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Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach od wielu lat jest 
domem teatru, w którym działa bardzo aktywna grupa artystów 
w każdym wieku. Powstają tutaj barwne i pełne artystycznego 
polotu, profesjonalne spektakle, stwarzające szeroki wachlarz 
możliwości rozwojowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Tutejsze zespoły teatralne takie jak Teatr Supeł, Teatr 
Supełek, Teatr Fik-Mik, dwie grupy Małych Form Teatralnych, 
a od zeszłego roku także Teatr Korzeni, stworzony specjalnie 
z myślą o dorosłych – stały się sztandarową wizytówką 
w dziedzinie kultury i edukacji nie tylko w Rybniku. Spektakle 
Domu Kultury, niejednokrotnie nagradzane na wielu 
międzynarodowych festiwalach, rozkwitają pod okiem pani 
reżyserki Izabeli Karwot, która stworzyła także Teatr Rondo, 
Teatr Guziczek i Teatr TARA-BUM, działające w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej. Swoimi zespołami kieruje tu także Anna Literacka, 
a od zeszłego roku do grona teatralnych edukatorów dołączyli 
Mariola Rodzik-Ziemiańska i Marian Lech Bednarek. Świat 
spektakli swoim aktorskim doświadczeniem wspierają Zofia 
Paszenda i Michał Sabat, scenograficznym Barbara Wójcik-
Wiktorowicz, zaś muzycznym Tomasz Manderla. W ruchu 
scenicznym grupom teatralnym towarzyszy Sabina Dyla-Grad. 
Boguszowicki Dom Kultury to producent wyjątkowych 
profesjonalnych spektakli poruszających ważne 
egzystencjalne tematy, oprawionych artystyczną formą 
z nutką humoru. Przestrzeń artystyczna naszej placówki, która 
swoim ciepłem ogrzewa wielopokoleniową społeczność jest 
wspaniałym miejscem twórczości. Towarzyszy temu zarówno 
edukacja rozbudzająca wrażliwość i wyobraźnię, jak i wsparcie 
w rozwoju osobistym, przede wszystkimi artystycznym, oraz 
świetna zabawa w rodzinnej i przyjacielskiej atmosferze. 

W OFERCIE TEATRALNEJ 
POLECAMY PAŃSTWU 
NASZE SPEKTAKLE.

ZAPROŚ NAS DO SIEBIE LUB 
PRZYJEDŹ DO NAS!

CENA DO UZGODNIENIA.
Oferujemy spektakl w Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach oraz w 
siedzibie zamawiającego.

KONTAKT:  IZABELA KARWOT
T. 607 696 679



Teatr SUPEŁEK 
„W poszukiwaniu królewny”
9 lutego 2019 r. na deskach Domu Kultury powstało 
przedstawienie Teatru Supełek zatytułowane 
„W poszukiwaniu królewny”. To trochę inna, niż znana 
z bajek, historia. Wcześniej królewny czekały na królewiczów, 
gotowych do ratowania swoich wybranek z opresji. 
Czasy się jednak zmieniły i mali aktorzy stawiają pytanie, 
czy współcześni rycerze również szukają królewien? I co na to owe 
królewny? Widzowie mają okazję śledzić perypetie dzielnych, dociekliwych 
detektywów, którzy starają się sprostać zleceniu odnalezienia prawdziwej 
królewny na zlecenie nadopiekuńczej mamusi. Ta sytuacja staje się 
pretekstem do pokazania zderzenia męskich wyobrażeń i stereotypów 
o wymarzonej wybrance z twardą, współczesną rzeczywistością. 
Okazuje się, że współczesne „królewny” bardzo wzięły sobie do serca 
źle pojętą emancypację, asertywność i zaprawiły to egoizmem. Kogel-
mogel jaki powstał z tej mieszanki, jest prawdziwym wyzwaniem dla 
poszukujących królewnę detektywów. Nie znajdą spełnienia w swoich 
poszukiwaniach, ale dostarczą widzom sporo zabawy i garść refleksji.

Spektakl został nagrodzony na Ogólnopolskim Festiwalu Teatru 
Młodych Dziatwa w Łodzi. Spektakl pokazujący realną postawę 
życiową, wzmacniającą w dzieciach widzenie prawdy, oddzielającą ich 
od wirtualnego, plastikowego świata. Postawy ukazane w spektaklu 
są obrazem rzeczywistości jakby w krzywym zwierciadle. Spektakl 
wzbogacony jest o pogadankę na temat wykorzystania rekwizytów i 
scenografii na scenie, ich umowności 
i znaczącej roli przekazu. Jest to doskonała forma edukacji teatralnej dla 
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Obserwując również na scenie 
młodych artystów - rówieśników, widz otrzymuje impuls do działania, 
rozbudzający w nim pasję do teatru. Spektakl dla dzieci od 4 roku życia
Czas trwania spektaklu: 60 min.

