 
Naharin (jej twórca) i przez którą nie 
mógł się poruszać w normalny spo-
sób. W przypadku tancerzy kontuzja 
bywa największym błogosławień-
stwem, bo każda czegoś nas uczy - 
nowych możliwości, innej motoryki, 
większego szacunku do ciała i jego 
używania w bardziej efektywny 
i mądrzejszy sposób. Ohad zaczął 
szukać takiego sposobu poruszania, 
który umożliwiłby mu bezbolesną 
niemalże regenerację i terapię krę-
gosłupa poprzez ruch. Na początku 
Gaga były pojedynczymi lekcjami 
dla Batsheva Dance Company. Póź-
niej artyści BDC podpatrzyli sposób 
poruszania się Ohada, poprosili go 

o więcej zajęć i powoli zaczęło się to 
rozrastać. Następnie Ohad pozwolił 
prowadzić Gagę swoim uczniom i od 
tych 13 lat Gaga cały czas się rozwija. 
Nie ma o niej książek, bo nie jest to 
zamknięty ruch, tylko coś co podle-
ga ciągłej ewolucji. Najlepiej powie-
dzieć, że Gaga jest wiecznie żywym 
i nieustannie rozwijanym językiem 
ruchowym. 

Jakie są charakterystyczne cechy 
tego języka?
Jest to ruch niesłychanie mądry, 
inteligentny, a przez to bardzo inny 
od tego, co mamy na rynku. Oczywi-
ście Gaga czerpie inspiracje z innych 
technik, ale sama jest takim stylem 
bez stylu. To ruch intuicyjny, który 
pozwala każdemu z uczestników na 
wolną interpretację zadania, 
w którym nie ma miejsca na złe od-
powiedzi. To, w jaki sposób odzwier-
ciedlasz obrazy, które Ci sugeruję, do 
których Cię zapraszam jako nauczy-

tarło
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ciel, należy wyłącznie do Ciebie. Nie 
wymuszam na Tobie żadnego ruchu, 
ani nie układam Cię w żadne ramy. 
Na zajęciach Gaga/people znajdziemy 
pełne spektrum, pełen wachlarz osób 
- są to jogini, osoby, które się urwały 
z biura czy z plaży (jak w Tel Avivie), 
no i tancerze. 
Zajęcia są otwarte dla osób po-
wyżej 16. roku życia, niezależnie 
od doświadczenia tanecznego czy 
ruchowego, również dla osób spara-
liżowanych, chorujących na parkin-
sona, niepełnosprawnych. Wszyscy 
spotykamy się i wspólnie ruszamy się 
w ultrakreatywny sposób, rozwijający 
i wzmacniający silne, elastyczne ciało, 
które będzie nam służyć na lata.

Czym Gaga różni się od improwi-
zacji?
Przede wszystkim tym, że jest to 
język nieustannie eksplorowany, któ-

ry mimo swojej wiecznej wolności 
interpretacji ma również swoje ramy, 
reguły i struktury. Na przykład pod-
czas Gaga/people uczestnicy nie do-
tykają się, nie skaczą, nie używamy 
też terminologii baletowej. Na Gaga/
dancers owszem – są skoki i kontakt. 
W improwizacji jest więcej miejsca 
na własną interpretację. Gaga daje 
dużą wolność, jednak dokładnie 
wiemy co i po co robimy, a to, co 
dzieje się podczas zajęć nie jest przy-
padkowe. Jako nauczyciele musimy 
się upewnić, że przeprowadzamy 
osoby przez pewien proces. Na każ-
dych zajęciach mamy też obowiązek, 
aby znaleźć coś nowego w ciele - my 
i uczestnicy. Gaga to coś więcej niż 
improwizacja - oczywiście cały czas 
się poruszamy i kreujemy ruch, ale 
w ramach języka, który ma swoje 
ściany. Jako nauczyciele poznajemy 
ten język od A do Z, analizujemy go 

fot.Adam Ciereszko
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i jeździmy do Tel Awivu spotykać się 
z Ohadem, by być na bieżąco z jego 
poszukiwaniami. 
Zajęcia Gaga z jednej strony są bar-
dzo elitarne - możliwości udziału 
w nich są dość ograniczone, bo po-
dyktowane znikomą ilością nauczy-
cieli, którzy mogą je prowadzić – 
a z drugiej strony spektrum od-
biorców, do których skierowane są 
zajęcia, jest bardzo szerokie. Myślisz, 
że Gaga czeka rozkwit w Polsce?
Bardzo bym chciała, aby za „x” 
lat Gaga w Polsce była czymś tak 
oczywistym jak joga czy pilates dziś. 
Potrzeba jednak czasu, choćby ze 
względu na to, że jej nauczycieli jest 
wciąż zaledwie garstka. 

Cudowne jest to, że Gaga dociera 
już do najdalszych zakątków świata 
- jeszcze jakieś 6 lat temu musiałam 
latać wyłącznie do Izraela, bo tylko 
tam można było wziąć udział 
w tych zajęciach. Czasem można 
było spotkać Gaga w Berlinie czy 
Barcelonie, ale bardzo sporadycznie. 
Teraz tak naprawdę Gaga jest wszę-
dzie – oczywiście w bardzo ograni-
czonych ilościach, ale są warsztaty, 
zajęcia itp. Jeżeli jest się głodnym 
i poszukującym, to się znajdzie, bo 
Gaga jest coraz bardziej dostępna.

