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J

tarło

Jaki będzie rok 2021 w rybnickiej 
kulturze – przełomowy czy zacho-
wawczy?
W „Alert kultura” przygotowanym 
przez Think Thank Open Eyes Econo-
my oraz Kolegium Gospodarki i Ad-
ministracji Publicznej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie autorzy 
piszą: Gdy minie heroiczny okres leka-
rzy, niezbędni będą kustosze i kura-
torzy pamięci zbiorowej, pomagający 
wszystkim w sztuce współistnienia. 
Przychodzi czas na kulturę solidar-
ności. Bez kultury społeczeństwo nie 
powróci do życia. Być może będzie 

to czas na kulturę solidarności… Na 
odpowiedź na to pytanie przyjdzie 
nam jeszcze poczekać. 
Odnosząc się do pytania – to skom-
plikowana kwestia, nie tylko dlatego, 
że nie wiadomo, co oznacza czas 
przyszły w powyższym pytaniu. Czy 
to okres po pandemii, wielomiesięcz-
ne wychodzenie z niej, czy jeszcze 
jakaś inna rzeczywistość, której nie 
potrafimy sobie w chwili obecnej 
wyobrazić. Z pewnością rok 2021 
w moim odczuciu będzie rokiem 
trudnym, zwłaszcza dla rybnickiej 
kultury, która zahibernowana prze 

3 pytania
o kulturę

Trzy pyTania o kulTurę, w Tym bardzo dynamicznym i 

niepewnym dla kulTury okresie, kierujemy do samorządowca 

z 13-leTnim doświadczeniem – julii wójcik, kTóra jesT 

naczelnikiem wydziału kulTury urzędu miasTa rybnika 

oraz członkiem rybnickiej rady muzeum.

Fot. Michał Koczy
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wiele miesięcy, działająca w nowej 
rzeczywistości, do której nie miała 
czasu się przygotować, musi powrócić 
do funkcjonowania na 100%, o ile 
oczywiście będzie miała taką możli-
wość. Z pewnością będzie to też rok 
wymagający od nas dużej elastyczno-
ści, szybkiego dostosowywania się do 
tego, co zastaniemy w danym dniu. 

Czy wszystkie imprezy miejskie 
odbędą się bez zmian i czy w tym 
specyficznym, miejmy nadzieję 
popandemicznym okresie, możemy 
spodziewać się jakichś kulturalnych 
niespodzianek?
Właśnie ta niepewność, zmienność 
przepisów, nakazów, zakazów spra-
wia, że długofalowe planowanie jest 
obecnie trudniejsze niż dotychczas. 
Ale oczywiście plany są, natomiast 
ich realizacja pozostaje pod znakiem 
zapytania. Budżet Wydziału Kultury, 
na który składają się zarówno dotacje 
dla siedmiu rybnickich instytucji 
kultury, jaki i wydatki wydziału, to 
budżet kompromisów i trudnych 
wyborów, koncentracji na prioryte-
tach. W przyszłorocznym budżecie  
zaplanowano środki na kontynuację 
pierwszego ogólnopolskiego konkur-
su na biografię „Górnośląska Nagro-

da Literacka Juliusz” oraz na Ryb-
nicką Majówkę. Nie zabraknie także 
środków na nagrody za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury. 
Środki zostały zabezpieczone także 
na wydruk plakatów w gablotach zlo-
kalizowanych w całym mieście, które 
od niedawna służą promocji różne-
go rodzaju działalności – nie tylko 
kulturalnej, ale także społecznej czy 
sportowej.

Czego w kwestii kultury nauczyła 
nas pandemia?
Kreatywności – co jest znamienne 
dla tego środowiska. Spore wrażenie 
zrobiła na mnie błyskawiczna reakcja 
środowiska na zaistniałą sytuację. 
Oczywiście możemy dzisiaj krytycznie 
odnosić się do nadprodukcji interne-
towej w tym pierwszym okresie, ale 
warto zwrócić uwagę na różnorodność 
form działania i sposobów wykorzysty-
wania internetu. Doceniam inicjatywy 
instytucji sztuki udostępniających swo-
je archiwa, ale także ośrodków kultury 
poszukujących możliwości interakcji  
z uczestnikami online.

Rozmawiała 
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk

Fot. Michał Koczy
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Oliwii Smoleń Portrety
oliwia smoleń ukończyła ogólnokszTałcącą szkołę szTuk 

pięknych w Tarnowie, a akTualnie sTudiuje malarsTwo na 

asp w krakowie w pracowni prof. mirosława sikorskiego. 

inspiruje ją człowiek, a w swojej Twórczości zajmuje się 

przede wszysTkim porTreTem. fascynuje ją szTuka baroku 

oraz malarsTwo XiX wieku, głównie secesja i Twórczość 

prerafaeliTów. 

rybie oko
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Wystawy:
„Autoportret”, wystawa zbiorowa w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, 
2018.

„Dotyk Wolności”, wystawa zbiorowa w Pałacu Sztuki TPSP w Krakowie, 2018.

„200 lat Akademii, 100 lat Akademii Kobiet”, wystawa zbiorowa w Galerii Drugie  
Piętro na ASP w Krakowie, 2018.

„Tropy”, wystawa zbiorowa w Galerii Drugie Piętro na ASP w Krakowie, 2019.

„SKOK”, wystawa zbiorowa w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, 2019.

„Rysunkiem o rysunku: od techniki do autonomii przekazu”, wystawa zbiorowa  
w Muzeum Narodowym w Krakowie, 2019.

„Skull Art”, wystawa zbiorowa w galerii Nude Tin Can w St Albans, 2019.

„Szepty przemijania”, wystawa wraz z Damianem Wróblem w galerii Attis  
w Krakowie, 2019.

„Zimowy Salon Młodych”, wystawa zbiorowa w Zofia Weiss Gallery w Krakowie, 2020.

„Kwiatki”, wystawa zbiorowa w galerii New Era Art w Krakowie, 2020.

„Chór solistów”, wystawa zbiorowa w Galerii Drugie Piętro na ASP w Krakowie, 2020.

„VII Salon BWA”, wystawa zbiorowa w BWA w Tarnowie, 2020.

