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CO SŁYCHAĆ

Czy tel ni ku nasz dro gi, z wiel ką ra do ścią dzie li my 
się dziś z To bą fan ta stycz ną in for ma cją. Kil ka dni 
te mu na sza ga ze ta zo sta ła na gro dzo na w ogól no -
pol skim, pre sti żo wym kon kur sie Krysz ta ły PR! Je -
ste śmy dum ni, bo to kon kurs z wie lo let nią tra dy -
cją. Je go za cne ju ry, pod da jąc na sze wy daw nic two 
oce nie, bra ło pod uwa gę przede wszyst kim pro jekt 
i roz wią za nia gra ficz ne, te ma ty kę, skład, ro ta cję 
tek stów, cią głość na prze strze ni lat oraz uży tecz -
ność dla miesz kań ców. 

Cie szy my się tym bar dziej, że to już trze ci raz, 
kie dy na sza ga ze ta zo sta je wy róż nio na wśród ga zet 
sa mo rzą do wych na are nie ogól no pol skiej. To nie 
tyl ko za szczyt, ale przede wszyst kim ogrom na mo -
ty wa cja, by śmy mo gli sta rać się dla Was jesz cze 
bar dziej. Ma my na dzie ję, że dla Was chwi le z na -
szą gazetą za wsze są przy jem ne i da ją Wam chwi lę 
wy tchnie nia i ra do ści. 

Tym cza sem w Wa sze rę ce od da je my już pią ty 
nu mer te go ro ku wy daw ni cze go. Kró lu ją w nim 
oczy wi ście Dni Wo dzi sła wia Ślą skie go. W tym ro -
ku mia sto świę to wać bę dzie po raz 51. Tro chę 
na to świę to wa nie mu sie li śmy wszy scy po cze kać. 
By ło war to! Tyl ko spójrz cie na te go rocz ny pro gram 
dni mia sta. 

Ba wić bę dzie my się przez ca łe trzy dni. Za cznie -
my barw nie i ko lo ro wo w piąt ko we po po łu dnie 
na wo dzi sław skiej sta rów ce. Spo tka my się z dzie -
siąt ka mi ar ty stów, zo ba czy my i po słu cha my wie lu 
cie ka wych ar ty stycz nych zda rzeń. Atrak cji w ser cu 
mia sta nie za brak nie tak że w so bo tę i w nie dzie lę. 
Każ de go dnia na ryn ku znaj dziesz przy jem ną roz -
ryw kę. Nie brak nie tak że wiel kich gwiazd! Ewa 
Far na, Va rius Manx, Noc ny Ko cha nek… Róż no -
rod nie! Bę dzie się spo ro dzia ło. Wiel kich kon cer -
tów szu kaj cie na Sta dio nie Miej skim, a wszyst kich 
szcze gó łów 51. Dni Wo dzi sła wia Ślą skie go, wy -
wia dów z gwiaz da mi, in for ma cji szu kaj cie m.in. 
na na stęp nych stro nach na szej ga ze ty. 

Wspa nia łe go czerw ca! 
Ania i Klau dia

DZIEŃ DOBRY!
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Pod nieb ne ob ra zy Mar ci na Gi by na gra dza ne by ły m.in. w: So ny World 
Pho to gra phy Awards 2022, MonoVisions Pho to gra phy Awards 2021, 
Chro ma tic Pho to gra phy Awards 2021, Px3 Prix de la Pho to gra phie. I to 
wła śnie Mar cin Gi ba był ma jo wym co ol tu ral nym go ściem WCK. 

Wła śnie te wspo mnia ne wy żej pod nieb ne fo to gra fie mo gli zo ba czyć ci, 
któ rzy ma jo wy, po nie dział ko wy wie czór spę dzi li w WCK. Dy rek tor ar ty -

stycz ny Ryb nic kie go Fe sti wa lu Fo to gra fii opo wia dał o tym, jak po wsta ją 
zdję cia dro no we, jak na le ży się do nich przy go to wać i jak wy glą da ich ob rób -
ka. Ale nie tyl ko. Z roz rzew nie niem wra cał do po cząt ków swo jej fo to gra -
ficz nej pa sji i pierw szych projektów. Zdradził tak że, nad czym pra co wał 
w ostat nim cza sie. O fo to gra fii wy so kich lo tów roz ma wia ła z na szym go -
ściem Mag da le na Szy mań ska. red.

Po kil ku la tach grun tow nej mo der ni za cji pa łac Die trich ste inów w lip cu otwo rzy swo je 
po dwo je dla miesz kań ców. W związ ku z tym Mu zeum w Wo dzi sła wiu Śląskim po -
szu ku je pra cow ni ków, któ rzy nie bo ją się wy zwań, ma ją gło wę peł ną po my słów i lu -
bią kon takt z ludź mi. 

Pa łac Die trich ste inów w no wej od sło nie bę dzie sie dzi bą nie tyl ko Mu zeum, ale tak -
że miej scem spo tkań, wy da rzeń i warsz ta tów re ali zo wa nych dla miesz kań ców. 
W obiek cie będą sa la kon cer to wa, kon fe ren cyj na, sa le wy staw cza so wych oraz sa la au -
dio wi zu al na. Po nad to w bu dyn ku znaj dzie się Cen trum Na uki i Tech ni ki SOWA, 
czyli Stre fa Od kry wa nia, Wy obraź ni i Ak tyw no ści. 

Pa ła co we prze strze nie i ofer ta zo sta ną tak skon stru owa ne, by każ dy zna lazł tam coś 
dla sie bie. Dla te go Mu zeum w Wo dzi sła wiu Ślą skim po szu ku je osób, któ re bę dą ak -
tyw nie ani mo wać ży cie pa ła cu. Po trzeb ne są zdol no ści or ga ni za cyj ne i gło wa peł na po -
my słów. 

 
Co bę dzie na le żeć do obo wiąz ków pra cow ni ka? 
• ob słu ga od wie dza ją cych, 
• dba nie o pra wi dło wy obieg do ku men tów, 
• ob słu ga ko re spon den cji przy cho dzą cej i wy cho dzą cej oraz po łą czeń te le fo nicz nych, 
• tro ska o czy stość po miesz czeń ogól no do stęp nych, 
• współ pra ca w or ga ni za cji wy da rzeń re ali zo wa nych w pa ła cu, 
• ob słu ga sys te mu re zer wa cji, 
• po moc przy two rze niu eks po zy cji, 
• tro ska o do bry stan eks po na tów i przy go to wa nie ich na eks po zy cję, 
• za pew nie nie kom for tu na sa lach wy sta wo wych. 

 
Być mo że kan dy dat za sko czy umie jęt no ścią pra cy w śro do wi sku in ter ne to wym oraz 

na por ta lach spo łecz no ścio wych, na uko wy mi pa sja mi lub zdol no ścia mi ar ty stycz ny -
mi. A mo że bę dzie chęt ny do pro wa dze nia warsz ta tów i za jęć tematycznych dla róż -
nych grup wie ko wych? Pra cow ni cy Mu zeum są otwar ci na Wa sze pa sje. 

 
Jak bę dzie wy glą da ła pra ca w pa ła cu? 

Po trzeb ne są oso by dys po zy cyj ne i go to we do pra cy tak że po po łu dnia mi oraz 
w week en dy. Mi le wi dzia na bie głość w ob słu dze pod sta wo wych urzą dzeń biu ro wych, 
kom pu te ra. 

 
Mu zeum ofe ru je: 
• sta bil ną pra cę na pod sta wie umo wy o pra cę, 
• ela stycz ne go dzi ny pra cy zgod nie z usta lo nym gra fi kiem pra cy, 
• dzia ła nia w kre atyw nym ze spo le przy in te re su ją cych pro jek tach, 
• moż li wość bu do wa nia od pod staw no we go miej sca na kul tu ral nej ma pie re gio nu. red. 

 
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.

Co ol tu ral ny gość w WCK
n In tu icja, cier pli wość, umie jęt ność do strze ga nia – to ce chy, dzię ki któ rym zo stał lau re atem  
wie lu pre sti żo wych kon kur sów fo to gra ficz nych. 

A
gniesz ka K

o ziel ska

Pa łac po szu ku je pra cow ni ków

U
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Wo dzi sław skie Cen trum Kul tu ry ser decz nie za pra sza 
na kon cer ty z oka zji 30-le cia Ze spo łu Ta necz ne go Mi raż. 
Wy da rze nie zo sta ło za pla no wa ne na 18 czerw ca, na 
godz. 15:00 i 18:00. 

Ze spół ta necz ny Mi raż dzia ła w Wo dzi sław skim Cen -
trum Kul tu ry od 30 lat. Ma na swo im kon cie nie zli czo ne 
na gro dy z za wo dów o ran dze ogól no pol skiej, eu ro pej skiej 
i świa to wej. Naj now szy mi suk ce sa mi ze spo łu jest zdo by cie 
zło te go i srebr ne go me da lu na Mi strzo stwach Świa ta w ka -
te go rii jazz du et oraz ba let so lo. 

Pod czas kon cer tu ze spół za pre zen tu je wszyst kie cho re -
ogra fie, nad któ ry mi w tym ro ku pra co wał pod czas tre nin -
gów. Ukła dy przy go to wa li trenerzy ze spo łu, Len ka Krčovà, 
Do mi ni ka Pław na, Iza be la Bar ska -Kacz mar czyk oraz 
Evge niya Ma ke eva -Wy pu ta. Pod ką tem akro ba tycz nym 
i gim na stycz nym tan ce rzy przy go to wał Mar cin Kost. Zo -
bacz my rów nież au tor skie cho re ogra fie, któ re przy go to wa ły 
tan cer ki z gru py se nio rek. 

– Kie dy 30 lat temu wraz ze śp. Ry szar dem Ko złow skim 
za kła da łam ze spół Mi raż, ma rzy łam o tym, aby ze spół 
przy jął się w Wo dzi sła wiu Śla skim i stwo rzył wy jąt ko wy 
ruch ta necz ny, w któ rym dzie ci i mło dzież mo gły by roz wi -
jać swo je ta necz ne umie jęt no ści w sty lach jazz, show, ta niec 
współ cze sny. Dzię ki cięż kiej pra cy uda ło się ten suk ces osią -
gnąć. Po la tach przy szły na gro dy, ty tu ły... To dla mnie wiel -

ki po wód do du my i cie szę się na zbli ża ją cy się kon cert ju -
bi le uszo wy. Po ka że my wi dzom młodych, zdol nych lu dzi, 
któ rzy ko cha ją ta niec i ma ją wiel ką pa sję – mó wi Len ka 
Krčová, in struk tor ka i cho re ograf ka Mi ra żu, za ło ży ciel ka 
ze spo łu. 

