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CO SŁYCHAĆ

DZIEŃ DOBRY!

Ania i Klaudia

Coolturalny gość w WCK
n Intuicja, cierpliwość, umiejętność dostrzegania – to cechy, dzięki którym został laureatem
wielu prestiżowych konkursów fotograficznych.
Agnieszka Kozielska

Czytelniku nasz drogi, z wielką radością dzielimy
się dziś z Tobą fantastyczną informacją. Kilka dni
temu nasza gazeta została nagrodzona w ogólnopolskim, prestiżowym konkursie Kryształy PR! Jesteśmy dumni, bo to konkurs z wieloletnią tradycją. Jego zacne jury, poddając nasze wydawnictwo
ocenie, brało pod uwagę przede wszystkim projekt
i rozwiązania graficzne, tematykę, skład, rotację
tekstów, ciągłość na przestrzeni lat oraz użyteczność dla mieszkańców.
Cieszymy się tym bardziej, że to już trzeci raz,
kiedy nasza gazeta zostaje wyróżniona wśród gazet
samorządowych na arenie ogólnopolskiej. To nie
tylko zaszczyt, ale przede wszystkim ogromna motywacja, byśmy mogli starać się dla Was jeszcze
bardziej. Mamy nadzieję, że dla Was chwile z naszą gazetą zawsze są przyjemne i dają Wam chwilę
wytchnienia i radości.
Tymczasem w Wasze ręce oddajemy już piąty
numer tego roku wydawniczego. Królują w nim
oczywiście Dni Wodzisławia Śląskiego. W tym roku miasto świętować będzie po raz 51. Trochę
na to świętowanie musieliśmy wszyscy poczekać.
Było warto! Tylko spójrzcie na tegoroczny program
dni miasta.
Bawić będziemy się przez całe trzy dni. Zaczniemy barwnie i kolorowo w piątkowe popołudnie
na wodzisławskiej starówce. Spotkamy się z dziesiątkami artystów, zobaczymy i posłuchamy wielu
ciekawych artystycznych zdarzeń. Atrakcji w sercu
miasta nie zabraknie także w sobotę i w niedzielę.
Każdego dnia na rynku znajdziesz przyjemną rozrywkę. Nie braknie także wielkich gwiazd! Ewa
Farna, Varius Manx, Nocny Kochanek… Różnorodnie! Będzie się sporo działo. Wielkich koncertów szukajcie na Stadionie Miejskim, a wszystkich
szczegółów 51. Dni Wodzisławia Śląskiego, wywiadów z gwiazdami, informacji szukajcie m.in.
na następnych stronach naszej gazety.
Wspaniałego czerwca!

Podniebne obrazy Marcina Giby nagradzane były m.in. w: Sony World
Photography Awards 2022, MonoVisions Photography Awards 2021,
Chromatic Photography Awards 2021, Px3 Prix de la Photographie. I to
właśnie Marcin Giba był majowym coolturalnym gościem WCK.
Właśnie te wspomniane wyżej podniebne fotografie mogli zobaczyć ci,
którzy majowy, poniedziałkowy wieczór spędzili w WCK. Dyrektor arty-

styczny Rybnickiego Festiwalu Fotografii opowiadał o tym, jak powstają
zdjęcia dronowe, jak należy się do nich przygotować i jak wygląda ich obróbka. Ale nie tylko. Z rozrzewnieniem wracał do początków swojej fotograficznej pasji i pierwszych projektów. Zdradził także, nad czym pracował
w ostatnim czasie. O fotografii wysokich lotów rozmawiała z naszym gościem Magdalena Szymańska. red.

Pałac poszukuje pracowników

www.facebook.com/WuCeKa

Po kilku latach gruntownej modernizacji pałac Dietrichsteinów w lipcu otworzy swoje
podwoje dla mieszkańców. W związku z tym Muzeum w Wodzisławiu Śląskim poszukuje pracowników, którzy nie boją się wyzwań, mają głowę pełną pomysłów i lubią kontakt z ludźmi.
Pałac Dietrichsteinów w nowej odsłonie będzie siedzibą nie tylko Muzeum, ale także miejscem spotkań, wydarzeń i warsztatów realizowanych dla mieszkańców.
W obiekcie będą sala koncertowa, konferencyjna, sale wystaw czasowych oraz sala audiowizualna. Ponadto w budynku znajdzie się Centrum Nauki i Techniki SOWA,
czyli Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności.
Pałacowe przestrzenie i oferta zostaną tak skonstruowane, by każdy znalazł tam coś
dla siebie. Dlatego Muzeum w Wodzisławiu Śląskim poszukuje osób, które będą aktywnie animować życie pałacu. Potrzebne są zdolności organizacyjne i głowa pełna pomysłów.
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Co będzie należeć do obowiązków pracownika?
• obsługa odwiedzających,
• dbanie o prawidłowy obieg dokumentów,
• obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz połączeń telefonicznych,
• troska o czystość pomieszczeń ogólnodostępnych,
• współpraca w organizacji wydarzeń realizowanych w pałacu,
• obsługa systemu rezerwacji,
• pomoc przy tworzeniu ekspozycji,
• troska o dobry stan eksponatów i przygotowanie ich na ekspozycję,
• zapewnienie komfortu na salach wystawowych.

Jak będzie wyglądała praca w pałacu?
Potrzebne są osoby dyspozycyjne i gotowe do pracy także popołudniami oraz
w weekendy. Mile widziana biegłość w obsłudze podstawowych urządzeń biurowych,
komputera.

Być może kandydat zaskoczy umiejętnością pracy w środowisku internetowym oraz
na portalach społecznościowych, naukowymi pasjami lub zdolnościami artystycznymi. A może będzie chętny do prowadzenia warsztatów i zajęć tematycznych dla różnych grup wiekowych? Pracownicy Muzeum są otwarci na Wasze pasje.

Jesteś zainteresowany/a? Swoje CV złóż w muzealnych biurach
(ul. Rynek 24 w Wodzisławiu Śląskim) lub drogą elektroniczną
na adres email: h.blokeszbacza@muzeum.wodzislaw.pl.
Jeśli masz pytania zadzwoń: tel. 502 270 137.

Muzeum oferuje:
• stabilną pracę na podstawie umowy o pracę,
• elastyczne godziny pracy zgodnie z ustalonym grafikiem pracy,
• działania w kreatywnym zespole przy interesujących projektach,
• możliwość budowania od podstaw nowego miejsca na kulturalnej mapie regionu. red.
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WCK ZAPRASZA
I ty będziesz mógł zostać idolem

30 lat Mirażu!
Wodzisławskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza
na koncerty z okazji 30-lecia Zespołu Tanecznego Miraż.
Wydarzenie zostało zaplanowane na 18 czerwca, na
godz. 15:00 i 18:00.
Zespół taneczny Miraż działa w Wodzisławskim Centrum Kultury od 30 lat. Ma na swoim koncie niezliczone
nagrody z zawodów o randze ogólnopolskiej, europejskiej
i światowej. Najnowszymi sukcesami zespołu jest zdobycie
złotego i srebrnego medalu na Mistrzostwach Świata w kategorii jazz duet oraz balet solo.
Podczas koncertu zespół zaprezentuje wszystkie choreografie, nad którymi w tym roku pracował podczas treningów. Układy przygotowali trenerzy zespołu, Lenka Krčovà,
Dominika Pławna, Izabela Barska-Kaczmarczyk oraz
Evgeniya Makeeva-Wyputa. Pod kątem akrobatycznym
i gimnastycznym tancerzy przygotował Marcin Kost. Zobaczmy również autorskie choreografie, które przygotowały
tancerki z grupy seniorek.
– Kiedy 30 lat temu wraz ze śp. Ryszardem Kozłowskim
zakładałam zespół Miraż, marzyłam o tym, aby zespół
przyjął się w Wodzisławiu Ślaskim i stworzył wyjątkowy
ruch taneczny, w którym dzieci i młodzież mogłyby rozwijać swoje taneczne umiejętności w stylach jazz, show, taniec
współczesny. Dzięki ciężkiej pracy udało się ten sukces osiągnąć. Po latach przyszły nagrody, tytuły... To dla mnie wiel-
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ki powód do dumy i cieszę się na zbliżający się koncert jubileuszowy. Pokażemy widzom młodych, zdolnych ludzi,
którzy kochają taniec i mają wielką pasję – mówi Lenka
Krčová, instruktorka i choreografka Mirażu, założycielka
zespołu.
Obecnie w Mirażu tańczy ponad setka dzieci i młodzieży. Prócz zajęć tanecznych, podczas których ćwiczą
swoje choreografie, mają dodatkowe treningi z tańca klasycznego oraz akrobatyki. Miraż jest marką samą w sobie, a o istnieniu zespołu nie trzeba nikomu mówić. Zespół jest znany nie tylko w mieście, ale w całej Polsce
i za granicą.
– Serdecznie zapraszam na koncert Mirażu 18 czerwca
do Wodzisławskiego Centrum Kultury. Gwarantuję, że będzie to pokaz taneczny na najwyższym poziomie. Zespołowi już dziś życzę kolejnych lat owocnej pracy i następnych
wspaniałych jubileuszy, które są powodem do dumy całej
wodzisławskiej społeczności – mówi Katarzyna Rokowska-Szyroki, dyrektor WCK. red.
Bilety na koncert w cenie 30 zł do nabycia
w kasie WCK i w sprzedaży online. Kasa
czynna na pół godziny przed seansami filmowymi
i wydarzeniami oraz w czwartki
w godzinach 10:0012:00.

Wodzisławskie Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie z programu rządowego Edukacja kulturalna Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na realizację projektu Zróbmy sobie festiwal „Zostań idolem”.
W ramach tegorocznego naboru wpłynęło 1244 wniosków, z czego tylko 168
uzyskało dofinansowanie. Zróbmy sobie
festiwal „Zostań idolem” to projekt aktywizujący mieszkańców dzielnic Wodzisławia Śląskiego. Opracowany cykl interdyscyplinarnych warsztatów ma na celu integrację mieszkańców i przygotowanie ich
do organizacji dzielnicowych eliminacji festiwalu wokalnego „Zostań idolem”.
Do udziału w warsztatach zostaną zaproszone dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy,
którzy będą mogli rozwinąć swoje umiejętności wokalne, ale również te dotyczące
wystąpień publicznych, planowania i realizacji działań promocyjnych oraz tworzenia elementów scenografii. Ich realizacja
odbywać się będzie w wodzisławskich
szkołach, które będą też miejscem eliminacji festiwalu „Zostań idolem”. Wyłonie-

ni laureaci wezmą później udział w finałowym konkursie wokalnym, który wzorem
lat poprzednich, odbędzie się w Wodzisławskim Centrum Kultury. Projekt stawia na oddolność i współpracę międzypokoleniową, motywując do zacieśnienia
współpracy dzielnicowych instytucji, organizacji i liderów na potrzeby organizacji
konkursu i promocji lokalnych talentów.
Mieszkańcy sami zadecydują o ostatecznym kształcie i przebiegu festiwalowych
eliminacji, a WCK będzie pełniło w nich
rolę pomocniczą i koordynującą.
Realizacja projektu zaplanowana jest
w okresie od września do grudnia br. i realizowana będzie w sześciu połączonych
dzielnicach miasta. Program ministerialny wspiera projekty, w które wpisują się
działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i aktywizujące
twórczo uczestników reprezentujących
wszystkie grupy wiekowe i społeczne. Jego celem jest również wzmocnienie lokalnej współpracy, której efektem będzie
tworzenie spójnej oferty edukacyjnej
i kulturalnej. red.
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Jak zawsze bardzo widowiskowa Gala MIX

