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Tańczyć do końca życia
Muzyczna latarnia – jesienne koncerty i festiwale
“...z tymi panami nie będę miał możliwości rozmowy...”
Dźwięk poszedł. Kamera poszła. Akcja.
Anna Papierok – galeria zdjęć
PowerPlay
Rozmowa z księżycem
Na jutro – poezja
Kalendarium
Adresy
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narybek

Tańczyć
do końca życia
KIEDY ROZPOCZĄŁ SWOJĄ PRZYGODĘ Z BREAKINGIEM, BYŁ ON RÓWNIE
NISZOWY JAK TANIEC HAKA. DZIŚ BREAKDANCE JEST CAŁYM JEGO ŚWIATEM.
ROZMOWA Z DAWIDEM ŚMIETANĄ MOKRZYCKIM – B-BOYEM I INSTRUKTOREM
BREAKDANCE.

C

Czym jest dla Ciebie breaking?
Sposobem na wyrażanie siebie i na
bycie prawdziwym, bo w otaczającej
nas rzeczywistości ciężko jest sobie
na to pozwolić. Taka forma ekspresji
najbardziej mi odpowiada, bo daje
nieskończoną liczbę możliwych do
wykonania ruchów, pozwala walczyć
ze swoimi ograniczeniami, uczy
jak się nie poddać, a przy okazji jest
dobrą zabawą i spotkaniem z ludźmi.
Breaking jest całym moim światem.
Jak zaczęła się twoja przygoda
z tym tańcem?
Po raz pierwszy z breakingiem zetknąłem się w piątej klasie podstawówki, kiedy zobaczyłem pokaz
z elementami tego tańca w wykonaniu moich starszych kolegów.
Strasznie mnie to zafascynowało.
Dodatkowo, na osiedlu, na którym
mieszkam, była dosyć liczna ekipa
AZIZI, od której praktycznie to
wszystko się zaczęło, bo dzięki nim
breakdance w Rybniku zaczął docierać do szerszego grona odbiorców, w
tym między innymi do mnie.
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W mojej głowie zakiełkował pomysł,
że chciałbym to robić. Niestety, nie
mogłem, bo rodzice nie do końca
byli przekonani co do tego pomysłu.
Nie podobała im się ta ekipa, a dodatkowo obawiali się, że zrobię sobie
krzywdę. Na swoim postawiłem
dopiero, gdy zacząłem chodzić do
gimnazjum. Wtedy kolega, mieszkający w tym samym bloku co ja, który
tańczył już rok, zaczął pokazywać
mi podstawy. W końcu zapisałem się
na zajęcia i tak mi zostało do dzisiaj.
Jak ma się scena breakingowa
w Rybniku i w Polsce?
Dzięki AZIZI, działającemu jeszcze zanim pojawiły się programy pokroju „Mam talent”, które
rozpropagowały breakdance wśród
szerszej publiczności, rybnicka scena
breakingowa ma się dobrze. Mimo,
że z czasem ludzie się wykruszyli,
wiele osób pozostało na polu bitwy.
W Rybniku prężnie działają
Bboy Huher czy Bboy Kostek – ten
drugi zajmuje się Akrobreakiem
i w zeszłym roku wygrał Redbull BC

fot. Tomasz Wiśniewski
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One Poland Cypher oraz reprezentował nasz kraj i miasto na zawodach
w Szwajcarii. Cały czas coś się dzieje,
są zawody, contesty. Osobiście jeżdżę
na wiele z nich i cały czas staram się
rozwijać swoje umiejętności, iść do
przodu, żeby móc jak najlepiej uczyć
nowe pokolenia b-boyów na swoich
zajęciach. Polska, jeśli chodzi o breaking, jest znana na świecie. Pojawiło
się mnóstwo ciekawych inicjatyw, np.
obóz Catch the flava organizowany
przez Polskee Flavor – grupę b-boyów,
którzy promują polski breaking.
Mnóstwo ludzi, związanych nie tylko
z breakingiem, ale też innymi stylami
tańca – hip-hopem, lockingiem
czy poppingiem – organizują coraz
bardziej spektakularne eventy. Mam
nadzieję, że kiedyś sam zajmę się
organizacją takich wydarzeń.
Czy w każdym wieku można tańczyć breaka?
Wiek nie ma znaczenia – jest po
prostu wiekiem. Każdy wie, jakie
ma ograniczenia, zna na tyle swoje
ciało, że wie jakich rzeczy nie jest
w stanie wykonywać. Breaking jest
stylem tańca, w którym bardzo wiele
elementów nie wymaga robienia salt
i kręcenia się na głowie. Każdy gra
kartami, które dostał. Chodzi przede
wszystkim o rytm, sam taniec, dobre
samopoczucie i to, co chcemy poka-

zać. Wydaje mi się, że bardziej liczą
się chęci. Jeśli ktoś bardzo chce się
czegoś nauczyć, robi to niezależnie
od wieku. Największym problemem
jest strach – myśl, że się nie nadaję,
nie dam rady. Z tańca można czerpać
radość w każdym wieku.
Ostatnio zaangażowałeś się w projekt „Uczymy breaka” Stowarzyszenia 17-stka, gdzie w ramach działań
profilaktycznych pracowałeś
z bardzo młodymi ludźmi, którzy
sami wybrali breaking jako formę
spędzania wolnego czasu.
Sam projekt był bardzo wielkim wyzwaniem, dla mnie – jako instruktora i pedagoga. Od początku towarzyszyła mi mieszanka różnych emocji
oraz ciekawość i niepewność co do
tego, jak to wszystko się potoczy.
Dzieciaki, na całe szczęście, bardzo
pochłonął ten projekt, a finalny pokaz, okraszony perkusją, freestylem
i rapem, przerósł nasze oczekiwania.
Twoje największe marzenie?
Nauczyć się wielu figur, może osiągnąć
coś na scenie światowej, ale przede
wszystkim – móc tańczyć całe życie.

Rozmawiała
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk

fot. Tomasz Wiśniewski
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7 września Rock na Plaży Paprocany w Tychach.
8 września koncert Riverside w Bielsku-Białej. Zachęcamy!
21 września Mikromusic w Kędzierzynie-Koźlu. „Mikromusic
z Dolnej Półki” to całkiem nowa, akustyczna odsłona zespołu.
Szukając niecodziennych brzmień, grupa sięgnęła po nietypowe
instrumenty.
28 września Dawid Podsiadło i Taco Hemingway w Warszawie. Tylko
przypominamy – koncert na PGE Narodowym został wyprzedany!
Od 27 września do 4 października Festiwal Sacrum Profanum
w Krakowie. Podczas tegorocznej edycji Sacrum Profanum
przyjrzymy się idei dobrego sąsiedztwa w różnych jej wariantach:
lokalnym, krajowym, społecznym i symbolicznym. Krzysztof
Pietraszewski, kurator festiwalu o wydarzeniu:
Na Sacrum Profanum zawsze chodziło o spotkanie, łączenie,
dopasowywanie i zestawianie wszelkiego rodzaju skrajności.
Tak na scenie, jak i przed nią. Tak w idei, jak i w rzeczywistości.
Szukanie podobieństw, docenianie różnic i zacieranie granic
to credo tego festiwalu. Teraz odwołujemy się do niego
jeszcze głośniej. Pełny program dostępny na stronie:
http://sacrumprofanum.com/program