Obec nie w Mi ra żu tań czy po nad set ka dzie ci i mło -
dzie ży. Prócz za jęć ta necz nych, pod czas któ rych ćwi czą 
swo je cho re ogra fie, ma ją do dat ko we tre nin gi z tań ca kla -
sycz ne go oraz akro ba ty ki. Mi raż jest mar ką sa mą w so -
bie, a o ist nie niu ze spo łu nie trze ba ni ko mu mó wić. Ze -
spół jest zna ny nie tyl ko w mie ście, ale w ca łej Pol sce  
i za granicą. 

– Ser decz nie za pra szam na kon cert Mi ra żu 18 czerw ca 
do Wo dzi sław skie go Cen trum Kul tu ry. Gwa ran tu ję, że bę -
dzie to po kaz ta necz ny na naj wyż szym po zio mie. Ze spo ło -
wi już dziś ży czę kolejnych lat owoc nej pra cy i na stęp nych 
wspa nia łych ju bi le uszy, któ re są po wo dem do du my ca łej 
wo dzi sław skiej spo łecz no ści – mó wi Ka ta rzy na Ro kow ska -
-Szy ro ki, dy rek tor 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.

Wo dzi sław skie Cen trum Kul tu ry otrzy -
ma ło do fi nan so wa nie z pro gra mu rzą do -
we go Edu ka cja kul tu ral na Mi ni ster stwa 
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go 
na re ali za cję pro jek tu Zrób my so bie fe sti -
wal „Zo stań ido lem”. 

W ra mach te go rocz ne go na bo ru wpły -
nę ło 1244 wnio sków, z cze go tyl ko 168 
uzy ska ło do fi nan so wa nie. Zrób my so bie 
fe sti wal „Zo stań ido lem” to pro jekt ak ty -
wi zu ją cy miesz kań ców dziel nic Wo dzi sła -
wia Ślą skie go. Opra co wa ny cykl in ter dy -
scy pli nar nych warsz ta tów ma na ce lu in -
te gra cję miesz kań ców i przy go to wa nie ich 
do or ga ni za cji dziel ni co wych eli mi na cji fe -
sti wa lu wo kal ne go „Zo stań ido lem”. 
Do udzia łu w warsz ta tach zo sta ną za pro -
szo ne dzie ci, mło dzież, do ro śli i se nio rzy, 
któ rzy bę dą mo gli roz wi nąć swo je umie -
jęt no ści wo kal ne, ale rów nież te do ty czą ce 
wy stą pień pu blicz nych, pla no wa nia i re ali -
za cji dzia łań pro mo cyj nych oraz two rze -
nia ele men tów sce no gra fii. Ich re ali za cja 
od by wać się bę dzie w wo dzi sław skich 
szko łach, któ re bę dą też miej scem eli mi -
na cji fe sti wa lu „Zo stań ido lem”. Wy ło nie -

ni lau re aci we zmą póź niej udział w fi na ło -
wym kon kur sie wo kal nym, któ ry wzo rem 
lat po przed nich, od bę dzie się w Wo dzi -
sław skim Cen trum Kul tu ry. Pro jekt sta -
wia na od dol ność i współ pra cę mię dzy po -
ko le nio wą, mo ty wu jąc do za cie śnie nia 
współ pra cy dziel ni co wych in sty tu cji, or ga -
ni za cji i li de rów na po trze by or ga ni za cji 
kon kur su i pro mo cji lo kal nych ta len tów. 
Miesz kań cy sa mi za de cy du ją o osta tecz -
nym kształ cie i prze bie gu fe sti wa lo wych 
eli mi na cji, a WCK bę dzie peł ni ło w nich 
ro lę po moc ni czą i ko or dy nu ją cą. 

Re ali za cja pro jek tu za pla no wa na jest 
w okre sie od wrze śnia do grud nia br. i re -
ali zo wa na bę dzie w sze ściu po łą czo nych 
dziel ni cach mia sta. Pro gram mi ni ste rial -
ny wspie ra pro jek ty, w któ re wpi su ją się 
dzia ła nia edu ka cyj no -ani ma cyj ne, sty -
mu lu ją ce kre atyw ność i ak ty wi zu ją ce 
twór czo uczest ni ków re pre zen tu ją cych 
wszyst kie gru py wie ko we i spo łecz ne. Je -
go ce lem jest rów nież wzmoc nie nie lo -
kal nej współ pra cy, któ rej efek tem bę dzie 
two rze nie spój nej ofer ty edu ka cyj nej 
i kul tu ral nej. red.

I ty bę dziesz mógł zo stać ido lem30 lat Mi ra żu! 
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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!

Ze spo ły przy je cha ły do Wo dzi sła wia z Ryb ni ka, Jastrzębia-Zdroju, Knu -
ro wa, Oświę ci mia, Czer wion ki -Lesz czyn, Tychów, Żyw ca, Biel ska -Bia -
łej, Trze bi ni, Mar klo wic, Krzy ża no wic, Jaworzna, Gli wic i Żor. Sil ną re -
pre zen ta cję po ka za li rów nież tan ce rze z wo dzi sław skich ze spo łów. 

Ga la Ta necz na MIX to wy da rze nie, któ re od po nad 20 lat wpi sa ne 
jest w ka len darz im prez Wo dzi sław skie go Cen trum Kul tu ry. Co ro ku 
przy cią ga dzie siąt ki ze spo łów ta necz nych, co ra zem da je wy ni ki od 1000 
do 1500 uczest ni ków. Tan ce rze mie rzą się w kon ku ren cjach show dan -
ce, stre et dan ce, ta niec to wa rzy ski i open 30+. W tym ro ku po raz pierw -
szy utwo rzo no no wą ka te go rie ta necz ną dla ma żo re tek i che er le ade rek. 
Uczest ni cy tań czą w ka te go riach wie ko wych 7-11 lat, 12-15 lat oraz  
16+. Pod czas te go rocz nej Ga li po ka zy oce nia li sę dzio wie w skła dzie: Ka -
ta rzy na Grze go rzek, Elż bie ta Bar wic ka -Pi che ta oraz Da riusz Ku rze ja. 
Po my sło daw cą i ko or dy na to rem wy da rze nia jest od sa me go po cząt ku 
Elż bie ta La soc ka z Klu bu Tań ca To wa rzy skie go SPIN. red. 

 
Wyniki XX WODZISŁAWSKIEJ GALI TANECZNEJ 
„MIX 2022” oraz więcej zdjęć z wydarzenia znajdziesz 
na stronie www.wck.wodzislaw.pl.

W nie dzie lę 22 ma ja zna ny i lu bia ny ze spół ta -
necz ny Mi raż z Wo dzi sław skie go Cen trum Kul -
tu ry zdo był dwa zło te, je den srebr ny i dwa brą zo -
we me da le pod czas Ogól no pol skie go Fe sti wa lu 
Tań ca Dzie ci i Mło dzie ży „Dzie ci, dzie ciom – bez 
ba rier” w Żo rach. 

W za wo dach Mi raż za pre zen to wał pięć cho re -
ogra fii: miniformację jazz gru py dzie ci hob by, for -
ma cję jazz ju nio rów, miniformację jazz gru py se -
nio rów oraz dwa du ety, rów nież w sty lu jazz, 
w wy ko na niu Ofe lii So bik i Wik to rii So ba li oraz 
Nad ii Gil ner i Wik to rii Bog da no wicz. 

For ma cja w kat. 12-15 lat w ka te go rii art dan -
ce zdo by ła 1. miej sce za cho re ogra fię Iza be li Bar -
skiej -Kacz mar czyk. Ko lej ne 1. miej sce za ję ła mi -
niformacja po wy żej 15 lat w ka te go rii art dan ce 
z cho re ogra fią Ka re la Jin dy w skła dzie: Zu zan -
na Wój to wicz, An to ni na No wak, Mar ty na Brzo -

za, Ju lia Wol ny, Mar ta Moł drzyk, Mar ta Wi teb -
ska, Emi lia Krzysz ta ła. 2. miej sce za jął du et Wik -
to rii Bog da no wicz i Nad ii Gil ner za cho re ogra -
fię Iza be li Bar skiej -Kacz mar czyk, a duet Ofe lii 
So bik i Wik to rii So ba li w tej sa mej ka te go rii wy -
tań czył 3. miej sce (cho re ogra fia I. Bar ska -Kacz -
mar czyk). 3. miej sce za ję ła rów nież gru pa dzie ci 
w ka te go rii art dan ce do 11 lat za cho re ogra fię 
Do mi ni ki Pław nej w skła dzie: Sa ra Hau der, 
Aga ta Le szek -Ma dej ska, Emi lia Pa pliń ska, Ka -
tarzyna Za wa da, Mag da Wo ry na, Ada Krzem -
pek, Ma ja Ga ca. 

– Ser decz nie gra tu lu ję ze spo ło wi Mi raż wspa -
nia łych osią gnięć. Nie zmien nie trzy mam kciu ki 
za wszyst kie ta necz ne wy zwa nia gru py i wie rzę, że 
jesz cze w tym ro ku bę dzie my mo gli po chwa lić się 
me da lo wy mi star ta mi w za wo dach – mó wi Ka ta -
rzy na Ro kow ska -Szy ro ki, dy rek tor WCK. red.

W nie dzie lę 22 ma ja, za raz po so bot niej Gali Ta necz nej MIX 
w Wo dzi sła wiu Ślą skim, for ma cja dziew czę ca Ve nus z Klu bu Tań -
ca To wa rzy skie go SPIN dzia ła ją ce go w Wo dzi sław skim Cen trum 
Kul tu ry za pre zen to wa ła się na Fe sti wa lu Ta necz nym „Dzie ci Dzie -
ciom Bez Ba rier” w Żo rach. Za swo ją pre zen ta cję otrzymała 3. miej -
sce. Ra zem z nią za pre zen to wa ła się for ma cja Car men. De biu to wa ła 
na sce nie w no wym skła dzie i no wym ukła dzie ta necz nym. Za pre -
zen ta cję zdobyła wy róż nie nie I stop nia. 