SPIN nagrodzony
mat. arch. SPINu

n W sobotę 21 maja na deskach Wodzisławskiego Centrum Kultury odbyła się XX edycja
Gali Tanecznej MIX. W imprezie wzięło udział aż 77 formacji, co razem składa się na ponad
1000 uczestników!
zdjęcia: Agnieszka Trzeciok

Zespoły przyjechały do Wodzisławia z Rybnika, Jastrzębia-Zdroju, Knurowa, Oświęcimia, Czerwionki-Leszczyn, Tychów, Żywca, Bielska-Białej, Trzebini, Marklowic, Krzyżanowic, Jaworzna, Gliwic i Żor. Silną reprezentację pokazali również tancerze z wodzisławskich zespołów.
Gala Taneczna MIX to wydarzenie, które od ponad 20 lat wpisane
jest w kalendarz imprez Wodzisławskiego Centrum Kultury. Co roku
przyciąga dziesiątki zespołów tanecznych, co razem daje wyniki od 1000
do 1500 uczestników. Tancerze mierzą się w konkurencjach show dance, street dance, taniec towarzyski i open 30+. W tym roku po raz pierwszy utworzono nową kategorie taneczną dla mażoretek i cheerleaderek.
Uczestnicy tańczą w kategoriach wiekowych 7-11 lat, 12-15 lat oraz
16+. Podczas tegorocznej Gali pokazy oceniali sędziowie w składzie: Katarzyna Grzegorzek, Elżbieta Barwicka-Picheta oraz Dariusz Kurzeja.
Pomysłodawcą i koordynatorem wydarzenia jest od samego początku
Elżbieta Lasocka z Klubu Tańca Towarzyskiego SPIN. red.
Wyniki XX WODZISŁAWSKIEJ GALI TANECZNEJ
„MIX 2022” oraz więcej zdjęć z wydarzenia znajdziesz
na stronie www.wck.wodzislaw.pl.

W niedzielę 22 maja, zaraz po sobotniej Gali Tanecznej MIX
w Wodzisławiu Śląskim, formacja dziewczęca Venus z Klubu Tańca Towarzyskiego SPIN działającego w Wodzisławskim Centrum
Kultury zaprezentowała się na Festiwalu Tanecznym „Dzieci Dzieciom Bez Barier” w Żorach. Za swoją prezentację otrzymała 3. miejsce. Razem z nią zaprezentowała się formacja Carmen. Debiutowała
na scenie w nowym składzie i nowym układzie tanecznym. Za prezentację zdobyła wyróżnienie I stopnia.
Klub Tańca Towarzyskiego SPIN działa przy WCK od niespełna 40 lat. Formacja specjalizuje się zarówno w tańcach latynoamerykańskich, jak i standardowych. Bierze udział w przeglądach i festiwalach tańca, mistrzostwach Polski, Europy i świata.
Instruktorami klubu są Elżbieta Lasocka, Sebastian Lasocki oraz
Julia Gawlik. Formacja jest corocznym pomysłodawcą i koordynatorem Wodzisławskiej Gali Tanecznej MIX w Wodzisławskim
Centrum Kultury, na którą rok rocznie przyjeżdża około 1000 tancerzy z całej Polski. Klub prowadzi zajęcia w kilku grupach wiekowych: Spin, Venus-Dancing Spin, Carmen, Carmenki, Back to dance, Szafir, Latin Dance i miniformacje Shadow Dance. Każda z grup
rożni się ze względu na wiek tancerzy i stopień zaawansowania. KTT
przyjmuje dzieci w wieku od siedmiu lat, poprzez młodzież, aż
po osoby dorosłe, początkujących oraz zaawansowanych w tańcu. red.
Kolejnymi wyzwaniami tanecznymi dla Klubu Tańca
Towarzyskiego SPIN będą: pokaz podczas 51. Dni Wodzisławia
Śląskiego na wodzisławskim rynku 10 czerwca oraz udział
w XVIII Festiwalu Tańca „Złote Sznurowadło 2022” w Libiążu
zaplanowanym na 11 czerwca. Zespół ponadto przygotowuje
się do koncertu galowego, który odbędzie się już na 19 czerwca
br. w Wodzisławskim Centrum Kultury.

Miraż nagrodzony na Festiwalu Tańca w Żorach
W niedzielę 22 maja znany i lubiany zespół taneczny Miraż z Wodzisławskiego Centrum Kultury zdobył dwa złote, jeden srebrny i dwa brązowe medale podczas Ogólnopolskiego Festiwalu
Tańca Dzieci i Młodzieży „Dzieci, dzieciom – bez
barier” w Żorach.
W zawodach Miraż zaprezentował pięć choreografii: miniformację jazz grupy dzieci hobby, formację jazz juniorów, miniformację jazz grupy seniorów oraz dwa duety, również w stylu jazz,
w wykonaniu Ofelii Sobik i Wiktorii Sobali oraz
Nadii Gilner i Wiktorii Bogdanowicz.
Formacja w kat. 12-15 lat w kategorii art dance zdobyła 1. miejsce za choreografię Izabeli Barskiej-Kaczmarczyk. Kolejne 1. miejsce zajęła miniformacja powyżej 15 lat w kategorii art dance
z choreografią Karela Jindy w składzie: Zuzanna Wójtowicz, Antonina Nowak, Martyna Brzo-
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za, Julia Wolny, Marta Mołdrzyk, Marta Witebska, Emilia Krzyształa. 2. miejsce zajął duet Wiktorii Bogdanowicz i Nadii Gilner za choreografię Izabeli Barskiej-Kaczmarczyk, a duet Ofelii
Sobik i Wiktorii Sobali w tej samej kategorii wytańczył 3. miejsce (choreografia I. Barska-Kaczmarczyk). 3. miejsce zajęła również grupa dzieci
w kategorii art dance do 11 lat za choreografię
Dominiki Pławnej w składzie: Sara Hauder,
Agata Leszek-Madejska, Emilia Paplińska, Katarzyna Zawada, Magda Woryna, Ada Krzempek, Maja Gaca.
– Serdecznie gratuluję zespołowi Miraż wspaniałych osiągnięć. Niezmiennie trzymam kciuki
za wszystkie taneczne wyzwania grupy i wierzę, że
jeszcze w tym roku będziemy mogli pochwalić się
medalowymi startami w zawodach – mówi Katarzyna Rokowska-Szyroki, dyrektor WCK. red.
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FOLKLOR

Koncertowe urodziny Vladislavii
n Dla wielu dzieci to właśnie w Vladislavii zaczyna się wielki świat. Nic dziwnego. Zespół już od 40 lat tańczy, śpiewa, edukuje, zachwyca. Często
także poza granicami kraju, pokazując unikatowość naszej kultury szerokiej publiczności.
zdjęcia: Natalia Styrnol, Agnieszka Kozielska

Wodzisławskie Centrum Kultury zaprosiło w ostatnią sobotę
maja na wyjątkowe wydarzenie
artystyczne, jakim było koncert
z okazji jubileuszu 40-lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca
„Vladislavia” pt. „Tu zaczyna się
wielki świat”. ZPiT „Vladislavia” działa w Amatorskim Ruchu Artystycznym w Wodzisławskim Centrum Kultury. Zespół specjalizuje się w tańcu ludowym z różnych terenów Polski i Świata. Wielokrotnie reprezentował Polskę na wielu międzynarodowych festiwalach m.in.
w Niemczech, Francji, we Włoszech, Czarnogórze, na Węgrzech, Serbii, Bułgarii czy Portugalii. W zespole działa kilka
grup tanecznych i kapela.
– 40 lat to szmat czasu. Przez
prawie pół wieku przez zespół
przewinęło się nie jedno pokolenie. To ludzie od lat tworzą historię zespołu, w którym zaczynał się
ich wielki świat. To właśnie tu
stawiali swoje pierwsze artystyczne kroki – mówi Dominika Brzoza-Piprek, kierownik zespołu.
Na przestrzeni lat zespół zaprezentował się setkom tysięcy
widzów. Każdy koncert jest niezapomnianym wydarzeniem,
który łączy w sobie miłość
do tańca, muzyki, śpiewu, tradycji i kultury. Barwne stroje,
ogrom wiedzy o różnych regionach Polski, folklor krajowy oraz
zagraniczny, ludowe pieśni, nierzadko również humor, to
wszystko towarzyszy widowiskom, które warto zobaczyć.
Wspaniały jubileuszowy
koncert był artystyczną fuzją
muzyki, tańca i filmu. Widzowie zobaczyli to, czego nigdy nie
widać podczas występów na scemaj 2022 nr 5

nie. Zajrzeliśmy do zespołowego serca, zobaczyliśmy sekrety
powstawania strojów, rekwizytów i nie tylko.
Legendą Vladislavii zdecydowanie jest Wanda Bukowska.
To właśnie ona 40 lat temu założyła w Wodzisławiu Śląskim
zespół ludowy, który dał początek dla amatorskiego ruchu artystycznego w naszym mieście.
Vladislavia to nie tylko grupa taneczna, ale, jak podkreślają często instruktorzy i tancerze, duża
rodzina. Zespół dał początek
wielu przyjaźniom i miłościom.
Każdy z tancerzy zostawił w nim
cząstkę siebie, ma z nim wiele
wspomnień i związanych z wjazdami na festiwale przygód. Vladislavia dała kilkaset koncertów
i wychowała w miłości do kultury kilka pokoleń. Jest chlubą
Wodzisławia Śląskiego i jego
wizytówką. Dziś dzieło Wandy
Bukowskiej z wielkim powodzeniem kontynuuje Dominika
Brzoza-Piprek, młoda i charyzmatyczna instruktorka i choreografka, która z Vladislavią
związana jest od dziecka.
40 lat pracy artystycznej to
powód do wielkiej dumy, uznania i szacunku. Każdego roku
Vladislavia przyciąga na swoje
zajęcia ponad 100 uczestników,
których uczy miłości do folkloru
i poszanowania wartości patriotycznych. Zespół jest dziś prowadzony przez Dominikę Brzozę-Piprek. Kapelą kieruje Katarzyna Nochcińska. Instruktorami pomocniczymi są również
Natalia Mikołasek i Weronika
Skurak, a Aleksandra Krótki
i Barbara Galwas akompaniują
podczas zajęć. Aranże przygotowuje Kornelia Rduch. asp
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Szydło i Szydełko po prostu najlepsze

W maju swoją premierę miał ciekawy i jak zawsze widowiskowy
spektakl jednej z grup Teatru Tańca Memento. Na scenie Wodzisławskiego Centrum Kultury młode i utalentowane tancerki zaprezentowały „Murowany kwiat”.
Spektakl zachwycił zebraną publiczność. Taneczna opowieść Teatru Tańca Memento była barwną historią o współczesnym człowieku, którego rzeczywistość próbuje ubrać w niewygodne ramy. Stworzony obraz zmusił widza do refleksji, zachwycił formą, światłem
i przekazem. Już nie możemy doczekać się kolejnych premier. asp
zdjęcia: Anna SzwedaPiguła

zdjęcia: WCK

n W sobotę 14 maja Teatr Szydło z Wodzisławskiego Centrum Kultury zdobył Złotą Kurtynę
za najnowszy spektakl pt. „Celpal” podczas XXXI Bielskich Spotkań Teatralnych. Premiera spektaklu
odbyła się 6 lutego br. Dziecięcy Teatr Szydełko natomiast zdobył I miejsce na XXVI Dziecięcym
Festiwalu Teatralnym w CzerwionceLeszczynach. Grupa ze spektaklem „Paskuda” pokonała teatry
z Olsztyna, Raciborza, Tychów, Chorzowa, Głubczyc czy Głogówka.