Muzyczna
latarnia,

czyli oświetlamy drogę
do jesiennych
koncertów i festiwali

9 października Leszek Możdżer, Tia Fuller i Lars Danielsson
z projektem Symphosphere! W Katowicach. Artystom towarzyszyć
będzie Santander Orchestra pod dyrekcją Marcina Sompolińskiego.
19 października Sorry Boys w Wodzisławiu Śląskim. W ramach
trasy promującej najnowszy album „Miłość”. Na pewno usłyszymy
„Absolutnie, absolutnie” czy „Jesteś Pragnieniem”. Zachęcamy.
25 października Bass Astral x Igo w Gliwicach. It’s Dark Tour,
w ramach której muzycy odwiedzą kilka miast. Zespół zagra nie
tylko znane przeboje, ale też premierowe utwory zapowiadające
trzecią płytę.
26 października Bitamina w katowickim Królestwie. Usłyszymy
kawałki z najnowszej płyty „Kwiaty i korzenie”.

przygotowała Marlena Kolarczyk
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na haczyku

„…z tymi panami
nie będę miał możliwości rozmowy…”
MACIEJ MAJEWSKI SWOJĄ DZIENNIKARSKĄ PODRÓŻ ROZPOCZĄŁ
KILKANAŚCIE LAT TEMU, PISZĄC DO RYBNICKIEGO „ZALEWU KULTURY”.
OBECNIE WSPÓŁPRACUJE Z NAJWIĘKSZYMI PORTALAMI I PISMAMI

Największe marzenie dziennikarskie – z kim chciałbyś przeprowadzić wywiad?
Jimmy Page, Robert Plant, Robert
Smith, Robert Fripp, Neil Young,
Bruce Springsteen – z tymi panami prawdopodobnie nie będę miał
możliwości rozmowy. Z resztą – jak
najbardziej.
Rozmawiała Marlena Kolarczyk

MUZYCZNYMI, NA CO DZIEŃ PRZEPROWADZA WYWIADY Z NAJBARDZIEJ
ZNANYMI POSTACIAMI ŚWIATOWEJ I POLSKIEJ SCENY MUZYCZNEJ. NA SWOIM
KONCIE MA ROZMOWY, M.IN. Z CHRISEM CORNELLEM Z SOUNDGARDEN,
SLASHEM, ALEM DI MEOLĄ, ZBIGNIEWEM PREISNEREM ORAZ STINGIEM.

G

TERAZ ROLE SIĘ ODWRÓCIŁY.

Gdybyś miał wybrać najlepszą
polską płytę pierwszej połowy 2019
roku, to byłoby to „Slavic Spirits”
EABS?
Pierwszej połowy, a może nawet całego roku. Tak, póki co, wszystko na
to wskazuje, choć do końca zostało
kilka miesięcy.
Na ilu koncertach byłeś w zeszłym
roku?
W zeszłym roku byłem na 228 koncertach.
Najlepszy rozmówca, z którym mogłeś przeprowadzić wywiad? Kto
Cię zaskoczył?
Ciężki wybór. Dominic Miller, gitarzysta Stinga okazał się świetnym
rozmówcą. Absolutnym mistrzem
jest Steven Wilson, który jest bardzo
wymagającym interlokutorem.

Natomiast absolutnym erudytą w tej
branży jest saksofonista Greg Osby.
Gdybyś musiał wybrać – audycja
radiowa czy wywiad?
Jedno nie wyklucza drugiego. Zrobiłem ponad 100 wywiadów w radio
i jest to zdecydowanie prostsza materia niż robienie wywiadów prasowych
lub dla mediów elektronicznych.

Maciej Majewski
Rocznik orwellowski. Z wykształcenia dziennikarz.
Z zawodu obranego – dziennikarz muzyczny.
Działa od 2005 roku. Zaczynał od rybnickiego
miesięcznika kulturalno-społecznego
„Zalew Kultury”. Przez pięć lat prowadził
autorską audycję „Muzykamenty” na antenie
Teamradio.pl oraz Bemowo.FM. Na co dzień
współpracownik Metal Hammer Polska,
Cantaramusic.pl, Jazzsoul.pl, a także okazjonalnie
– Wmeskimkregu.pl oraz Imperiumkobiet.pl.

Idealne miejsce na koncercie – przy
scenie czy przed akustykiem?
Różnie. Zależy od miejsca, w którym
odbywa się koncert. Przy akustyku
niekoniecznie jest najlepiej.
Czy słuchanie muzyki to dla Ciebie
jeszcze rozrywka?
Rozrywka, czasem praca. Głównie jednak przyjemność i – wciąż – radość.
fot. Archiwum prywatne
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Dźwięk poszedł,
kamera poszła,

AKCJA.

JADĄC NA PLAN ZDJĘCIOWY NOWEGO FILMU ADAMA GRZEGORZKA
„JO BYŁ UKRADZIONY” NA PODSTAWIE KSIĄŻKI O TYM SAMYM TYTULE,
NIE BYŁAM DO KOŃCA PEWNA, CZY W OPUSZCZONYM DOMU, W KTÓRYM
MAMY KRĘCIĆ, JESTEŚMY LEGALNIE, CZY MOŻE JEDNAK NIE.

Powitała mnie stara, opuszczona
chałupa w Kłokocinie i podwórko
zarośnięte trawą oraz namiot, który
robił za prowizoryczną garderobę.
Na miejscu zostaję uspokojona że
dom należy do rodziny znajomej
znajomego i nie muszę obawiać się
wyroku za włamanie. Na podwórku
czekają już ubrane w jakle, spódnice
i zopaski Zuza i Paulina oraz – przebrany w radziecki mundur – Adam.
Zuza zakleja cielistym plastrem
okazałe tipsy, a Adam głównie się
poci, bo, mimo wczesnej godziny,
temperatura dobija do 30 stopni,
a mundur jest zimowy, bo kręcone
12

dzisiaj sceny dzieją się w styczniu
1945 roku. Korzystam z okazji, że
czekamy na jeszcze jednego aktora
oraz operatora, Mateusza Jazowskiego i postanawiam pozwiedzać. Kiedy
wchodzę do budynku, uderza mnie
odór wilgoci, grzyba i bliżej nieokreślonych zapachów, których wolę się
nie domyślać. Dom został opuszczony jakieś 20 lat temu i tak trwał
w nienaruszonym stanie. Nienaruszonym raczej przez człowieka, bo
czas, warunki atmosferyczne
i natura zrobiły swoje. Na spróchniałej drewnianej podłodze leży
gruz odpadający ze ścian i sufitów,

meble ledwo stoją o własnych siłach,
a wszystko spowija gruba warstwa
kurzu i pajęczyn. Tak wygląda
praktycznie każde pomieszczenie,
wyjątek stanowią dwa pokoje, gdzie
bałagan został uprzątnięty, kurze
pościerane, a na oknach wiszą wyprane firanki – tam będziemy kręcić.
Jak mówi reżyser, dzisiaj nakręcimy
jedne z trudniejszych scen: wejścia
radzieckich żołnierzy i gwałtu.
Tragedia Górnośląska, która jest
głównym tematem filmu, to szereg
wydarzeń, które rozpoczęły się wraz
z wejściem Armii Czerwonej na
ziemie Górnego Śląska i zapoczątkowały szereg represji na ludności
cywilnej w tym m.in. prześladowań
i deportacji do obozów byłego ZSRR.
Scenariusz powstał w oparciu o relacje świadków, osób deportowanych

i ich rodzin, jak również pozyskanych dokumentów archiwalnych
zawartych w publikacji, której
inicjatorem było Stowarzyszenie
MOJE MIASTO. W pierwszej kręconej dzisiaj scenie do domu wejdą
żołnierze radzieccy. Wchodząc na te
tereny, kradli, mordowali i gwałcili,
mieszkającą tu ludność traktowali
nie jak Polaków, a jak Niemców,
czyli wrogów. Operator Mateusz Jazowski i brakujący aktor już są, więc
zaczynamy. Adam Grzegorzek boleje
że nie wziął pieluch, bo z ich wkładu
można zrobić śnieg i przynajmniej
parapety można by obsypać. Wszyscy są na miejscach i wiedzą, co mają
robić. Mamy kręcić, jak żołnierze
zaglądają przez okna, a spanikowane
dziewczyny barykadują się, ale to nie
pomaga i żołnierze wyłamują drzwi.
13