„Call4Arts”, zbiorowa wystawa pokonkursowa w Fundacji 4style w Krakowie, 2020.

„Sztuka na ulicach”, wystawa wraz z Markiem Batorskim w przestrzeni miejskiej  
w ramach festiwalu ArtFest organizowanego przez BWA w Tarnowie, 2020.

Nagrody:
Wyróżnienie w konkursie „Rysunkiem o rysunku: od techniki do autonomii przekazu” 
organizowanym przez Muzeum Narodowe w Krakowie, 2019.

Wyróżnienie na „Zimowym Salonie Młodych” w Zofia Weiss Gallery, 2020.

Nagroda Prezydenta Miasta Tarnowa na „VII Salonie” w BWA w Tarnowie, 2020.

Wyróżnienie w konkursie „Call4Arts” organizowanym przez Fundację 4style  
w Krakowie, 2020.
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KreATyWNA ArchiTeKTurA 
AndrzejA KuKli 

Andrzej Kukla to student matematyki na Uniwersytecie Ja-
giellońskim. Od sześciu lat amatorsko zajmuje się grafiką 
komputerową związaną z architekturą. Na swoim koncie ma 
dwie wystawy: „Sztuka do sześcianu” w Jeleniej Górze (2019) 
oraz „DOM” w Krakowie (2020). W 2020 roku był kuratorem 
wystawy „IG (Ich Grafiki)” w Krakowie, w której swoje prace 
prezentowało dziesięciu artystów związanych z architekturą. 
Swoją działalność prowadzi głównie na Instagramie, pod pseu-
donimem „rewbjoerg”: instagram.com/rewbjoerg.
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weź i poczytaj

ech… „Palinka” – owocowa brandy, wódka produkowana z owoców. 

sobie

niby nie lubię, ale w wydaniu ma-
teja hořavy to poproszę jeszcze! 
książka, która szybko uderza do 
głowy i szkoda wypuścić ją z rąk. 
składa się z krótkich opowiadań, 
które jak kolejne kieliszki pobu-
dzają wyobraźnię czytelnika. ak-
cja, choć tutaj to zbyt dynamiczne 
określenie, płynie przez rumu-
nię, bałkany, czechy i niemcy.  
a wszystko oglądamy oczami 
młodego nauczyciela. Trochę 
odludka nie z wyboru, a z oceny 
społecznej, takiego, co to przyja-
ciół znajdzie w niepełnospraw-
nym intelektualnie chłopcu czy 
w bezdomnych psach. narrator 
odtwarza przed nami przeszłość  
i dzieli się swą samotnością. le-
niwe zdania buduje z pięknych 
słów i konstruuje krajobrazy, które 
muskają wrażliwe struny czytelni-
ka. ostrzegam! jeśli ktoś oczeku-

łowisko

je dynamizmu i prężnych intryg, 
niech nie sięga, ale jeśli ktoś chce 
nieśpiesznie „popłynąć” (nie tylko 
w przenośni), to „palinka” będzie 
doskonałym trunkiem…

ciekawe książki z każdej półki co Tydzień na łamach naszego 

porTalu prezenTuje małgorzaTa budnik. co łączy ją  

z aTTicusem finchem? oboje wychowują przez czyTanie.  

sięga po książki Tak częsTo, jak inni po kawę albo Telefon.  

jako że nigdy nie ciągnęło jej przed Telewizor, książki od 

zawsze były naTuralnym wyborem. pisze, by przekonać was,  

że naprawdę warTo [czyTać]!
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„Żywoty świętych osiedlowych”, czyli na początku był niebytu beton. 

uwielbiam absurdalny humor lidii 
amejko. pewnie nawet nie usły-
szałabym o niej, gdyby nie cudne 
przedstawienie Teatru safo na 
podstawie tej książki. oj, działo się 
na scenie i tu też się dzieje! mamy 
tu kilkanaście opowiastek o spe-
cyficznych świętych spod jerycha 
(sklepu monopolowego) – bezro-
botny fistulka, egon emeryt, eryk 
paker, jaracz blantów, janina o. 
służebnica obrąbka, edyta ka-
sjerka, jurand kaznodzieja, stani-
sław ateista, andżelika gadająca 
do słoików, wojciech haker, apo-
lonia panna i męczennica, jontek 
katar… a wszystko zaczyna się od 
stworzenia, czyli stwórca z beto-
nu „lepi” osiedle (nie)świętych, 
to tu „żywi porozumiewają się ze 
zmarłymi przez internet, a ulepie-
ni z ciasta ludzie mają dusze na 
kartę lub abonament i dostają od 
boga sms-y”. wszystko podane 
w sosie dynamizmu, surrealizmu  
i (nie)wybrednego humoru. cała ta 
„święta polskość” tu gnije i idiocie-

je, a przerysowanie postaci daje 
do myślenia. amejko z dystan-
sem i tak „po prostu” wręcz roz-
biera każdego świętego, trochę 
przy tym miesza profanum z sa-
crum, ale cóż… czytając, miałam 
przed oczami sceny spektaklu 
w reżyserii katarzyny chwa-
łek-bednarek i bez przerwy się 
uśmiechałam. genialna lektura!
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podbierak

ku radości

najpierw były indie
O jodze śmiechu dowiedziałam się  
w Rybniku. Podczas mojej tegorocznej 
2-miesięcznej podróży do Indii, mia-
łam okazję poznać tę ciekawą tech-
nikę. Stało się to na plaży Chowpatty 
Beach w Mumbaju. Moim pierwszym 
nauczycielem był Kishore Kuvavala, 
jak się potem dowiedziałam, jeden  
z prekursorów jogi śmiechu. Odkry-
łam ten fakt podczas pisania artyku-
łu do „Fishki”. Ciągle nie mogę się 
nadziwić, że całkiem przypadkowo 
trafiłam do pana Kishore. W Indiach 
kluby jogi śmiechu działają  

w większych miastach w całym kraju. 
A mój wybór padł właśnie na plażę  
w Mumbaju. Chyba nie ma przypad-
ków. W Indiach joga śmiechu prowa-
dzona jest w klubach, ale też  
w różnych zakładach pracy, jako spo-
sób na integrację, odpoczynek oraz 
wzrost efektywności.