Piękna opowieść
o współczesności

Spektakl „Cel-pal”, którego premierę Wam
relacjonowaliśmy, opowiada o młodych kobietach, które pod naporem presji społecznej, próbują odnaleźć własną życiową drogę.
Poszukiwanie idealnego zawodu, wybór kierunku studiów, decyzja o macierzyństwie
i małżeństwie, wybór wartości, kształtowanie się światopoglądu to kwestie, które dla
młodych osób u progu dorosłości bywają
bardzo trudne i stresujące. Spektakl opowiada o marzeniach, ambicjach, lęku i strachu
oraz młodzieńczej determinacji i sile w dążeniu do celu.
Udział grupy w Bielskich Spotkaniach
Teatralnych nie był przypadkowy. Teatr Szydło był już laureatem konkursu i ma na koncie I miejsce za spektakl „Życie na siedem
barw”. „Cel pal” zdobył I miejsce jednogłośnym werdyktem jury, reprezentującym Teatr Polski i Teatr Banialuka z Bielska-Białej.
– Jestem bardzo szczęśliwa, wzruszona i jednocześnie dumna z moich dziewczyn. Dały z siebie 100 procent i zagrały fantastycznie. Dla wielu z nich był to debiut festiwalowy, tym bardziej się cieszę, że tak do-

brze zaczęły. Nie ukrywam, że spektakl jest
bardzo bliski mojemu sercu i jestem z niego
bardzo zadowolona – mówi Dorota Krawczyk, instruktor zespołu, reżyser spektaklu.
W spektaklu zagrały: Julia Berger, Laura Berger, Karolina Glaeser, Antonina Swoboda, Dominika Zychma, Joanna Makuch, Viktoria Toman, Hanna Konieczny, Maria Jarząbek, Liliana Kaczmarczyk, Amelia Kopiec oraz Aleksandra Pająk. Kostiumy uszyły Jadwiga Pławna, Urszula Getler oraz Hanna Sekuła. Scenografię wykonali Aleksander Wilkus, Andrzej
Grzesik, Dariusz Włoszczyk. Za dźwięk
odpowiedzialny jest Sebastian Załęski,
a za światło Radosław Bujok. Spektakl wyreżyserowała Dorota Krawczyk.
Szydełko także pierwsze!
Najnowszy spektakl Teatru Szydełko „Paskuda” swoją premierę miał 6 marca br.
Przedstawienie zaskarbiło sobie serca widzów dzięki lekkiej i dowcipnej formie oraz
zabawnym aluzjom do życia codziennego.
Spektakl zobaczyło już przeszło 1000 wi-

dzów. Przyszedł czas, by „Paskudę” pokazać
na festiwalu i zmierzyć się z innym teatrami.
– Bardzo cieszymy się z wygranej zwłaszcza, ze dla części dzieci z Szydełka był to pierwszy w życiu udział w festiwalu teatralnym. Jesteśmy wzruszeni, że nasza praca została doceniona przez profesjonale jury – mówi Dorota
Krawczyk, instruktor Teatru Szydełko.
Spektakl wyreżyserowała Dorota Krawczyk. W rolach głównych występują: Tymoteusz Sokołowski, Jakub Ryszka, Jan Kubica, Mateusz Krawczyk, Kamil Stefaniak,
Antonina Kubica, Julia Dylich, Julia Tyborowska, Julia Pająk, Hanna Pisarek, Hanna Pilśniak, Weronika Mitrenga, Kaja
Schmidt, Maja Wesołowska, Nikola Gawlas, Lena Węglarz, Nadia Marczak, Natalia
Wolska, Wanessa Krajewska, Oliwia Piątkowska, Aleksandra Tobiczyk. Kostiumy
do spektaklu uszyły Jadwiga Pławna, Urszula Getler oraz Hanna Sekuła. Za światło odpowiedzialny jest Radosław Bujok,
a za udźwiękowienie Sebastian Załęski. Scenografię wykonali Aleksander Wilkus, Andrzej Grzesik i Dariusz Włoszczyk. red.

Reżyseria: Małgorzata Karwot
Światło: Radosław Bujok
Dźwięk: Sebastian Załęski
Stroje: Jadwiga Pławna, Urszula Getler, Izabela Mrozik
Scenografia: Aleksander Wilkus, Andrzej Grzesik,
Dariusz Włoszczyk
W spektaklu wystąpiły: Alicja Bańczyk, Magdalena Chwołka,
Pola Gałczyńska, Emilia Patas, Vanessa Pawlusińska,
Marcelina Smyczek, Karolina Sobianek, Hanna Sosna.

Festiwal Kultury Przedszkolnej. Pięknie i słodko!
zdjęcia: WCK

Po dłuższej przerwie sceną Wodzisławskiego Centrum Kultury zawładnęły przedszkolaki. W środę i czwartek, 25 i 26 maja, to najmłodsi zaprezentowali swoje artystyczne talenty. Dwa dni artystycznych zmagań wodzisławskich przedszkolaków obfitowały w inspirujące inscenizacje teatralne, muzyczne oraz taneczne. Znamy zwycięzców tego wyjątkowo wydarzenia. Swoimi występami mali artyści pokazali, że nie brakuje im talentu i fantazji. Gratulujemy występów! red.
WYNIKI Z PIERWSZEGO DNIA FESTIWALU
I miejsce: Publiczne Przedszkole nr 19
II miejsce: Publiczne Przedszkole nr 5
III miejsce: Publiczne Przedszkole nr 6
WYNIKI Z DRUGIEGO DNIA FESTIWALU
I miejsce: Publiczne Przedszkole nr 4
II miejsce: Publiczne Przedszkole nr 6
III miejsce: Publiczne Przedszkole nr 16
wyróżnienia: dla Publicznych Przedszkoli nr 2 oraz 5
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Ewa Farna gwiazdą tegorocznych Dni Miasta
n Sobota, w czasie której będziemy świętować tegoroczne, 51. Dni Miasta, z całą pewnością będzie należała do niej. Z Ewą Farną, polskoczeską piosen
karką, autorką tekstów, kompozytorką i producentką udało nam się przed jej koncertem w Wodzisławiu Śląskim porozmawiać. Polecamy Wam tę krótką
lekturę i oczywiście zapraszamy do udziału w show, które m.in. dzięki Farnej odbędzie się już 11 czerwca na Stadionie Miejskim przy Bogumińskiej.
mat. pras. Ewy Farnej

Redakcja: Ze sporym uśmiechem, ale i niemałym zaciekawieniem
od lat obserwuję, jak prowadzisz swoją wypełnioną bardzo
dużymi sukcesami artystyczną działalność w dwóch krajach
jednocześnie – w Polsce i Czechach. Czy było lub jest to trudne?
Jak udaje Ci się to tak sprawnie, z takim sukcesem łączyć?

Ewa Farna: Czasami jest to rzeczywiście bardzo wymagające, bo
prowadzi się tę działalność w dwóch krajach, na dwóch różnych rynkach muzycznych, a wciąż w tym samym czasie i jest to cały czas jedna i ta sama osoba (chociaż mówi się, że ile znasz języków, tyle razy
jesteś człowiekiem), w obu językach trzeba więc pamiętać repertuar
czy prowadzić social media lub inną działalność promocyjną. Bywa
to trudne i pracochłonne, ja jednak jestem przeogromnie wdzięczna za to, że mogę być na tych dwóch rynkach aktywna, jest to dla
mnie megazaszczyt i bardzo mnie to cieszy.

A odnośnie do rodzicielstwa… W jednym z Twoich ostatnich
wywiadów usłyszałam z Twych ust: „Smakiem mojego życia jest
moje macierzyństwo”. To ewidentne nawiązanie do nowej płyty,
„UMAMI”, z którą wróciłaś po siedmiu latach… Czy mogłabyś
wytłumaczyć naszym czytelnikom, czym jest to zagadkowe
„Umami” i co ten krążek dla Ciebie oznacza?

Tak, słusznie zauważyłaś, to bezpośrednie nawiązanie do nowej płyty. Umami to piąty smak, a dla mnie tym piątym smakiem życia stało
się macierzyństwo. Umami to także gra słów. Umami/U mamy
– miejsce, gdzie czujemy się dobrze, bezpiecznie. Na płycie znajdziemy pierwiastek macierzyński, jest list dla syna, ale przede wszystkim
powiedziałabym, że jest to płyta kobieca – o takiej świadomej dziewczynie, kobiecie. Zachęcam do posłuchania.

Gdybyś miała wskazać największe różnice w robieniu kariery
muzycznej w Polsce i Czechach, to wskazałabyś na…

Myślę, że to się zmienia na przestrzeni lat. Gdybym jednak miała postawić na jedną zasadnicza różnicę, to chyba powiedziałabym, że
w Polsce trudniej jest się utrzymać „na fali”, a w Czechach z kolei
trudniej jest się przebić. W Polsce np. jest dużo więcej piosenkarek,
a w Czechach dużo więcej zespołów i piosenkarzy, ale te podziały
na hity radiowe czy streamingowe, czy to, że scena hip-hopowa przeżywa teraz swój hype, to są takie cechy łączące te rynki. Chociaż też
pewnie w ramach tego udało by się znaleźć jakieś różnice.
Od dłuższego czasu jestem też obserwatorką Twojego konta
na Instagramie. Bardzo lubię – nazwę to tak – mocno naturalny
content, który Tam udostępniasz. Co ważne, za pomocą wpisów,
zdjęć, relacji zwracasz się do swoich i polskich, i czeskich fanów.
Czy od początku taki był pomysł na działania Ewy Farnej w social
mediach? Social mediach, które na co dzień łączą dziś idoli
i rzesze ich odbiorców.

Początkowo zastanawiałam się nad tym, czy nie powinnam rozdzielić social mediów, radziłam się nawet specjalistów w tym zakresie,
ale doszliśmy do wniosku, że taka jestem, moi fani są już do tego
przyzwyczajeni, dzielę swoją uwagę pomiędzy te dwa kraje. Niektó-
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ogólnych lifestylowych czy repertuarowych, czy innych muzycznych
tematach staram się tworzyć posty dwujęzyczne, co, przyznam, jest
dla mnie niekiedy dość trudne, a dla fana może i być chaotyczne…
Ale taka już jestem – dwujęzyczna i jeśli chodzi o social media, stronę internetową czy nawet kanał na YouTube, postanowiłam tego
nie rozdzielać.