Dźwięk poszedł – słyszę Adama
Grzegorzka. Kamera poszła – odzywa się operator. Akcja. Przestaję
oddychać, nie czuję już smrodu, nie
widzę ruiny, nic mi nie przeszkadza.
Magia kina trwa. Scenę powtarzamy
z dziesięć razy zanim Mateusz uznaje, że to mamy. Kolejna scena dzieje
się na piętrze. Żołnierz prowadzi za
włosy krzyczącą dziewczynę, którą
ma rzucić na łóżko. W następnym
ujęciu ma zapalić papierosa. Pojawiają się dwa problemy. Pierwszy
dotyczy tatuaży na rękach Zuzy –
musi upaść tak, by nie było widać ich
w kadrze. Drugi tego, że Adam nie
pali, dlatego poza zasięgiem kamery
stoi dwóch palaczy, którzy w parę
sekund wypełniają pomieszczenie
dymem. Magia kina. Moje myśli cały
czas krążą wokół tego, ile pokoleń
14

myszy zostało poczętych w pierzynie, na którą ma upaść Zuza. Dźwięk
poszedł, kamera poszła. Akcja. Scena mrozi mi krew w żyłach, krzyki
Zuzy sprawiają, że włosy stają mi na
rękach. Całe szczęście powtarzamy
tę scenę tylko kilka razy. Przerwa
obiadowa – żona Adama Grzegorzka przywozi przepyszny żurek,
siedzimy na dworze, przy starym
kuchenny stole, jemy, rozmawiamy,
śmiejemy się, słońce świeci, a my 74
lata po tych wydarzeniach jesteśmy
w zupełnie innym świecie. Koniec
przerwy – czas nakręcić ostatnią scenę. Akcja dzieje się na strychu, gdzie
rozwieszona jest susząca się bielizna,
a na podłodze leży siano. Pośrodku usypany został stóg. W trakcie
wejścia Czerwonoarmistów, młode
dziewczyny, by uniknąć gwałtów,
15

ubierały się w babcine ubrania, czerniły twarze, ale – przede wszystkim –
ukrywały się. W tej scenie dziewczęta
ukrywają się w stogu, a żołnierze
przeszukujący strych dźgają bagnetami siano w poszukiwaniu drogocennych przedmiotów i ludzi. Idąc na
drugą stronę strychu, przypominam
sobie słowa znajomego urbexera:
„Chodź po belkach, nie po deskach”.
Adam Grzegorzek uspokaja mnie, że
podłoga jest w bardzo dobrym stanie,
chwilę później słyszę odgłos pękającej
deski i krzyk operatora, którego noga
ląduje w pokoju piętro niżej.
16

Całe szczęście nic się nie stało. Możemy kontynuować. Pod dachem jest
parno, a wirujące w powietrzu drobiny siana dostają się do oczu i nosa,
dodatkowo niski strop wymaga przyjęcia niekomfortowej pozycji. Chyba
dlatego robimy tylko trzy duble. Na
dzisiaj koniec, ale przed ekipą jeszcze
wiele dni zdjęciowych. Pora wracać
do normalnego życia, a ja dalej czuję
się jak na planie filmowym. Dźwięk
poszedł, kamera poszła, akcja.
Tekst: Katarzyna Chwałek-Bednarczyk
Zdjęcia: Damian Machnik
17

Anna
Papierok
CYKL „CISZA... SPOKÓJ... ZAPOMNIENIE...”

Anna Papierok
Rodowita Ślązaczka, mieszkanka
Rybnika, zakochana w fotografii
i muzyce. Obie te pasje stara się
połączyć w całość czego wynikiem
jest Portretowa Fotografia Muzyczna.
Od nadmiaru decybeli w uszach
i blasku świateł w obiektywie ucieka
w post industrialne przestrzenie
Śląska. Tam w ciszy opuszczonych
fabryk i kopalni stara się ocalić od
zapomnienia to co jeszcze nie zostało
do końca zniszczone. Absolwentka
jednej ze szkół fotograficznych,
laureatka kilku konkursów
fotograficznych „Śląsk pochwalmy
się Europie”; „Okno”; „Pejzaż Polski”.
Bywalczyni i fotograf wielu koncertów.
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w sieci
zanęta

CRASH TEAM RACING NITRO FUELED

Coś starego i coś nowego!
CHOĆ WYDAWAĆ BY SIĘ MOGŁO, ŻE GRANIE NA KONSOLI JEST ROZRYWKĄ DLA
MŁODYCH, TO JEDNAK CI TROCHĘ STARSI GRACZE WCALE NIE ZAMIERZAJĄ
ZEJŚĆ ZE SCENY. PAMIĘTAJĄ ONI PIĘKNE CZASY, KIEDY KRÓLOWAŁA
PLAYSTATION 1 I PIERWSZE ODSŁONY ŚWIETNYCH GIER, TAKICH JAK TEKKEN,
SILLENT HILL, FINAL FANTASY – PEREŁKI, NAD KTÓRYMI SPĘDZAŁO SIĘ CZĘSTO
CAŁE NOCE.

Jest wśród tych tytułów prawdziwa
ikona, która wywołuje w nas nostalgię
i przypomina czasy dzieciństwa, która
bawiła bez końca. Mowa tu oczywiście o Crash’u. Lata 90. to prawdziwe
szaleństwo Crash’a, wszyscy go znali
i każdy grał w różne tytuły z tej serii,
np. wydaną w 1999 przez studio
Naughty Dog CTR Crash Team Racing
– zwariowaną wyścigówkę gokartów,
pełną znakomitych tras oraz humoru
pozwalającego na wspólną zabawę,
gdzie na podzielonym ekranie grało
się ze znajomymi lub rodziną. Mijały
lata, większość miłośników Crash’a
już dorosła i porzuciła granie, aż nagle
po 20 długich latach doczekaliśmy się
remake-u, za który odpowiada studio
Beenox. I znowu starsi gracze zasiedli
do konsol z drżeniem serca i nadzieją,
że odczują emocje, które pamiętają
z dzieciństwa. Gra została całkowicie
odnowiona, dodano do niej kilka
nowych elementów, dlatego też oczekiwania i emocje wśród graczy były na20

prawdę spore. Twórcy zadbali, by obok
starych, dobrze znanych elementów
wprowadzić odrobinę nowości.