Klub Tań ca To wa rzy skie go SPIN dzia ła przy WCK od nie speł -
na 40 lat. For ma cja spe cja li zu je się za rów no w tań cach la ty no ame ry -
kań skich, jak i  stan dar do wych. Bie rze udział w prze glą dach i fe sti -
wa lach tań ca, mi strzo stwach Pol ski, Eu ro py i świa ta. 

In struk to ra mi klu bu są Elż bie ta La soc ka, Se ba stian La soc ki oraz 
Ju lia Gaw lik. For ma cja jest co rocz nym po my sło daw cą i ko or dy na -
to rem Wo dzi sław skiej Ga li Ta necz nej MIX w Wo dzi sław skim 
Cen trum Kul tu ry, na któ rą rok rocz nie przy jeż dża oko ło 1000 tan -
ce rzy z ca łej Pol ski. Klub pro wa dzi za ję cia w kil ku gru pach wie ko -
wych: Spin, Ve nus -Dan cing Spin, Car men, Car men ki, Back to dan -
ce, Sza fir, La tin Dan ce i miniformacje Sha dow Dan ce. Każ da z grup 
roż ni się ze wzglę du na wiek tan ce rzy i sto pień za awan so wa nia. KTT 
przyj mu je dzie ci w wie ku od siedmiu lat, po przez mło dzież, aż 
po oso by do ro słe, po cząt ku ją cych oraz za awan so wa nych w tań cu. 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. 

Mi raż na gro dzo ny na Fe sti wa lu Tań ca w Żo rach 

SPIN nagrodzonyJak za wsze bar dzo wi do wi sko wa Ga la MIX

zdjęcia: Agniesz ka Trze ciok
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FOLKLOR

n Dla wie lu dzie ci to wła śnie w Vla di sla vii za czy na się wiel ki świat. Nic dziw ne go. Ze spół już od 40 lat tań czy, śpie wa, edu ku je, za chwy ca. Czę sto 
tak że po za gra ni ca mi kra ju, po ka zu jąc uni ka to wość na szej kul tu ry sze ro kiej pu blicz no ści.  

Wo dzi sław skie Cen trum Kul -
tu ry za pro si ło w ostat nią so bo tę 
ma ja na wy jąt ko we wy da rze nie 
ar ty stycz ne, ja kim by ło kon cert 
z oka zji ju bi le uszu 40-le cia dzia -
łal no ści Ze spo łu Pie śni i Tań ca 
„Vla di sla via” pt. „Tu za czy na się 
wiel ki świat”. ZPiT „Vla di sla -
via” dzia ła w Ama tor skim Ru -
chu Ar ty stycz nym w Wo dzi -
sław skim Cen trum Kul tu ry. Ze -
spół spe cja li zu je się w tań cu lu -
do wym z róż nych te re nów Pol -
ski i Świa ta. Wie lo krot nie re pre -
zen to wał Pol skę na wie lu mię -
dzy na ro do wych fe sti wa lach m.in. 
w Niem czech, Fran cji, we Wło -
szech, Czar no gó rze, na Wę -
grzech, Ser bii, Buł ga rii czy Por -
tu ga lii. W ze spo le dzia ła kil ka 
grup ta necz nych i ka pe la.  

 – 40 lat to szmat cza su. Przez 
pra wie pół wie ku przez ze spół 
prze wi nę ło się nie jed no po ko le -
nie. To lu dzie od lat two rzą hi sto -
rię ze spo łu, w którym za czy nał się 
ich wiel ki świat. To wła śnie tu 
sta wia li swo je pierw sze ar ty stycz -
ne kro ki – mó wi Do mi ni ka Brzo -
za -Pi prek, kie row nik ze spo łu. 

Na prze strze ni lat ze spół za -
pre zen to wał się set kom ty się cy 
wi dzów. Każ dy kon cert jest nie -
za po mnia nym wy da rze niem, 
któ ry łą czy w so bie mi łość 
do tań ca, mu zy ki, śpie wu, tra dy -
cji i kul tu ry. Barw ne stro je, 
ogrom wie dzy o róż nych re gio -
nach Pol ski, folk lor kra jo wy oraz 
za gra nicz ny, lu do we pie śni, nie -
rzad ko rów nież hu mor, to 
wszyst ko to wa rzy szy wi do wi -
skom, któ re war to zo ba czyć. 

Wspa nia ły ju bi le uszo wy 
kon cert był ar ty stycz ną fu zją 
mu zy ki, tań ca i fil mu. Wi dzo -
wie zo ba czy li to, cze go ni gdy nie 
wi dać pod czas wy stę pów na sce -

nie. Zaj rze li śmy do ze spo ło we -
go ser ca, zo ba czy li śmy se kre ty 
po wsta wa nia stro jów, re kwi zy -
tów i nie tyl ko.  

Le gen dą Vla di sla vii zde cy -
do wa nie jest Wan da Bu kow ska. 
To wła śnie ona 40 lat te mu za -
ło ży ła w Wo dzi sła wiu Ślą skim 
ze spół lu do wy, któ ry dał po czą -
tek dla ama tor skie go ru chu ar ty -
stycz ne go w na szym mie ście. 
Vla di sla via to nie tyl ko gru pa ta -
necz na, ale, jak pod kre śla ją czę -
sto in struk to rzy i tan ce rze, du ża 
ro dzi na. Ze spół dał po czą tek 
wie lu przy jaź niom i mi ło ściom. 
Każ dy z tan ce rzy zo sta wił w nim 
cząst kę sie bie, ma z nim wie le 
wspo mnień i zwią za nych z wjaz -
da mi na fe sti wa le przy gód. Vla -
di sla via da ła kil ka set kon cer tów 
i wy chowa ła w mi ło ści do kul tu -
ry kil ka po ko leń. Jest chlu bą 
Wo dzi sła wia Ślą skie go i je go 
wi zy tów ką. Dziś dzie ło Wandy 
Bu kow skiej z wiel kim po wo dze -
niem kon ty nu uje Do mi ni ka 
Brzo za -Pi prek, mło da i cha ry -
zma tycz na in struk tor ka i cho re -
ograf ka, któ ra z Vla di sla vią 
zwią za na jest od dziec ka. 

40 lat pra cy ar ty stycz nej to 
po wód do wiel kiej du my, uzna -
nia i sza cun ku. Każ de go ro ku 
Vla di sla via przy cią ga na swo je 
za ję cia po nad 100 uczest ni ków, 
któ rych uczy mi ło ści do folk lo ru 
i po sza no wa nia war to ści pa trio -
tycz nych. Ze spół jest dziś pro -
wa dzo ny przez Do mi ni kę Brzo -
zę -Pi prek. Ka pe lą kie ru je Ka ta -
rzy na Noch ciń ska. In struk to ra -
mi po moc ni czy mi są rów nież 
Na ta lia Mi ko ła sek i We ro ni ka 
Sku rak, a Alek san dra Krót ki 
i Bar ba ra Gal was akom pa niu ją 
pod czas za jęć. Aran że przy go to -
wu je Kor ne lia Rduch. asp

Kon cer to we uro dzi ny Vla di sla vii 

zdjęcia: N
a ta lia Styr nol, A
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TANIEC

W ma ju swo ją pre mie rę miał cie ka wy i jak za wsze wi do wi sko wy 
spek takl jed nej z grup Te atru Tań ca Me men to. Na sce nie Wo dzi -
sław skie go Cen trum Kul tu ry mło de i uta len to wa ne tan cer ki za pre -
zen to wa ły „Mu ro wa ny kwiat”. 

Spek takl za chwy cił ze bra ną pu blicz ność. Ta necz na opo wieść Te -
atru Tań ca Me men to by ła barw ną hi sto rią o współ cze snym czło wie -
ku, któ re go rze czy wi stość pró bu je ubrać w nie wy god ne ra my. Stwo -
rzo ny ob raz zmu sił wi dza do re flek sji, za chwy cił for mą, świa tłem 
i prze ka zem. Już nie mo że my do cze kać się ko lej nych pre mier. asp

Po dłuż szej prze rwie sce ną Wo dzi sław skie go Cen trum Kul tu ry za -
wład nę ły przed szko la ki. W śro dę i czwar tek, 25 i 26 ma ja, to naj -
młod si za pre zen to wa li swo je ar ty stycz ne ta len ty. Dwa dni ar ty stycz -
nych zma gań wo dzi sław skich przed szko la ków ob fi to wa ły w in spi ru -
ją ce in sce ni za cje te atral ne, mu zycz ne oraz ta necz ne. Zna my zwy cięz -
ców te go wy jąt ko wo wy da rze nia. Swo imi wy stę pa mi ma li ar ty ści po -
ka za li, że nie bra ku je im ta len tu i fan ta zji. Gra tu lu je my wy stę pów! red. 

Spek takl „Cel -pal”, któ re go pre mie rę Wam 
re la cjo no wa li śmy, opo wia da o mło dych ko -
bie tach, któ re pod na po rem pre sji spo łecz -
nej, pró bu ją od na leźć wła sną ży cio wą dro gę. 
Po szu ki wa nie ide al ne go za wo du, wy bór kie -
run ku stu diów, de cy zja o ma cie rzyń stwie 
i mał żeń stwie, wy bór war to ści, kształ to wa -
nie się świa to po glą du to kwe stie, któ re dla 
mło dych osób u pro gu do ro sło ści by wa ją 
bar dzo trud ne i stre su ją ce. Spek takl opo wia -
da o ma rze niach, am bi cjach, lę ku i stra chu 
oraz mło dzień czej de ter mi na cji i si le w dą -
że niu do ce lu. 

Udział gru py w Biel skich Spotkaniach 
Te atral nych nie był przy pad ko wy. Te atr Szy -
dło był już lau re atem kon kur su i ma na kon -
cie I miej sce za spek takl „Ży cie na siedem 
barw”. „Cel pal” zdo był I miej sce jed no gło -
śnym wer dyk tem ju ry, re pre zen tu ją cym Te -
atr Pol ski i Te atr Ba nia lu ka z Biel ska -Bia łej. 