Jak wyglądają zajęcia Gaga?
Przede wszystkim na zajęciach Gaga 
dążymy do porzucenia naszych 

fot.Alvin Collantes

tarło
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nawyków ruchowych; po to, aby 
znaleźć nowe nawyki i również je 
porzucić. Ale wszystko to, co po-
rzucamy i pozyskujemy, wzbogaca 
nasz sposób poruszania się i naszą 
kreatywność. Dlatego na zajęciach 
jesteśmy zachęcani do tego, aby 
kopiować innych, aby kraść ich ruch. 
Ohad zawsze mówił, że kopiowanie 
to najlepszy sposób na nauczenie się 
czegoś nowego. Ja mogę dodać, że 
próbując imitować osoby, które nas 
inspirują, filtrujemy przez własne 
ciało tę inspirację, która w nas 
zostaje i nas wzbogaca. To nie jest 
zasada kopiuj-wklej, raczej mecha-
nizm lustra. W Gaga zachęcamy do 
tego, żeby tańczyć oczami. Mamy 
otwarte oczy po to, żeby wychodzić 
z kokonu, w którym żyjemy, z naszej 
bańki, strefy komfortu. Ogromnym 
wyzwaniem jest przyjść na zajęcia  
i zdejmować z siebie kolejne war-
stwy, chociażby nieśmiałości czy 
tego, żeby poruszać się w jakiś dziw-
ny sposób, niekoniecznie estetyczny, 
ale dziki, zwierzęcy. Dzięki otwarto-
ści możemy również widzieć detale, 

wsłuchać się w ciało, odbierać te 
drobne sygnały, a jednocześnie wi-
dzieć ostrość, kolory, czyiś pieprzyk 
na przykład. W Gaga nie ma luster 
– ich obecność generuje ocenę. Oce-
niamy to, co widzimy. Ohad uważa, 
że lustra zabijają duszę, z czym bar-
dzo się utożsamiam. Dlatego nie ma 
luster ani możliwości oglądania zajęć 
z boku czy ich nagrywania. To jest 
nasz czas intensywnej pracy. Jako 
nauczyciel również się poruszam, bo 
tak jak inni uczestnicy przechodzę 
jakiś proces i moją rolą jest zabranie 
wszystkich uczestników w podróż 
w głąb wyobrażeń i fizycznych 
doznań. Doświadczając, poszukując, 
opowiadając o tym chcę, aby grupa 
była w tym samym miejscu co ja, 
żebyśmy wspólnie czegoś poszu-
kiwali, każdy na swój sposób, ale 
w poczuciu tej samej misji i celu. 
Moim obowiązkiem jest szukanie 
odpowiednich narzędzi, pomocy, 
obrazów mentalnych oraz fizycznych 
ustawień ciała, aby znaleźć okre-
śloną jakość, teksturę, która może 
być bardzo atrakcyjna. Co więcej, 

fot.Agnieszka Bieda
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okazuje się, że tkwi ona w nas, ale 
żyjąc w ograniczeniach naszego ciała 
nie zdajemy sobie sprawy z jego po-
tencjału. Wielu ludzi żyje obok ciała 
i cały czas mu rozkazuje – na Gaga 
skupiamy się na tym, żeby słuchać, 
co ciało ma do powiedzenia, a nie na 
tym, by mówić mu co ma robić. 

No właśnie, jak to jest? Czy przywo-
ływane obrazy mentalne owocują 
tym co się dzieje w ciele czy to, 
w jaki sposób ciało się układa spra-
wia, że procesujemy pewne tematy 
w głowie? A może to sprzężenie 
zwrotne?
Myślę, że to działa w dwie strony, 
zależnie od sytuacji. Na zajęciach 
staramy się jednak nie mówić wprost 
o emocjach – nie sugerujemy uczest-
nikom jak mają się czuć. To fizyczne 
doświadczenie przywodzi wybrane 
stany, dzięki czemu możemy odblo-
kować różne napięcia i emocje w cie-
le. Zdarza się, że ludzie płaczą. Nie 
mówimy im poczuj się zakochany, 
tylko np. wyślij ramiona do przodu, 
ale nie z łokci, nie z łopatek, tylko z 
serca. Sięgamy do głębokiego silnika 
ruchu, pytamy do kogo te ramio-
na, szukamy intencji i to wywołuje 
odpowiednią jakość ruchu – to nie 
będzie napięte i martwe ciało, skóra 
będzie miękka i delikatna, 
a jednocześnie poczujemy pewnego 
rodzaju hojność. Wspaniała w Gaga 
jest fizyczność, ale pociąga ona za 
sobą różne „produkty uboczne”, jak 
szczęście chociażby, uczucie wol-
ności, przyjemność. To ciekawe jak 
momenty trudu i wysiłku staramy 
się połączyć z przyjemnością. 

Wydaje się to totalną abstrakcją, ale jest 
jak najbardziej możliwe. Gdy palą nas 
mięśnie, już nie możemy unieść wła-
snych nóg, to wyobrażamy sobie smak 
lodów i przenosimy go z ust do ud. 

Czyli praca na poziomie wyobrażeń? 
Absolutnie tak. Poszukując jakiejś 
jakości w ciele staram się pracować 
z obrazami, bo pomagają one 
znaleźć nowe struktury ruchu, ale 
nie zatrzymuje się na nich, zawsze 
przekładam je na fizyczność. Na 
przykład myśląc, że mamy balony 
wypełnione gorącą wodą pod pa-
chami, to nie tylko to sobie wyobra-
żamy, ale reagujemy, produkujemy 
ruch wywołany tym obrazem.  

Co Gaga może dać nam na co dzień? 
Gaga pomaga nam w kreatywnym 
podejściu do życia. Pracujemy z sa-
mym sobą, kreujemy ruch, musimy 
cały czas mieć otwarte i wyostrzone 
zmysły, odczuwać kilka jakości 
w ciele naraz. Pracujemy też mocno 
nad wzmocnieniem ciała, otrzymu-
jemy silne, elastyczne, gotowe na 
wszystkie wyzwania ciało, ale 
i głowę – Gaga poszerza horyzonty, 
pokazuje uśpione możliwości ciała 
czy wręcz brak jego ograniczeń. Daje 
nam pewność siebie i ciekawość, bo 
jesteśmy odkrywcami, mamy nie-
dosyt, bo wiemy, że maksimum nie 
istnieje. I to rezonuje, zostaje z nami 
po wyjściu z zajęć. 

Gdybyś z tego wszystkiego miała wy-
brać 3 słowa najlepiej opisujące, czym 
jest dla Ciebie Gaga, byłyby to…? 
Wolność, przyjemność, podróż. 

tarło
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Brzmi jak hasła eksportowe – wspa-
niała reklama! :)
Bo tak w istocie jest, nie ma Gaga 
bez przyjemności. Wiesz jak to jest, 
gdy czasem chcemy po prostu pobyć 
w złym humorze… Nie, nie! Tu jest 
wyzwanie. 