PRODUKCJA: DOM KULTURY W RYBNIKU – BOGUSZOWICACH
REŻYSERIA: IZABELA KARWOT
ASYSTENT REŻYSERA: MICHAŁ SABAT
SCENARIUSZ: ELŻBIETA GORZKA-KMIEĆ
SCENOGRAFIA: BARBARA WÓJCIK-WIKTOROWICZ
MUZYKA: TOMASZ MANDERLA
CHOREOGRAFIA: SABINA GRAD
ŚWIATŁO: MATEUSZ PREŚ
OBSADA: HANNA KONIECZNY, MARIA KONIECZNY, KINGA GILEWICZ, 
MAJA KUCZERA, ZOFIA POZIOMKA, ALEKSANDRA RUSIN, WERONIKA KASZNY, 
NATASZA GROCHOWSKA, ALEKSANDRA LACH, OLIWIA PĘCHERZEWSKA, GAJA 
PĘCHERZEWSKA, AMELIA JANOWSKA, MILENA SZWEDA, NADIA PĄCZKOWSKA, 
TOMASZ TYCHY, SEBASTIAN KIKOMBER, DORIAN GROCHOWSKI, MIŁOSZ 
BENEDYKT



Teatr SUPEŁ 
„Jesteśmy dorośli… Prawie…”
Premiera, tym razem młodzieżowego Teatru Supeł, 
„Jesteśmy dorośli… Prawie…”, odbyła się 6 kwietnia 
2019 r. Ten spektakl to autorska opowieść młodych ludzi 
o drodze, jaką pokonują od dzieciństwa do dorosłości 
– o ich pragnieniach, trudnościach i lękach, które towarzyszą przy 
każdym podejmowanym wyzwaniu. O marzeniach, jak będzie 
wyglądać ich przyszłość i dorosłość, która ich nurtuje. Przez jednych 
wyczekiwana, przez drugich odpychana, a nawet wypierana. Zadają 
sobie pytania: czy są na nią gotowi? Czy chcą dorastać? A może już 
zdążyli dorosnąć… Spektakl o cienkiej granicy pomiędzy dwoma 
skrajnie różnymi światami. Teatr SUPEŁ w nowej dorosłej odsłonie. 
Ci młodzi, jedno wiedzą na pewno, bardzo na nią czekają, a wraz z 
nimi dorasta ich widownia, zaś ta dorosła z sentymentem ujrzy jak 
w zwierciadle, to co już minęło. 

Spektakl otrzymał I nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów 
Młodzieżowych ,,Kalejdoskop’’ w Gardzienicach. oraz na Ogólnopolskim 
Festiwalu Teatrów dziecięcych i Młodzieżowych “Heca” w Płocku.
Spektakl refleksyjny, którego sednem jest egzystencjalne pytanie 
o sens dorosłości. Młodzi widzowie wraz z aktorami otrzymują 
możliwość zobaczenia ważnych momentów w życiu dorastającego 
człowieka. Spektakl poprzez pokazanie emocji także projektowanych 
na lalkę , staje się ciekawym zwierciadłem ludzkich zachowań. Jest on 
doskonałym studium rozwoju na etapie dorastania młodego człowieka 
i wnosi ogromny potencjał edukacyjny uzupełniający oświatowy 
program wychowawczy młodzieży. Wzbogaceniem spektaklu jest 
rozwojowa pogadanka z psychologiem i trenerem rozwoju osobistego. 
Spektakl dla młodzieży od 11 roku życia. Czas trwania spektaklu : 60 
min., wraz z pogadanką około 1,5h.

PRODUKCJA: DOM KULTURY W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH
REŻYSERIA: IZABELA KARWOT
SCENARIUSZ: TEATR SUPEŁ, IZABELA KARWOT
SCENOGRAFIA: BARBARA WÓJCIK-WIKTOROWICZ
MUZYKA: TOMASZ MANDERLA
ŚWIATŁO: MATEUSZ PREŚ
OBSADA: EMILIA ZIMNOL, TERESA KUCZERA, NIKOLA SOŁOWSKA, EMILIA 
ERDMANN, ŻANETA NAMIELSKA, JAKUB BARABASZ, FILIP SMYCZEK, JONASZ 
MARZĘTA