nie zdoła go pokonać, to zamieni on
całą planetę w wielki parking, a mieszkańców uczyni swoimi podwładnymi.
Oczywistym jest, iż musimy pokonać strasznego najeźdźcę i pokazać,
kto jest najlepszy. Początkowo wiele
tras wyścigów jest zablokowana, ale
wraz z zabawą zdobywamy puchary
i odblokowujemy trasy. Dodatkowo
rozrywkę wzbogacono, pozwalając na
większą dynamikę naszych pojazdów
oraz używanie wielu „przeszkadzaczy”, np. eksplodujących butelek, które
wykorzystujemy, by opóźnić przeciwników.
Crash Team Racing Nitro Fueled to
świetnie zrobiony remake, z piękną

grafiką, która zachwyca oczy, gdy pędzimy przez stare oraz całkiem nowe
trasy, wybierając tryb kampanii, grę
na podzielonym ekranie lub rozgrywkę multiplayer. Młodsi gracze, którzy
nie pamiętają CTR za czasów Playstation 1, bez problemu odnajdą
się w odnowionej wersji tych arcade-owych wyścigów z naszym ulubieńcem Jamrajem Crashem i jego siostrą
Coco, doceniając ich nowoczesność
i wciągającą fabułę. Czy jednak poczujemy te dziecięce emocje? Myślę,
że tak jeśli do rozgrywki zaprosimy
swoje dzieci i znajomych oraz przeżyjemy te przygody z nimi na nowo.
Dawid Smorczewski

Tym sposobem, obok znanego nam
trybu rozrywki „Classic”, pojawia się
„NITRO FUELED”, pozwalający na
wybór poziomu trudności i dodatków
wpływających na przebieg rozgrywki.
By wprowadzić nutkę świeżości, nowy
Crash daje nam do wyboru 25 postaci
– część z nich znamy z starszej wersji,
jednak duże ich grono jest nowe.
Początkowo poznajemy ośmiu przeciwników, a kolejnych odblokowujemy
w trakcie rozgrywki. Gracze lubiący
klasykę nie zawiodą się, bo sama fabuła nie doczekała się zmiany. Na planetę
zamieszkiwaną przez Crasha i resztę
jego przyjaciół przybywa najlepszy
kierowca we wszechświecie, Nitrous
Oxide. Crash oraz jego największy
rywal, Dr. Neo Cortex podejmują wyzwanie, bo jeśli żaden z zawodników

Rybnik, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
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mąciwoda

Rozmowa z księżycem

– fragmenty

Epizod I
Kiedy miałem zejść na ziemię, mój przyszły
Anioł Stróż spytał Pan Boga:
– Powiedz mi Panie kim on ma być? Gdzie go
umieścić na tym ziemskim padole?
Pan Bóg spojrzał na mnie uważnie, zmarszczył
swoje siwiuteńkie brwi i mruknął pod nosem:
– Dobre pytanie – zastanowił się chwilę po
czym kontynuował – Będzie artystą, będzie
buntował się przeciwko całemu światu. A gdzie
go umieścimy? Zaraz się okaże.
Swoją boską ręką zakręcił wielki globus a gdy
się zatrzymał, w Jego wzroku zabłysły iskierki
rozbawienia.
– Nnnno niech będzie Kraków… tylko że nie
będzie mu łatwo w życiu. Jeszcze tylko kim zostanie? Może poszukiwaczem sensu życia?”
Zamilkł, zastanawiając się nad czymś.
„Dam mu talent, niech maluje, przynajmniej
tym mu to wszystko zrekompensuję. Życie
nie jest życiem, jeśli się przez nie tylko prześlizgniesz. Ale będzie dobrym i wrażliwym
człowiekiem” mówiąc to podniósł wskazujący
palec na znak, że to ważna informacja.
„Myślisz Panie, że da radę?”
„Kwestionujesz moją decyzję?”
„Nigdy bym nie śmiał. Tylko się zaczynam
o niego martwić”
„Już teraz? Przecież jeszcze się nie urodził”
Anioł Stróż popatrzył speszony na Boga i nic
nie odpowiedział.

24

„Po to cię tam z nim wysyłam – Wszechmocny
wskazał palcem w dół, na Ziemię – masz się nim
opiekować przez całe życie i liczę, że będziesz
mu wskazywał drogę żeby nie zabłądził.”
Coś jeszcze pomruczał pod nosem, po chwili
odsunął się o krok i spojrzał na swoje nowe
dzieło krytycznym wzrokiem.
„Gotowe. Tylko pilnuj go, będziesz mu bardzo
potrzebny. Życie nie jest łatwe ale po to ich tam
wysyłam. Jak dowiedzą się czym jest zło, to dostrzegą dobro. A tego pierwszego na Ziemi jest
go pod dostatkiem”.
Anioł Stróż tylko westchnął i zgodnie ze zwyczajem dotknął swoim palcem miejsce pod
moim nosem i wtedy zapomniałem jak jest
w Raju, no i … urodziłem się.
Czas zaczął biegnąć dążąc jak zawsze do nieubłaganego końca kiedy to fakty stają się historią, historia legendą, legendy mitem. Nic nie
jest takie samo jak przed sekundą.
Może tylko rosół z kluseczkami wątrobianymi,
ruskie pierogi i gruszki w kremie waniliowym
ciotki Zosi smakują tak samo i przypominają
o dzieciństwie.
Nie ma już tych, którzy byli na wyciągnięcie
ręki, na których można było się oprzeć w ciężkich chwilach.
Pustka nie do wypełnienia. Jak pokój bez klamek, z którego chciałbym wyjść, ale nie wiem
jak. Przez okno, jak na filmie przesuwają się
wspomnienia. Widzę tylko ich fragment, bo
znikają za ścianą.

Maciej Ossian Kozakiewicz – artysta malarz, grafik,
projektant okładek do płyt i ilustrator książek.
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mąciwoda
Grzegorz Tokarczuk
Na jutro
tata pogramy na jutro
tata po pracy jest dziś
tata dorasta w dziadka
a dziecko w jeszcze nie wiem
rozwiązujemy krzyżówkę
on nie chce aby przeszkadzać
w wypełnianiu przestrzeni słowami
praca gazeta wolność
do zrozumienia których dochodził latami
obserwując jaskółki
lawirujące
ponad różą wiatrów
tata dorasta w dziadka

22.09.2019
G. 18:00

dziadku pogramy na jutro
dziecko po pracy jest dziś
wciąż nie wiem czy wolno przeszkadzać
w rozwiązywaniu brakujących haseł

BILETY: 25 ZŁ/ W PRZEDSPRZEDAŻY, 		
30 ZŁ/ W DNIU IMPREZY

jaskółki
nie pomagają

DOM KULTURY W RYBNIKU CHWAŁOWICACH,
UL. 1 MAJA 91B
TEL. 32 42 16 222
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LITERATURA spotkanie/warsztat
6.09 piątek

Narodowe Czytanie. 8. edycja pod hasłem „Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie” skupia uwagę na
polskich nowelach Orzeszkowej, Konopnickiej, Prusa, Schulza, Reymonta, Żeromskiego, Sienkiewicza
i Rzewuskiego. Narodowe Czytanie w Rybniku poprowadzi Mariola Rodzik-Ziemiańska, która
zaproponuje melorecytację nowel polskich. Prowadzącej będzie akompaniował Tomasz Manderla.
Wybrane nowele przeczytają także zaproszeni goście, czytelnicy i bibliotekarze.
PiMBP, g. 11:00, wstęp wolny.

9.09 poniedziałek

Wokół poszukiwań dziadka z Wehrmachtu. Spotkanie promujące nową książkę Kamila Kartasińskiego
„Odszukaj dziadka w...”. Z publikacji można dowiedzieć się, w jaki sposób szukać informacji o przebiegu
służby wojskowej swoich przodków i krewnych. halo!Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.

11.09 środa

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. „Misja: Encyklopedia” Arturo Pérez-Reverte. Klimat osiemnastowiecznego Madrytu i Paryża, zakazana księga, nadciągająca rewolucja, historia przenikająca się ze
współczesnością. PiMBP, g. 17:00, wstęp wolny.