Chcesz powiedzieć, że w Gaga nie 
ma miejsca na negatywne emocje? 
Jest miejsce na wszystko. Zależy od 
osoby, przez co przechodzi, jaki ma 
bagaż doświadczeń. Ucząc trzeba zna-
leźć złoty środek pomiędzy potrzeba-
mi wszystkich. W Gaga niesamowite 
jest dla mnie jako dla nauczyciela to, 
jak bardzo chłonę emocjonalne stany 
innych osób. Gdy zmysły są pobu-
dzone, otwarte i pozbawione blokad 
uderza we mnie wiele więcej. Bo jeżeli 
bym miała dystans do tego, co się 
dzieje i założyła taki płaszcz ochron-
ny, to moje zajęcia nie byłyby do 
końca szczere. Poczucie dyskomfortu 
też jest w porządku, bo przecież każdy 

z nas chce robić coś innego – jeden 
poruszać się w określony sposób, inny 
pomyśleć nad czymś, a jeszcze inny 
wymasować stopy.  I trzeba to wszyst-
ko połączyć. :)

Gaga daje taką możliwość?
Tak i to właśnie jest piękne, że 
podczas zajęć Gaga jesteśmy w stanie 
poruszyć ciało w sposób totalny. 
Szukamy miejsc, które były uśpione 
przez większą część naszego życia. 
Widać tu ogromną siłę i moc Gaga, 
która daje fenomenalną wirtuozerię 
ciała, najwyższą technikę, nieogra-
niczone możliwości, wielowymiaro-
wość i wielowarstwowość ciała. Im 
bardziej odpuścimy, tym szybciej 
wszystko przyjdzie.

Rozmawiała Joanna Brodniak

tekst ukazał się w magazynie 
„Reflektor” na stronie 

rozswietlamykulture.pl/reflektor/

fot.Alvin Collantes
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PPod koniec 2013 Misia Furtak wyda-
ła „Epkę”, na której – prócz cove-
rów i remiksów – pojawiły się dwa 
autorskie kawałki. Dwa lata póź-
niej ukazał się debiutancki singiel 
zespołu Ffrancis, współtworzonego 
z Piotrem Kalińskim. Pracowała 
również z Wojtkiem Mazolewskim 
przy projekcie „Chaos pełen idei”.

O swojej najnowszej płycie mówi, że  
jest „o zmianach, o konieczności za-
dawania pytań, o niezgodzie”.  Tylko 
tyle czy aż tyle? Dawno nie słyszałam 
płyty, która przy pierwszym odsłu-
chaniu tak pozytywnie zaskakuje. 
Solowego wydawnictwa warto było 
wyglądać przez kilka lat, ponieważ 
„Co przyjdzie?” wynagradza każdym 
dźwiękiem pięcioletni okres wycze-
kiwania. Niczego na tej płycie nie 
brakuje, wszystkiego jest w sam raz. 
Jest kojąco i terapeutycznie. 

W jednej z pierwszych recenzji 
albumu, Mirosław Pęczak 
z „Polityki” zauważył, że:

Co przyjdzie?
Misia Furtak przyjdzie.

MISIA FURTAK Z MUZYKĄ ZWIĄZANA JEST OD DAWNA. PO LICEUM 

WYJECHAŁA DO SZKOŁY MUZYCZNEJ W DANII, GDZIE ZAŁOŻYŁA 

Z KOLEGAMI ZESPÓŁ TRES.B. WSPÓLNIE NAGRALI CZTERY ALBUMY 

–  „NEON CHAMELEON”, „SCYLLA AND CHARYBDIS”, „THE OTHER HAND” 

I „40 WINKS OF COURAGE”. ZA DEBIUTANCKĄ PŁYTĘ NAGRODZONO ICH 

FRYDERYKIEM, A W 2013 OTRZYMALI PASZPORT „POLITYKI”. FORMACJA 

ZOSTAŁA UHONOROWANA ZA „UMIEJĘTNE POŁĄCZENIE SIŁY I DELIKATNOŚCI 

W MUZYCE, KTÓRA JEST JEDNOCZEŚNIE NIEZALEŻNA I PRZEBOJOWA”. 

W TYM SAMYM ROKU ZESPÓŁ ZAWIESIŁ DZIAŁALNOŚĆ. 

„Jest na tej płycie 
(...) siła powiązana 
z subtelnością, ale 
przede wszystkim 
jest to płyta wielce 
intrygująca, jedna 
z takich, które nie 
dają spokoju”.

zaneta,
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Marlena Kolarczyk

1.03 
Morcheeba. 
Klub Kwadrat/Kraków. Jeśli ktoś 
lubi trip hop to warto. Warto również 
dla kojącego głosu Skye.

11.03 
Kamasi Washington. 
Klub Stodoła/ Warszawa.  Ostatnia 
płyta Washingtona “Heaven and 
Earth” być może przekona do jazzu 
nieprzekonanych. 

15.03 
Florence + The Machine.
Atlas Arena/Łódź. Zespół zagra 
w ramach trasy promującej 
najnowszą płytę „High As Hope”.

25.03 
Dave Matthews Band. 
Torwar/Warszawa. To drugi koncert 
w Polsce tego amerykańskiego 
zespołu. 
Dużo fantastycznej energii!

25.03 
Erykah Badu. 
Netto Arena/Szczecin. Koncert 
w ramach festiwalu Szczecin Jazz. 

26.03 
Trombone Shorty & Orleans 
Avenue. 
Palladium/Warszawa. Idealna 
mieszanka jazzu, funky i rapu.

koncerty

Mam nadzieję, że uda się Wam usły-
szeć materiał z najnowszego krążka 
na żywo. Jednego możemy być pewni 
– będzie to w nieoczywistym mu-
zycznie miejscu. Do tej pory materiał 
zaprezentowano w cerkwi, muzeum 
oraz planetarium. 

Warto również obejrzeć teledysk 
do piosenki „Nie zaczynaj”, którego 
autorem jest Piotr Stasik, reżyser, 
scenarzysta, autor zdjęć i montażysta 
filmów dokumentalnych. 

fot. materiały prasowe Wydawnictwa Agora
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07.03 czwartek Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Bosonoga królowa” Ildefonso Falcones. 
Filia nr 2 PiMBP, g. 16:00, wstęp wolny.

09.03 sobota Od deski do deski. Rodzinne warsztaty literacko-plastyczne prowadzone przez Fundację Nido dla dzieci 
w wieku 2-4 lat. Obowiązują zapisy. PiMBP Oddział dla Dzieci i Młodzieży, g. 11:00-12:00, wstęp wolny.