Wielu wodzisławian bardzo się cieszy, że to właśnie Ty jesteś
gwiazdą tegorocznych Dni Miasta. Jaki komunikat będziesz
chciała przekazać uczestnikom koncertu w Wodzisławiu
Śląskim?

rych fanów nawet interesuje, co się dzieje w tym drugim kraju, staram się więc pisać posty w dwóch językach, z wyjątkiem postów,
które dotyczą konkretnego wydarzenia, np. programu czy imprezy
muzycznej w jednym kraju, co fanom w drugim kraju nic by nie mówiło, bo np. nie znają tego programu czy festiwalu... Ale w takich

Bardzo dziękuję i również bardzo się cieszę na to spotkanie w Wodzisławiu. Uwielbiam grać na Śląsku, bardzo tęskniłam do polskich
fanów. Nie mogę się doczekać zaprezentowania nowych utworów
z płyty „UMAMI”, jak również starszych, wszystkim dobrze znanych koncertowych hitów. Czekam na to spotkanie, aby móc pobawić się z wodzisławską publicznością, a jeśli się spodoba może zaprosić ją także na naszą jesienna trasę klubową, w trochę innej muzycznej odsłonie, najbliżej chyba do Katowic, już 16 października.
Ewo, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Rozmawiała: Klaudia Bartkowiak
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n W portfolio mają współprace z Rosalie, Reni Jusis, Michałem Szpakiem
i Kasią Lins, a to tylko częsć ́ długiej listy. Po kilku latach pracy studyjnej
nad muzyką innych artystów prezentują intensywnie emocjonalną, osadzoną
w indiepopowym klimacie, autorską odsłonę. Michał Lange i Marcin
Makowiec to bardzo doświadczeni „debiutanci”. W ostatnich latach jako
duet slabeprodukcje.pl wyprodukowali utwory m.in. dla Rosalie, Michała
Szpaka czy Ofelii.

mat. pras. Roksany Węgiel

Debiut wart uwagi
jak mało który

Roksana Węgiel w piątkowy wieczór
Ma dopiero 17 lat, a sukcesów na koncie więcej
niż niejeden bardzo dorosły człowiek. Od kilku lat
zachwyca swoim głosem i ekspresją, jednocześnie
ujmując skromnym sposobem bycia.
Zwyciężczyni pierwszej edycji programu The
Voice Kids (2018), 16. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci (2018) oraz 3. edycji programu tanecznego Dance Dance Dance (2021), laureatka
Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV dla najlepszego polskiego wykonawcy (2019) zaśpiewa
dla publiczności zgromadzonej w Wodzisławiu
Śląskim już 10 czerwca.
Warto poznać tę utalentowaną dziewczynę. Jej
talent został doceniony już wielokrotnie. red.

Martin Lange: Racja, debiut to tylko wskazanie
na fakt, że zaczynamy całkowicie autorski etap naszej twórczości. Nie zrywamy jednak z tym, co robiliśmy od początku naszej wspólnej drogi, czyli
z produkcją muzyczną. Komponowanie i po prostu praca z innymi artystami sprawia nam ogromną radość, inspiruje nas i wciąż czegoś uczy. Czujemy, że nasze wspólne doświadczenie z muzykami (Kasia Lins, Rosalie, Michał Szpak, Dawid
Kwiatkowski, Kombii) już procentuje w naszych
utworach. A jakie współprace na nas czekają? Tego jeszcze nie wiemy, ale już zacieramy ręce.

Muzyczna bajka w postaci Varius Manx
mat. pras. Varius Manx i Kasi Stankiewicz

mat. pras. duetu Martin Lange

Koncert Roksany Węgiel już 10 czerwca.

Co stało się dla Was inspiracją do stworzenia
tak klimatycznego duetu i debiutu?

Życie jakoś samo stworzyło nam ten duet, nie było
magicznego momentu, w którym stwierdziliśmy,
że „teraz tworzymy Martina Lange”. Wraz z upływem czasu zaczęliśmy po prostu się na tyle dobrze
muzycznie rozumieć, że jakoś to poszło. Zaczęły
powstawać piosenki totalnie nasze, które były Jedną z gwiazd nadchodzących 51. Dni Wodzisłaprzedłużeniem emocji drzemiących w nas od daw- wia Śląskiego „Lato na Maxxxa” jest Varius Manx
& Kasia Stankiewicz!
na. Po prostu się uzewnętrzniliśmy.
Zespół Varius Manx został założony pod koA co z kolei inspiruje Was podczas tworzenia?
niec 1989 roku. Na przestrzeni lat osiągał wiele
Z jakich wpływów czerpiecie?
sukcesów, trafiając tym samym na szczyty wielu
Jesteśmy ludźmi, więc czerpiemy głównie z na- krajowych list przebojów. Hity, takie jak „Zamiszych prostych ludzkich doświadczeń. To one są gotał świat”, „Ruchome piaski”, „Orła Cień”,
punktem zapalnym, jeśli chodzi o słowa utworu.
Chcemy opowiadać o rzeczach, które każdy przeżywa i wprowadzać słuchacza w nasze refleksje
na ten temat. Jeżeli chodzi o muzykę, to nie inspirujemy się utworami i nie staramy się robić
czegoś „jak…”. Po prostu gramy i albo zostawiamy coś, co jest wartościowe, albo wyrzucamy to
do śmietnika. Zostają tylko te rzeczy, które jakoś
nas poruszają – te które tworzą ciary na rękach albo te, które prowokują do tańca – po prostu te,
które działają.

„Piosenka księżycowa”, „Pocałuj noc”, czy „Zanim zrozumiesz”, potrafią zanucić miliony Polaków. red.
Koncert Varius Manx & Kasia Stankiewicz
odbędzie się w piątek 10 czerwca o godz. 21:20
na stadionie miejskim. To będzie uczta
muzyczna dla każdego słuchacza.

To będzie gorące wydarzenie!

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
ZAGRAJĄ JUŻ 10 CZERWCA.
Redakcja: Zadebiutowaliście zaledwie nieco
ponad rok temu. Ale w Waszym wypadku tak
naprawdę trudno mówić o debiucie. Wasze
muzyczne portfolio jest całkiem pokaźne… Jak
wyglądała Wasza dotychczasowa praca
w świecie muzyki?

maj 2022 nr 5

fot. Klaudia Bista_KWADRAT

Osobno udzielali się również wokalnie,
produkcyjnie i w roli muzyków sesyjnych w takich
projektach jak Sarcast, Kasia Lins (Michał), Reni
Jusis, Dawid Kwiatkowski (Marcin). Liczne
muzyczne współprace zaprowadziły ich na
największe polskie sceny klubowe i festiwalowe.
Martin Lange to ich pierwszy w pełni autorski
projekt będący zapowiedzią debiutanckiego
albumu, który ukaże się w 2022 roku. Na płycie
znajdziemy zestaw starannie wyprodukowanych
przebojowych piosenek. Minimum środków,
maksimum emocji. O sobie. O nas. To ich
intensywnie emocjonalny i osadzony w popowo-alternatywnym klimacie materiał.

Przed nami plenerowy, duży koncert
w Wodzisławiu. Lubicie plenery? Czego
spodziewacie się po nadchodzącym
koncertowym lecie?

Tak, kochamy duże sceny i spotkania z publicznością oko w oko. To zawsze ekscytujące pozakazywać
się przed publicznością z całym materiałem z płyty
– choć możemy być dla niej znani jedynie z kilku
singli. To zawsze wyzwanie – możliwość przekonania ludzi do płyty, naszej pełnej twórczości.
To lato to dla nas swoisty chrzest bojowy
W 51. Dni Wodzisławia Śląskiego „Lato
na różnych scenach i mamy nadzieję, że zarazimy
naszą sceniczną energią jak największą liczbę słu- na Maxxxa” na naszej scenie pojawi się Nocny Kochanek! To muzycznie klasyczny heavy metal inchaczy.
spirowany gigantami gatunku, co słychać
Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia
na pierwszy rzut ucha. Wykorzystując humor, dyw Wodzisławiu.
stans do świata, pastisz i gry językowe, Nocny Kochanek rysuje obraz polskiej subkultury metalowej,
Rozmawiała: Anna SzwedaPiguła
ale nie tylko. Naprawdę warto zobaczyć i usłyszeć.

Członkowie zespołu: Krzysiek Sokołowski – wokal, Arkadiusz Majstrak – gitara, Artur Pochwała
– bas, Robert „Kazon” Kazanowski – gitara, Artur
Żurek – perkusja.
Koncert odbędzie 11 czerwca
o godzinie 19:45 na stadionie miejskim.
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Dni Miasta
będą na Maxxxa!
Agnieszka Trzeciok