Teatr FIK-MIK  
„Tajemnicza Pani Eś”
28 kwietnia 2019 r. swoją premierę miał spektakl 
w reżyserii Izabeli Karwot i Anny Literackiej 
zatytułowany „Tajemnicza Pani Eś” 
na Podstawie Scenariusza Marty Guśniowskiej, czyli 
opowieść o przemijaniu, pokazana w fascynujący sposób 
przez młodych aktorów Teatru  FIK-MIK. Wątki spektaklu 
toczą się w różnych światach, gdzie swoje przygody przeżywa 
wielu bohaterów, wszystko w humorystycznej odsłonie.
Nikt jej nie lubi, a już na pewno nikt na nią nie czeka. Wszyscy omijają 
ją szerokim łukiem. Jest stanowcza i zdecydowana. Aby przekonać do 
siebie innych postanawia ocieplić swój wizerunek. Stara się być miła i 
uprzejma. Na czas wakacji przekazuje swoje obowiązki osobie o łagodnym 
usposobieniu. Te i wiele innych pomysłów ma na siebie “Tajemnicza Pani EŚ”.

Spektakl w piękny, refleksyjny sposób przybliża dzieciom tematykę 
odchodzenia i żegnania się życiem. Temat śmierci ujęty jest tutaj 
w zabawnym, jednak nie prześmiewczym obrazie, pokazuje, że 
śmierć jest elementem całego cyklu w życiu człowieka, stanem 
naturalnego przejścia. Spektakl ten może być pretekstem do refleksji 
na temat życia i śmierci w ludzkiej drodze. Łączy w siebie wartości 
edukacyjne i artystyczne, a jego wzbogaceniem może być pogadanka 
dotycząca teatru jako narzędzia pokazującego trudne tematy.
Spektakl dla dzieci w wieku od 8 lat. Czas trwania spektaklu: 60 min.

PRODUKCJA: DOM KULTURY BOGUSZOWICE
REŻYSERIA: IZABELA KARWOT, ANNA LITERACKA
SCENOGRAFIA: BARBARA WÓJCIK-WIKTOROWICZ
MUZYKA: TOMASZ MANDERLA
ŚWIATŁO: MATEUSZ PREŚ
OBSADA: MAŁGORZATA FIOŁKA, EWA KAMIŃSKA, NADIA KRUPA, NICOLE 
KUBIAK, JAN LESZCZYNIAK, LILIANNA MATUSZEK, JULIA PAJĄK, DARIA RECLIK, 
JAKUB STRZAŁKOWSKI, MARTA STRZAŁKOWSKA SANDRA WIDERA



Teatr KWESTIA GUSTU 
„Stacji Niepodległość” 
Przykładem dobrej i owocnej współpracy domu kultury 
i oświaty jest spektakl stworzony w kooperacji z I Liceum 
Ogólnokształcącym imienia Powstańców Śląskich z Zespołu 
Szkół nr 1 w Rybniku. Premiera „Stacji Niepodległość” 
Teatru Kwestia Gustu w reżyserii Izabeli Karwot odbyła 
się 16 grudnia. Teatr ten, mimo iż dopiero debiutował 
w konkursowych zmaganiach, od razu zdobył nagrodę 
Grand Prix Trybuny Teatru w Piotrkowie Trybunalskim. 

Myślą przewodnią spektaklu jest pytanie: „Co to jest wolność 
i niepodległość?”. Pojęcia te, jak wiemy, są już wyświechtane, 
obiegowe i na tyle sztampowe, że jakby nie przystają do teatru. 
Ale jednak. Młodzi aktorzy, pod czujnym okiem reżyserki, 
wciągnięci w rzeczywiste historie, przetworzyli je na żywą 
tkankę współczesnego życia i materię teatralną, nadającą się 
do stworzenia nowego widowiska. Młodzież, by nie popaść 
w dosłowności, w improwizacji odnalazła kwintesencję 
własnej wolności i niepodległości, wykorzystała żołnierski, 
kolokwialny język, rytm i symbolikę, języki okupantów 
i tradycyjne marsze wojskowe. Odpowiedź na główne pytanie 
ukazuje cykl dziewięciu etiud – obrazów polskiej historii 
od lat 20-tych minionego wieku aż do współczesnych 
czasów. Walka o niepodległość Polski z okupantem 
niemieckim i rosyjskim (radzieckim) aż do wybuchu 
„Solidarności”, stała się okazją do zdefiniowania własnej 
i wspólnej wolności i niepodległości w dzisiejszej wolnej Polsce. 
Jedna z aktorek mówi: „Moja wolność kończy się tam, gdzie 
zaczyna się wolność drugiego człowieka”. Inni odważnie 
deklamują: wolność to wspólnota, odwaga, tolerancja, 
wartość, radość, własne poglądy…, itp. Czy to zbyt 
majestatyczne i patetyczne? Poglądy takie są, krótkie jak 
hasła i wyraźne jak dom z dymkiem ulatującym z komina. Lepiej 
przyjść i zasiąść w fotelu bezpieczeństwa, suwerenności, 
autonomii, pamięci, bez stresu jak się da. I samemu zobaczyć, 
co to jest ta nasza obecna niepodległość i jak ją ulepszyć.
Wiedzę o Niepodległości i Wolności zaczerpnięto ze spotkań 
autorskich z Ppłk Tadeuszem Dłużyńskim i dr Edytą Koreptą.