14.03 czwartek

Spotkanie autorskie z Justyną Kopińską, autorką reportaży „Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie”, 
„Polska odwraca oczy”, „Z nienawiści do kobiet“. PiMBP, g. 17:00, wstęp wolny.

Spotkania z książeczką. Zajęcia dla dzieci w wieku niemowlęcym i wczesnoprzedszkolnym. 
Filia nr 4 PiMBP, g. 10:30-11:30, wstęp wolny.

15.03 piątek WIA-25 „Wiersze od podszewki” Spotkanie poetyckie Wolnej Inicjatywy Artystycznej „Wytrych”. 
halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.

20.03 środa Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Życie seksualne kanibali” J. Maarten Troost. 
PiMBP, g. 17.00, wstęp wolny.

23.03 sobota Czytanie na dywanie. Rodzinne warsztaty literacko-plastyczne prowadzone przez Fundację Nido dla 
dzieci w wieku 0-2 lat. Obowiązują zapisy. PiMBP Oddział dla Dzieci i Młodzieży, g. 11:00-12:00, wstęp wolny.

28.03 czwartek Spotkanie Dyskusyjnego Klubu. „Frida Kahlo prywatnie” – Suzanne Barbezat. 
Filia nr 2 PiMBP, g. 16:00, wstęp wolny.

29.03 piątek Noc z Andersenem „Witamy w naszej baśni”. Obowiązują zapisy. 
PiMBP Oddział dla Dzieci i Młodzieży, g. 19:00-8:00, wstęp wolny.

1.03 piątek

Wystawa malarstwa Janiny Hernik „Kwikorera”. Wystawa potrwa do 7.04. 
Galeria kolumnowa DKC, g. 8:00-20:00, wstęp wolny

Wystawa fotografii Doroty Chojnowskiej i Selima Saffarini „Sen o Saharze”. Wystawa potrwa do 
7.04. Galeria DeKa i Galeria Drugiego Planu DKC, g. 8:00-20:00, wstęp wolny

4.03 poniedziałek „Górskie zakątki” wernisaż wystawy Agnieszki Burczy. Wystawę można oglądać do końca kwietnia. 
ICK, g. 8:00-19:00, wstęp wolny.

06.03 środa

Wystawa rysunku Marcina Mitury „Rysunek. Podstawa i początek sztuki”. Wystawę można oglądać 
do końca kwietnia. Filia nr 8 PiMBP, wstęp wolny.

Między nami fotografami - warsztaty fotograficzne „Fotografia wielkoformatowa”.  Warsztaty 
poprowadzą artyści fotograficy: Kamil Myszkowski i Krzysztof  Szlapa. Liczba miejsc ograniczona, 
obowiązują zapisy. DKC, g. 10:00-14:00, wstęp wolny.

12.03 wtorek

Wernisaż polsko-tajskiej wystawy malarstwa. Ekspozycja prac Anety Gajos oraz Tawee Kesa-Ngam 
i Nangs Artyard. Projekt  zrodził się w republice Mjanmy na wspólnym plenerze oraz międzynarodowej 
Wystawie Akwareli „Peaceful Golden Heritage”. Goście z Tajladnii zaprezentują wioskę artystyczną, 
w której działają i opowiedzą o sztuce w rodzinie królewskiej. halo! Rybnik, g. 13:00, wstęp wolny.

13.03 środa

Wykład Jacka Kurka „A każdy wiersz ten miałem w dłoni”, albo... Wysokie Topole.” O obecności 
polskiej sztuki przełomu XIX i XX w. PiMBP, g. 17:00, wstęp wolny.

Zapomniany śląski Stephenson. Wernisaż wystawy poświęconej postaci Józefa Bożka, genialnego 
wynalazcy i konstruktora. MUZEUM, g. 17:00, wstęp wolny.

18.03 poniedziałek Wystawa malarstwa Grażyny Zarzeckiej-Czech. Wystawę można oglądać do końca kwietnia. 
Galeria Jasna. PiMBP, wstęp wolny.

27.03 środa

Wernisaż wystawy „NIE”. Ekspozycja zdjęć Adriana Wykroty (fotografa, dokumentalisty, 
pomysłodawcy i współzałożyciela galerii PIX.HOUSE) w ramach Rybnickiego Festiwalu Fotografii 
potrwa do 10 kwietnia. Wystawa składa się z fotografii wykonanych w Polsce w latach 2010-2018. 
Spotkaniu będzie towarzyszyć będzie promocji książki o tym samym tytule. Wystawę można oglądać 
do 10 kwietnia. halo! Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.

LITERATURA spotkanie/warsztat

SZTUKA wystawa/wernisaż
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1.03 piątek Afrykański Wieczór Sztuk: Mustafa El Boudani - koncert „Muzyka z Sahary”. 
DKC, g. 18:00, wstęp wolny

6.03 środa
Muzyka na Ratuszu. Wystąpi Flautiano Duo – Katarzyna Pudełko – flet, 
Joanna Kubas-Balevych – fortepian. W programie romantyczna muzyka fletowa. 
MUZEUM, g. 18:00, wstęp wolny.

9.03 sobota „Ach!“ - koncert Katarzyny Groniec z zespołem. Piosenki  z nowego albumu, „Ach!” i nie tylko. 
DKC, g. 19:00, bilety: 40 zł.

10.03 niedziela

46. Vinyl Swap. Giełda płyt winylowych, cd, książek o tematyce muzycznej, nut i sprzętu muzycznego 
TZR, g. 9.00-13.00, wstęp wolny.

STRAUSS GALA na Dzień Kobiet. Wystąpią: Nairy Ayvazyan (Sopran) i Kamila Rocha Karolczuka 
(Tenor) oraz Kameralny Zespół Straussowski. DKC, g. 18:00, bilety: 50 zł.

12.03 wtorek VII Festiawal Piosenki Europejskiej. Koncert finalistów. Koncert zespołu „Kawa z mlekiem”. 
DKC, g. 10:00, wstęp wolny.

15.03 piątek
Dzień św.Patryka - Carrantuohill, SALAKE i goście z Irlandii. Wystąpią: zespół Carrantuohill, zespół 
taneczny Salake oraz goście z Irlandii: wokalistka Lynn Hilary oraz gitarzysta i wokalista Bob Bales. 
TZR, g. 9.00-13.00, bilety: 70 zł .