12.09 czwartek

Spotkania z książeczką. Zajęcia czytelnicze dla dzieci w wieku 0-3.
Filia nr 4 PiMBP, g. 17:00, wstęp wolny.

13.09 piątek

Spotkanie poetyckie „Trochę później urodzeni”. Spotkanie laureatów konkursu poetyckiego dla seniorów 60+ oraz prezentacja wierszy przez innych seniorów. halo!Rybnik, g. 15:30, wstęp wolny.

20.09 piątek

Spotkanie poetyckie Wolnej Inicjatywy Artystycznej. WIA – 31 „Gość plus Ktoś”. Swoją twórczość zaprezentują: Agnieszka Herman, Ewa Pleszczyńska, Zuzanna Truchlewska. Okazja do prezentacji własnej
twórczości. halo!Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.

26.09 czwartek

30.09 poniedziałek

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. „Z nienawiści do kobiet” Justyna Kopińska. Zbiór reportaży
o najważniejszych sprawach, którymi żyła cała Polska. Z twórczości Justyny Kopińskiej wyłania się obraz nieskutecznego wymiaru sprawiedliwości i ludzi pozostawionych z poczuciem krzywdy. Po publikacji
jej tekstów przestępcy trafiali do więzień, a w prawie wprowadzano zmiany dotyczące bezpieczeństwa
w instytucjach zamkniętych. Filia nr 2 PiMBP, g. 16:00, wstęp wolny.
Dzień Głośnego Czytania. Seniorzy czytają przedszkolakom. Filia nr 2 PiMBP, g. 10:30, wstęp wolny.

MUZYKA koncert/impreza
3.09 wtorek
8.09 niedziela

10.09 wtorek

6.09 piątek

„Off Festival Katowice”. Wystawa fotografii Anety i Macieja Kaników. Wystawa to fotograficzna
opowieść o katowickim OFF Festivalu. Filia nr 8 PiMBP, g. 11:00, wstęp wolny.

15.09 niedziela
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11.09 środa

"Enigma. Odszyfrować zwycięstwo". Wernisaż wystawy poświęconej osiągnięciom polskich
matematyków w łamaniu szyfrów Enigmy - niemieckiej maszyny szyfrującej. W trakcie wernisażu
o historii polskiej kryptologii opowie Jerzy Lelwic (Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy).
MUZEUM, g. 17:00, wstęp wolny.

27.09 piątek

Wernisaż malarstwa grupy Ossianart. Ekspozycja prac grupy malarskiej z Żernicy prowadzonej przez
krakowskiego malarza Macieja „Ossiana” Kozakiewicza. halo!Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.

muzycznego. TZR, g. 9:00, wstęp wolny
XXXIV Dni Organowe i Muzyki Kameralnej. Koncert organowo kameralny.
Wystąpią: Witold Zalewski – organy oraz Krakowskie Trio Barokowe w składzie:
Wiesław Suruło - flet, Paweł Solecki - fagot, Joanna Solecka – klawesyn.
Kościół Matki Boskiej Bolesnej, g. 18:45, wstęp wolny.

XXXIV Dni Organowe i Muzyki Kameralnej. Koncert organowo kameralny. Wystąpią: Katarzyna
Olszewska – organy i Jacek Szymański – tenor. Bazylika św. Antoniego, g. 19:00, wstęp wolny.

16.09 poniedziałek

XXXIV Dni Organowe i Muzyki Kameralnej. 10 Preludes on the Purest Love Recital fortepianowy
Jacka Glenca z udziałem Adama Musialskiego - skrzypce. MUZEUM, g. 18:00, wstęp wolny.

17.09 wtorek

XXXIV Dni Organowe i Muzyki Kameralnej. Koncert organowo kameralny.
Wystąpią: Wacław Golonka – organy, Wojciech Kwiatek – klarnet, Karolina Zielińska – hang drum.
Kościół św. Józefa Robotnika, g. 19:15, wstęp wolny.

18.09 środa

Jazz w Teatrze. Coherence Quartet– muzyka prawdziwie improwizowana. Jeden z najlepszych
i najciekawszych obecnie zespołów grających muzykę improwizowaną. Trzonem jest muzyka jazzowa,
ale inspiracje pochodzą z wielu kultur i tradycji muzycznych.
Kwartet tworzą: Robert Jarmużek – fortepian, Łukasz Kluczniak – sax alt., Marcin Lamch – kontrabas,
Grzegorz Masłowski – perkusja. TZR, g. 19:00, bilety: 25 zł/normalne,15 zł/ulgowe.

20.09 piątek

Spotkanie z Winylem. Cykliczne spotkanie wielbicieli winyli, które poprowadzą: Robert Pior i Adrian
Karpeta. Zabierzcie swoje winyle i przyjdźcie. DKB, g. 18:30, wstęp wolny.
XXXIV Dni Organowe i Muzyki Kameralnej. Koncert z cyklu „Dzieci dzieciom” w wykonaniu uczniów
i absolwentów klasy organów Elżbiety Włosek-Żurawieckiej i Stanisława Pielczyka, PSM w Rybniku.
Kościół Matki Boskiej Bolesnej, g. 10:00, wstęp wolny.

24.09 wtorek

„Malarstwo światem pełnym emocji”. Otwarcie wystawy Anny Lepiarczyk. Oprawa muzyczna:
Aleksandra Szczotok. TZR, g. 18:00, wstęp wolny.
„Wspomnienia z wakacji”. Wystawa fotografii uczestników Sympatycznego Klubu Fotograficznego.
Wystawa potrwa do 31 października. ICK, wstęp wolny.

50.Vinyl Swap. Giełda płyt winylowych, kompaktowych, książek o tematyce muzycznej, nut i sprzętu

Shakin’ Dudi i Grzegorz Kapołka Trio. Trio tworzą: Grzegorz Kapołka - gitara, Dariusz Ziółek - bass,
Alan Kapołka - perkusja. Zagrają w przeddzień Światowego Dnia Bluesa.
TZR, g. 18:00, bilety: 40 zł w przedsprzedaży do 31.08, 50 zł od 1.09.

Wernisaż wystawy „Portret sugestywny – życiowa lekcja”. Ekspozycja prezentuje mieszkańców
Dziennego Domu Senior + w Rybniku. Głównym motywem wystawy są opisane historie seniorów, ich
doświadczenia zawodowe, więzi rodzinne oraz wspomnienia czasów dawnej młodości.
halo!Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.

9.09 poniedziałek

Bazylika św. Antoniego, g. 18:45, wstęp wolny.

Granie na deptaku: koncert Martyny Pogorzelczyk. Młoda rybnicka artystka zaprezentuje autorski
materiał przy akompaniamencie Tomasza Słowika na pianinie. halo!Rybnik, g. 18:00, wstęp wolny.

SZTUKA wystawa/wernisaż
4.09 środa

Sylvain Pluyaut. Recital organowy na inaugurację XXXIV Dni Organowe i Muzyki Kameralnej.