Po powrocie do kraju, na kwarantan-
nie pomyślałam „Ja też tak chcę! Chcę 
się czuć lekko i radośnie oraz chcę 
dawać radość innym”. Zawołało i oto 
jestem ;) Nie wiedziałam, z czym do 
końca wiąże się joga śmiechu,  

środek pandemii: „jak Tu się śmiać? nie wolno, nie wypada. 
Teraz chcesz się śmiać?” Takie słowa słyszę od czasu 
do czasu. jednak już ich w ogóle nie zauważam. śmieję 
się przy każdej okazji i To pozwala mi działać, ciągle się 
rozwijać i radzić sobie w Trudnych syTuacjach.

Fot. Olek Fros. Sesja jogi śmiechu na kampusie w Rybniku
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a raczej świadome śmianie się. Ciągle 
eksperymentuję ze śmiechem, co rusz 
pojawiają się nowe propozycje, coraz 
więcej ludzi wybiera radość, a czasem 
na początek zwykły uśmiech. Po 
zakończeniu kursu u Piotra Bielskie-
go, głównego propagatora tej metody 
w Polsce https://www.facebook.com/
JoginSmiechu , od razu rozpoczęłam 
prowadzenie zajęć. Odbywały się one 
regularnie na rybnickim kampusie, 
miałam stałą grupę seniorów w jed-
nym z domów seniora, prowadziłam 
też zajęcia dla grup zorganizowanych. 
Teraz pozostaje głównie online, ale 
staram się działać w terenie, podczas 
spacerów w parkach i w lasach.

„radość duchowa 
jesT wieczna”
Joga śmiechu powstała 25 lat temu  
w Indiach. Moja teoria jest taka, że 
mogło wydarzyć się to tylko tam. 
Duży wpływ na dobre samopoczucie 
mieszkańców Indii ma zapewne po-
goda oraz duchowość, która dosłow-
nie unosi się w powietrzu. Spotykani 
po drodze Indusi zauważali, że my 
„biali”, zanim coś zrobimy, ciągle ana-
lizujemy i piętrzymy wyobrażenia na 
temat danej sprawy. A oni po prostu 
to robią – albo i nie robią. W efekcie 
żyje im się łatwiej.  Dla ludzi z kręgu 
europejskiego to często niezrozumia-
łe. Zapędzamy się w gonitwę myśli, 
pojawia się stres. W efekcie jesteśmy 
spięci, podenerwowani, zaczyna 
szwankować zdrowie… Jest w nas 
wiele krytyki i stereotypów: „Śmiejesz 
się jak głupi do sera. Nie wypada się 
tak głośno śmiać”, itp. 

Indyjskie podejście do życia bardzo 
mi się spodobało. Widzę, że my 
też tak możemy myśleć. Początki 
bywają niełatwe, ale efekty zaskakują. 
Podczas pierwszej sesji jogi śmiechu 
każdy czuje się nieswojo i jest to 
całkowicie naturalne. Trudne sytuacje 
nie znikną, ale regularny śmiech 
powoduje, że łatwiej sobie z nimi 
radzić. To zawsze kwestia wyboru. Ze 
świadomym śmiechem, czyli takim 
nieprzypadkowym, jest jak z wejściem 
do lodowatej wody. Podejmujesz decy-
zję i robisz to. Lepiej nie analizować, 
ponieważ wtedy może pojawić się 
tysiąc argumentów na „nie”.

co To jesT joga śmiechu?
25 lat temu indyjski lekarz internista, 
dr Madan Kataria (Laughter Guru 
https://www.facebook.com/laughter-
guruofficial) badał wpływ śmiechu 
na zdrowie. Zebrane dane zachęciły 
go i rozpoczął praktykę śmiechu. 
Początkowo śmiano się z żartów, ale 
skecze szybko się skończyły. Wtedy 
powstała koncepcja jogi śmiechu, 
czyli zestawu ćwiczeń śmiechowych, 
oddechowych i klaskania, zakoń-
czonych relaksacją – odpowiednich 
dla osób w każdym wieku. Obecnie 
kluby jogi śmiechu funkcjonują  
w ponad stu krajach na całym świe-
cie. W Polsce joga śmiechu staje się 
coraz bardziej popularna. Jej zaczątki 
miały miejsce już w 2000 roku.
Joga śmiechu to prosta i efektywna 
technika poprawy własnego zdro-
wia. Opiera się na zasadzie „Fake it 
till you make it”, czyli „Udawaj tak 
długo, aż ci się uda”. Nasz mózg nie 
rozróżnia tego, czy śmiejemy się 



naprawdę, czy też udajemy. Nie ma 
to wpływu na dobroczynne działa-
nie śmiechu. Co więcej, śmiech jest 
zaraźliwy, co powoduje, że nawet 
największy sceptyk nie może sobie 
odmówić przynajmniej uśmiechu.

dlaczego warTo 
regularnie się śmiać?
1. Zdrowie – śmiech wywołuje ruchy 

przepony, a to powoduje, że orga-
nizm jest bardziej dotleniony. Płuca 
się rozszerzają, toksyny są usuwane. 
Następuje lepsze ukrwienie orga-
nizmu. Ważną zaletą śmiechu jest 
to, że usuwa stres. Poziom endorfin 
wzrasta i czujemy się bardziej ra-
dośni. Regularna praktyka wpływa 
też na poprawę odporności orga-
nizmu. Dobrze śmiać się codzien-
nie bez przerwy, minimum przez 
jedną minutę. Można to robić przy 
sprzątaniu, patrząc się w lustro lub 
w kontakcie z drugą osobą. 

2. Integracja społeczna – warto się 
spotykać z osobami podobnymi 
do nas. Nawet w czasie pandemii 
można robić to online. Poprawiają 
się też relacje z innymi osobami. 

3. Rozwój osobisty – wzrasta kre-
atywność, poczucie własnej warto-
ści, odwaga oraz łatwość reagowa-
nia na różne życiowe wyzwania. 

4. Większy spokój ducha – śmiech 
oczyszcza nas z różnych emocji, 
pomocna jest tu również relak-
sacja. Można się zatrzymać w tu 
i teraz oraz lepiej usłyszeć siebie 
oraz zauważyć własne potrzeby.