19.03 wtorek Julia Pietrucha - From The Seaside Tour 2 TZR, g.19:00,  bilety: 70 zł, 80 zł, 90 zł, www.kupbilecik.pl, 
www.ticketpro.pl, www.ticketportal.pl oraz w kasie TZR.

20.03 środa JAZZ W TEATRZE: Irek Głyk Vibes Expression feat. Paweł Tomaszewski – piano, 
TZR, g. 19:00, bilety: 25 zł, 15 zł ulgowe.

22.03 piątek

III Koncert edukacyjny Filharmonii Rybnickiej „Opowieść o małym Fryderyku…” Koncert poświęcony 
jest muzyce Fryderyka Chopina. Muzyce i słowu będą towarzyszyć obrazy z życia Chopina i zdjęcia 
miejsc, w których przebywał. Wykonawcy: Filharmonia Rybnicka, Jarosław Praszczałek - dyrygent 
i prowadzący, Wojciech Świętoński - fortepian. W programie: Fryderyk Chopin - I i II koncert 
fortepianowy (fragmenty). TZR, g. 9:00, bilety: 10 zł.

24.03 niedziela
Koncert 10 Tenorów. 10 śpiewaków, Polaków i Ukraińców, zaśpiewa przeboje operetkowe i musicalowe, 
a także wykona muzykę estradową, łącząc repertuar światowy z utworami kompozytorów polskich 
i ukraińskich. TZR, g. 18:00, bilety: 100 zł balkon, 120 zł parter.

27.03 środa
Koncert duetu wokalno-gitarowego Karolina Bugla i Adam Janulek. Głównym założeniem projektu 
jest tworzenie nowych, ciekawych aranżacji dobrze znanych tytułów muzyki jazzowej w oparciu 
o współczesne standardy rytmu i melodii. ICKZKI, g. 19:00, wstęp wolny.

30.03 sobota XX Festiwal Muzyki Instrumentalnej. Koncert finalistów. DKC, g. 16:00, wstęp wolny.

SZTUKA wystawa/wernisaż

MUZYKA koncert/impreza

29.03 piątek

16 Rybnicki Festiwal Fotografii 
19:00 oficjalne otwarcie Festiwalu w obecności Prezydenta Miasta & otwarcie wystaw fotograf.
19:30 spotkanie autorskie z drem Tomaszem Gudzowatym KAWIOR
21:30 zakończenie pierwszego dnia Festiwalu
PGE, wstęp wolny

30.03 sobota

16 Rybnicki Festiwal Fotografii 
12:00-15:00 warsztaty z prowadzone przez Wiktora Franko i Pawła Kosickiego, ufundowane przez 
markę Fujifilm.
16:00 spotkanie autorskie z Marcinem Zaborowskim
17:00 spotkanie autorskie z Agatą Grzybowską
18:00 spotkanie autorskie z Adamem Nurkiewiczem
19:00 spotkanie autorskie z Przemysławem Dzienisem
PGE, wstęp wolny

31.03 niedziela

16 Rybnicki Festiwal Fotografii  
12:00-15:00 warsztaty prowadzone przez Marka Arcimowicza ufundowane przez markę SONY Polska.
16:00 spotkanie autorskie z Kingą Wójcicką
17:00 spotkanie autorskie z Marcinem Dobasem
18:00 spotkanie autorskie z Ewą Meissner
19:00 spotkanie autorskie z mistrzem Tadeuszem Rolke KAWIOR
PGE, wstęp wolny
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02.03 sobota
„Córka pułku”, opera komiczna Gaetano Donizettiego. Transmisja z Metropolitan Opera w Nowym 
Jorku. Rubasznie rozkoszna, lekka i zabawna opera komiczna Gaetana Donizettiego. 
Występują: Javier Camarena, Pretty Yende. TZR, g. 18:55, bilety: 50 zł.

3.03 niedziela

„Idź pobiegaj...”, premiera autorskiego spektaklu młodzieżowego Teatru TARA-BUM . Tytuł 
przedstawienia jest jednozdaniową pigułką, którą bardzo często młodzież otrzymuje jako panaceum 
na wszelkie problemy, lęki, stresy i wahania. Dorośli bardzo często lekceważą to, że młodzi 
ludzie, zwłaszcza we współczesnym świecie coraz częściej nie potrafią sobie radzić z agresywną 
rzeczywistością, która ich otacza. Reżyseria: Izabela Karwot, Scenariusz: TARA-BUM. 
TZR, g.16:00, bilety: 15 zł.

Kabaret KAŁASZNIKOF. Premiera programu “Hajs Hajs Bejbe”. DKC, g. 18.00, bilety: 30 zł.

5.03 wtorek

Ostatki w Teatrze: „Zemsta Nietoperza”, operetka Johanna Straussa w wykonaniu Teatru Castello. 
Polska wersja tej brawurowej komedii pomyłek ma jeszcze jedną zaletę – autorem jej tłumaczenia jest 
Julian Tuwim. Występują: Gabriel von Eisenstein – Dariusz Pietrzykowski, Rozalinda – Justyna Dyla, 
Frank – Jarosław Tyran, Gigi Orlowski – Tomasz Białek, Alfred – Tomasz Jedz, dr Falke – Wiesław 
Gawałek, dr Blind – Jerzy Bytnar, Adela – Anna Pieszka, Ida – Barbara Pakura-Brzoska. 
Czas trwania: 2 h 45 min. w tym dwie przerwy. TZR, g. 18:00, bilety: 90 zł.

7.03 czwartek

„Mały Książę” Teatr Piasku Tetiany Galitsyny. Niezwykły spektakl malowany piaskiem. Zwyciężczyni 
programu „Mam Talent”, wraz z Gwiazdą „Mam Talent” VLODYR-em, najszybszym malarzem na świecie. 
Adaptacja książki Antoine de Saint-Exupéry’ego, malowana na żywo piaskiem, światłem i na wodzie, 
połączoną z grą aktorów, świateł i cieni oraz techniką szybkiego malowania. 
TZR, g. 18:30, bilety: 65 zł balkon, 75 zł II miejsca, 85 zł I miejsca.