n Koncerty topowych gwiazd polskiej sceny muzycznej, bogata oferta
warsztatowa, barwne animacje dla najmłodszych – to i wiele więcej
atrakcji wpisze się w tegoroczne obchody święta miasta. 51. Dni
Wodzisławia Śląskiego zaplanowane są w różnych lokalizacjach miasta
i odbędą się 1012 czerwca.
snych godzin porannych czynny
będzie wodzisławski ekobazar.
O godzinie 13:30 rozpocznie się
cykl warsztatowy dla dzieci i młodzieży. O dobrą zabawę zadbają:
Wodzisławskie Centrum Kultury, Wodzisławska Placówka
Wsparcia Dziennego „Dziupla”,
Centrum Aktywności Społecznej
i TEB Wodzisław Śląski, prowadząc animacje, warsztaty i konkursy. Będzie z nami także Destylarnia olejków eterycznych
i Art laser cut. Nie zabraknie również kreatywnych animacji z Ciocią Klocią. Z kolei niecodzienną,
bo „cichą” dyskotekę, zgotuje
nam Miejska i Powiatowa BiblioGłówne obchody tegorocznych Ceremonią otwarcia prezydent teka Publiczna. Niezwykłych dodni miasta będą miały miejsce miasta wraz z zaproszonymi go- znań muzycznych dostarczą nam
na stadionie miejskim. Odby- śćmi, dziećmi i młodzieżą roz- polskie i zagraniczne zespoły
wać się one będą w formule La- pocznie tegoroczne Dni Wodzi- folklorystyczne, które zaprezento na MAXXXa, czyli cyklu let- sławia Śląskiego. Do godzin wie- tują się na scenie w ramach imniej trasy radia RMF. W pią- czornych na scenie będą miały prezy „Śląskie bez granic – Miętek, 10 czerwca, na wodzisław- miejsce występy zespołów i for- dzynarodowe Dni Folkloryskiej scenie zagrają Martin Lan- macji trenujących w Wodzisła- styczne 2022”. Wieczór na woge, Roksana Węgiel i Varius wiu Śląskim. M.in. wystąpi Chór dzisławskim rynku zwieńczy
Manx & Kasia Stankiewicz, na- Canticum Novum z Ogniska koncert zespołu Nivel.
tomiast w sobotę, 11 czerwca Pracy Pozaszkolnej wraz z prowystąpią Ewa Farna, Nocny wadzącą Emilią Kopiec, swoje NIEDZIELA
Kochanek, Gromee. Koncerty umiejętności pokaże Klub Tańca 12 czerwca, w niedzielę, zaplarozpoczną się około godz. 18:00, Towarzyskiego Spin, zespół ta- nowane zostały atrakcje z cyklu
natomiast bramy stadionu neczny Miraż, Teatr Tańca Me- „Rodzinnych spotkań z histootwarte będą już od godz. 16:00. mento oraz grupa akrobatycz- rią”. W tym dniu rozegrana zoNa mieszkańców czekać będzie na Akrobreak. Nie zabraknie stanie gra terenowa dla rodzin.
specjalnie przygotowana strefa dzieci i młodzieży z Teatrów Szy- Rozpocznie się o godz. 11:30
gastronomiczna, stoiska promo- dło i Szydełko z animacjami te- na Starym Mieście, to wtecyjne i dmuchane atrakcje dla atralnymi. Około godziny 19:00 dy 200 lat temu w Wodzisławiu
dzieci.
na scenie pojawi się Zespół Pieśni wybuchł wielki pożar. Jej zwieńi Tańca Vladislavia, tuż po nim czeniem będzie wykład dyrektoPIĄTEK
koncert zespołu Nie Dejmy Sie. ra Muzeum w Wodzisławia ŚląWodzisławski Rynek również Popołudnie na wodzisławskim skiego, Sławomira Kulpy. Wiestanie się miejscem świętowania. rynku z Amatorskim Ruchem czorem ze sceny usłyszymy konZabawa rozpocznie się w piątek, Artystycznym to także atrakcje cert w wykonaniu Sabiny Szewzaplanowanym na godz. 15:30 towarzyszące występom. „Ciocia czyk.
barwnym korowodem dzieci, Klocia” z animacjami dla dzieci,
Na imprezę zaprasza prezymłodzieży i dorosłych zrzeszonych zabawy podwórkowe z Teatrami dent miasta Wodzisławia Śląw Amatorskim Ruchu Artystycz- Szydło i Szydełko, stanowisko skiego. Organizatorzy: Wodzinym działającym przy WCK. break dance i hip-hop, stanowi- sławskie Centrum Kultury,
Na czele parady stanie Wodzi- sko z warsztatami plastycznymi Urząd Miasta. Współorganizasławska Orkiestra Rozrywkowa koła plastyki i ceramiki.
tor: MOSiR „CENTRUM”.
pod dyrekcją Marka Soboty.
Partnerzy główni: właściciel
Do parady dołączą również SOBOTA
marki Tyskie, Restauracja Pilprzedstawiciele jednostek miej- 11 czerwca na wodzisławskim sner Pub oraz firma BMT
skich oraz mieszkańcy miasta. rynku będzie się działo! Od wcze- Events.
Więcej o Dniach Miasta przeczytasz na www.wck.wodzislawslaski.pl/51dniwodzislawia
slaskiegolatonamaxxxa1012czerwca
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WARSZTATY
Twoje ciało może być wolne
Anna SzwedaPiguła

Kisimy na potęgę!
Dzieje się w dzielnicach
n „Sztuka kiszenia – nasza wspólna pasja” to projekt Wodzisławskiego Centrum Kultury, który
realizowany jest w trzech dzielnicach Wodzisławia Śląskiego. Niezwykłe warsztaty ruszyły 7 maja
w Kokoszycach, 28 maja odwiedziły Wilchwy, a na Starym Mieście pojawią się 18 czerwca.
zdjęcia: Agnieszka Kozielska

Za nami już kolejna odsłona warsztatów „Uwolnij ciało”. W Wodzisławskim Centrum Kultury instruktorka tańca i adeptka psychologii Małgorzata Karwot po raz kolejny zabrała uczestniczki w wyjątkową podróż. Każda z nich mogła zajrzeć w głąb siebie i swoich potrzeb. Efekt? Relaks, spokój, harmonia. Też chcesz spróbować?
Warsztaty te zawsze mają niezwykłą atmosferę. Biorące udział
w nich udział panie, otulone miękkim światłem i odpowiednią muzyką, uwalniają swoje ciała. I to nie od byle czego. Wraz z instruktorką Małgorzatą Karwot pozbywają się bólu, napięć, śladów stresu.
Powoli, zupełnie bez zbędnego pośpiechu, ale za to z pełną świadomością odsuwają od siebie wszelkie skumulowane nieprzyjemności.
Ciało, oddech, taniec – każde z osobna znaczy wiele. Ale siła drzemiąca w nich razem, połączona w jedno, uwalnia potężne pokłady
energii. Warto wsłuchać się w to, co podpowiada ciało. Zwłaszcza
pod okiem doświadczonej i pełnej pasji instruktorki.
„Uwolnij ciało” przynależą do cyklu warsztatów sygnowanych nazwą „Tu i teraz”, zaproponowanego przez Wodzisławskie Centrum
Kultury. Warto nadmienić, że ów cykl proponuje różne formy aktywności i dedykowany jest wszystkim, którzy dążą do jak najszerszego rozwoju osobowości, a przy okazji chcą ciekawie spędzać wolny czas. Pomysłodawczynią i koordynatorką warsztatów jest Izabela
Sobota z Działu Projektów i Animacji Kulturalnej w WCK.
Kolejna okazja do uwolnienia swojego ciała już 4 czerwca.
Dwugodzinny warsztat rozpocznie się równo o godzinie 14:00.
Do udziału zapraszamy młodzież i osoby dorosłe.

Każdorazowo warsztaty zorganizowane są
z podziałem na dwie części. Pierwsza jest poświęcona opracowaniu marki lokalnego produktu w oparciu o mapę zasobów uwzględniającą lokalne dziedzictwo, osobowości i inne wyróżniki. Uczestnicy wybierają elementy, które integrują mieszkańców i z którymi
chcą być identyfikowani. Druga część zadania dotyczy warsztatów kulinarnych, wykraczających poza tradycyjne, śląskie receptury.
Uczestnicy poznają zasady produkcji kiszonek i ich prozdrowotne oddziaływanie.
20 uczestników z każdej dzielnicy przygotowuje po dwa rodzaje przetworów. Otwarta
formuła spotkań jest wyjątkową okazją
do przyglądania się i zapisywania przepisów
przez innych zainteresowanych mieszkańców.
Dodatkowo uczestnicy podczas warsztatów opracowują projekt logotypów na ety-

kiety naklejane na słoiki z kiszonkami. Etykieta frontowa zawiera unikalną nazwę lokalnego produktu, hasła i slogany. Na tylnej
naklejce znajdują się opisy receptury, propozycje zastosowania w kuchni itp. Etykiety są
opracowane graficznie i przygotowane
do naklejenia. Są one także dostępne do samodzielnego wydruku.
Pięknie działo się w Kokoszycach.
Uczestnicy wzięli udział w warsztatach opracowania marki lokalnego produktu, a następnie kisili młodą kapustę z koperkiem
i czosnkiem oraz kalafior. O dobry humor
i oprawę muzyczną kokoszyckich warsztatów zadbał niezawodny zespół Kokoszyczanki.
Szczypta historii, odrobina chęci, kilka
łyżek dobrego humoru, dwóch przesympatycznych prowadzących i kilkunastu wspa-

Warsztatowo
i teatralnie

niałych uczestników – oto przepis na udane
warsztaty z WCK, które z kolei odbyły się
w dzielnicy Wilchwy. Tutaj uczestnicy projektu „Sztuka kiszenia – nasza wspólna pasja” pod czujnym okiem Michał Bałazego
ukisili kimchi i rzodkiewki.
Celem projektu jest integracja i budowanie kapitału społecznego środowisk
trzech dzielnic miasta. Będzie on realizowany w ramach przygotowania lokalnych
przetworów kiszonkarskich, za którymi
kryją się wspólne wartości i elementy integrujące społeczność. asp

Koszt uczestnictwa w zajęciach to 25 zł. Zapisy przyjmowane są
pod adresem piak@wck.wodzislaw.pl. Informacji na temat wydarzenia udzielają pracownicy Działu Projektów i Animacji Kulturalnej
WCK (tel. 32 455 48 55). Realizacja warsztatów będzie możliwa
pod warunkiem zgłoszenia się minimalnej liczby zainteresowanych
i uzależniona od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. asp

Wodzisławskie Centrum Kultury
otrzymało dofinansowanie
na realizację projektu ze środków
Fundacji Orlen w ramach programu
„Moje miejsce na Ziemi”.
WCK

11 maja grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Wodzisławiu Śląskim wzięła udział w warsztatach teatralnych. Zajęcia poprowadziła Dorota Krawczyk, instruktorka Teatru Szydło i Teatru
Szydełko. Tematem warsztatów był teatr lalki. Dzieci przyniosły
własnoręcznie wykonane lalki, które będą animować w swoim najnowszym spektaklu. Prócz zabaw teatralnych dzieci nauczyły się
podstaw związanych z pracą z kukłą i spróbowały swoich sił w improwizacji teatralnej.
Warsztaty teatralne to jedna z licznych propozycji znajdujących
się w ofercie edukacyjnej WCK dla placówek oświatowych
na rok 2021/2022. red.
maj 2022 nr 5
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Arkady Barszcz o repertuarze Pegaza
n O repertuar Kina Pegaz na czerwiec zapytaliśmy ARKADEGO BARSZCZA, kinooperatora na co dzień pracującego w Wodzisławskim Centrum
Kultury. Które seanse w wodzisławskim kinie poleca szczególnie? Przeczytacie niżej.
WCK

Redakcja: Czerwiec w Kinie Pegaz
w dużym stopniu upłynie
pod znakiem Kina Dzieci…

Arkady Barszcz: Miesiąc zaczyna się
Dniem Dziecka, dlatego w Pegazie
chcemy utrzymać to wyjątkowe święto
przez cały czerwiec. Mamy dla najmłodszych widzów trzy mocne propozycje. Na początek przeżyjemy emocjonującą przygodę w filmie „Felix i ukryty
skarb”, w którym główny bohater poszukuje swojego taty i trafia na ślad tajemniczego skarbu. Pomoże mu w tym
emerytowany marynarz Tom, jednonoga papuga Squawk i kot Rover, który
zachowuje się jak pies. „Yakari i wielka
przygoda” to wspaniała opowieść o dojrzewaniu, przyjaźni i walce z własnymi
słabościami oraz siłami natury. Ważnym ogniwem w tej animacji jest relacja
między tytułowym bohaterem z plemienia Siuksów oraz Małym Piorunem, niedoścignionym mustangiem.
W tle wierzenia i obyczaje rdzennych Arkady Barszcz, kinooperator w WCK

mieszkańców Ameryki Północnej. Film
powstał na podstawie niezwykle popularnej serii komiksów. Na koniec miesiąca prawdziwa bomba prosto od polskich filmowców. Gorąco zapraszam
na seanse filmu „Detektyw Bruno”.
Piotr Głowacki i Karolina Gruszka oraz
urocza i zabawna opowieść detektywistyczna w tle. Takiego miksu nie można przegapić.

nie można poczuć ten specyficzny klimat szalonych lat 70. XX wieku. „Psycho Goreman” to szalony miks grozy
i komedii, w którym prym wiodą dzieci, jako główni bohaterowie, a sam film
zdaje się być taką satyrą na fantastykę
postapokaliptyczną z kosmitami oraz
różnymi mocami rodem z kart komików. „1970” to dokument wykorzystujący materiały archiwalne i opowiadający o wydarzeniach z grudnia 1970 roku,
które miały miejsce na Wybrzeżu. Szykuje się mocne kino. „Rytmy Casablanki” to film o młodzieży i wyrażaniu siebie poprzez muzykę, a konkretnie hip-hop. Egzotyczna sceneria i sporo tanecznego rytmu dobrze przygotują naszych widzów na nadchodzące wakacje.