– Je stem bar dzo szczę śli wa, wzru szo -
na i jed no cze śnie dum na z mo ich dziew -
czyn. Da ły z sie bie 100 procent i za gra ły fan -
ta stycz nie. Dla wie lu z nich był to de biut fe -
sti wa lo wy, tym bar dziej się cie szę, że tak do -

brze za czę ły. Nie ukry wam, że spek takl jest 
bar dzo bli ski mo je mu ser cu i je stem z nie go 
bar dzo za do wo lo na – mó wi Do ro ta Kraw -
czyk, in struk tor ze spo łu, re ży ser spek ta klu. 

W spek ta klu za gra ły: Ju lia Ber ger, Lau -
ra Ber ger, Ka ro li na Gla eser, An to ni -
na Swo bo da, Do mi ni ka Zych ma, Jo an -
na Ma kuch, Vik to ria To man, Han na Ko -
niecz ny, Ma ria Ja rzą bek, Li lia na Kacz mar -
czyk, Ame lia Ko piec oraz Alek san dra Pa -
jąk. Ko stiu my uszy ły Ja dwi ga Pław na, Ur -
szu la Ge tler oraz Han na Se ku ła. Sce no gra -
fię wy ko na li Alek san der Wil kus, An drzej 
Grze sik, Da riusz Włosz czyk. Za dźwięk 
od po wie dzial ny jest Se ba stian Za łę ski, 
a za świa tło Ra do sław Bu jok. Spek takl wy -
re ży se ro wa ła Do ro ta Kraw czyk. 

 
Szy deł ko tak że pierw sze! 
Naj now szy spek takl Te atru Szy deł ko „Pa -
sku da” swo ją pre mie rę miał 6 mar ca br. 
Przed sta wie nie za skar bi ło so bie serca wi -
dzów dzię ki lek kiej i dow cip nej for mie oraz 
za baw nym alu zjom do ży cia co dzien ne go. 
Spek takl zo ba czy ło już przeszło 1000 wi -

dzów. Przy szedł czas, by „Pa sku dę” po ka zać 
na fe sti wa lu i zmie rzyć się z in nym te atra mi. 

– Bar dzo cie szy my się z wy gra nej zwłasz -
cza, ze dla czę ści dzie ci z Szy deł ka był to pierw -
szy w ży ciu udział w fe sti wa lu te atral nym. Je -
ste śmy wzru sze ni, że na sza pra ca zo sta ła do ce -
nio na przez pro fe sjo na le ju ry – mó wi Do ro ta 
Kraw czyk, in struk tor Te atru Szy deł ko. 

Spek takl wy re ży se ro wa ła Do ro ta Kraw -
czyk. W ro lach głów nych wy stę pu ją: Ty mo -
te usz So ko łow ski, Ja kub Rysz ka, Jan Ku bi -
ca, Ma te usz Kraw czyk, Ka mil Ste fa niak, 
An to ni na Ku bi ca, Ju lia Dy lich, Ju lia Ty bo -
row ska, Ju lia Pa jąk, Han na Pi sa rek, Han -
na Pil śniak, We ro ni ka Mi tren ga, Ka ja 
Schmidt, Ma ja We so łow ska, Ni ko la Gaw -
las, Le na Wę glarz, Nad ia Mar czak, Na ta lia 
Wol ska, Wa nes sa Kra jew ska, Oli wia Piąt -
kow ska, Alek san dra To bi czyk. Ko stiu my 
do spek ta klu uszy ły Ja dwi ga Pław na, Ur szu -
la Ge tler oraz Han na Se ku ła. Za świa tło od -
po wie dzial ny jest Ra do sław Bu jok, 
a za udźwię ko wie nie Se ba stian Za łę ski. Sce -
no gra fię wy ko na li Alek san der Wil kus, An -
drzej Grze sik i Da riusz Włosz czyk. red.

Szy dło i Szy deł ko po pro stu naj lep sze
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 
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Festiwal Kultury Przedszkolnej. Pięknie i słodko!

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 

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.
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51. DNI MIASTA

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 Far na: Cza sa mi jest to rze czy wi ście bar dzo wy ma ga ją ce, bo 
pro wa dzi się tę dzia łal ność w dwóch kra jach, na dwóch róż nych ryn -
kach mu zycz nych, a wciąż w tym sa mym cza sie i jest to ca ły czas jed -
na i ta sa ma oso ba (cho ciaż mó wi się, że ile znasz ję zy ków, ty le ra zy 
je steś czło wie kiem), w obu ję zy kach trze ba więc pa mię tać re per tu ar 
czy pro wa dzić so cial me dia lub in ną dzia łal ność pro mo cyj ną. By wa 
to trud ne i pra co chłon ne, ja jed nak je stem prze ogrom nie wdzięcz -
na za to, że mo gę być na tych dwóch ryn kach ak tyw na, jest to dla 
mnie me ga zasz czyt i bar dzo mnie to cie szy. 
 
Gdybyś miała wskazać największe różnice w robieniu kariery 
muzycznej w Polsce i Czechach, to wskazałabyś na… 
My ślę, że to się zmie nia na prze strze ni lat. Gdy bym jed nak mia ła po -
sta wić na jed ną za sad ni cza róż ni cę, to chy ba po wie dzia ła bym, że 
w Pol sce trud niej jest się utrzy mać „na fa li”, a w Cze chach z ko lei 
trud niej jest się prze bić. W Pol sce np. jest du żo wię cej pio sen ka rek, 
a w Cze chach du żo wię cej ze spo łów i pio sen ka rzy, ale te po dzia ły 
na hi ty ra dio we czy stre amin go we, czy to, że sce na hip -ho po wa prze -
ży wa te raz swój hy pe, to są ta kie ce chy łą czą ce te ryn ki. Cho ciaż też 
pew nie w ra mach te go uda ło by się zna leźć ja kieś róż ni ce. 
 
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. 
Po cząt ko wo za sta na wia łam się nad tym, czy nie po win nam roz dzie -
lić so cial me diów, ra dzi łam się na wet spe cja li stów w tym za kre sie, 
ale do szli śmy do wnio sku, że ta ka je stem, moi fa ni są już do te go 
przy zwy cza je ni, dzie lę swo ją uwa gę po mię dzy te dwa kra je. Nie któ -

rych fa nów na wet in te re su je, co się dzie je w tym dru gim kra ju, sta -
ram się więc pi sać po sty w dwóch ję zy kach, z wy jąt kiem po stów, 
któ re do ty czą kon kret ne go wy da rze nia, np. pro gra mu czy im pre zy 
mu zycz nej w jed nym kra ju, co fa nom w dru gim kra ju nic by nie mó -
wi ło, bo np. nie zna ją te go pro gra mu czy fe sti wa lu... Ale w ta kich 

ogól nych li fe sty lo wych czy re per tu aro wych, czy in nych mu zycz nych 
te ma tach sta ram się two rzyć po sty dwu ję zycz ne, co, przy znam, jest 
dla mnie nie kie dy dość trud ne, a dla fa na mo że i być cha otycz ne… 
Ale ta ka już je stem – dwu ję zycz na i je śli cho dzi o so cial me dia, stro -
nę in ter ne to wą czy na wet ka nał na YouTube, po sta no wi łam te go 
nie roz dzie lać. 
 
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, słusz nie za uwa ży łaś, to bez po śred nie na wią za nie do no wej pły -
ty. Uma mi to pią ty smak, a dla mnie tym pią tym sma kiem ży cia sta ło 
się ma cie rzyń stwo. Uma mi to tak że gra słów. Uma mi/U ma my 
– miej sce, gdzie czu je my się do brze, bez piecz nie. Na pły cie znaj dzie -
my pier wia stek ma cie rzyń ski, jest list dla sy na, ale przede wszyst kim 
po wie dzia ła bym, że jest to pły ta ko bie ca – o ta kiej świa do mej dziew -
czy nie, ko bie cie. Za chę cam do po słu cha nia. 
 
Wielu wodzisławian bardzo się cieszy, że to właśnie Ty jesteś 
gwiazdą tegorocznych Dni Miasta. Jaki komunikat będziesz 
chciała przekazać uczestnikom koncertu w Wodzisławiu 
Śląskim? 
Bar dzo dzię ku ję i rów nież bar dzo się cie szę na to spo tka nie w Wo -
dzi sła wiu. Uwiel biam grać na Ślą sku, bar dzo tę sk ni łam do pol skich 
fa nów. Nie mo gę się do cze kać za pre zen to wa nia no wych utwo rów 
z pły ty „UMAMI”, jak rów nież star szych, wszyst kim do brze zna -
nych kon cer to wych hi tów. Cze kam na to spo tka nie, aby móc po ba -
wić się z wo dzi sław ską pu blicz no ścią, a je śli się spodo ba mo że za pro -
sić ją tak że na na szą je sien na tra sę klu bo wą, w tro chę in nej mu zycz -
nej od sło nie, naj bli żej chy ba do Ka to wic, już 16 paź dzier ni ka. 
 
Ewo, bar dzo dzię ku ję za tę roz mo wę. 
 

Roz ma wia ła: Klau dia Bart ko wiak

Ewa Far na gwiaz dą te go rocz nych Dni Mia sta
n So bo ta, w cza sie któ rej bę dzie my świę to wać te go rocz ne, 51. Dni Mia sta, z ca łą pew no ścią bę dzie na le ża ła do niej. Z Ewą Far ną, pol sko cze ską pio sen 
kar ką, au tor ką tek stów, kom po zy tor ką i pro du cent ką uda ło nam się przed jej kon cer tem w Wo dzi sła wiu Ślą skim po roz ma wiać. Po le ca my Wam tę krót ką 
lek tu rę i oczy wi ście za pra sza my do udzia łu w show, któ re m.in. dzię ki Far nej od bę dzie się już 11 czerw ca na Sta dio nie Miej skim przy Bo gu miń skiej. 
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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. 
 

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? 

Martin Lange: Ra cja, de biut to tyl ko wska za nie 
na fakt, że za czy na my cał ko wi cie au tor ski etap na -
szej twór czo ści. Nie zry wa my jed nak z tym, co ro -
bi li śmy od po cząt ku na szej wspól nej dro gi, czy li 
z pro duk cją mu zycz ną. Kom po no wa nie i po pro -
stu pra ca z in ny mi ar ty sta mi spra wia nam ogrom -
ną ra dość, in spi ru je nas i wciąż cze goś uczy. Czu -
je my, że na sze wspól ne do świad cze nie z mu zy ka -
mi (Ka sia Lins, Ro sa lie, Mi chał Szpak, Da wid 
Kwiat kow ski, Kom bii) już pro cen tu je w na szych 
utwo rach. A ja kie współ pra ce na nas cze ka ją? Te -
go jesz cze nie wie my, ale już za cie ra my rę ce. 
 