8.03 piątek

„Tydzień, nie dłużej...”- spektakl komediowy Teatru Kwadrat. ON już z NIĄ nie może. Ale to w ogóle. 
Jednak nie jest w stanie jej tego powiedzieć. A ponoć nic tak skutecznie nie niszczy związku, jak 
odpowiednio nieodpowiedni... PRZYJACIEL. Najlepiej pod jednym dachem. Dlatego już nazajutrz 
TEN TRZECI pojawia się u drzwi z połową swojego dobytku. Ale co, jeśli jego obecność wcale nie 
będzie uciążliwa? Obsada: Paul – Andrzej Nejman, Sophie – Anna Cieślak (gościnnie), Marc – Paweł 
Małaszyński. TZR g. 17.30, 20.15, bilety: 130 zł

10.03 niedziela Bajkowa niedziela „O małej syrence w niejednej piosence”. Spektakl teatralny dla dzieci 
z opiekunami. DKB. g. 16:00, bilety: 10zł

13.03 środa Wieczorynka teatralna. Czytanie bajek dla dzieci przez młodych aktorów połączone z warsztatem 
plastycznym. DKB, g. 18:00, bilety: 2 zł.

16.03 sobota

„Nerwica natręctw”. Francuska sztuka autorstwa Laurenta Baffie to lekka opowieść o skomplikowanych 
osobowościach. Gdy w poczekalni u genialnego psychiatry spotyka się kilkoro pacjentów zawsze jest 
ciekawie. Tym bardziej, jeśli są to osoby cierpiące na takie fobie jak: niekontrolowane przeklinanie (choroba 
Touretta), przeliczanie wszystkiego (arytmomania), strach przed bakteriami (nozofobia), powtarzanie 
każdego zdania (palilalia), niemożność stanięcia na linii, czy tytułowa nerwica natręctw. A gdy z powodu 
niekończącej się absencji lekarza pacjenci zaczynają się leczyć sami, zapowiada się prawdziwa jazda. 
Reżyseria: Artur Barciś. Występują: Karolina Sawka, Jowita Budnik, Katarzyna Ankudowicz, 
Rafał Królikowski, Artur Barciś, Zdzisław Wardejn. TZR, g. 17:00, bilety: 70 zł, 90 zł.

Festiwal taneczny „NA DWIE I CZTERY NOGI” II Ogólnopolski  Festiwal Tańca dla solistów, solistek 
oraz duetów. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.  
DKB, g. 9:00-21:00, wstęp wolny.

17.03 niedziela

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

Festiwal taneczny „NA DWIE I CZTERY NOGI” II Ogólnopolski  Festiwal Tańca dla solistów, solistek 
oraz duetów. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.  
DKB, g. 9:00-21:00, wstęp wolny.

20.03 środa XVI Przegląd Teatrów Dziecięcych „Scenka”. 
ICK, g. 9:00, wstęp wolny.

SCENA spektakl/taniec/kabaret
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21.03 czwartek Teatralne wagary. Teatr Supełek „W poszukiwaniu królewny”. Spektakl dla dzieci. 
DKB, g. 9:00, 10:30, 12:00, bilety:10 zł.

22.03 piątek

„Pchła Szachrajka”. Teatr Żelazny. XVI Przegląd Teatrów Dziecięcych „Scenka”.
ICK, g. 9:00, 10:00, bilety: 3 zł.

Teatralne wagary. „Stacja niepodległość”. Spektakl dla młodzieży, 
DKB, g. 9:00, 10:30, 12:00  bilety:10 zł.

23.03 sobota

„Gehenom” Teatr SAFO. Festiwal kultur – dzień żydowski. 
ICKZKI,  g. 19.30, bilet: 5 zł.

#TANGO1918 Teatr Miejski w Lesznie. Spektakl Pawła Kamzy to intryga, misternie spleciona z 
tajemnic, zbiegów okoliczności i niewyjaśnionych zdarzeń, które sięgają do czasów rodzącej się II 
Rzeczypospolitej, do czasów Pierwszej Wojny Światowej, wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Akcja 
trzymająca w napięciu połączona z mroczną zagadką sprzed stu lat, a wszystko okraszone energią tanga. 
DKB g. 18.00 bilety: 35zł, 25 zł ulgowy.

„Żywot Mariana” Kabaret Neo-Nówka. Neo-Nówka kontynuuje podróż w głąb duszy Polaka. „Żywot 
Mariana” to kabaretowy spektakl pokazujący losy statystycznego Mariana od narodzin, aż po jego kres. 
Jeżeli zastanawiasz się jak żyć, to ten program jest dla Ciebie, natomiast jeżeli nie zastanawiasz się jak 
żyć, to ten program jest dla Ciebie. 
TZR, g. 16:00, 19:30, bilety: 80 zł balkon, 90 zł parter II miejsca, 100 zł parter I miejsca.

28.03 czwartek

15-lecie Kabaretu Skeczów Męczących. Niepowtarzalni bohaterowie ich skeczów będą motywem 
przewodnim spektaklu z okazji 15-lecia zespołu. Zupełnie nowe perypetie tych, dzięki którym 
pokochaliście KSM. Najbardziej lubiane postaci w niespotykanych dotąd odsłonach. Premierowy 
program, pełen nowych skeczy, które już zaraz staną się absolutnymi hitami. 
TZR, g. 20:30, bilety: 60 zł balkon, 70 zł II miejsca, 80 zł I miejsca.

30.03 sobota
„Don Desiderio”- wyjazd do Opery w Bytomiu. Opera buffa w 3 aktach. Liczba miejsc ograniczona. 
Wyjazd 15:45 (ICK). Istnieje możliwość wsiadania w centrum Rybnika. Przyjazd 22:00. 
ICK, g. 15:45, bilety: 65 zł.

31.03 niedziela

„Calineczka” Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”. Sztuka Marty Guśniowskiej na motywach 
jednej z najbardziej lubianych baśni Andersena. Pogodny spektakl w nieco surrealistycznym klimacie, 
z atrakcyjną fabułą i zabawnie przerysowanymi postaciami bohaterów, których wady i relacje odnoszą 
się do świata ludzi, adresowany jest do młodszych widzów. Reżyseria: Katarzyna Kawalec. Scenografia: 
Pavel Hubička. TZR, g. 16:00, bilety: 15 zł.

„Mały wiatr” Theater des Lachens z Niemiec.  Przedstawienie w ramach Międzynarodowego Dnia 
Teatru dla dzieci w wieku od 4 lat. DKC, g. 16:00, bilety: 10 zł.