Istnieje dziedzina badań nad śmie-
chem i jego wpływem na zdrowie – 
gelotologia. Śmiech wykorzystuje się 
również przy leczeniu depresji. Jest 
to bezpłatne lekarstwo, do którego 
każdy ma dostęp i którego nie można 
przedawkować.

Śmiejmy się na tyle, na ile czujemy 
w danym momencie. Najważniejsze, 
aby ta czynność stała się regularna. 
To podobnie jak z ćwiczeniami na 
siłowni, fitnessem, itp. Efekty poja-
wiają się już po pierwszej sesji jogi 
śmiechu, ale utrzymują przy syste-
matyczności.

Ciekawostka: dzieci śmieją się śred-
nio 300-400 razy dziennie, a dorośli 
tylko 10-20. Warto to zmienić!

moje eksperymenTy
Wychodzę z założenia, że najlepiej 
jest przekazywać innym praktykę  
a nie samą teorię. Dlatego też spraw-
dzam na sobie efekty śmiania się.
Kilka miesięcy temu przeprowadzi-
łam krótką sesję na kolacji między-
sektorowej. Ideą tego spotkania jest 
poznanie się i nawiązanie współpra-
cy. Wykorzystałam więc jeden  
z elementów jogi śmiechu i zachę-
ciłam do integracji. Myślę, że do tej 
pory niektórzy nie wiedzą, co się 
wtedy wydarzyło. W efekcie atmosfe-
ra wyraźnie się rozluźniła i pojawiło 
się dużo uśmiechu.

Rozpoczęłam też morsowanie ze 
śmiechem. Joga śmiechu jest świet-
ną formą rozgrzewki. Pobudzamy 
ciało zewnętrznie oraz wewnętrznie, 
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wykorzystując pracę przepony, która 
pomaga rozgrzać organizm od środ-
ka. W wodzie jest już nieco inaczej. 
Myślę, że bezpiecznie jest się delikat-
nie śmiać, co wywołuje wewnętrzne 
ciepło. Ta koncepcja jest na razie  
w fazie moich testów.

Od pierwszego września śmieję się 
regularnie, niemal codziennie przez 
30 minut. Początkowe wyzwanie 90. 
dni śmiechu chyba nigdy się już nie 
skończy. A to dlatego, że widzę mnó-
stwo pozytywnych efektów. 

uczucie 
wewnęTrznej radości
Joga śmiechu to:
•	 spora dawka śmiechu, który jest 

korzystny zawsze, a zwłaszcza w 
czasie panującej epidemii,

•	 nauka śmiania się nawet wtedy, gdy 
nam nie jest do śmiechu,

•	 trochę informacji o tym, jak dbać  
o swój układ odpornościowy  
w łatwy i przyjemny sposób,

•	 prosta gimnastyka, którą moż-
na wykonać przed komputerem, 
ćwiczenia oddechowe oraz chwila 
relaksu.

Myślę, że sekretem szczęśliwego życia 
jest uczucie wewnętrznej radości. 
Widzę, że moje marzenia powoli się 
spełniają. Już mam kolejne pomysły  
w głowie, a jednym z nich jest prze-
prowadzenie sesji jogi śmiechu na 
dużej scenie. Myślę, że Kabaryjton 
będzie na to idealnym miejscem. 
Śmiech uwalnia różne emocje i po-
kazuje również to, co dla nas trudne. 
Ale to już historia na inną opowieść,  
a najlepiej na osobistą praktykę. 
Vaclav Havel powiedział, że ten, kto 
potrafi śmiać się z siebie, nie musi 
obawiać się śmieszności. Ja już wiem, 
że nie chcę rezygnować z radości. Jeśli 
chcemy dobrze się czuć, wybierajmy 
to uczucie jak najczęściej. Pracuję nad 
nawykiem regularnego śmiania się. 
Jeśli chcecie spróbować lub dowie-
dzieć się więcej, zapraszam do siebie: 
https://www.facebook.com/KuRado-
sci.LidkaBialecka

Lidka Białecka

Fot. Łukasz Droździk. Promotorka jogi 
śmiechu w Rybniku i autorka artykułu 
Lidka Białecka
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i zapomniany
Wybitny

począTki 
krysTiana burdy
Krystian Burda jako nastolatek 
uczęszczał do Państwowego Ogniska 
Plastycznego w Rydułtowach, gdzie 
funkcjonowała tzw. „szkoła rzeźby 
w węglu”. Ognisko założył w 1948 
roku profesor Ludwik Konarzewski. 
Obecnie w ognisku prowadzone są 
zajęcia z rzeźby, rysunku i malar-
stwa, grafiki warsztatowej i emalii 
artystycznej. 

nowe idee 
Warszawskie lata studiów Krystiana 
Burdy przypadły na czas odwilży, 
gdy dopuszczono do głosu idee sztu-
ki nowoczesnej. Pod koniec lat 50. 
XX na Wydziale Rzeźby Akademii 
Sztuk Pięknych Burda brał udział  
w zajęciach Alfreda Jesiona, Fran-

ciszka Strynkiewicza, Jerzego 
Jarnuszkiewicza i Oskara Hansena. 
Nadszedł moment dyplomu. Idea 
pomnika-drogi była ukoronowa-
niem studiów nad rytmami czaso-
przestrzennymi, które prowadził 
artysta pod okiem profesora Jerzego 
Jarnuszkiewicza. 

droga do 
żelazowej woli
Jak wyglądała obrona? Niełatwo. 
Dlaczego? Ponieważ „Droga do 
Żelazowej Woli – studium czaso-
przestrzeni” to przełomowy w formie 
i nowatorski sposób spojrzenia 
na rzeźbę. Projekt miał charakter 
intermedialny – składał się z filmu, 
planszy, makiety, mobilnego reliefu 
rozwijającego wizualne działanie 
jego poszczególnych elementów i ko-

w roku 2021 mija 60 laT od obrony pracy dyplomowej 
krysTiana burdy. To idealny momenT, żeby przybliżyć 
sylweTkę arTysTy wybiTnego i niesprawiedliwie 
zapomnianego przez hisToryków oraz kryTyków szTuki. 