W Kinie Konsera wyświetlimy z kolei
dramaty „Rytmy Casablanki”
i „Gagarine”, horror „X”, horror
komedię „Psycho Goreman”
i dokument „1970”. Różnorodnie
i na bogato?

Zdecydowanie. Zawsze stawiamy na
różnorodność w tym cyklu. „X” to intrygująca propozycja z gatunku kina grozy od studia A24, które w ostatnich latach systematycznie dostarcza widzom wiele nieszablonowych i niezwykle oryginalnych horrorów. Po zwiastu-

W czerwcu nie zabraknie też
seansów w ramach Cyklu Filmów
Religijnych. Co mamy tutaj?

W czerwcu wyświetlimy wyjątkowy dokument. „Żywy” opowiada prawdziwe

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
n Wodzisławskie Centrum Kultury od lat, wraz ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, organizuje seanse filmowe dla podopiecznych wodzisławskich
placówek oświatowych w ramach cyklu „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. Te działania na łamach naszego Informatora KulturalnoSpołecznego
chcemy Wam w tym miesiącu przybliżyć. Udało nam się o nich porozmawiać z Ireneuszem Skupniem z wodzisławskiego Kina Pegaz.
WCK

Redakcja: Irku, co to takiego – Nowe
Horyzonty Edukacji Filmowej?

Ireneusz Skupień: Nowe Horyzonty
Edukacji Filmowej to projekt edukacji
filmowej przeznaczony dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz
ponadpodstawowych. Staramy się prezentować młodym widzom wartościowe
filmy, które powinny rozwijać w nich
szeroko rozumianą kompetencję audiowizualną. Żyjemy w czasach powszechnej dominacji obrazu i bezlitosnego zagarniania naszej rzeczywistości przez
media wizualne, dlatego niezwykle istotne jest, aby od najmłodszych lat uczyć
„czytania” obrazu, aby młody widz przyswoił sobie reguły alfabetu obrazów i wizerunków. Jestem przekonany, że w ten
sposób możemy wykształcić świadomego odbiorcę obrazów, a nie bezrefleksyjnego konsumenta, podatnego na manipulację i wszechobecną perswazyjność,
z którą w parze idą nierzadko treści czysto propagandowe. Może brzmi to górnolotnie, bo uczestnictwo w seansach filmowych wielu kojarzy się wyłącznie
z rozrywką. Nasz projekt, obok oczywistej funkcji rozrywkowej, która towarzyszy przecież wszelkiej aktywności kulturalnej, stawia również na naukę rozumienia problemów współczesnego świata.
Kino, jako najbardziej zmysłowa i sugestywna ze sztuk, pozwala młodemu wi-
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w większych skupiskach ludzkich. Projekcje lutowe na szczęście udało nam się
przenieść na maj. Mam nadzieję, że
w nowym roku szkolnym nie zostaniemy ponownie doświadczeni przez pandemię, co znacznie wpłynie na komfort
naszej aktywności.
A jak wygląda zainteresowanie szkół
spoza Wodzisławia Śląskiego?

W naszych projekcjach uczestniczą
przede wszystkim uczniowie z wodzisławskich szkół, ale w poprzednich latach chętnie odwiedzały nas szkoły ponadpodstawowe z Jastrzębia-Zdroju.
Warto dodać, że wartościowe kino dla
młodego widza cieszy się również sporym zainteresowaniem ze strony szkół
i przedszkoli z powiatu wodzisławskiego, ostatnio odwiedziła nas np. grupa
uczniów z Łazisk.

Ireneusz Skupień, Kino Pegaz

dzowi nie tylko na zanurzenie się w fikcji i identyfikację z bohaterami i światem
przedstawionym, ale również staje się
„oknem na świat” – na inne kraje i krajobrazy, odmienne języki oraz na kulturową różnorodność.

Były oczywiście wymuszone przerwy,
naj pierw spowodo wane re montem
sali widowiskowej w WCK, no i następ nie pro jek cje dezorga nizo wała
nam pandemia, i to dość dotkliwie,
jak wiemy.

Od ilu lat nasze Wodzisławskie
Centrum Kultury bierze udział
w programie NHEF?

Czy wodzisławskie przedszkola
i szkoły chętnie korzystają z tego
kolejnego programu, który
realizowany jest właśnie w Kinie
Pegaz w WCK?

Seanse fil mowe w ramach cyklu
NHEF odbywają się od roku 2015.

NHEF zawsze cieszył się sporym zainteresowaniem, do tego stopnia, że dla
niektórych cykli edukacyjnych trzeba
było organizować dodatkowe seanse,
gdyż liczba chętnych przekraczała liczbę miejsc na sali. Oczywiście było
w tym roku szkolnym parę seansów
z mniejszą frekwencją, zwłaszcza w czasie obowiązywania dość niejasnych reguł pandemicznych, ale też pewnie był
to wynik obaw części środowiska nauczycielskiego przed uczestniczeniem

Jaka tematyka poruszana jest
podczas seansów i prelekcji
w ramach NHEF w Wodzisławskim
Centrum Kultury?

Tematyka filmów dostosowana jest zawsze do możliwości odbiorczych poszczególnych grup wiekowych. Przedszkolakom i uczniom najmłodszych
klas przedstawiamy filmowe abecadło,
oswajamy z samą sytuacją bycia w kinie,
uczestniczenia w zbiorowym przeżyciu
maj 2022 nr 5
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I znowu w Pegazie
zobaczymy Benedicta
Cumberbatcha. Tym razem
jako doktora
Strange’a w amerykańskim
fantastycznonaukowym
filmie akcji na podstawie serii
komiksów wydawnictwa
Marvel Comics. „Doktor
Strange w multiwersum
obłędu” – polecasz? Komu
najbardziej?

Benedict Cumber batch nie
wie, co to są wakacje. Pracuje
bezustannie i cały czas dostarcza mi łośni kom kina wiele
różnorodnych produkcji. Nie
muszę po lecać fanom MCU
kolejnej przygody z udziałem
doktora Strange’a. Postać jest
powszechnie doceniania i lubiana. Tym razem poprzeczka
jest zawieszona wysoko, ponieważ główny bohater musi uporać się z tytułowym multiwersum, co jest iście sza lonym
i totalnie obłędnym zadaniem.
Mieszanie się w sprawy wielości różnych uniwersów może
doprowadzić do zagłady. Film
zbiera bardzo dobre recenzje.
Efek ty spe cjalne wgniata ją
w fotel. O prawdziwości opinii
krytyków i fanów MCU przekonacie się na seansach w Kinie Pegaz.
Arkady, dziękuję za rozmowę
i Twoje bardzo ciekawe
polecenia.

Dziękuję za rozmowę. Widzimy
się w Pegazie.
Rozmawiała:
Klaudia Bartkowiak

15. grand off
Szykuje się nie lada gratka dla miłośników kina niezależnego.
To za sprawą 15. Grand OFF Festiwal, który zawita
do wodzisławskiego Kina Pegaz w czerwcu.

WCK

historie osób, które stanęły twarzą w twarz z Bogiem. Niewierzący student medycyny oraz
dziewczyna, której chłopak zginął w wypadku, przeżywają najbardziej zaskakujące i niespodziewane spotkanie. Film jest
reklamowany hasłem „Jeśli słuchasz, to Go usłyszysz, a jeśli patrzysz, to Go zobaczysz. On jest
i... jest ŻYWY”. Te słowa zwiastują, że będziemy mieć do czynienia z dziełem wymykającym
się wszelkim schematom. To filmowe zaproszenie do odnowienia wiary i spotkania z żywym
Bogiem obecnym w Eucharystii.
Myślę, że każdy widz Cyklu Filmów Religijnych w Kinie Pegaz
nie przegapi seansu tego filmu.

Grand OFF Festiwal to najważniejsza inicjatywa promująca kino
niezależne w Polsce oraz jedna z najważniejszych tego typu idei
na świecie.
W tym roku do konkursu nadesłano 4183 zgłoszenia ze 120 krajów. Te wybrane przez międzynarodową kapitułę i nagrodzone wodzisławska publiczność będzie mogła zobaczyć już w piątek, 10
czerwca o godzinie 15:00 w Wodzisławskie Centrum Kultury.
Na widzów czeka jedenaście kategorii festiwalowych. Więcej
na stronie: www.wck.wodzislaw-slaski.pl/15-grand-off-festiwal.
Grand OFF Festiwal to najważniejsza inicjatywa promująca kino niezależne w Polsce oraz jedna z najważniejszych tego typu idei
na świecie. Najciekawsze produkcje niezależne z całego świata poddawane są preselekcji i typowane przez profesjonalna Komisję Nominacyjną do nagród w jedenastu kategoriach.
Na widzów czeka jedenaście kategorii festiwalowych:
NAJLEPSZA FABUŁA: „Friend”, reż. Andrey
Svetlov (Białoruś).
„Przyjaciel” to film o dwóch uczniach. Jeden z nich marzy o nowym
smartfonie, drugi o prostej przyjaźni. Przypadkowo razem znajdują
się w sytuacji, z której będą musieli się wydostać. To bogata historia
doprawiona dziecięcym awanturnictwem i lekkim humorem.

mat. arch. Ireneusza Skupnia

NAJLEPSZA REŻYSERIA: „April's Last Memories”,
reż. Nancy Cruz Orozco (Meksyk).
Camila i April dorastały razem w małym miasteczku na wybrzeżu i są
najlepszymi przyjaciółkami. Kiedy rodzina April przeprowadzi się
do miasta, ich drogi na zawsze będą musiały się rozejść. Żadna z dziewczyn nie wie, jak pożegnać się z ukochaną osobą.
NAJLEPSZY FILM POLSKI: „Sukienka”, reż. Tadeusz Łysiak
(Polska).
Pożądanie, seksualność i fizyczność – to najgłębsze pragnienia, które
Julia tłumi podczas pracy w przydrożnym motelu. Pewnego dnia jej
droga krzyżuje się z przystojnym kierowcą ciężarówki, który wkrótce staje się obiektem jej fantazji...
NAJLEPSZY SCENARIUSZ: „So long, Paris!”, reż. Charles
DudoignonValade (Francja).
Słodko-gorzka komedia o zbuntowanym nastolatku, który po niespodziewanym spotkaniu z kochankiem jego ojca akceptuje rozwód
rodziców.