SCENA spektakl/taniec/kabaret

WARSZTATY, SPOTKANIA
2.03 sobota

Social Language Meeting. Spotkanie osób zainteresowanych niezobowiązującymi rozmowami 
w obcych językach. halo! Rybnik, g. 11:00, wstęp wolny.

3.03 niedziela
Warsztaty malowania na jedwabiu. Zajęcia artystyczne prowadzone przez rybnickie artystki 
Marię Budny-Malczewską i Mirosławę Rodacką. halo! Rybnik, g. 13:00, bilety: 50 zł.

5.03 wtorek
PODRÓŻE W NIEZNANE w Żółtym Młynku: Blanka Czekalska - „Izrael i Palestyna - kraje nieoczywistych 
granic”. Klubokawiarnia Żółty Młynek, Rybnik ul. Św. Jana 2, g. 19:00, wstęp wolny.

7.03 czwartek

„Być kobietą…”. Spotkanie, w czasie którego kobiety kobietom, we własnym gronie, przyjaznej, 
niezobowiązującej atmosferze przekażą ciekawą wiedzę m. in. na temat aktualnych trendów, zdrowego 
trybu życia oraz tego jak wydobyć naturalne piękno i lepiej czuć się „we własnej skórze”. Spotkanie 
prowadzone będzie przez specjalistki w swoich dziedzinach – brafitterkę, dietetyczkę, wizażystkę 
i stylistkę fryzur.  W czasie spotkania wylosowane zostaną 3 Panie, które przejdą mini metamorfozę 
oraz wezmą udział w sesji zdjęciowej. DKN, g. 17:00, bilety: 10 zł.
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9.03 sobota

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

Naturalnie BABY DLA BAB. Warsztaty artystyczne i rozwojowe dla kobiet, zakończone spotkaniem 
z Katarzyną Miller. Dodatkowo babska kawiarenka, targowisko natury i rozwoju, konkursy z nagrodami. 
Warsztaty dodatkowo płatne: “Organiczne Toniki Ziołowe” – 40 zł, “Naturalne Mydła” – 35 zł, 
“Witrażowa Biżuteria” – 30 zł, “Łapacze Snów”– 25 zł, “Relaksacja z Jogą w Dźwiękach mis 
i gongów” – 40 zł, “Zdrowa Kuchnia z dietetyczką TCM” – 40 zł,  DKB, g. 16:00, bilety: 35 zł.

Jarmark staroci i rękodzieła. Impreza wystawienniczo-handlowa dla kolekcjonerów, miłośników 
przedmiotów sztuki i dawnych wyrobów użytkowych oraz wytwórców rękodzieła.  Rybnicki Deptak 
(ul. Jana III Sobieskiego i ul. Powstańców Śląskich), g. 8:00-15:00, wstęp wolny.

10.03 niedziela

„Kajakiem przez życie”. Agata Staszewska-Madzia oraz Marcin Madzia – pasjonaci kajakarstwa  
i właściciele firmy warsztatowo-szkoleniowej Bonaventura opowiedzą o swoich wyprawach kajakiem 
na Alaskę, szlakiem górskich rzek Alp oraz Pirenejów oraz o morskich przygodach. Będzie to również 
prezentacja różnych typów kajaków oraz pogawędka o zasadach pływania kajakiem. Zakończeniem 
wieczoru będzie koncert zespołu MuzykaJaka, wykonującego głównie muzykę autorską o tematyce 
wodniackiej, utrzymaną w estetyce folkowo-rockowej. Wstęp wolny. halo! Rybnik, g. 15.00, wstęp wolny.

12.03 wtorek
PODRÓŻE W NIEZNANE w Żółtym Młynku:  Piotr Puk - „Podróż na Spitsbergen” .Klubokawiarnia 
Żółty Młynek, Rybnik ul. Św. Jana 2, g. 19:00 wstęp wolny.

16.03 sobota

Social Language Meeting. Spotkanie osób zainteresowanych niezobowiązującymi rozmowami 
w obcych językach. halo! Rybnik, g. 11:00, wstęp wolny.

„Działam w sieciach społecznościowych” cz 1. Praktyczne warsztaty poświęcone umiejętności 
budowania stosunków społecznych w internecie, prowadzone przez Fundację Rozwoju i Ochrony 
Komunikacji Elektronicznej. Obowiązują zapisy pod nr tel. 507 039 710. 
halo! Rybnik, g. 11:00-17:00, wstęp wolny.

17.03 niedziela
„Przewodnik znowu czeka...”. Szlakiem rybnickich tajemnic poprowadzi Jacek Kamiński, pasjonat 
historii miasta. halo! Rybnik, g. 15:00, wstęp wolny.

„Działam w sieciach społecznościowych” cz. 2. Praktyczne warsztaty poświęcone umiejętności 
budowania stosunków społecznych w internecie, prowadzone przez Fundację Rozwoju i Ochrony 
Komunikacji Elektronicznej. Obowiązują zapisy pod nr tel. 507 039 710. 
halo! Rybnik, g. 11:00-17:00, wstęp wolny.

18.03 poniedziałek
Rybnik – urbanistyka XX w. Spotkanie pt. „Szalone wizje Henrego Grossa” prowadzone przez 
Jacka Kamińskiego. halo! Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.

19.03. wtorek
PODRÓŻE W NIEZNANE w Żółtym Młynku: Pushkraj Tambdey - „Moje Indie”. 
Klubokawiarnia Żółty Młynek, Rybnik ul. Św. Jana 2, g. 19:00 wstęp wolny.

21.03 czwartek

Ślonski sztwortek: Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich zaprasza na spotkanie z współtwórcami 
książki „Jo był ukradziony” – dr. Mateuszem Sobeczko i Markiem Wystyrkiem (prezesem Stowarzyszenia 
„Rydułtowy Moje Miasto”), poświęcone publikacji i jej adaptacji filmowej. 
halo! Rybnik, g. 16.30, wstęp wolny.

Koło Gospodyń Miejskich vol III. Warsztaty: kuchnia WEGE – z czym to się je? Prowadzenie 
Lesława Grabowska z WEGE Baobabu. Przygotujemy wegański smalec ze skwarkami z kaszy gryczanej, 
pastę rybną bez ryby oraz hummus z suszonymi pomidorami. DKN, g. 17:00, bilety: 35 zł.