VOŁOSI. Koncert finałowy XXXIV Dni Muzyki Organowej i Kameralnej. Recenzenci zgodnie stwierdzają,
że VOŁOSI wymykając się wszelkim klasyfikacjom stworzyli absolutnie oryginalny styl muzyczny.
Przekraczając granice instrumentów smyczkowych tworzą muzykę na wskroś nowoczesną i atrakcyjną
dla współczesnego odbiorcy - wyrastającą z karpackich korzeni, ale noszącą w sobie znamiona
jazzowej improwizacji, naładowaną rockową energią, pełną niezwykle emocjonalnego przekazu. Ten
fenomen sprawia, że VOŁOSI są uwielbiani zarówno przez publiczność rockowych festiwali, bywalców
prestiżowych sal koncertowych, wielbicieli world music, ale i koronowane głowy.
TZR, g. 19:00, bilety: 20 zł/ulgowe, 30 zł/normalne.
Waldemar Malicki - Klasyka po bandzie. Oszałamiająca muzyka, pełna seksapilu czteroosobowa

29.09 niedziela

formacja oraz rozbrajające żarty „tu i teraz”. Muzyczny spektakl zachwyca ogromną ilością pianistyki
i różnorodnością subtelnych klimatów, a energetyczne utwory oczarują niejednego melomana. Pełen
temperamentu koncert to także spotkanie z wyśmienitym humorem.
Występują: Waldemar Malicki - fortepian, Małgorzata Krzyżanowicz - wiolonczela,
Anita Rywalska - sopran, Marcin Pomykała - tenor. TZR, g. 16:00, bilety: 80 zł-100 zł.
„Jesienna mozaika muzyczna”. Klubowy wieczór muzyki i planszówek. Wystąpią: J.Kleczka, A.Trefon,
A.Kocyba. KKH, g. 16:00, bilety: 20 zł.
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WARSZTATY, SPOTKANIA

WARSZTATY, SPOTKANIA
„Świat według ciebie”. XVIII Regionalny Konkurs Dziennikarski przeznaczony jest dla uczniów od

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. W programie m.in. wykład dra Bogdana Klocha
„Wojna obronna Polski – krwawy wrzesień `39 z perspektywy Rybnika i Górnego Śląska”.
halo!Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.
1.09 niedziela

16.09 poniedziałek

w 2017 roku. Ideą biegu jest promocja miasta Rybnik, a w szczególności architektury związanej

17.09 wtorek

z rondami drogowymi. Rybnik posiada największą liczbę rond w Polsce i stąd pomysł, by pokazać je od
strony biegaczy. TZR, g. 17:00, wstęp wolny.

18.09 środa

„Zapomniana melodia”. Regulamin i karta zgłoszenia VIII Konkursu Piosenki dostępne będą od
2.09 poniedziałek

3.09 wtorek

5.09 czwartek

7.09 sobota

obowiązują zapisy. ICK, g. 16:00, wstęp wolny.

Mistrzostwa Rybnika w grze Eurobiznes. Spotkanie miłośników popularnej w latach 80. gry planszowej.
22.09 niedziela

halo!Rybnik, g. 15:00, wstęp wolny.
En Passant. Spotkania towarzyskie przy szachach. Cykliczne otwarte zajęcia gry w szachy dla osób
początkujących w wieku od 16 roku życia. Prowadzenie: Mateusz Macherzyński.
24.09 wtorek

PODRÓŻE W NIEZNANE w Żółtym Młynku: Małgorzata Gajda - „Kilimanjaro - wyprawa dla każdego?”.

PODRÓŻE W NIEZNANE w Żółtym Młynku: Justyna Kuśka - „Wietnam & Laos z polskim akcentem”.

Klubokawiarnia Żółty Młynek, g. 19:00, wstęp wolny.

Gry narodów świata. Amatorskie spotkania miłośników gier zręcznościowych typu: carrom (bilard
indyjski), novuss (bilard marynarski), crokinole, le passe-trappe. halo!Rybnik, g. 15:00, wstęp wolny.

25.09 środa
27-29.09

Gry narodów świata. Amatorskie spotkania miłośników gier zręcznościowych typu: carrom (bilard
indyjski), novuss (bilard marynarski), crokinole, le passe-trappe. halo!Rybnik, g. 15:00, wstęp wolny.
„60+ Kultura”. MUZEUM, wstęp wolny dla seniorów.
Social Language Meeting. Spotkanie dla osób zainteresowanych niezobowiązującymi rozmowami

malarstwa Marka Przybyły pt. „Znaki wodne”, wernisaż wystawy uczestników zajęć z fotografii w MDK
„Koszutka” filia „Dąb” w Katowicach pt. „W stronę sztuki widzenia”. DKC, g. 18:00, wstęp wolny.

w obcych językach. Okazja do poznania kultury innych krajów. halo!Rybnik, g. 11:00, wstęp wolny.
28.09 sobota

Światowy Dzień Turystyki. Prezentacja turystyki, kultury i rzemiosła Subregionu Zachodniego.

Spotkanie miłośników numizmatów. Cykl skierowany do wielbicieli monet, banknotów i innych znaków

W programie m.in. ekspozycja punktów informacji turystycznej oraz przegląd oferty regionalnych

pieniężnych. halo!Rybnik, g. 10:00, wstęp wolny.

twórców. halo!Rybnik, g. 15:00, wstęp wolny.

BioJarmark. Prezentacja ekologicznych produktów z Górnego Śląska, spotkanie miłośników

Międzynarodowy Dzień Głuchych. Mariola Czadankiewicz-Klimek z koła terenowego Polskiego

prowadzenia zdrowego trybu życia. halo!Rybnik, g. 10:00, wstęp wolny.

Związku Głuchych w Rybniku przybliży historię języka migowego oraz nauczy podstawowych zwrotów.

Jarmark staroci i rękodzieła. Impreza wystawienniczo-handlowa dla kolekcjonerów, miłośników
przedmiotów sztuki i dawnych wyrobów użytkowych oraz wytwórców rękodzieła.

halo!Rybnik, g. 16:30, wstęp wolny.
29.09 niedziela

Śladem Rybnika czasów Hohenzollernów (do 1918 r.). Spacer po Rybniku. Co zostało w przestrzeni

Rybnicki Deptak, g. 8:00, wstęp wolny.

materialnej i spuściźnie kulturowej, opowiemy wędrując po śródmiejskich zakamarkach naszej historii.

Piknik Rodzinny z okazji Jubileuszu 60-lecia 6 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej. W programie

Zbiórka obok budynku Starostwa (w razie opadów deszczu, oprowadzanie przeniesione zostanie na

ognisko, pływanie po zalewie, regaty, wioski: dziecięca i młodzieżowa, kącik gastronomiczny, stoisko

następny tydzień), g. 15:00, wstęp wolny.

z kronikami i gadżetami. Stanica Wodna 6HDŻ w Chwałęcicach, g. 12:00, wstęp wolny.
15.09 niedziela

halo!Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.

halo!Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.

W stronę sztuki widzenia - Wieczór Sztuk. W programie: recital zespołu Wariant R, wernisaż wystawy

14.09 sobota

Rozgrywki systemem pucharowym dla osób od 16 roku życia. Zapisy w dniu zawodów.

Festyn Rodzinny. Skwer przy kładce w Boguszowicach Osiedlu, g. 14:00, wstęp wolny.

Klubokawiarnia Żółty Młynek, g. 19:00, wstęp wolny.

13.09 piątek

Rybnicka Parada Ryb z okazji Dnia Herbu. Rybnicki Rynek i Deptak, g. 12:00, wstęp wolny.

Zbiórka pod halo!Rybnik, g. 15:00, wstęp wolny.

początkujących w wieku od 16 roku życia. Prowadzenie: Mateusz Macherzyński.

11.09 środa

halo!Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.

DKN, g. 18:00, wstęp wolny.
21.09 sobota

En Passant. Spotkania towarzyskie przy szachach. Cykliczne otwarte zajęcia gry w szachy dla osób
10.09 wtorek

PiMBP, g. 17:00, wstęp wolny.