Ireneusz Skupień, Kino Pegaz, WCK

w ciemnej, zamkniętej sali. Filmy adresowane do nich mówią
m.in. o tym, jak odnaleźć się
w nowych sytuacjach, jak ważna jest w życiu przyjaźń, jaką rolę
w życiu dziecka odgrywa rodzina, jak postrzegamy innych.
W tym roku filmy poruszały
również tematykę ekologiczną,
np. jak zachowywać się w lesie
czy próbowały odpowiedzieć
na pytanie, dlaczego ludzie podróżują. W starszych grupach
problematyka filmów jest już
oczywiście bardziej skomplikowana i wymagająca. W klasach 4-6 i 7-8 np. filmy tegoroczne poruszały temat relacji
międzypokoleniowych, uczyły
oswajać z problemem choroby
i śmierci w rodzinie, uczyły postaw obywatelskiego zaangażowania, pokazywały ciemne i jasne strony mediów społecznościowych. Na tym poziomie
edukacji filmy powinny już prowokować do refleksji i dyskusji
maj 2022 nr 5

nad otaczającą nas rzeczywistością.
Jak placówki oświatowe mogą
dokonać zapisów do programu
Nowe Horyzonty Edukacji
Filmowej?

Zapisy prowadzone są na konkretne projekcje. Informacja o terminach projekcji wraz z materiałami
dydaktycznymi dla nauczycieli wysyłana jest regularnie z Wydziału
Edukacji UM, natomiast zgłoszenia od tego roku przyjmujemy
bezpośrednio od zainteresowanych szkół i przedszkoli w WCK,
mailowo lub telefonicznie.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę
i pokazanie, że program Nowe
Horyzonty Edukacji Filmowej
jest w Wodzisławiu Śląskim
lubiany i jak najbardziej
potrzebny.
Rozmawiała:
Klaudia Bartkowiak

NAJLEPSZY MONTAŻ:
„My Fathers's Napleć”, reż. Alessia Bottone (Włochy).
Giuseppe zawsze patrzył na horyzont, jakby było tam coś, za czym
tęsknił, coś, co go uwolni. Jako młoda dziewczyna, jego córka, Alessia (reżyserka), widziała go dzień po dniu, jak wygląda przez okno,
zawsze zastanawiając się, co tam jest, co tak mocno przykuwa jego
uwagę.
NAJLEPSZA AKTORKA: „Sukienka”, reż. Tadeusz Łysiak,
aktorka: Anna Dzieduszycka (Polska).
Odsyłamy do opisu wyżej.
NAJLEPSZY AKTOR: „Pappo e Bucco”,
reż. Antonio Losito,
aktor: Massimo Dapporto/Augusto Zucchi (Włochy).
Elia i Aldo to dwaj eksklauni. Od lat mieszkają razem, odizolowani od wszystkich i wszystkiego. Aldo od daw na pro si Elię
o pomoc w zakończeniu cierpienia spowodowanego chorobą.
Elia próbuje odwieść go od tego w każdy możliwy sposób, dopóki nie zorientuje się, że stan Aldo jest poważniejszy, niż myślał.
NAJLEPSZY DOKUMENT: „A Man in Chain”,
reż. Alireza Mirasadollah (Wielka Brytania).
Issa to 29-letni mężczyzna przykuty łańcuchami. W ciągu ostatnich 14 lat, przez zimę i lato, pory deszczowe i suszę, był przywiąza-

ny do grubego korzenia drzewa w pobliżu rodzinnej chaty. Nie może wyjść poza ziemski krąg, który wyznacza jego dwumetrowy metalowy łańcuch.
NAJLEPSZA ANIMACJA: „Too Late”,
reż. Kinga Syrek (Polska).
Bohaterką filmu animowanego jest Edie Sedgwick, modelka, aktorka i gwiazda filmów Andy'ego Warhola. Film jednak nie opowiada o jej związku z Warholem, ale o relacji z jej toksycznym ojcem. Trudne dzieciństwo rzuciło cień na jej dorosłe, przesiąknięte
alkoholem i narkotykami życie. Bohaterowie przedstawieni są w postaci sylwetek przypominających wycinanki z papieru lub lalki z teatru cieni.
NAJLEPSZA SCENOGRAFIA: „Let me be, Dear”, reż. Samira
Damato (Malta).
Malta, rok 1964. Pewna rodzina pogrążona jest w finansowej
i emocjonalnej zawierusze, gdy brytyjskie wpływy na Malcie zaczynają słabnąć. Aby uchronić matkę przed temperamentem ojca,
Mariella, psotna dziewczynka, planuje się go pozbyć.
NAJLEPSZE ZDJĘCIA: „Melting Landscapes Glaciers”, reż.
Pepe Molina Cruz (Hiszpania)
Ten dokument, ukazujący powolne, ale ciągłe topnienie lodowców i ich związek ze zmianami klimatu, został nakręcony na Antarktydzie, w Argentynie, Chile, na Grenlandii i Islandii. Badanie lodowców naszej planety jest kluczem do zrozumienia zmian
klimatycznych.
Źródło: Grand Off Festiwal

Seans: 10 VI 15:00 – PIĄTEK
„15. Edycja Festiwalu Grand Off” /+15, 190 min./
Bilety: 10 zł dostępne w kasie Wodzisławskiego Centrum
Kultury oraz online: www.biletyna. pl/inne/15GRAND
OFFFestiwalwPegazie/WodzislawSlaski.
Kasa kina będzie otwarta na pół godziny przed seansem.
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KSIĄŻKI

Rekomendacje
Zaczytanej Polki

Na tej stronie „Gazety
Wodzisławskiej”
prezentujemy jedyne w swoim
rodzaju, ciekawe tytuły dla
niemowląt i małych dzieci.
Książki dla najmłodszych
zachęcają nasze pociechy
do rozpoczęcia niesamowitej,
arcyciekawej przygody
z czytaniem. Pamiętajmy, że
czytanie to nie tylko rozrywka.
Książki mają pozytywny
wpływ na rozwój intelektualny
i emocjonalny maluchów.
Miłej lektury!

„Halo! tu kreatywność”
Kuba Łuka

Ta książka to prawdziwy bestseller. Na całym świecie sprzedało się ponad milion jej egzem pla rzy. To pu bli ka cja
określana jako interaktywna,
kre atyw na i edu ka cyj na, za chę ca ją ca dzie ci, ale i do ro Czy Twoje dziecko jest fanem słych do wspólnej zabawy i namotoryzacji? To książka dla uki. Bardzo angażującą książniego! Z „Opowiem ci, mamo, kę „Naciśnij mnie” przekręcaco robią auta” dowiemy się, ja- my, dmuchamy na nią, klaszkie samochody pracują w mie- cze my jej, świet nie się
ście, jakie na wsi, a jakie na bu- przy niej bawimy i dużo uczydowie. Uzyskamy informacje my… Nie bez powodu otrzym.in. na temat tego, co kryje ma ła ona Na gro dę Głów ną
w sobie wnętrze samochodu, w kategorii Kultura w konkur-

W kolejnej, polecanej przez nas
książce Rachel Bright poznajemy małą Mysz, której największym pragnieniem jest to, by
inni zwracali na nią uwagę.
Mysz chciałaby zostać zauważona, ale dużym problemem
okazuje się jej niewielki rozmiar. Dochodzi do pewnego
wniosku. Jedynym stworzeniem, które może udzielić jej
pomocy, jest wielki, groźny
lew. Mała Mysz prosi go o lekcje ryczenia. W zamian otrzymuje coś, co jest dla niej całkowitym zaskoczeniem. Konkluzja? Siła wcale nie musi tkwić
w rozmiarze! kb

Dyskusyjne Kluby Książki w Bibliotece
UM
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„Mysz, która chciała być
lwem”
Rachel Bright

„Opowiem ci, mamo,
co robią auta”
Artur Nowicki

Ona jest stażystką w Sanatorium dla Dzieci ze
Schorzeniami Nerwicowymi, Wadami Wymowy
oraz Charakteru. On – jednym z najsłynniejszych
psychiatrów w Polsce Ludowej oraz dyrektorem
sanatorium. Połączyło ich uczucie, które trwało aż
do choroby Ludwika. Kiedy mężczyzna stopniowo traci pamięć z powodu Alzheimera, Irena jak
gdyby zaistniała na nowo po latach życia u boku
dominującego męża.
Lektura tej książki była miłym zaskoczeniem.
Wiecie już, że jestem fanką opasłych tomów. Ten
tytuł nim nie jest. Przeczytacie go w jeden wieczór, ale będzie to zdecydowanie przyjemnie spędzony czas. Było w tej historii coś nostalgicznego, przyciągającego, nie do podrobienia. W momencie, kiedy jedna osoba zatraca swoją tożsamość, druga ją odnajduje. Jest to opowieść o ko- jętości znalazło się w niej wszystko, co powinno.
biecej emancypacji, znajdowaniu własnej drogi Z czystym sumieniem polecam Wam tę świetnie
w patriarchalnym świecie. Mimo niewielkiej ob- napisaną pozycję. 8/10

Książka skierowana jest do osób, które na co dzień
korzystają z kreatywności i chcą wydajniej jej używać. Autor przedstawia blokady kreatywności oraz
sposoby radzenia sobie z nimi. Pokazuje, że kreatywność nie łączy się jedynie z działaniami artystycznymi, ale ramy, które obejmuje, są znacznie
szersze.
Kuba Łuka jest autorem, twórcą i doktorem
nauk o kulturze! I to przekonało mnie do przeczytania tej książki. Pomyślałam sobie, że „to mój
człowiek”, a po lekturze jedynie utwierdziłam się
w tym przekonaniu, ponieważ okazało się, że mieliśmy tego samego profesora. Świat jest zdecydowanie mały!
„Halo! tu kreatywność” nie jest obszernym
dziełem, ale nie miałam poczucia, że czegoś w nim
brakuje. Wydaje mi się, że autor zawarł w tej książce dokładnie tyle, ile chciał, bez dokładania zbędnych informacji jedynie po to, aby zapełnić strony.
W trakcie lektury jest to odczuwalne i uważam to
za wielki plus.
Podobał mi się również styl autora. Nie myślałam, że czytając książkę tego typu, się uśmiechnę, a parę razy to mi się zdarzyło. Porady autora
nie są nachalne, a na końcu książki znajdziecie
parę ćwiczeń na blokadę kreatywności. Ja już
z jednego skorzystałam! Zupełnie nieplanowo
przed lekturą tej książki czytałam „Intuicja. We-

sie Świat Przy ja zny Dziec ku
zorganizowanym przez Komitet Ochro ny Praw Dziec ka.
Jest też w czo łów ce naj lep szych ksią żek dla dzie ci we dług Ama zon.com oraz we dług opi nio twór cze go blo ga
Huffington Post.

„Naciśnij mnie”
Herve Tullet

zdjęcia: Zaczytana Polka

„Dawki fantomowe”
Wojciech ChamierGliszczyński

jak wygląda warsztat samochodowy, gdzie można nabyć ekologiczne czy najpiękniejsze modele aut. Czytanie tej książki,
która – bez wątpienia – ukazuje
niezwykle bogaty świat pojazdów dużych i małych, to świetne ćwiczenia spostrzegawczości, umiejętności opowiadania.
Plus za sztywne (tzn. niezniszczalne:)) kartki i ciekawe, narysowane z humorem ilustracje
Artura Nowickiego.

zdjęcia: Nasza Księgarnia, Babaryba, Zielona Sowa

n Natalia (jeszcze nie chce podawać nazwiska) jest
wodzisławianką. Jej największą pasją są książki, co dobitnie pokazuje
na prowadzonym na Instagramie koncie. Jeśli podzielacie jej
czytelnicze zainteresowania, odsyłamy Was właśnie w to miejsce
w internecie, do instagramowego profilu Zaczytana Polka.
Zapraszamy także do zapoznania się z jej książkowymi
rekomendacjami na łamach „Gazety Wodzisławskiej”.