23.03 sobota
Festiwal kultur – dzień żydowski. Warsztaty pieczenia hamantaszy, kaligrafii hebrajskiej, tańca 
żydowskiego, wystawa obrazująca Żydów rybnickich, spotkanie z Żydem sefardyjskim 
Robertem Urbanowskim. ICKZKI, g. 15.00, bilety: 5 zł.

26.03 wtorek
PODRÓŻE W NIEZNANE w Żółtym Młynku: Lucyna Dziuba i Łukasz Jeszka. „Camino de Santiago de 
Compostela - droga dla każdego”. 
Klubokawiarnia Żółty Młynek, Rybnik ul. Św. Jana 2, g. 19:00 wstęp wolny.

WARSZTATY, SPOTKANIA
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4.03 poniedziałek
Dyskusyjny Klub Filmowy. „Mój piękny syn”. Opowieść o losach rodziny, która musi zmierzyć się 
z uzależnieniem dorastającego chłopaka. Reżyseria: Felix Van Groeningen. 
TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł ulgowy, 45 zł karnet.

11.03 poniedziałek

Dyskusyjny Klub Filmowy. „Ogród rodzinny. Przyjaciel”. Trzy siostry: Vilma, Ela i Bedřiška mieszkają 
z dwójką dzieci. Ich mężowie zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych za działalność w ruchu 
oporu. Lekarz Jiří, przyjaciel Jindřicha, męża Vilmy, wdzięczny kolegom z konspiracji, że go nie wydali 
w trakcie przesłuchań, pomaga samotnym kobietom przez całą wojnę. Z czasem między Vilmą i Jiřím 
budzi się uczucie. Otrzymują wiadomość, że Jindřich umarł. Niespodziewanie jednak wraca tuż po 
zakończeniu wojny. Reżyseria:Jan Hřebejk . TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł ulgowy, 45 zł karnet.

18.03 poniedziałek

Dyskusyjny Klub Filmowy. „Faworyta”.  XVIII wiek, Anglia, na tronie zasiada schorowana królowa 
Anna (Olivia Colman), a krajem zamiast niej rządzi jej bliska przyjaciółka, lady Sarah (Rachel Weisz). 
Na dwór przybywa nowa służąca Abigail (Emma Stone), która swym urokiem oczarowuje Sarah. 
Sarah bierze Abigail pod swoje skrzydła, a Abigail dostrzega w tym szansę na powrót do swych 
arystokratycznych korzeni. Ponieważ sprawy polityczne i prowadzenie wojny coraz bardziej pochłaniają 
Sarah, Abigail stopniowo zajmuje jej miejsce u boku królowej Anny. Rozkwitająca przyjaźń z królową daje 
Abigail szansę na spełnienie swoich ambicji. Reżyseria: Yorgos Lanthimos. 
TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł ulgowy, 45 zł karnet.

25.03 poniedziałek

Dyskusyjny Klub Filmowy. „Wszyscy wiedzą”. Po wielu latach nieobecności Laura (Penelope Cruz) 
wraz z dwójką dzieci powraca do rodzinnego miasteczka w Hiszpanii na wesele siostry. Podczas hucznej 
zabawy spotyka Paco (Javier Bardem), swoją wielką, pierwszą miłość. Imprezę przerywa zniknięcie Irene, 
nastoletniej córki Laury. Przy okazji poszukiwań na jaw wychodzą rodzinne tajemnice, o których wszyscy 
woleliby zapomnieć. W upalnym, sennym miasteczku pod powierzchnią czai się mrok. 
Wszyscy są podejrzani. Reżyseria: Asghar Farhadi. TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł ulgowy, 45 zł karnet.

29.03 piątek

Plejada Fajnych Filmów. Cykliczne spotkania filmowe, 
DKC, g. 19:00, wstęp wolny.

Festiwal Filmów Żeglarskich JachtFilm.
10:00-13:00 pokazy filmowe dla szkół, film, spotkanie z Gościem
18:00-22:30 pokazy filmowe: „Pośród fal”, „Przylądek Horn”, „Żeglarze z bloków”, „Żeglujące głowy”
20:00 gala wręczenia ŚLĄSKICH NAGRÓD ŻEGLARSKICH
TZR, bilety: 20 zł/1 dzień, 30 zł/2dni.

30.03 sobota

Festiwal Filmów Żeglarskich JachtFilm.
13:00-14:00 pokazy filmów amatorskich
14:00-15:30 Szymon Kuczyński – spotkanie i prelekcja
16:00-21:30 pokazy filmowe otwarte: „Bezwzględny”, „Wokół Hornu na pokładzie Wander Bird”, 
„Architekt”, „Jerzy i Jerzy na jeziorach”.
TZR, bilety: 20 zł/1 dzień, 30 zł/2dni.

FILM premiery/dkf-y/przeglądy
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DKC – Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
ul. 1 Maja 91B, Rybnik, tel: 324216222, www.dkchwalowice.pl

ICK – Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu
ul. Mościckiego 15, Rybnik, tel. 324331365, www.dkniewiadom.eu

ICKZKI – 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 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

PiMBP – Powiatowa i Piejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa, 
ul. J. Szafranka 7, Rybnik, tel. 324223541

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

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

adresy
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Ambrozja
tel. 796 430 555, ul. Korfantego 6, Rybnik

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

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

Cadillac Pub
tel. 883046612, 883046612, ul. Sobieskiego 14, Rybnik

Celtic pub
tel. 32 4237717, Rynek 8, Rybnik

Herbaciarnia White Monkey
tel. 536307064, ul. Kościuszki 62/1, Rybnik

Imperium
tel. 32 422 74 09, ul. Raciborska 9a, Rybnik

Kulturalny Club
tel. 507 15 63 13, Rynek 3, Rybnik

Lili Caffe
tel. 533 625 525 ul. Zamkowa 2/4, Rybnik 

Sub-Club
tel. 501 665 973, Piłsudskiego 4, Rybnik

Tawerna
tel. 32 7395821, ul. Staszica 4, Rybnik

VIP Klub Studencki 
tel. 32 4227534, Rynek 5, Rybnik

Żelazna
tel. 32 4230340, ul. Kościelna 1, Rybnik

puby/kluby/dyskoteki