Fot. dzięki uprzejmości Iwony Jantoń. Krystian Burda „Droga do Żelazowej Woli. 
Studium czasoprzestrzeni”, makieta(1)

18



Fot. dzięki uprzejmości Iwony Jantoń. Krystian Burda na tle swojej pracy

Phuket

mentarzy. Warto przytoczyć pięć 
odautorskich punktów:
1. Rytm – to czynnik ładu i porząd-

ku funkcjonowania świata.
2. Pory roku, dzień, noc – to zmien-

ność rytmu.
3. Człowiekowi wrodzone jest po-

czucie rytmu (rytm serca, rytm 
kroków).

4. Bez rytmu nie byłoby muzyki, 
tańca, plastyki – nie byłoby 
sztuki.

5. Człowiek XX wieku większe 
odległości pokonuje różnymi 
środkami lokomocji.

Rok po dyplomie Artysta otrzymał 
stypendium Rządu Duńskiego,  
z którego nie skorzystał z powodu 
braku zezwolenia na wyjazd. 

arTysTa w służbie 
huTy silesia
Krystian Burda pracował jako pro-
jektant wzornictwa przemysłowego 
w rybnickiej Hucie Silesia od 1962 

do 1993 roku. Emaliowane garnki, 
rondelki i lodówki. Wzory zmienia-
ły się na bieżąco. W latach 60.  
z inicjatywy Krystiana Burdy opu-
blikowano ogólnopolską ankietę  
w gazecie „Kobieta i życie” – gospo-
dynie dzieliły się swoimi uwagami 
na temat garnków i na tej podstawie 
powstawały nowe projekty. W 1970 
roku artysta jako pierwszy w Polsce 
opracował i zastosował w archi-
tekturze technologię malarstwa na 
blasze emaliowanej. Jedna z reali-
zacji przetrwała w Rydułtowskim 
Centrum Kultury.

rybnickie inspiracje
Wprowadzony w 2019 roku system 
identyfikacji wizualnej miasta 
Rybnika również czerpie z prac 
Krystiana Burdy – na materiałach 
promocyjnych miasta reproduko-
wano cyfrowo trzy prace artysty.

Marlena Kolarczyk
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Fot. dzięki uprzejmości Galerii BWA w Katowicach. Dynamika, stal, 53x31cm, 1972
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Fot. dzięki uprzejmości Galerii BWA w Katowicach. Narodziny nowego rytmu, folia, 
80x80cm, 1979

Fot. dzięki uprzejmości Galerii BWA w Katowicach. Analogia, blacha lakierowana, 
110x65x10cm, 1973
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Fot. dzięki uprzejmości Iwony Jantoń. Krystian Burda, elewacja 
D.H. DIAMENT w Wodzisławiu Śl

Fot. dzięki uprzejmości Galerii BWA w Katowicach. Analogia, blacha stalowa lakiero-
wana, 144x73cm, 1968

Fot. dzięki uprzejmości Galerii BWA w Katowicach. Analogia, emalia, 133x64cm, 1972
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Fot. dzięki uprzejmości Galerii BWA w Katowicach. 
Uczytelnianie rytmu, folia, 102x102x16cm, 1998

Fot. dzięki uprzejmości Iwony Jantoń. Krystian Burda, elewacja pływalni basenu w Rydułtowach

Fot. dzięki uprzejmości Iwony Jantoń. Krystian Burda, elewacja kawiarni basenu w Rydułtowach
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Rybniczanka, która dziesięć lat temu prze-
prowadziła się do Rydułtów. Absolwentka fi-
lozofii i reżyserii oraz założycielka TEATRU 
SAFO. Aktywnie współpracuje z wieloma 
organizacjami oraz instytucjami kultury,  
z którymi zrealizowała wiele ciekawych wy-
darzeń. O kulturze i sztuce pisze od zawsze, 
swoje pierwsze artykuły publikowała w nie-
istniejącym już „Zalewie kultury”.

Uzależniona od muzyki pasjonatka ksią-
żek i filmów. Organizatorka, koordynatorka  
i pomysłodawczyni wielu przedsięwzięć kul-
turalnych. Zawodowo związana z Rydułtow-
skim Centrum Kultury „Feniks”. Rocznie za-
licza około kilkudziesięciu koncertów. Fanka 
Islandii i maskonurów.

fiszka - najczęściej spoTykana w biblioTecznych ka-
Talogach - To mała karTeczka, na kTórej zapisujemy 
najważniejsze informacje. To minimum słów, a maksimum 
informacji. Taki jesT również kreaTywnik kulTural-
no-imprezowy „fishka”, kTóry od 2019 roku informuje 
rybniczan o najważniejszych imprezach i wydarzeniach 
kulTuralnych w mieście. począTkowo wydawany w for-
mie papierowej w nakładzie 1500 egzemplarzy i bezpłaT-
nie dysTrybuowany na Terenie rybnika, z czasem prze-
kszTałcił się w porTal kulTuralny. na sTronie możecie 
znaleźć arTykuły, relacje, zapowiedzi i wywiady doTy-
czące szeroko pojęTej kulTury, ale przede wszysTkim 
najbardziej akTualne kalendarium imprez i wydarzeń 
kulTuralnych. wypłyń z nami na głębokie wody kulTury.

Katarzyna Chwałek-Bednarczyk

Marlena Kolarczyk



Rodowita Ślązaczka, mieszkanka Rybnika, za-
kochana 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 świa-
teł w obiektywie ucieka w post industrialne 
przestrzenie. W ciszy opuszczonych fabryk  
i kopalń stara się ocalić od zapomnienia to co 
jeszcze nie zostało do końca zniszczone…

Co łączy ją z Atticusem Finchem? Oboje wy-
chowują przez czytanie. Swojego trzyletniego 
Eryka od początku otacza książkami. Sama 
sięga po nie tak często, jak inni po kawę albo 
telefon. Mimo pracy i macierzyństwa nadal 
czyta i czyta. Jako że nigdy nie ciągnęło jej 
przed telewizor, książki od zawsze były natu-
ralnym wyborem. Pisze, by przekonać was, że 
naprawdę warto [czytać]!