Co stało się dla Was inspiracją do stworzenia 
tak klimatycznego duetu i debiutu? 
Ży cie ja koś sa mo stwo rzy ło nam ten du et, nie by ło 
ma gicz ne go mo men tu, w któ rym stwier dzi li śmy, 
że „te raz two rzy my Mar ti na Lan ge”. Wraz z upły -
wem cza su za czę li śmy po pro stu się na ty le do brze 
mu zycz nie ro zu mieć, że ja koś to po szło. Za czę ły 
po wsta wać pio sen ki to tal nie na sze, któ re by ły 
prze dłu że niem emo cji drze mią cych w nas od daw -
na. Po pro stu się uze wnętrz ni li śmy. 
 
A co z kolei inspiruje Was podczas tworzenia? 
Z jakich wpływów czerpiecie? 
Je ste śmy ludź mi, więc czer pie my głów nie z na -
szych pro stych ludz kich do świad czeń. To one są 
punk tem za pal nym, je śli cho dzi o sło wa utwo ru. 
Chce my opo wia dać o rze czach, któ re każ dy prze -
ży wa i wpro wa dzać słu cha cza w na sze re flek sje 
na ten te mat. Jeżeli cho dzi o mu zy kę, to nie in -
spi ru je my się utwo ra mi i nie sta ra my się ro bić 
cze goś „jak…”. Po pro stu gra my i al bo zo sta wia -
my coś, co jest war to ścio we, al bo wy rzu ca my to 
do śmiet ni ka. Zo sta ją tyl ko te rze czy, któ re ja koś 
nas po ru sza ją – te któ re two rzą cia ry na rę kach al -
bo te, któ re pro wo ku ją do tań ca – po pro stu te, 
któ re dzia ła ją. 
 
Przed nami plenerowy, duży koncert 
w Wodzisławiu. Lubicie plenery? Czego 
spodziewacie się po nadchodzącym 
koncertowym lecie? 
Tak, ko cha my du że sce ny i spo tka nia z pu blicz no -
ścią oko w oko. To za wsze eks cy tu ją ce po za ka zy wać 
się przed pu blicz no ścią z ca łym ma te ria łem z pły ty 
– choć mo że my być dla niej zna ni je dy nie z kil ku 
singli. To za wsze wy zwa nie – moż li wość prze ko na -
nia lu dzi do pły ty, na szej peł nej twór czo ści. 

To la to to dla nas swo isty chrzest bo jo wy 
na róż nych sce nach i ma my na dzie ję, że za ra zi my 
na szą sce nicz ną ener gią jak naj więk szą licz bę słu -
cha czy. 

 
Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia 
w Wodzisławiu. 

 
Roz ma wia ła: An na Szwe da Pi gu ła

W 51. Dni Wo dzi sła wia Ślą skie go „La to 
na Ma xxxa” na na szej sce nie po ja wi się Noc ny Ko -
cha nek! To mu zycz nie kla sycz ny he avy me tal in -
spi ro wa ny gi gan ta mi ga tun ku, co sły chać 
na pierw szy rzut ucha. Wy ko rzy stu jąc hu mor, dy -
stans do świa ta, pa stisz i gry ję zy ko we, Noc ny Ko -
cha nek ry su je ob raz pol skiej sub kul tu ry me ta lo wej, 
ale nie tyl ko. Na praw dę war to zo ba czyć i usły szeć. 

Człon ko wie ze spo łu: Krzy siek So ko łow ski – wo -
kal, Ar ka diusz Maj strak – gi ta ra, Ar tur Po chwa ła 
– bas, Ro bert „Ka zon” Ka za now ski – gi ta ra, Ar tur 
Żu rek – per ku sja. 

 
Koncert odbędzie 11 czerwca 
o godzinie 19:45 na stadionie miejskim. 

Ma do pie ro 17 lat, a suk ce sów na kon cie wię cej 
niż nie je den bar dzo do ro sły czło wiek. Od kil ku lat 
za chwy ca swo im gło sem i eks pre sją, jed no cze śnie 
uj mu jąc skrom nym spo so bem by cia. 

Zwy cięż czy ni pierw szej edy cji pro gra mu The 
Vo ice Kids (2018), 16. Kon kur su Pio sen ki Eu ro -
wi zji dla Dzie ci (2018) oraz 3. edy cji pro gra mu ta -
necz ne go Dan ce Dan ce Dan ce (2021), lau re at ka 
Eu ro pej skiej Na gro dy Mu zycz nej MTV dla naj -
lep sze go pol skie go wy ko naw cy (2019) za śpie wa 
dla pu blicz no ści zgro ma dzo nej w Wo dzi sła wiu 
Ślą skim już 10 czerw ca. 

War to po znać tę uta len to wa ną dziew czy nę. Jej 
ta lent zo stał do ce nio ny już wie lo krot nie. red. 

 
Koncert Roksany Węgiel  już 10 czerwca.

Jed ną z gwiazd nad cho dzą cych 51. Dni Wo dzi sła -
wia Ślą skie go „La to na Ma xxxa” jest Va rius Manx 
& Ka sia Stan kie wicz! 

Ze spół Va rius Manx zo stał za ło żo ny pod ko -
niec 1989 ro ku. Na prze strze ni lat osią gał wie le 
suk ce sów, tra fia jąc tym sa mym na szczy ty wie lu 
kra jo wych list prze bo jów. Hi ty, ta kie jak „Za mi -
go tał świat”, „Ru cho me pia ski”, „Or ła Cień”, 

„Pio sen ka księ ży co wa”, „Po ca łuj noc”, czy „Za -
nim zro zu miesz”, po tra fią za nu cić mi lio ny Po -
la ków. 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. 

Debiut wart uwagi 
jak mało który
n W portfolio mają współprace z Rosalie, Reni Jusis, Michałem Szpakiem 
i Kasią Lins, a to tylko częśc ́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.

Rok sa na Wę giel w piąt ko wy wie czór 

Mu zycz na baj ka w po sta ci Va rius Manx 
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To bę dzie go rą ce wy da rze nie!
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51. DNI MIASTA

Głów ne ob cho dy te go rocz nych 
dni mia sta bę dą mia ły miej sce 
na stadionie miejskim. Od by -
wać się one bę dą w for mu le La -
to na MAXXXa, czy li cy klu let -
niej tra sy ra dia RMF. W pią -
tek, 10 czerw ca, na wo dzi sław -
skiej sce nie za gra ją Mar tin Lan -
ge, Rok sa na Wę giel i Va rius 
Manx & Ka sia Stan kie wicz, na -
to miast w so bo tę, 11 czerw ca 
wy stą pią Ewa Far na, Noc ny 
Ko cha nek, Gro mee. Kon cer ty 
roz pocz ną się oko ło godz. 18:00, 
na to miast bra my sta dio nu 
otwar te bę dą już od godz. 16:00. 
Na miesz kań ców cze kać bę dzie 
spe cjal nie przy go to wa na stre fa 
ga stro no micz na, sto iska pro mo -
cyj ne i dmu cha ne atrak cje dla 
dzie ci. 

 
PIĄTEK 
Wo dzi sław ski Ry nek rów nież 
sta nie się miej scem świę to wa nia. 
Za ba wa roz pocz nie się w pią tek, 
za pla no wa nym na godz. 15:30 
barw nym ko ro wo dem dzie ci, 
mło dzie ży i do ro słych zrze szo nych 
w Ama tor skim Ru chu Ar ty stycz -
nym dzia ła ją cym przy WCK. 
Na cze le pa ra dy sta nie Wo dzi -
sław ska Or kie stra Roz ryw ko wa 
pod dy rek cją Mar ka So bo ty. 
Do pa ra dy do łą czą rów nież 
przed sta wi cie le jed no stek miej -
skich oraz miesz kań cy mia sta. 

Ce re mo nią otwar cia prezydent 
miasta wraz z za pro szo ny mi go -
ść mi, dzieć mi i mło dzie żą roz -
pocz nie te go rocz ne Dni Wo dzi -
sła wia Ślą skie go. Do go dzin wie -
czor nych na sce nie bę dą mia ły 
miej sce wy stę py ze spo łów i for -
ma cji tre nu ją cych w Wo dzi sła -
wiu Ślą skim. M.in. wy stą pi Chór 
Can ti cum No vum z Ogni ska 
Pra cy Po zasz kol nej wraz z pro -
wa dzą cą Emi lią Ko piec, swo je 
umie jęt no ści po ka że Klub Tań ca 
To wa rzy skie go Spin, ze spół ta -
necz ny Mi raż, Te atr Tań ca Me -
men to oraz gru pa akro ba tycz -
na Akro bre ak. Nie za brak nie 
dzie ci i mło dzie ży z Te atrów Szy -
dło i Szy deł ko z ani ma cja mi te -
atral ny mi. Oko ło go dziny 19:00 
na sce nie po ja wi się Ze spół Pie śni 
i Tań ca Vla di sla via, tuż po nim 
kon cert ze spo łu Nie Dej my Sie. 
Po po łu dnie na wo dzi sław skim 
ryn ku z Ama tor skim Ru chem 
Ar ty stycz nym to tak że atrak cje 
to wa rzy szą ce wy stę pom. „Cio cia 
Klo cia” z ani ma cja mi dla dzie ci, 
za ba wy po dwór ko we z Teatrami 
Szy dło i Szy deł ko, sta no wi sko 
bre ak dan ce i hip -hop, sta no wi -
sko z warsz ta ta mi pla stycz ny mi 
ko ła pla sty ki i ce ra mi ki. 
 
