
Program 49. Rybnickich Dni Literatury 14 - 30 października 2018 

 

14.10. godz.18.00, Teatr Ziemi Rybnickiej 

Uroczysta inauguracja 49.Rybnickich Dni Literatury 

Wręczenie Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”, opis: nagrodajuliusz.pl/ 

„Job interwiews”, polska premiera spektaklu Petra Zelenki w wykonaniu aktorów Sceny Polskiej Teatru 

w Czeskim Cieszynie w reżyserii Katarzyny Deszcz. Bilety: 30 zł w przedsprzedaży, 40 zł w dniu 

spektaklu.  

 

15.10. godz.17.00, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku 

Spotkanie autorskie z laureatem Nagrody Literackiej „Juliusz”, 

 

17.10. godz. 17.00, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku 

Spotkanie autorskie z Filipem Łobodzińskim. 

Filip Łobodziński to prawdziwy człowiek renesansu: dziennikarz, pisarz, tłumacz z języka 

hiszpańskiego. Szerokiej publiczności znany jako niezapomniany Duduś z filmu "Podróż za jeden 

uśmiech". Łobodziński to także muzyk, który współtworzył wraz z Jarosławem Gugałą „Zespół 

Reprezentacyjny”. Ponadto jest również autorem piosenek. Od trzydziestu lat pracuje jako 

dziennikarz. Z początku w kręgu jego zainteresowań była szeroko rozumiana muzyka, ale z czasem 

karierę zawodową związał z publicystyką: w latach 1992 - 2000 był reporterem i prezenterem 

telewizyjnych Wiadomości. Obecnie wraz z Agatą Passent współprowadzi program kulturalny 

Xięgarnia. Publikacje Filipa Łobodzińskiego obejmują szereg książek o tematyce muzycznej, między 

innymi „Sto płyt, które wstrząsnęły światem. Kronika czasów popkultury”, czy „Zostały jeszcze 

pieśni... Jacek Kaczmarski wobec tradycji”. Wstęp wolny. 

 

18.10. godz.9.00, IV Liceum Ogólnokształcące w Chwałowicach, ul. 1 Maja 91 

Spotkanie autorskie z Filipem Łobodzińskim 

 

18.10. godz.12.00, Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku, ul. Kościuszki 5 

Spotkanie autorskie z Filipem Łobodzińskim 

 

18.10. godz.18.00, Halo!Rybnik, ul. Jana III Sobieskiego 

Turniej Jednego Wiersza - współorganizacja Wolna inicjatywa Artystyczna WYTRYCH 

 

 



20.10. godz. 18.00, Teatr Ziemi Rybnickiej 

„Drach”, pokaz przedpremierowy spektaklu na podstawie powieści Szczepana Twardocha „Drach”, w 

wykonaniu Teatru Śląskiego w Katowicach. Koprodukcja Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w 

Katowicach i Teatru Ziemi Rybnickiej pod mecenatem miasta Rybnika. Adaptacja i reżyseria: Robert 

Talarczyk. Muzyka: Piotr Kotas. Bilety: 45 zł II miejsca i balkon, 60 zł I miejsca.  

 

21.10. godz.18.00, Teatr Ziemi Rybnickiej 

„Drach”, prapremiera spektaklu, na podstawie powieści Szczepana Twardocha „Drach”, w wykonaniu 

Teatru Śląskiego w Katowicach. Koprodukcja Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach i 

Teatru Ziemi Rybnickiej pod mecenatem miasta Rybnika. Adaptacja i reżyseria: Robert Talarczyk. 

Muzyka: Piotr Kotas. Bilety: 45 zł II miejsca i balkon, 60 zł I miejsca.  

 

25.10. godz.19.00, Teatr Ziemi Rybnickiej 

„Morawska Brama”, premierowy program muzyczny. Współtworzą go Kuba Blokesz i zespół Chwila 

Nieuwagi. Składa się on kompozycji współczesnych czeskich pieśniarzy, czeskich zespołów folkowych i 

folk-rockowych: m. in. Karela Kryla, Jaromíra Nohavicy, Radůzy czy grupy Čechomor. Młodzi polscy 

wykonawcy na nowo interpretują (czasem tłumaczą) utwory, które na co dzień stanowią inspirację w 

ich własnej twórczości. Bilety: 25 zł, 15 zł ulgowy w przedsprzedaży do 21.10.2018. Od 22.10.2018 - 30 

zł i 20 zł.  

 

25.10. godz.17.00, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku 

Spotkanie autorskie z Magdaleną Grzebałkowską. 

Magdalena Grzebałkowska, absolwentka historii na Uniwersytecie Gdańskim. Jest pisarką i 

reporterką związaną z marką Gazety Wyborczej. Wielokrotnie nagradzana za wybitne biografie: 

błyskotliwy debiut wydany w 2011 roku „Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego”, oraz 

dociekliwy obraz charyzmatycznych ojca i syna „Beksińscy. Portret podwójny”. W 2015 roku wydała 

doskonale przyjęty zarówno przez krytykę jak i czytelników (Nagroda Nike - Wybór Czytelników) 

reportaż „1945. Wojna i pokój”. Jest laureatką Nagrody im. Teresy Torańskiej, Nagrody Czytelników 

Gazety Wyborczej, Nagrody Grand Press oraz Śląskiego Wawrzynu Literackiego. Do księgarni właśnie 

trafiła najnowsza książka Magdaleny Grzebałkowskiej „Komeda. Osobiste życie jazzu”, będąca próbą 

ukazania ikony polskiego jazzu na tle ówczesnego barwnego środowiska. Wstęp wolny. 