PRODUKCJA: DOM KULTURY W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH
REŻYSERIA: IZABELA KARWOT
ASYSTENT REŻYSERA: ZOFIA PASZENDA
SCENARIUSZ: IZABELA KARWOT, ZOFIA PASZENDA, ZESPÓŁ TEATRALNY 
„KWESTIA GUSTU”
MUZYKA: TOMASZ MANDERLA
CHOREOGRAFIA MARSZU HARCERZY: WOJCIECH 
CHOWANIEC
ŚWIATŁO: TOMASZ PASZENDA
OBSADA: MARTYNA MARKIEWICZ, PATRYCJA VOGIEL, JULIA STAJER, 
NATALIA KWITEK, MONIKA MOSKAL, KLAUDIA ZIĘBA, ANNA PACEK, WIKTORIA 
RADECKA, MARTYNA WIDAWSKA, ALEKSANDRA GRUSZKA, EWA FOJCIK, PAULINA 
KONKOL, PAULINA DA VIA, ALEKSANDRA SCHUSCHKE, KATARZYNA MAŃKA, 
HANNA KAJZEREK, MATEUSZ SUCHAN, MATEUSZ NOWAK, KAROL BOCIEK, 
KAJETAN SZENDZIELORZ



Teatr NA CZTERY ŁAPY 
„Kto tu rządzi”
PREMIERA odbyła się 6 kwietnia 2019 r. Młodzi  aktorzy przenoszą 
nas w świat bajkowego królestwa, rycerzy i pojedynków ze 
smokiem. Historia opowiada o perypetiach pary królewskiej: 
On - cichy i spokojny, zmęczony pełnieniem swojej roli, Ona - 
wciąż niezadowolona ze swego męza, rządna wartkich akcji.
Gdy król ulega swojej żonie donośnie podjęcia się rządzenia, wynikają 
zabawne zdarzenia ze smokiem i profesorem w tle. Sytuacja 
komplikuje się, gdy na dwór przyjeżdża Królowa Matka, mająca 
całkowicie odmienne zdanie na temat sposobu sprawowania władzy. 
Spektakl pełen niespodzianek i dobrej zabawy.

Kwintesencją spektaklu jest ukazanie postawy trwania przy swoich 
wartościach. Widzimy obraz, w którym każdy ma w życiu swoje 
ważne miejsce i nie ma potrzeby działania wg cudzych oczekiwań. 
Doskonałe pokazanie komizmu postaci, sytuacji. Ten spektakl to 
zabawna opowieść o władzy i hierarchii w codziennym życiu. Daje 
młodym widzom szeroki wymiar edukacji artystycznej. Spektakl 
wzbogacony jest o pogadankę na temat wykorzystania rekwizytów 
i scenografii na scenie, ich umowności i znaczącej roli przekazu.
Spektakl dla dzieci w wieku od 6 lat. Czas trwania spektaklu: 60 min.

KOPRODUKCJA: 
SP nr 1 W MAKLOWICACH, DOM KULTURY W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH
REŻYSERIA IZABELI KARWOT 
SCENARIUSZ
BARTŁOMIEJ KAMIŃSKI I IZABELA KARWOT 
SCENOGRAFIA
BARTŁOMIEJ KAMIŃSKI I IZABELA KARWOT 
MUZYKA BARTŁOMIEJ KAMIŃSKI 
ŚWIATŁO MATEUSZ PREŚ 
OBSADA ALEKSANDRA CHROSZCZ, ZUZANNA CUBER, HANNA KONIECZNY, 
HANNA OSKWAREK, KACPER DURCZOK, RAFAŁ DUDEK, JAKUB GRANIECZNY, JULIA 
PAJĄK, ANTONI ZAWIASA
OPIEKA PEDAGOGICZNA JOANNA HOFMAN-BEŚKA