SOBOTA 
11 czerw ca na wo dzi sław skim 
ryn ku bę dzie się dzia ło! Od wcze -

snych go dzin po ran nych czyn ny 
bę dzie wo dzi sław ski eko ba zar. 
O go dzi nie 13:30 roz pocz nie się 
cykl warsz ta to wy dla dzie ci i mło -
dzie ży. O do brą za ba wę za dba ją: 
Wo dzi sław skie Cen trum Kul tu -
ry, Wo dzi sław ska Pla ców ka 
Wspar cia Dzien ne go „Dziu pla”, 
Cen trum Ak tyw no ści Spo łecz nej 
i TEB Wo dzi sław Ślą ski, pro wa -
dząc ani ma cje, warsz ta ty i kon -
kur sy. Bę dzie z na mi tak że De -
sty lar nia olej ków ete rycz nych 
i Art la ser cut. Nie za brak nie rów -
nież kre atyw nych ani ma cji z Cio -
cią Klo cią. Z ko lei nie co dzien ną, 
bo „ci chą” dys ko te kę, zgo tu je 
nam Miej ska i Po wia to wa Bi blio -
te ka Pu blicz na. Nie zwy kłych do -
znań mu zycz nych do star czą nam 
pol skie i za gra nicz ne ze spo ły 
folk lo ry stycz ne, któ re za pre zen -
tu ją się na sce nie w ra mach im -
pre zy „Ślą skie bez gra nic – Mię -
dzy na ro do we Dni Folk lo ry -
stycz ne 2022”. Wie czór na wo -
dzi sław skim ryn ku zwień czy 
kon cert ze spo łu Ni vel. 
 
NIEDZIELA 
12 czerw ca, w nie dzie lę, za pla -
no wa ne zo sta ły atrak cje z cy klu 
„Ro dzin nych spo tkań z hi sto -
rią”. W tym dniu ro ze gra na zo -
sta nie gra te re no wa dla ro dzin. 
Roz pocz nie się o godz. 11:30 
na Sta rym Mie ście, to wte -
dy 200 lat te mu w Wo dzi sła wiu 
wy buchł wiel ki po żar. Jej zwień -
cze niem bę dzie wy kład dy rek to -
ra Mu zeum w Wo dzi sła wia Ślą -
skie go, Sła wo mi ra Kul py. Wie -
czo rem ze sce ny usły szy my kon -
cert w wy ko na niu Sa bi ny Szew -
czyk. 

Na im pre zę za pra sza pre zy -
dent mia sta Wo dzi sła wia Ślą -
skie go. Or ga ni za to rzy: Wo dzi -
sław skie Cen trum Kul tu ry, 
Urząd Mia sta. Współ or ga ni za -
tor: MOSiR „CENTRUM”. 
Part ne rzy głów ni: wła ści ciel 
mar ki Ty skie, Re stau ra cja Pil -
sner Pub oraz fir ma BMT 
Events.

Dni Mia sta  
bę dą na Ma xxxa!
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. 

Wię cej o Dniach Mia sta prze czy tasz na www.wck.wo dzi slaw sla ski.pl/51dni wo dzi sla wia 
sla skie go la to na ma xxxa 1012czerw ca
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WARSZTATY

Za na mi już ko lej na od sło na warsz ta tów „Uwol nij cia ło”. W Wo dzi -
sław skim Cen trum Kul tu ry in struk tor ka tań ca i adept ka psy cho lo -
gii Mał go rza ta Kar wot po raz ko lej ny za bra ła uczest nicz ki w wy jąt -
ko wą po dróż. Każ da z nich mo gła zaj rzeć w głąb sie bie i swo ich po -
trzeb. Efekt? Re laks, spo kój, har mo nia. Też chcesz spró bo wać? 

Warsz ta ty te za wsze ma ją nie zwy kłą at mos fe rę. Bio rą ce udział 
w nich udział pa nie, otu lo ne mięk kim świa tłem i od po wied nią mu -
zy ką, uwal nia ją swo je cia ła. I to nie od by le cze go. Wraz z in struk -
tor ką Mał go rza tą Kar wot po zby wa ją się bó lu, na pięć, śla dów stre su. 
Po wo li, zu peł nie bez zbęd ne go po śpie chu, ale za to z peł ną świa do -
mo ścią od su wa ją od sie bie wszel kie sku mu lo wa ne nie przy jem no ści. 
Cia ło, od dech, ta niec – każ de z osob na zna czy wie le. Ale si ła drze -
mią ca w nich ra zem, po łą czo na w jed no, uwal nia po tęż ne po kła dy 
ener gii. War to wsłu chać się w to, co pod po wia da cia ło. Zwłasz cza 
pod okiem do świad czo nej i peł nej pa sji in struk tor ki.  

„Uwol nij cia ło” przy na le żą do cy klu warsz ta tów sy gno wa nych na -
zwą „Tu i te raz”, za pro po no wa ne go przez Wo dzi sław skie Cen trum 
Kul tu ry. War to nad mie nić, że ów cykl pro po nu je róż ne for my ak -
tyw no ści i de dy ko wa ny jest wszyst kim, któ rzy dą żą do jak naj szer -
sze go roz wo ju oso bo wo ści, a przy oka zji chcą cie ka wie spę dzać wol -
ny czas. Po my sło daw czy nią i ko or dy na tor ką warsz ta tów jest Iza be la 
So bo ta z Dzia łu Pro jek tów i Ani ma cji Kul tu ral nej 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. 

 
Koszt uczest nic twa w za ję ciach to 25 zł. Za pi sy przyj mo wa ne są 
pod ad re sem piak@wck.wo dzi slaw.pl. In for ma cji na te mat wy da rze -
nia udzie la ją pra cow ni cy Dzia łu Pro jek tów i Ani ma cji Kul tu ral nej 
WCK (tel. 32 455 48 55). Re ali za cja warsz ta tów bę dzie moż li wa 
pod wa run kiem zgło sze nia się mi ni mal nej licz by za in te re so wa nych 
i uza leż nio na od ak tu al nej sy tu acji epi de mio lo gicz nej. asp 

Two je cia ło mo że być wol ne 

A
n na Szw

e da Pi gu ła 

Każ do ra zo wo warsz ta ty zor ga ni zo wa ne są 
z po dzia łem na dwie czę ści. Pierw sza jest po -
świę co na opra co wa niu mar ki lo kal ne go pro -
duk tu w opar ciu o ma pę za so bów uwzględ -
nia ją cą lo kal ne dzie dzic two, oso bo wo ści i in -
ne wy róż ni ki. Uczest ni cy wy bie ra ją ele men -
ty, któ re in te gru ją miesz kań ców i z któ ry mi 
chcą być iden ty fi ko wa ni. Dru ga część za da -
nia do ty czy warsz ta tów ku li nar nych, wy kra -
cza ją cych po za tra dy cyj ne, ślą skie re cep tu ry. 
Uczest ni cy po zna ją za sa dy pro duk cji ki szo -
nek i ich proz dro wot ne od dzia ły wa nie.  
20 uczest ni ków z każ dej dziel ni cy przy go to -
wu je po dwa ro dza je prze two rów. Otwar ta 
for mu ła spo tkań jest wy jąt ko wą oka zją 
do przy glą da nia się i za pi sy wa nia prze pi sów 
przez in nych za in te re so wa nych miesz kań ców. 

Do dat ko wo uczest ni cy pod czas warsz ta -
tów opra co wu ją pro jekt lo go ty pów na ety -

kie ty na kle ja ne na sło iki z ki szon ka mi. Ety -
kie ta fron to wa za wie ra uni kal ną na zwę lo -
kal ne go pro duk tu, ha sła i slo ga ny. Na tyl nej 
na klej ce znaj du ją się opi sy re cep tu ry, pro po -
zy cje za sto so wa nia w kuch ni itp. Ety kie ty są 
opra co wa ne gra ficz nie i przy go to wa ne 
do na kle je nia. Są one tak że do stęp ne do sa -
mo dziel ne go wy dru ku. 

Pięk nie dzia ło się w Ko ko szy cach. 
Uczest ni cy wzię li udział w warsz ta tach opra -
co wa nia mar ki lo kal ne go pro duk tu, a na -
stęp nie ki si li mło dą ka pu stę z ko per kiem 
i czosn kiem oraz ka la fior. O do bry hu mor 
i opra wę mu zycz ną ko ko szyc kich warsz ta -
tów za dbał nie za wod ny ze spół Ko ko szy -
czan ki. 

Szczyp ta hi sto rii, odro bi na chę ci, kil ka 
ły żek do bre go hu mo ru, dwóch prze sym pa -
tycz nych pro wa dzą cych i kil ku na stu wspa -

nia łych uczest ni ków – oto prze pis na uda ne 
warsz ta ty z WCK, któ re z ko lei od by ły się 
w dziel ni cy Wil chwy. Tu taj uczest ni cy pro -
jek tu „Sztu ka ki sze nia – na sza wspól na pa -
sja” pod czuj nym okiem Mi chał Ba ła ze go 
uki si li kim chi i rzod kiew ki. 

Ce lem pro jek tu jest in te gra cja i bu do -
wa nie ka pi ta łu spo łecz ne go śro do wisk 
trzech dziel nic mia sta. Bę dzie on re ali zo -
wa ny w ra mach przy go to wa nia lo kal nych 
prze two rów ki szon kar skich, za któ ry mi 
kry ją się wspól ne war to ści i ele men ty in te -
gru ją ce spo łecz ność. asp 

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

 
11 ma ja gru pa uczniów ze Szko ły Pod sta wo wej nr 10 w Wo dzi sła -
wiu Ślą skim wzię ła udział w warsz ta tach te atral nych. Za ję cia po pro -
wa dzi ła Do ro ta Kraw czyk, in struk tor ka Teatru Szydło i Teatru 
Szydełko. Te ma tem warsz ta tów był te atr lal ki. Dzie ci przy nio sły 
wła sno ręcz nie wy ko na ne lal ki, któ re bę dą ani mo wać w swo im naj -
now szym spek ta klu. Prócz za baw te atral nych dzie ci na uczy ły się 
pod staw zwią za nych z pra cą z ku kłą i spró bo wa ły swo ich sił w im -
pro wi za cji te atral nej. 

Warsz ta ty te atral ne to jed na z licz nych pro po zy cji znaj du ją cych 
się w ofer cie edu ka cyj nej WCK dla pla có wek oświa to wych 
na rok 2021/2022. red.