Z wykształcenia architekt, z zawodu grafik, 
ilustrator, fotografik. Wielokrotny laureat 
graficznych konkursów ogólnopolskich, jego 
prace doceniane zostały za granicą, publiko-
wane wielokrotnie w brytyjskim magazynie 
3d Artist. Studio graficzne łączy ze studiem 
muzycznym - jego pasją są instrumenty kla-
wiszowe i komponowanie muzyki z zakresu 
wielu gatunków: począwszy od elektronicznej, 
popowej, rockowej, a skończywszy na muzyce 
filmowej.

Ultrapoprawny ortograficznie, stylistycznie, 
interpunkcyjnie. Niepoprawny politycznie. 
Szara eminencja skrywająca się za każdym 
fishkowym tekstem. Po prostu niezastąpiony 
członek zespołu. 

Damian Machnik

Michał Wikieł

Anna Papierok

Małgorzata Budnik
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Trójca psycho-arTysTyczna

Kim jest Słavek Kubat vel POPandy 
Warhlok vel SKAVEK.Q. vel Sławo-
mir Kubat?
Trójcą Psycho-Artystyczną! Sławo-
mir Kubat to ten, który był pierwszy. 
Potem stworzył SKAVKA.Q.,a ten 
znowu posklejał, ulepił i pospawał 
z tego, co akurat znalazł na hasioku 
i co tam miał pod ręką POPandy 
WARHLOKA ze Rybnika.

Twoje działania obejmują wiele 
dziedzin, m.in. teatr, film, sztuki 
plastyczne, fotografię. Z czego wy-
nika taki rozstrzał twoich arty-
stycznych aktywności?
Najprościej mógłbym powiedzieć, 
że wszystkie te dziedziny sztuki… 
bardzo lubię! Już od najmłodszych 
lat rodzice zabierali mnie do kina. 
W latach 70. XX wieku mieszkali-

arTysTa alTernaTywny, plasTyk, scenograf, foTografik, 
akTor, reżyser, scenarzysTa, happener. Twórca 
rzeczy, obrazków oraz liTerek raczej psychicznie 
niezrównoważonych. założyciel manufuckTured 
skaVek.Q. producTion – fabryki rzeczy psychicznie 
niezrównoważonych, psycho foTo Terror brigade 
„posiTion 69” – fabryki foTografii psychicznie 
niezrównoważonych oraz fabryki niby-filmów. 
człowiek-orkiesTra sławomir kubaT.

Fot. Sebastian Góra, Teatr Mariana Bednarka
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śmy w Niewiadomiu i kino miałem 
za blokiem. Później, już mieszkając 
w Rybniku, sam chodziłem do kin 
„Górnik” i „Ślązak”. Jednocześnie 
mój tata amatorsko zajmował się 
fotografią, czym mnie oczywiście 
pozytywnie zaraził. Sam w łazience 
wywoływał zdjęcia. Dla mnie, 6-let-
niego chłopca, był to swego rodzaju 
rytuał. Czerwone tajemnicze światło, 
cisza w łazience, zapach chemikaliów 
i obserwowanie, jak na naświetlonym 
papierze zanurzonym w wywoła-
czu pokazują się obrazki. Nigdy nie 
wiedziałem, co się ukarze i właśnie 
to była ta „najlepsiejsza” tajemnica! 
Teatr? Teatr był w moim życiu od 
przedszkola. Przyjeżdżał do nas Pan 
Magik i poza czarowaniem pokazy-
wał nam teatrzyk kukiełkowo-pa-
cynkowy. W szkole podstawowej były 
tzw. „Artosy”, czyli wyjścia do teatru 
na przedstawienia. A to, że stanąłem 
na scenie i coś tam powiedziałem do 
publiczności na widowni, zawdzię-
czam Marcinowi Komorowskiemu. 
Prowadził na początku lat dwuty-
sięcznych Grupę Teatralną „Domo-
krążni Artyści” i poprosił mnie  
o zrobienie kilku rekwizytów do  
jego spektaklu „Nudna, a krótka  
sprawa o Piramie i Tysbie, a krótka,  
a śmieszna, a tragiczna” na podstawie 
„Snu nocy letniej” Williama Szekspi-
ra. Rekwizyty zrobiłem, a że aktorów 
brakowało, to i zagrałem w spektaklu. 
Premierę mieliśmy w Katowicach na 
scenie „W Malarni” Teatru Śląskiego 
podczas I Festiwalu Kultury Absur-
dalnej „Absurdalia 2007” w Katowi-
cach. A potem już był „antyTEATR”, 

Teatr Mariana Bednarka (najdłużej),  
a okazjonalnie Teatr „Safo” i Ra-
dlińskie Studio Teatralne. A z chęcią 
tworzenia sztuk plastycznych to się 
już urodziłem i chęć tę mam do dziś. 
Nie wspomnę o psychicznie niezrów-
noważonych pomysłach! 

Czy któraś dziedzina jest ci szcze-
gólnie bliska?
Aktualnie właśnie sztuki plastyczne, 
bo niezależność i takie tam… Kiedyś, 
gdy grałem w teatrach, to właśnie te-
atr stawiałem na pierwszym miejscu. 
Lubię tworzyć w grupie. Jednak  
w teatrze jest się tylko jednym z try-
bików, a ja aktualnie wolę jednak… 
jak sam sobie rzepkę skrobię i sam ją 
sobie zje… o przepraszam: podzielę 
się z oglądaczami! 