Koło Gospodyń Miejskich. Piękna i młoda skóra – sposób na zachowanie urody.

Klubokawiarnia Żółty Młynek, g. 19:00, wstęp wolny.

Przewodnik znowu czeka. Dr Bogdan Kloch przedstawi genezę i przebieg rybnickiego września `39.

Indonezji”. Klubokawiarnia Żółty Młynek, g. 19:00, wstęp wolny.
Wykład dra Jacka Kurka. „Dom Asterjona, gaje oliwne i święty Paweł, czyli na Krecie…”.

literatury ôd piyrwej do teroz”. Gośćmi będą dr Artur Czesak, Alojzy Zimonczyk oraz Józef Porwoł.
19.09 czwartek

PODRÓŻE W NIEZNANE w Żółtym Młynku: Jacek Mikołajczyk - „Mentawajowie z wyspy Siberut”.

„Kopalnia Fantazji”. Zajęcia rękodzielnicze dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Liczba miejsc ograniczona,

PODRÓŻE W NIEZNANE w Żółtym Młynku: Tadeusz Biedzki - „Wyspy niepoliczone - prawdziwe oblicze

Ślonski sztwortek. Spotkanie „Ô rozwijaniu sie jynzyka ślonskigo na przikładzie dorobku ślonskij

2 września na www.ick.rybnik.pl. Konkurs adresowany jest dla osób od 16 roku życia. Przesłuchania
odbędą się 9 listopada. ICK, wstęp wolny.

czekamy do 31 października. Szczegóły w Regulaminie dostępnym na: www.ick.rybnik.pl.
ICK, wstęp wolny.

Gala Rondskarów. Pierwsza edycja wręczenia nagród oraz prezentacja filmu z trzeciego Ultramaratonu
40 Rybnickich Rond pod roboczym tytułem #wkołomacieju. Pomysł organizacji Ultramaratonu powstał

klas IV szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Na prace (artykuł prasowy, reportaż, wywiad)

Koncert „SeriaLove”. Koncert Magdaleny Steczkowskiej i Miejskiej Orkiestry Dętej Rybnik. Występ
zespołu Yaka Band. Oprócz koncertów strefa gastronomiczna (food truck, lody rzemieślnicze) oraz

Urbanistyka Rybnika XX w. Jacek Kamiński opowie o tym, jak kształtowała się przez stulecia zieleń
30.09 poniedziałek

w mieście, m.in. zadrzewienia przyuliczne, parki, skwery, cmentarze, ogródki działkowe.
halo!Rybnik, g. 17:00, wstęp wolny.

stoiska organizacji społecznych działających w dzielnicy.
Park im. H. Czempiela w Niedobczycach, g.16:00, wstęp wolny.
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SCENA spektakl/taniec/kabaret

FILM premiery/dkf-y/przeglądy

Happening „Rybnik tańczy skibidi”. W programie prezentacja Teatru Tańca kodART i nauka tańca
skibidi dla wszystkich zainteresowanych. Na zakończenie wieczoru minikoncert DJ’a Leszka
8.09 niedziela

Mikołajczyka. halo!Rybnik, g. 15:00, wstęp wolny.

2.09 poniedziałek

Wieczór Tańca Współczesnego. „Tłoki do Hondy Accord”. W programie krótkie formy taneczne,
teatralne i performatywne w wykonaniu tancerzy Studia Tańca VIVERO, z udziałem zaproszonych gości.
TZR, g. 18:00, bilety: 15 zł.
„Jo był ukradziony”. Spektakl Teatru SAFO o Tragedii Górnośląskiej. Mimo upływu lat na Górnym
Śląsku istnieje nadal wiele ważnych i nieopowiedzianych historii. Tragedia Górnośląska jest jedną

13.09 piątek

z nich. Dlatego powstała ta sztuka. Spektakl jest inscenizacją wydarzeń jakie miały miejsce w naszym

9.09 poniedziałek

regionie wraz z wejściem Armii Czerwonej w 1945 roku. Spektakl przeznaczony dla widzów od 16 roku
życia. TZR, g. 18:00, bilety: 10 zł.
Bajkowa Niedziela. Spektakl teatralny dla dzieci „I kto tu rządzi” Teatr Na Cztery Łapy.
DKB, g. 16:00, bilety: 10 zł.
Scena Dorosłego Widza. Dwa spektakle teatralne w wykonaniu rybnickiej młodzieży: „Jesteśmy
21.09 sobota

dorośli... Prawie...” Teatr Supeł. Opowieść młodych ludzi o drodze jaką pokonują od dzieciństwa
do dorosłości. „Idź pobiegaj” Teatr Tara-Bum. Dorośli bardzo często lekceważą to, że młodzi
ludzie, zwłaszcza we współczesnym świecie coraz częściej nie potrafią sobie radzić z agresywną

16.09 poniedziałek

„Jak dwie krople…”. Premiera spektaklu tanecznego dla dzieci w wykonaniu najmłodszych
tancerzy Studia Tańca VIVERO. Siostry. Pozornie różni je wszystko – wiek, wygląd, temperament,
zainteresowania. Nie zawsze żyją w zgodzie, ale razem są w stanie stawić czoła największym
przeciwnościom losu. Baśniowa, pełna światła, kolorów i muzyki opowieść o sile siostrzanej miłości.
Reż. Izabela Barska-Kaczmarczyk. TZR, g. 16:00, bilety: 15 zł.
„My polacy”. Premiera nowego programu kabaretowego Marcina Zbigniewa Wojciecha Stand-up.
DKC, g. 18:00, bilety: 25 zł/przedsprzedaż, 30 zł/w dniu imprezy.
„Kwartet”. Kultowy spektakl Bogusława Schaeffera to inteligentny i dowcipny teatr w wyśmienitej
25.09 środa

obsadzie, gdzie bohaterowie usiłują odpowiedzieć na pytania fundamentalne. Reżyseria: Mikołaj
Grabowski. Obsada wymienna: Andrzej Grabowski, Jan Frycz, Jan Peszek, Mikołaj Grabowski, Tomasz
Karolak. TZR, g. 19:00, bilety: 90, 80 zł w przedsprzedaży do 31.08 | 70, 80 zł od 1.09.

26.09 czwartek

„O smoku i królu Leniuchu”. Spektakl dla szkół w wykonaniu Teatrowo To i Owo. TZR, g. 10:00.
„Żona potrzebna od zaraz!”. Spektakl komediowy. Cóż gorszego od posiadania żony może spotkać
mężczyznę? – Chyba tylko brak żony. Szczególnie, jeśli jej posiadanie jest warunkiem do osiągnięcia

27.09 piątek

lukratywnego awansu zawodowego, a nasz szef osobiście pragnie ją poznać podczas kolacji w naszym
domu… Zatem – żona potrzebna od zaraz! Spektakl dla widzów od 15 roku życia.
TZR, g. 17.30, 20.30, Bilety: 75 zł-95 zł.

DKF EKRAN. „Magiczne noce”. Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Uznany producent filmowy
zostaje znaleziony martwy w Tybrze. Głównymi podejrzanymi są trzej młodzi scenarzyści. Film portretuje
ostatnie chwile wspaniałej ery włoskiego przemysłu filmowego. Reż. Paolo Virzì.
TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.
Kino Seniora. „Ogród rodzinny. Przyjaciel”. „Przyjaciel” to pierwsza część trylogii. Imponująco
zrealizowana opowieść osadzona w realiach okupowanej przez nazistów Pragi. 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 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. Reż. Jan Hřebejk. TZR, g. 13:00, bilety: 10 zł.