 

26.10. godz.19.00, Teatr Ziemi Rybnickiej 

„Maleńczuk gra Młynarskiego”, koncert Macieja Maleńczuka z zespołem. 

Maleńczuk to muzyk wyrazisty i kontrowersyjny, umiejętnie i na własnych zasadach budujący pomost 

między awangardą, a szerokim mainstreamem. W stu procentach potwierdza to płyta „Maleńczuk gra 

Młynarskiego” (...). Tym razem wziął na warsztat dwanaście utworów zmarłego w marcu 2017 roku 

wybitnego polskiego poety i tekściarza, Wojciecha Młynarskiego. Jak Maleńczuk podkreśla, słucha jego 

utworów od wielu lat. Bilety: 90 zł.  



 

28.10. godz.18.00, Teatr Ziemi Rybnickiej 

Uroczystość wręczenia Złotej Honorowej Lampki Górniczej. 

„Mojemu Rybnikowi…” uroczysty koncert z okazji jubileuszu 90. urodzin Lidii Grychtołówny w ramach 

VI Festiwalu Muzycznego im.H.M.Góreckiego „U źródeł sławy”. W programie: Henryk Mikołaj Górecki 

- Trzy utwory w dawnym stylu, Ludwig van Beethoven - IV Koncert fortepianowy, Antoni Dvorak - IX 

Symfonia. Wykonawcy: Lidia Grychtołówna – fortepian oraz Filharmonia Rybnicka pod dyr. Tadeusza 

Strugały. Bilety: 40 zł, ulgowe 20 zł. 

 

29.10. godz.17.00, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku 

Spotkanie autorskie z Tomaszem Samojlikiem 

Tomasz Samojlik, doktor nauk przyrodniczych, pracuje w Instytucie Biologii Ssaków PAN w 

Białowieży. Popularyzator przyrody, w głównej mierze wiedzy o Puszczy Białowieskiej. Najbardziej 

znany z bestsellerowych serii opowieści i komiksów edukacyjnych o Żubrze Pompiku i Ryjówce 

Dobrzyku. Jego książki znalazły się na Złotej Liście książek Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta 

dzieciom”. Wstęp wolny. 

 

30.10. godz.19.00, Teatr Ziemi Rybnickiej 

„O miłości... czyli Williama Szekspira muzyczny bankiet”. Wydawałoby się, że na temat Szekspira 

powiedziano już wszystko, a jednak wielu rzeczy na pewno nie wiadomo. Zapraszamy zatem na 

artystyczną biesiadę smaku, zabawę w alternatywną rzeczywistość, czyli „spotkanie na szczycie” trzech 

wielkich artystów królewskich w Stratfordzie Anno Domini 1613. Na program składa się głównie 

twórczość trzech rówieśników z epoki. W tym artystycznym „spotkaniu na szczycie”, obok tytułowego 

bohatera wieczoru i fragmentów jego dramatów "Zimowa opowieść", "Romeo i Julia", "Jak wam się 

podoba", czy Sonetów, usłyszymy poezje dworskiego dandysa, a zarazem królewskiego kaznodziei 

Johna Donne'a. Trzecim zaś rówieśnikiem jest muzyk - królewski lutnista, "mistrz melancholii” John 

Dowland (rok starszy od Williama). Zabrzmią jego słynne pieśni z tomów "A Musicall Banquet", "A 

Pilgrimes Solace", "The First, Second and Third Book of Songs and Aires". Spotykają się, by przy muzyce 

poetycko podeliberować o miłości. Dopełnieniem całości będzie między innymi wskazanie na 

powinowactwo duchowe Szekspira z Wiliamem Blake'm, czy współczesne konotacje z amerykańskim 

poetą Shelem Silversteinem. Muzyka w oryginale staroangielskim, wykonywana zgodnie z kanonami 

epoki jest nie tylko archaicznym cytatem. Dziś ciągle inspiruje, choćby takich artystów jak Sting („Songs 

from the Labyrinth“). Poezja zabrzmi w mistrzowskich translacjach Stanisława Barańczaka. Zaśpiewa 

sopranistka Katarzyna Thomas, na lutni zagra Tadeusz Czechak, poezję przedstawi i całość poprowadzi 

Dariusz Jakubowski. Integralną częścią przedsięwzięcia jest nawiązanie kontaktu z publicznością, by w 

lekkiej i czasem humorystycznej formie przybliżyć epokę i pokazać jej związki ze współczesnością, 

zdjęcie jej z piedestału i pokazanie w szerszym kontekście kulturowym. Szanowni Państwo, to nie jest 

tylko koncert, to żywe spotkanie z publicznością wokół twórczości wielkich artystów, 

niekonwencjonalna, "hybrydowa forma koncertu". Projekt powstał z okazji Międzynarodowego Roku 

Szekspirowskiego. Bilety: 10 zł seniorzy i młodzież, 20 zł normalne. Liczba miejsc ograniczona. 

 