Potrzeba twórczego wyrażania się  
i komentowania świata tkwiła  
w tobie od zawsze czy pojawiła się  
z czasem?
Od dzieciństwa coś tam zawsze skro-
bałem. Nawet aparatem taty zdjęcia 
robiłem. Jednak świadoma twór-
czość, o czymś mówiąca, przyszła 
pod koniec lat 90., gdy urodził się 
mój syn Aleksander i związana była 
z fotografią. Wtedy stworzyłem sobie 
fabrykę fotografii raczej psychicznie 
niezrównoważonych, czyli Psycho 
Foto Terror Brigade „POSITION 69” 
i pod jej szyldem stworzyłem „Psy-
cho Kuraki”, „Psycho Ślimakos vel 
Mięczakos” i inne. Potem powstało 
ManuFUCKtured SKAVEK.Q. Pro-
duction – pod tą nazwą tworzę rze-
czy psychicznie niezrównoważone. 
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Twoja sztuka jest pełna dwuznacz-
ności i słownych zabaw. Lubisz 
prowokować?
I to jeszcze jak lubię! Uważam, że 
sztuka alternatywna i niezależna 
powinna prowokować. Powinna 
wręcz zmuszać odbiorcę czy widza 
do zastanowienia się, co jednak autor 
miał na myśli. Pokazywać i pozwalać 
odkrywać w sobie to, czego sami 
byśmy nie pokazali, bo się boimy lub 
wstydzimy, a pokazał to nam za nas 
artysta-twórca. Jednak patrząc na 
moje zdjęcia czy instalacje plastycz-
ne zdarza się tak, że każdy widzi 
co innego. I z tego się najbardziej 
zawsze cieszę. Znaczy to, że u widza 
wyobraźnia pracuje!

Dajesz drugie życie przedmiotom. 
Przykładem tego są „Prądcioki”. 
Skąd ten twórczy recykling?
Zaczęło się od „Psycho Kuraków”. 
Bo psycho kuraki to takie kurczaki, 
które udają ludzi. Później stworzy-
łem „Kiełbasiaki”, które też zawsze 
chciały wyglądać jak ludzie, mimo że 
urodziły się kiełbasami. Aż pewnego 
razu naprawiałem zepsuty czajnik 
bezprzewodowy i… zobaczyłem ,że 
na mnie patrzy!!! Czajnik umarł, bo 

okazał się nienaprawialny. Jednak 
po miesiącu ożył znowu i stał się 
pierwszym „Prądciokiem” (bo na 
prąd był). 

Co lub kto cię inspiruje?
Najpierw obserwuję. Jeżeli coś 
zauważę, to zapamiętuję, a potem 
tworzę. Twórcy, których dzieła uwiel-
biam, to – jakże by inaczej – Andy 
Warhol, Salvador Dali i Banksy.

Jak wpływa na Ciebie i twoją twór-
czość pandemia? Odnajdujesz się  
w strefie wirtualnej?
Zaraza niczego nie zmieniła  
w tym, co robię. Jakby jej w ogóle  
nie było! Chociaż gdyby nie Co-
vid-19, nie stworzyłbym najnowszej 
mojej produkcji „Zamaskowane 
Ubranko Antywirusowe”. Ubranie 
uszyte z 221 maseczek ochronnych.

Nad czym teraz pracujesz?
Będzie to „Kaseta”. Najdroższa kase-
ta video w okolicy!

Rozmawiała 
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk



SŁAVEK KUBAT
vel SKAVEK.Q. vel POPandy WARHLOK ze RYBNIKA!

Twórca i założyciel ManuFUCKtured SKAVEK.Q. Production – fa-
bryki rzeczy psychicznie niezrównoważonych, Psycho Foto Terror 
Brigade „POSITION 69” – fabryki fotografii psychicznie niezrówno-
ważonych oraz Fabryki Niby-Filmów. Członek grup teatralnych: 
„DOMOKRĄŻNI ARTYŚCI”, „antyTEATR”, „Teatr Mariana Bednarka”. 
Współpracuje z TEATREM SAFO oraz Radlińskim Studiem Teatral-
nym, członek Klubu Filmu Niezależnego z Rybnika. Twórca ręcz-
no-szablonowych obrazków na koszulkach, street-art zinów oraz 
instalacji plastycznych. W latach 1991-1994 członek reggae’owej 
formacji muzycznej Trava Dub Band (kaseta: Trava Dub Band „To 
nie jest ptak”). Współzałożyciel Grupy Artystycznej „Art Anarche 
Brigade”. Mieszka i tworzy w Rybniku i Radlinie.



32

łowisko

OOrange Warsaw Festival 2021 już 
4 i 5 czerwca w stolicy. Do grudnia 
potwierdzono trzech wykonawców: 
Tyler, The Creator; Young Thug, 
BROCKHAMPTON.

Open’er Festival 2021 – zapiszcie  
w kalendarzach: od 30 czerwca do  
3 lipca jedziemy do Gdyni. Kendrick 
Lamar, Twenty One Pilots, The Kil-
lers, Michael Kiwanuka. W paździer-
niku potwierdzono, że zobaczymy 
również: BadBadNotGood, Destroy-
er, Porridge Radio i Flohio.

27. Pol’and’Rock Festival odbędzie 
się od 29 do 31 lipca. Kto wystąpi na 
Dużej Scenie? W połowie grudnia 
potwierdzono występ Limp Bizkit. 
Inni wykonawcy: Dropkick Murphys, 
Black River, Rise of the Northstar, 
King Gizzard & The Lizard Wizard, 
Pidżama Porno, Raz Dwa Trzy, 
ØRGANEK.

OFF Festival od 6 do 8 sierpnia w 
Katowicach. Potwierdzeni wykonaw-
cy: Caribou, Mac DeMarco, Alyona 
Alyona, DIIV, Quinn Christopher-
son, DJ Python.

tylko spokój
nas może uratować

w zeszłorocznej, sTyczniowej „fishce” zaczynaliśmy 

planowanie długiego, ciekawego koncerTowego roku.  co 

z Tego wyszło? – niewiele. być może rok 2021 będzie dla nas 

łaskawszy. zacznijmy od leTnich fesTiwali, kTórych obecność 

jesT najbardziej prawdopodobna.
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FEST Festival 2021 w Parku Cho-
rzowskim od 11 do 15 sierpnia. Na 
ogłoszenie wykonawców przyjdzie 
nam poczekać. Na stronie interneto-
wej i w mediach społecznościowych 
organizatora, enigmatyczne: „Więcej 
szczegółów wkrótce”.

Większość biletów i karnetów za-
kupionych na festiwale w roku 2020 
zachowała swoją ważność. Organiza-
torzy zachęcali nas, żebyśmy ich nie 
zwracali, ale wykorzystali podczas 
następnej edycji. 