Ciekawe książki dla najmłodszych
– z polecenia wodzisławskiej mamy

wnętrzny głos”. Myślę, że te dwie pozycje dobrze
się uzupełniają. Jedną z blokad, o której wspomina Kuba Łuka, są głosy w głowie. Psycholog
Ethan Kross w swojej książce pisze o „trajkocie”
i radzi, jak go uciszyć, dlatego proponuje sięgać
po te książki w pakiecie.
Książka jest treściwa, napisana przystępnym
językiem. Myślę, że wśród Was jest wielu kreatywnych ludzi, którzy czasami spotykają się
z blokadą. Jeśli tak jest, to w „Halo! tu kreatywność” na pewno znajdziecie garść informacji, jak
uwolnić i w pełni wykorzystać drzemiące w Was
pokłady kreatywności. 7/10. kb

Dyskusyjny Klub Książki odbywa się raz w miesiącu w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim. 25 maja br.
odbyło się jedno z nich, a uczestnicy mieli okazję omówić powieść pt. „Sen o okapi” Mariany
Leky.
Czytelnicy należący do grupy Dyskusyjnego
Klubu Książki podczas majowego spotkania omawiali powieść pt. „Sen o okapi” Mariany Leky.

Uczestnicy żywo dyskutowali o wspomnianej pozycji, uznając, że była to bajkowa, ale satysfakcjonująca lektura. Zabawna, ale również pełna emocji
książka o dojrzewaniu, przyjaźni, miłości i śmierci
zrobiła na uczestnikach wrażenie.
Kolejne spotkanie w ramach Dyskusyjnego
Klubu Ksiązki odbędzie się w środę, 29 czerwca
br. o godz. 16:00 w Bibliotece (ul. Ignacego Daszyńskiego 2). red.
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NA DOBRY KONIEC
HOROSKOP

PASJONATKA POLECA

BARAN
Baranku! Mamy dla Ciebie bardzo
dobre wiadomości. Właśnie
rozpoczyna się czas, w którym w pełni
będziesz mógł poczuć się w swoim
żywiole. Jest szansa na gorące dni i nie
mniej gorące noce. Bo jakie mogą być, jeśli
wieczór spędzisz na pełnej radości plenerowej imprezie?
A wybierać masz w czym. Coś czujemy, że Nocny
Kochanek to coś, na co czekasz. Nawet, jeśli jeszcze o tym
nie wiesz.

WAGA
Wago, Droga Wago, a kiedy Ty
ostatnio liznęłaś kultury? Przydałoby
się, nie? Wiesz przecież jak to dobrze
na Ciebie działa, jak poprawia nastrój,
podnosi pewność siebie. Daj się namówić
na małe spotkanie z kulturą w tle. Może kino?
Widziałeś ofertę Pegaza? Ile tam się dzieje… Kino
premierowe, festiwalowe, offowe… Jest w czym
wybierać.

SKORPION
BYK
Drogi Byczku, lato nadchodzi.
Koncertowo! Ciepłe powietrze
na karku, zapach letnich kwiatów,
rześkie powietrze po czerwcowej
burzy. Kochasz to. A jak do tego
dołożymy jeszcze możliwość pobujania się
do znanych i lubianych rytmów? Bosko! Dlatego
koniecznie zaaplikuj sobie odpowiednią dawkę muzyki.
Varius Manx może być dla Ciebie wspaniałym panaceum
na codzienność. Sprawdź koniecznie już w czerwcu.

Drogi Skorpionie, czy rozważyłeś już,
co będzie najważniejsze
w nadchodzących tygodniach?
Postanowienia na lato zostały
odpowiednio ugruntowane? Czy wśród
nich znalazła się odpowiednia ilość
wydarzeń kulturalnych? Jak wiesz, muzyka jest dla Ciebie
jednym z najlepszych lekarstw dla skołatanych nerwów.
Nie możesz odpuszczać! Musisz wypełnić swój kalendarz
czasem dla siebie i swoich potrzeb. Dni Miasta pomogą.

STRZELEC
BLIŹNIĘTA
Bliźniaku! W Twoim życiu czegoś
ostatnio brakuje? Mało
romantycznych uniesień? Mało
miłosnych wrażeń? A kiedy ostatnio
zapewniłeś sobie i swojej drugiej
połówce jakieś romantyczne zdarzenia?
Może warto pomyśleć o podgrzaniu atmosfery? Noc
Świętojańska! Ona już tak niebawem. A wydaje nam się
tak odpowiednia, by stworzyć romantyczną atmosferę
w związku. Ona zrobi sobie piękny wianek, on się
zachwyci. Będzie tylko lepiej.

Wyglądasz jakbyś potrzebował
odpowiedniej dawki relaksu! Szef Cię
wkurza, dzieci wchodzą na głowę,
telefony nie milkną. Potrzebujesz chwili
spokoju i zajęcia się sobą. Skorzystaj
z pomocy specjalistów – wyślij dzieciaki
na jakże zajmujące zajęcia w ramach Akcji Lato.
Wodzisławskie Centrum Kultury czy Biblioteka mają
świetną ofertę zajęć na ferie. Dzieci będą się dobrze
i twórczo bawiły, a Ty zaznasz upragnionego spokoju.
Warto!

Drogi Czytelniku,
Trzymajmy mocno wspólnie kciuki
za czerwiec. Koniecznie! Od najbliższych
tygodni tak wiele zależy. Czy będzie dość
słodko, obficie, smacznie? Oby! W końcu
to taki pyszny czas. Tak wiele dobra przy
noszą nam truskawki, maliny, borówki,
czereśnie… Niech się nam dzieje! Niech
jest ciepło, niech jest słodko i soczyście.

Pasjonatka

Przyszłość rysuje się wybornie!

W czerwcu się okaże,
co nam Bóg da w darze*
Kiedy, jak nie teraz, ładować swój orga
nizm naturalnymi witaminkami? Pasjonat
ka gorąco Wam poleca każdego dnia łako
mym okiem spojrzeć w stronę sezono
wych owoców. Bo to i humor lepszy
od razu, i zdrowie mocniejsze, i wigoru
więcej. Każdemu chętnemu dobre owoce
swoje dobro dadzą. Byleby tylko miały
szansę wygrzać się w promieniach Słońca,
nabrać słodkości, zachwycić.
Jednak póki co, skoro majowa pogoda na
dal robi nam pod górkę, poszukajmy osło
dy gdzie indziej. Co powiecie na truskaw
kowobananowe bardzo czekoladowe
brownie? I to takie, które przygotujecie
w godzinę łącznie z pieczeniem?
Jeśli masz ochotę spróbować, przygo
tuj 700800 g truskawek i jednego dużego
lub 2 małe banany. W misce wymieszaj
krótko za pomocą dużej łyżki lub rózgi ku
chennej 2,5 szklanki mąki pszennej, 3/4
szklanki cukru, 1 szklankę mleka, 3/4

szklanki oleju oraz 3 łyżki dżemu. Mieszaj
tylko do połączenia składników. Następ
nie dodaj 2 jajka, 3 duże łyżki ciemnego
kakao, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
oraz 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Znów
wymieszaj do połączenia składników. Cia
sto wylej do posmarowanej masłem i wy
sypanej np. kaszą manną formy o wymia
rach około 20 na 30 cm. W cieście umieść
sporo całych truskawek oraz pokrojone
w grube plastry banany. Wstaw ciasto
do nagrzanego do 180 stopni piekarnika
(termoobieg) i piecz 4550 minut. Wycią
gnij, pozwól przestygnąć pół godziny
i próbuj. Na ciepło z lodami będzie boskie.
Na zimno z kawą też niczego sobie.
Smacznego!
Pasjonatka
*Przysłowie polskie

KOZIOROŻEC
RAK
Raki szykują się do podróży. Poczuły
lato, poczuły zew wolności
i przygody. Już wybierają kierunek
swoich letnich eksploracji. Tak
bardzo już tego potrzebują, tak bardzo
ciągnie ich świat. A jeśli z jakichś
powodów to pragnienie letniej wolności nie może być
w pełni zrealizowane? Na koncie pustawo, szef urlopu
dać nie chce? Nic straconego. Korzystaj z każdej wolnej
chwili i eksploruj okolice. Może Baszta jeszcze
do odkrycia, może Balaton? Warto spróbować.

LEW
Drogi Lwie, na co czekasz teraz
najbardziej? Na błogi relaks w ogrodzie?
Na długie letnie wieczory? Na chwile
spokoju? Na pewno to coś, na co warto
czekać. I co warto zaplanować.
Znalezienie chwil dla siebie jest w Twoim
wypadku niezmiernie ważne. Wręcz niezbędne. Dlatego
pomaszeruj do Biblioteki, przejrzyj półkę z nowościami,
pozwól miłym paniom coś Ci doradzić, znajdź cichy kącik
i zostań w nim sam. Ty i książka. Najlepiej.

PANNA
Panno! A Tobie co? Lato idzie, zielono
dookoła, kalendarz wydarzeń pęka
w szwach, a Ty marudzisz? Na co? Co
Cię męczy? Spójrz bardziej
optymistycznie na świat. Spójrz tak,
jakbyś chciał go codziennie odkrywać
na nowo. Koniecznie idź na jakiś dobry koncert. Może
Ewa Farna? Niech jest energetycznie i pięknie. To
pomoże!
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Koziorożcu, jak tam Twoje stresy
i napięcia? Zrobiłeś z nimi porządek?
Jeśli nie, nadal może wziąć się
za siebie i skorzystać z kojących
warsztatów „Uwolnij ciało”. Jakież one
dobre na spięte mięśnie i obolały kręgosłup.
A jeśli i to za mało, trzeba Ci solidnego uderzenia sztuki.
Musisz znaleźć coś, co sprawi, że przeniesiesz się w inny
wymiar. Wodzisławskie Centrum Kultury ma dla Ciebie
ofertę.

WODNIK
Wodniku! Spojrzałeś ostatnio w lustro?
Czy to na pewno to, co chciałbyś
w nim widzieć? Nie za dużo tam
z tyłu? Nie za rozległa ta fałdka?
Nawet Twój pies wygląda po zimie jakby
za bardzo kochał wieczorne podjadanie?
Jest na to rada. Dla Was. Codzienny spacer z psem,
na któryś z psich wybiegów. Zastrzyk dobrego
samopoczucia dla obojga gwarantowany. A i forma
od razu lepsza.

RYBY
Wszystkie Ryby przebierają już nogami
w drodze do lata. Poczuły pierwszy
zapach letniego wiatru.
Zaczęły przyglądać się sobie
i swoim potrzebom. Bardzo słusznie.
Poszukiwania zastrzyku energii
najpierw poszukaj, Droga Rybko, w swojej codziennej
diecie. Pomyśl o dobrym koktajlu, najlepiej
z elementem zielonym. Może inspirację
odnajdziesz także na cotygodniowym
Ekobazarze na Rynku?
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