Warsztatowo  
i teatralnie 

Ki si my na po tę gę!  
Dzie je się w dziel ni cach 
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. 
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KINO

Redakcja: Czerwiec w Kinie Pegaz 
w dużym stopniu upłynie 
pod znakiem Kina Dzieci… 
Arkady Barszcz: Mie siąc za czy na się 
Dniem Dziec ka, dla te go w Pe ga zie 
chce my utrzy mać to wy jąt ko we świę to 
przez ca ły czer wiec. Ma my dla naj -
młod szych wi dzów trzy moc ne pro po -
zy cje. Na po czą tek prze ży je my emo cjo -
nu ją cą przy go dę w fil mie „Fe lix i ukry ty 
skarb”, w któ rym głów ny bo ha ter po -
szu ku je swo je go taty i tra fia na ślad ta -
jem ni cze go skar bu. Po mo że mu w tym 
eme ry to wa ny ma ry narz Tom, jed no no -
ga pa pu ga Squ awk i kot Ro ver, któ ry 
za cho wu je się jak pies. „Yaka ri i wiel ka 
przy go da” to wspa nia ła opo wieść o doj -
rze wa niu, przy jaź ni i walce z wła sny mi 
sła bo ścia mi oraz si ła mi na tu ry. Waż -
nym ogni wem w tej ani ma cji jest re la cja 
mię dzy ty tu ło wym bo ha te rem z ple -
mie nia Siuk sów oraz Ma łym Pio ru -
nem, nie do ści gnio nym mu stan giem. 
W tle wie rze nia i oby cza je rdzen nych 

miesz kań ców Ame ry ki Pół noc nej. Film 
po wstał na pod sta wie nie zwy kle po pu -
lar nej se rii ko mik sów. Na ko niec mie -
sią ca praw dzi wa bom ba pro sto od pol -
skich fil mow ców. Go rą co za pra szam 
na se an se fil mu „De tek tyw Bru no”. 
Piotr Gło wac ki i Ka ro li na Grusz ka oraz 
uro cza i za baw na opo wieść de tek ty wi -
stycz na w tle. Ta kie go mik su nie moż -
na prze ga pić. 
  
W Kinie Konsera wyświetlimy z kolei 
dramaty „Rytmy Casablanki” 
i „Gagarine”, horror „X”, horror  
komedię „Psycho Goreman” 
i dokument „1970”. Różnorodnie 
i na bogato? 
Zde cy do wa nie. Za wsze sta wia my na 
róż no rod ność w tym cy klu. „X” to in -
try gu ją ca pro po zy cja z ga tun ku ki -
na gro zy od stu dia A24, któ re w ostat -
nich la tach sys te ma tycz nie do star cza wi -
dzom wie le nie sza blo no wych i nie zwy -
kle ory gi nal nych hor ro rów. Po zwia stu -

nie moż na po czuć ten spe cy ficz ny kli -
mat sza lo nych lat 70. XX wie ku. „Psy -
cho Go re man” to sza lo ny miks gro zy 
i ko me dii, w któ rym prym wio dą dzie -
ci, ja ko głów ni bo ha te ro wie, a sam film 
zda je się być ta ką sa ty rą na fan ta sty kę 
po sta po ka lip tycz ną z ko smi ta mi oraz 
róż ny mi mo ca mi ro dem z kart ko mi -
ków. „1970” to do ku ment wy ko rzy stu -
ją cy ma te ria ły ar chi wal ne i opo wia da ją -
cy o wy da rze niach z grud nia 1970 ro ku, 
któ re mia ły miej sce na Wy brze żu. Szy -
ku je się moc ne ki no. „Ryt my Ca sa blan -
ki” to film o mło dzie ży i wy ra ża niu sie -
bie po przez mu zy kę, a kon kret nie hip -
-hop. Eg zo tycz na sce ne ria i spo ro ta -
necz ne go ryt mu do brze przygotują na -
szych wi dzów na nad cho dzą ce wa ka cje. 
  
W czerwcu nie zabraknie też 
seansów w ramach Cyklu Filmów 
Religijnych. Co mamy tutaj? 
W czerw cu wy świe tli my wy jąt ko wy do -
ku ment. „Ży wy” opo wia da praw dzi we 

Redakcja: Irku, co to takiego – Nowe 
Horyzonty Edukacji Filmowej? 
Ire ne usz Sku pień: No we Ho ry zon ty 
Edu ka cji Fil mo wej to pro jekt edu ka cji 
fil mo wej prze zna czo ny dla przed szko la -
ków, uczniów szkół pod sta wo wych oraz 
po nad pod sta wo wych. Sta ra my się pre -
zen to wać mło dym wi dzom war to ścio we 
fil my, któ re po win ny roz wi jać w nich 
sze ro ko ro zu mia ną kom pe ten cję au dio -
wi zu al ną. Ży je my w cza sach po wszech -
nej do mi na cji ob ra zu i bez li to sne go za -
gar nia nia na szej rze czy wi sto ści przez 
me dia wi zu al ne, dla te go nie zwy kle istot -
ne jest, aby od naj młod szych lat uczyć 
„czy ta nia” ob ra zu, aby mło dy widz przy -
swo ił so bie re gu ły al fa be tu ob ra zów i wi -
ze run ków. Je stem prze ko na ny, że w ten 
spo sób mo że my wy kształ cić świa do me -
go od bior cę ob ra zów, a nie bez re flek syj -
ne go kon su men ta, po dat ne go na ma ni -
pu la cję i wszech obec ną per swa zyj ność, 
z któ rą w pa rze idą nie rzad ko tre ści czy -
sto pro pa gan do we. Mo że brzmi to gór -
no lot nie, bo uczest nic two w se an sach fil -
mo wych wie lu ko ja rzy się wy łącz nie 
z roz ryw ką. Nasz pro jekt, obok oczy wi -
stej funk cji roz ryw ko wej, któ ra to wa rzy -
szy prze cież wszel kiej ak tyw no ści kul tu -
ral nej, sta wia rów nież na na ukę ro zu mie -
nia pro ble mów współ cze sne go świa ta. 
Ki no, ja ko naj bar dziej zmy sło wa i su ge -
styw na ze sztuk, po zwa la mło de mu wi -

dzo wi nie tyl ko na za nu rze nie się w fik -
cji i iden ty fi ka cję z bo ha te ra mi i świa tem 
przed sta wio nym, ale rów nież sta je się 
„oknem na świat” – na in ne kra je i kra jo -
bra zy, od mien ne ję zy ki oraz na kul tu ro -
wą róż no rod ność. 
 
Od ilu lat nasze Wodzisławskie 
Centrum Kultury bierze udział 
w programie NHEF? 
Se an se fil mo we w ra mach cy klu 
NHEF od by wa ją się od ro ku 2015. 

By ły oczy wi ście wy mu szo ne prze rwy, 
naj pierw spo wo do wa ne re mon tem 
sa li wi do wi sko wej w WCK, no i na -
stęp nie pro jek cje dez or ga ni zo wa ła 
nam pan de mia, i to dość do tkli wie, 
jak wie my. 
 
Czy wodzisławskie przedszkola 
i szkoły chętnie korzystają z tego 
kolejnego programu, który 
realizowany jest właśnie w Kinie 
Pegaz w WCK? 

NHEF za wsze cie szył się spo rym za in -
te re so wa niem, do te go stop nia, że dla 
nie któ rych cy kli edu ka cyj nych trze ba 
by ło or ga ni zo wać do dat ko we se an se, 
gdyż licz ba chęt nych prze kra cza ła licz -
bę miejsc na sa li. Oczy wi ście by ło 
w tym ro ku szkol nym pa rę se an sów 
z mniej szą fre kwen cją, zwłasz cza w cza -
sie obo wią zy wa nia dość nie ja snych re -
guł pan de micz nych, ale też pew nie był 
to wy nik obaw czę ści śro do wi ska na -
uczy ciel skie go przed uczest ni cze niem 

w więk szych sku pi skach ludz kich. Pro -
jek cje lu to we na szczę ście uda ło nam się 
prze nieść na maj. Mam na dzie ję, że 
w no wym ro ku szkol nym nie zo sta nie -
my po now nie do świad cze ni przez pan -
de mię, co znacz nie wpły nie na kom fort 
na szej ak tyw no ści. 
 
A jak wygląda zainteresowanie szkół 
spoza Wodzisławia Śląskiego? 
W na szych pro jek cjach uczest ni czą 
przede wszyst kim ucznio wie z wo dzi -
sław skich szkół, ale w po przed nich la -
tach chęt nie od wie dza ły nas szko ły po -
nad pod sta wo we z Ja strzę bia -Zdro ju. 
War to do dać, że war to ścio we ki no dla 
mło de go wi dza cie szy się rów nież spo -
rym za in te re so wa niem ze stro ny szkół 
i przed szko li z po wia tu wo dzi sław skie -
go, ostat nio od wie dzi ła nas np. gru pa 
uczniów z Ła zisk. 
 
Jaka tematyka poruszana jest 
podczas seansów i prelekcji 
w ramach NHEF w Wodzisławskim 
Centrum Kultury? 
Te ma ty ka fil mów do sto so wa na jest za -
wsze do moż li wo ści od bior czych po -
szcze gól nych grup wie ko wych. Przed -
szko la kom i uczniom naj młod szych 
klas przed sta wia my fil mo we abe ca dło, 
oswa ja my z sa mą sy tu acją by cia w ki nie, 
uczest ni cze nia w zbio ro wym prze ży ciu 

Ar ka dy Barszcz o re per tu arze Pe ga za

No we Ho ry zon ty Edu ka cji Fil mo wej 

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. 

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. 

Arkady Barszcz, kinooperator w WCK 
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Ireneusz Skupień, Kino Pegaz 
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KINO

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

 
Grand OFF Fe sti wal to naj waż niej sza ini cja ty wa pro mu ją ca ki no 
nie za leż ne w Pol sce oraz jed na z naj waż niej szych te go ty pu idei 
na świe cie.  

W tym ro ku do kon kur su na de sła no 4183 zgło sze nia ze 120 kra -
jów. Te wy bra ne przez mię dzy na ro do wą ka pi tu łę i na gro dzo ne wo -
dzi sław ska pu blicz ność bę dzie mo gła zo ba czyć już w pią tek, 10 
czerw ca o go dzi nie 15:00 w Wo dzi sław skie Cen trum Kul tu ry. 

Na wi dzów cze ka je de na ście ka te go rii fe sti wa lo wych. Wię cej 
na stro nie: www.wck.wo dzi slaw -sla ski.pl/15-grand -off -fe sti wal. 