Kino Seniora. „Winni”. Rutynowy wieczór przy telefonie alarmowym. Operator odbierający dziś połączenia
- były funkcjonariusz policji - z niecierpliwością czeka na zbliżający się koniec zmiany. Pijani imprezowicze,
niedzielni kierowcy, blokujący numer żartownisie - irytacja policjanta rośnie, do momentu, kiedy odbiera
telefon od spanikowanej kobiety. Została porwana. Reż. Gustav Möller. TZR, g. 13:00, bilety: 10 zł.

!

23.09 poniedziałek

DKF EKRAN. „W deszczowy dzień w Nowym Jorku”. Gatsby uwielbia klimat Nowego Jorku i chce
pokazać ukochanej Ashleigh rodzinne miasto. Niespodziewanie ich ścieżki rozchodzą się i każde
z osobna przeżywa własne przygody, pełne humoru i zwrotów akcji. Reż. Woody Allen.
TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.

25.09 środa

Mała Akademia Filmowa. „Winni”. Rutynowy wieczór przy telefonie alarmowym. Operator odbierający
dziś połączenia - były funkcjonariusz policji - z niecierpliwością czeka na zbliżający się koniec zmiany.
Pijani imprezowicze, niedzielni kierowcy, blokujący numer żartownisie - irytacja policjanta rośnie, do
momentu, kiedy odbiera telefon od spanikowanej kobiety. Została porwana. Reż. Gustav Möller.
TZR, g. 8:15, bilety: 10 zł.

27.09 piątek

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

30.09 poniedziałek
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Kino Seniora „GLORIA BELL”. Gloria żyje pełnią życia, a przynajmniej każdego dnia bardzo się stara.
Jej dorosłe dzieci mają dla niej coraz mniej czasu, a były mąż znajduje młodszą partnerkę, ale Gloria
ciągle liczy na to, że w jej życiu pojawią się jeszcze fajerwerki. Reż. Sebastián Lelio.
TZR, g. 13:00, bilety: 10 zł.

DKF EKRAN. „Ból i blask”. Hiszpański film roku. To autobiograficzne dzieło jednego z najbardziej
znanych hiszpańskich twórców Pedro Almodóvara, który kreując postać reżysera filmowego Salvadora
Mallo (w tej roli Antonio Banderas), wspomina własne dzieciństwo i młodość. Reż. Pedro Almodóvar.
TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.

rzeczywistością, która nas otacza. Reżyseria: Izabela Karwot. DKB, g. 17:00, bilety: 10 zł.

22.09 niedziela

DKF EKRAN. „I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże!”. Christian Clavier i spółka znów rozbawią nas do łez
w kontynuacji hitu „Za jakie grzechy, dobry Boże?”. Tym razem nie ma mowy o małżeństwach
i rozwodach. Gorzej – pary młode z poprzedniej części będą chciały opuścić Francję. Jak daleko posuną
się teściowie, by zatrzymać ich w kraju? Religia, tożsamość i narodowe stereotypy znów trafią na ołtarz
krytyki, a państwo Verneuil i inni zostaną wyspowiadani na ekranie z małych i dużych grzechów.
Reż. Philippe de Chauveron. TZR, g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.

Kino Seniora. „Niezwykła podróż fakira który utknął w szafie”. Młody i przystojny fakir Aja opuszcza
Indie, aby odnaleźć w Paryżu swojego ojca i przy okazji odwiedzić szwedzki sklep z meblami, o czym
marzy od dziecka. Gdy wreszcie do niego trafia, od pierwszego wejrzenia zakochuje się w ślicznej Marie.
Reż. Ken Scott. TZR, g. 13:00, bilety 10 zł.
DKF EKRAN. „Parasite”. Narracyjnie i formalnie to bodaj najbardziej wyrafinowany z filmów Bonga.
Otwieranie kolejnych szkatułek sprawia mnóstwo frajdy, znajdziecie w nich czarny humor, grozę, dramat,
tragedię, makabreskę, słowem – wszystko, czego tylko sobie życzycie. Reż. Joon-ho Bong.
g. 19:00, bilety: 15 zł, 11 zł/ulgowy, 45 zł/karnet.
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adresy
DKC Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
ul. 1 Maja 91B, Rybnik, tel: 324216222, www.dkchwalowice.pl
ICK Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu
ul. Mościckiego 3, Rybnik, tel. 324331365, www.dkniewiadom.eu
ZKI Zabytkowa Kopalnia Ignacy
ul. Mościckiego 3, Rybnik tel. 324327499, www.dkniewiadom.eu
halo!Rybnik
ul. Sobieskiego 20, Rybnik, tel. 324392200, www.dkniewiadom.eu
DKB Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Plac Pokoju 1, Rybnik, tel. 324252016, www.dkboguszowice.pl
DKN Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach
ul. Barbary 23, Rybnik, tel. 324331065, www.dkniedobczyce.pl
TZR Teatr Ziemi Rybnickiej
Plac Teatralny 1, Rybnik, tel. 324222132, www.teatrziemirybnickiej.pl
MUZEUM Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18, Rybnik, tel. 324327460, www.muzeum.rybnik.pl
PGE Fundacja PGE Energia Ciepła
ul. Podmiejska, Rybnik, tel. 324210300, www.fundacjapgeenergiaciepla.pl
KKH Klub Kultury „Harcówka”
ul. Zakatek 19, Rybnik-Ligota, tel. 324234080, www.harcowkarck.pl
PiMBP Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa
ul. J. Szafranka 7, Rybnik, tel. 324223541
Filia nr 2 PiMBP Filia nr 2 – Maroko
ul. Zebrzydowicka 30, Rybnik, tel. 324225317
Filia nr 4 PiMBP Filia nr 4 – Piaski
ul. Za torem 3 B, Rybnik, tel. 324221320
Filia nr 8 PiMBP Filia nr 8
ul Reymonta 69, Rybnik, tel. 324249409

34

spis treści
ceny minimalne:

puby/kluby/dyskoteki

piwo

kawa

napój 0%

posiłek

Ambrozja

tel. 796430555, ul. Korfantego 6, Rybnik

Art cafe

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

Bizon Pub & Restaurant

tel. 324414666, 505767777, ul. Korfantego 6, Rybnik

Cadillac Pub

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

Celtic pub

tel. 324237717, Rynek 8, Rybnik

Herbaciarnia White Monkey

tel. 536307064, ul. Kościuszki 62/1, Rybnik

Imperium

tel. 324227409, ul. Raciborska 9a, Rybnik

Klubokawiarnia Żółty Młynek

tel. 512237008, Św. Jana 2, Rybnik

od 5 zł
od 7 zł

od 4 zł
od 6 zł

od 7 zł

od 7 zł

Kawiarnia KAVI

tel. 327570898, Rynek 6 Rybnik

Kulturalny Club

tel. 507156313, Rynek 3, Rybnik

Lili Caffe

tel. 533625525 ul. Zamkowa 2/4, Rybnik

Sub-Club

tel. 501665973, Piłsudskiego 4, Rybnik

Sweet Home Silesia

tel. 503 849 719, ul. Sobieskiego 38, Rybnik

od 5,90 zł

od 6,90 zł

od 4 zł

od 7 zł

od 6 zł

od 6 zł

od 5 zł

od 4 zł

Tawerna

tel. 327395821, ul. Staszica 4, Rybnik

Klub SZEPTY

tel. 732778708, Rynek 5, Rybnik

Żelazna

tel. 324230340, ul. Kościelna 1, Rybnik
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