O koncertach klubowych i halowych 
trudniej pisać. Tutaj może być więcej 
przesunięć z roku 2021 na 2022. 
Niektóre, przełożone na rok 2021 wy-
darzenia, zostały już odwołane. Nick 
Cave & The Bads Seeds nie pojawią 
się w maju w gliwickiej Arenie. Cała 
europejska trasa artysty została od-
wołana. Wiemy już, że Hans Zimmer 

pojawi się na dwóch koncertach  
w Polsce w roku… 2022.

Powstał projekt o nazwie SOLU-
TIONS FOR FESTIVALS, który 
ma na celu wdrożenie najlepszych 
praktyk w zakresie zdrowia i bezpie-
czeństwa podczas festiwali w erze 
post-Covidowej. W jego realizację 
zaangażowani są najwięksi europej-
scy promotorzy, m.in. Live Nation  
i Eventim, branża muzyczna i festi-
walowa. Wyniki pracy nad projek-
tem powinniśmy poznać „za kilka 
tygodni” – informacje o projekcie 
pojawiły się w pierwszej połowie 
grudnia. Zachęcam do śledzenia fa-
cebookowego profilu Stowarzyszenia 
Organizatorów Imprez Artystycz-
nych i Rozrywkowych – SOIAR. 
Tylko spokój może nas uratować. 
Spokój i koncerty online. 

Tekst i zdjęcia – Marlena Kolarczyk
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CZYM JEST 
SZUFLADA MAŁGOSI?
Szuflada to przepastne miejsce funk-
cjonujące wirtualnie pod adresem 
szufladamalgosi.pl, będące niczym 
archiwum detektywa badającego losy 
rybniczan żydowskiego pochodzenia, 
ale nie tylko. To źródło wielu infor-
macji o Rybniku z czasów już dla nas 
bardzo odległych. W tej internetowej 
szufladzie znajdziecie historie smutne  
i wesołe, przyprawiające o łzy i ciarki 
na plecach, ale przede wszystkim 
historie ciekawe. Znajdziecie opowieści 
o ludziach, których już nie ma, o przed-
miotach, na których zbiera się kurz,  

o miejscach zapomnianych przez świat. 
Szuflada powstała w 2013 roku, kiedy 
jej autorka postanowiła swoje segrega-
tory z zapiskami upublicznić i prze-
nieść je do internetu. Szuflada  
jest cały czas w trakcie rozbudowy-
wania, nieustannie lądują w niej nowe 
historie, poszlaki, dowody i zdjęcia.

KIM JEST MAŁGOSIA?
Małgosia, czyli Małgorzata Płoszaj 
jest rybniczanką, która od kilkunastu 
lat przywraca pamięć o żydowskiej 
społeczności miasta Rybnika. Pasjo-
natka historii Żydów górnośląskich, 
członek forum „Zapomniany Ryb-

Szuflada historii
w każdym domu znajduje się Taka szuflada, do kTórej 

wrzucamy wszysTkie Te niepoTrzebne już rzeczy: sTare 

wizyTówki, zdjęcia legiTymacyjne, niepoTrzebne breloczki, 

klucze do nieisTniejących już zamków, moneTy z zagranicznych 

podróży czy sTarą biżuTerię. w niej lądują skrawki hisTorii, 

fragmenTy wspomnień, ślady czasu, kTóry minął. szuflada 

małgosi, na kTórą naTknęłam się w inTernecie kilka laT Temu, 

od począTku kojarzyła mi się z Takim miejscem. 

Fot. Józef i Jadwiga Manneberg (materiały z blogu Szuflada_Małgosi)



nik”. Prowadzi cykle spacerów hi-
storycznych, współpracuje z Domem 
Pamięci Żydów Górnośląskich  
w Gliwicach. Laureatka dyplomu 
przyznawanego przez Ambasadora 
Izraela oraz Żydowski Instytut Histo-
ryczny za ratowanie dziedzictwa ży-
dowskiego. Laureatka nagrody Prezy-
denta Miasta Rybnika za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury 
w roku 2020. Inicjatorka wielu wyda-
rzeń kulturalnych.

CO ZNAJDZIESZ W SZUFLADZIE?
Znajdziecie tu historię Doroty, żony 
założyciela rybnickiej garbarni Fa-
bischa, jednego z pierwszych Żydów, 
którzy osiedlili się w Rybniku. Gdy 
mąż umarł, to ona, nie syn, przejęła 
interes i go prowadziła. Poczytacie 
o rodzinie Altmanów. Mężczyźni 
szybko w niej umierali, więc rządziły 
kobiety, m.in. Frida Altman, która 
miała wytwórnię wódek, a jej szwa-
gierka – restaurację. Natkniecie się 
na historię najbardziej chyba znanego 
rybniczanina – Hugona Perlsa, który 
był słynnym marszandem, handlował 
dziełami Picassa, Matisse’a, Cézan-

ne’a. Jego portret namalowany przez 
Muncha wisi w muzeum malarza  
w Oslo. Jego matka Luiza pochodziła  
z wyjątkowo bogatej żydowskiej 
rodziny Haase z Rybnika (tej, która 
ufundowała park na Kozich Górach). 
Poczytacie o żydowskiej emancy-
pantce Dorothei Priester, wybitnym 
lekarzu, specjaliście od raka Alfredzie 
Glücksmannie, dwunastce z Rybnika, 
tajemniczym Salo Brauerze, Samuelu 
Kopsie – Korczaku z Amsterdamu, 
rodzinie Mannebergów, niesamowitej 
Reginie Aronade czy o rodzinie Ryb,  
o których powstał spektakl „Gehi-
nom”. To zaledwie garstka historii, na 
które się natkniecie, przeglądając blog.

OTWIERASZ 
NA WŁASNE RYZYKO
Szuflada jest całkowicie prywatnym 
przedsięwzięciem i – jak ostrze-
ga autorka – prezentowane w niej 
poglądy czy opinie to tylko jej własne 
„subiektywne patrzenie na świat czy 
sprawy... Jeśli komuś się nie podoba, 
to niech Szuflady nie otwiera”. Jednak 
jest to pokusa nie do odparcia.

Katarzyna Chwałek-Bednarczyk

Fot.Rybnicka synagoga w 1938 roku
(materiały z blogu Szuflada_Małgosi)

Fot.Wacław Troszka. 
Autorka bloga – Małgorzata Płoszaj
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