Grand OFF Fe sti wal to naj waż niej sza ini cja ty wa pro mu ją ca ki -
no nie za leż ne w Pol sce oraz jed na z naj waż niej szych te go ty pu idei 
na świe cie. Naj cie kaw sze pro duk cje nie za leż ne z ca łe go świa ta pod -
da wa ne są pre se lek cji i ty po wa ne przez pro fe sjo nal na Ko mi sję No -
mi na cyj ną do na gród w je de na stu ka te go riach.  

Na wi dzów cze ka je de na ście ka te go rii fe sti wa lo wych: 
 

NAJLEPSZA FABUŁA: „Friend”, reż. Andrey  
Svetlov (Białoruś). 
„Przy ja ciel” to film o dwóch uczniach. Je den z nich ma rzy o no wym 
smart fo nie, dru gi o pro stej przy jaź ni. Przy pad ko wo ra zem znaj du ją 
się w sy tu acji, z któ rej bę dą mu sie li się wy do stać. To bo ga ta hi sto ria 
do pra wio na dzie cię cym awan tur nic twem i lek kim hu mo rem. 
 
NAJLEPSZA REŻYSERIA: „April's Last Memories”, 
 reż. Nancy Cruz Orozco (Meksyk). 
Ca mi la i April do ra sta ły ra zem w ma łym mia stecz ku na wy brze żu i są 
naj lep szy mi przy ja ciół ka mi. Kie dy ro dzi na April prze pro wa dzi się 
do mia sta, ich dro gi na za wsze bę dą mu sia ły się ro zejść. Żad na z dziew -
czyn nie wie, jak po że gnać się z uko cha ną oso bą. 
 
NAJLEPSZY FILM POLSKI: „Sukienka”, reż. Tadeusz Łysiak 
(Polska). 
Po żą da nie, sek su al ność i fi zycz ność – to naj głęb sze pra gnie nia, któ re 
Ju lia tłu mi pod czas pra cy w przy droż nym mo te lu. Pew ne go dnia jej 
dro ga krzy żu je się z przy stoj nym kie row cą cię ża rów ki, któ ry wkrót -
ce sta je się obiek tem jej fan ta zji... 
 
NAJLEPSZY SCENARIUSZ: „So long, Paris!”, reż. Charles 
DudoignonValade (Francja). 
Słod ko -gorz ka ko me dia o zbun to wa nym na sto lat ku, który po nie -
spo dzie wa nym spo tka niu z ko chan kiem je go oj ca ak cep tu je roz wód 
ro dzi ców. 
 
NAJLEPSZY MONTAŻ: 
„My Fathers's Napleć”, reż. Alessia Bottone (Włochy). 
Giu sep pe za wsze pa trzył na ho ry zont, jak by by ło tam coś, za czym 
tę sk nił, coś, co go uwol ni. Ja ko mło da dziew czy na, je go cór ka, Ales -
sia (re ży ser ka), wi dzia ła go dzień po dniu, jak wy glą da przez okno, 
za wsze za sta na wia jąc się, co tam jest, co tak moc no przy ku wa je go 
uwa gę. 
 
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 Al do to dwaj eks klau ni. Od lat miesz ka ją ra zem, od izo lo -
wa ni od wszyst kich i wszyst kie go. Al do od daw na pro si Elię 
o po moc w za koń cze niu cier pie nia spo wo do wa ne go cho ro bą. 
Elia pró bu je od wieść go od te go w każ dy moż li wy spo sób, do pó -
ki nie zo rien tu je się, że stan Al do jest po waż niej szy, niż my ślał. 
 
NAJLEPSZY DOKUMENT: „A Man in Chain”, 
reż. Alireza Mirasadollah (Wielka Brytania). 
Is sa to 29-let ni męż czy zna przy ku ty łań cu cha mi. W cią gu ostat -
nich 14 lat, przez zi mę i la to, po ry desz czo we i su szę, był przy wią za -

ny do gru be go ko rze nia drze wa w po bli żu ro dzin nej cha ty. Nie mo -
że wyjść po za ziem ski krąg, któ ry wy zna cza je go dwume tro wy me -
ta lo wy łań cuch. 
 
NAJLEPSZA ANIMACJA: „Too Late”,  
reż. Kinga Syrek (Polska). 
Bo ha ter ką fil mu ani mo wa ne go jest Edie Sed gwick, mo del ka, ak -
tor ka i gwiaz da fil mów An dy'ego War ho la. Film jed nak nie opo -
wia da o jej związ ku z War ho lem, ale o re la cji z jej tok sycz nym oj -
cem. Trud ne dzie ciń stwo rzu ci ło cień na jej do ro słe, prze siąk nię te 
al ko ho lem i nar ko ty ka mi ży cie. Bo ha te ro wie przed sta wie ni są w po -
sta ci syl we tek przy po mi na ją cych wy ci nan ki z pa pie ru lub lal ki z te -
atru cie ni. 
 
NAJLEPSZA SCENOGRAFIA: „Let me be, Dear”, reż. Samira 
Damato (Malta). 
Mal ta, rok 1964. Pew na ro dzi na po grą żo na jest w fi nan so wej 
i emo cjo nal nej za wie ru sze, gdy bry tyj skie wpły wy na Mal cie za czy -
na ją słab nąć. Aby uchro nić mat kę przed tem pe ra men tem oj ca, 
Ma riel la, psot na dziew czyn ka, pla nu je się go po zbyć. 
 
NAJLEPSZE ZDJĘCIA: „Melting Landscapes Glaciers”, reż. 
Pepe Molina Cruz (Hiszpania) 
Ten do ku ment, uka zu ją cy po wol ne, ale cią głe top nie nie lo dow -
ców i ich zwią zek ze zmia na mi kli ma tu, zo stał na krę co ny na An -
tark ty dzie, w Ar gen ty nie, Chi le, na Gren lan dii i Is lan dii. Ba da -
nie lo dow ców na szej pla ne ty jest klu czem do zro zu mie nia zmian 
kli ma tycz nych. 

Źró dło: Grand Off Fe sti wal

15. grand off

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. 

w ciem nej, za mknię tej sa li. Fil -
my ad re so wa ne do nich mó wią 
m.in. o tym, jak od na leźć się 
w no wych sy tu acjach, jak waż -
na jest w ży ciu przy jaźń, ja ką ro lę 
w ży ciu dziec ka od gry wa ro dzi -
na, jak po strze ga my in nych. 
W tym ro ku fil my po ru sza ły 
rów nież te ma ty kę eko lo gicz ną, 
np. jak za cho wy wać się w le sie 
czy pró bo wa ły od po wie dzieć 
na py ta nie, dla cze go lu dzie po -
dró żu ją. W star szych gru pach 
pro ble ma ty ka fil mów jest już 
oczy wi ście bar dziej skom pli ko -
wa na i wy ma ga ją ca. W kla -
sach 4-6 i 7-8 np. fil my te go -
rocz ne po ru sza ły te mat re la cji 
mię dzy po ko le nio wych, uczy ły 
oswa jać z pro ble mem cho ro by 
i śmier ci w ro dzi nie, uczy ły po -
staw oby wa tel skie go za an ga żo -
wa nia, po ka zy wa ły ciem ne i ja -
sne stro ny me diów spo łecz no -
ścio wych. Na tym po zio mie 
edu ka cji fil my po win ny już pro -
wo ko wać do re flek sji i dys ku sji 

nad ota cza ją cą nas rze czy wi sto -
ścią. 
 
Jak placówki oświatowe mogą 
dokonać zapisów do programu 
Nowe Horyzonty Edukacji 
Filmowej? 
Za pi sy pro wa dzo ne są na kon kret -
ne pro jek cje. In for ma cja o ter mi -
nach pro jek cji wraz z ma te ria ła mi 
dy dak tycz ny mi dla na uczy cie li wy -
sy ła na jest re gu lar nie z Wy dzia łu 
Edu ka cji UM, na to miast zgło sze -
nia od te go ro ku przyj mu je my 
bez po śred nio od za in te re so wa -
nych szkół i przed szko li w WCK, 
ma ilo wo lub te le fo nicz nie. 
 
Bardzo dziękuję za tę rozmowę 
i pokazanie, że program Nowe 
Horyzonty Edukacji Filmowej 
jest w Wodzisławiu Śląskim 
lubiany i jak najbardziej 
potrzebny. 
 

Roz ma wia ła:  
Klau dia Bart ko wiak

hi sto rie osób, któ re sta nę ły twa -
rzą w twarz z Bo giem. Nie wie -
rzą cy stu dent me dy cy ny oraz 
dziew czy na, któ rej chło pak zgi -
nął w wy pad ku, prze ży wa ją naj -
bar dziej za ska ku ją ce i nie spo -
dzie wa ne spo tka nie. Film jest 
re kla mo wa ny ha słem „Je śli słu -
chasz, to Go usły szysz, a je śli pa -
trzysz, to Go zo ba czysz. On jest 
i... jest ŻYWY”. Te sło wa zwia -
stu ją, że bę dzie my mieć do czy -
nie nia z dzie łem wy my ka ją cym 
się wszel kim sche ma tom. To fil -
mo we za pro sze nie do od no wie -
nia wia ry i spo tka nia z ży wym 
Bo giem obec nym w Eu cha ry stii. 
My ślę, że każ dy widz Cy klu Fil -
mów Re li gij nych w Ki nie Pe gaz 
nie prze ga pi se an su te go fil mu. 
  
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? 

Be ne dict Cum ber batch nie 
wie, co to są wa ka cje. Pra cu je 
bez u stan nie i ca ły czas do star -
cza mi ło śni kom ki na wie le 
róż no rod nych pro duk cji. Nie 
mu szę po le cać fa nom MCU 
ko lej nej przy go dy z udzia łem 
dok to ra Stran ge’a. Po stać jest 
po wszech nie do ce nia nia i lu -
bia na. Tym ra zem po przecz ka 
jest za wie szo na wy so ko, po nie -
waż głów ny bo ha ter mu si upo -
rać się z ty tu ło wym mul ti wer -
sum, co jest iście sza lo nym 
i to tal nie obłęd nym za da niem. 
Mie sza nie się w spra wy wie lo -
ści róż nych uni wer sów mo że 
do pro wa dzić do za gła dy. Film 
zbie ra bar dzo do bre re cen zje. 
Efek ty spe cjal ne wgnia ta ją 
w fo tel. O praw dzi wo ści opi nii 
kry ty ków i fa nów MCU prze -
ko na cie się na se an sach w Ki -
nie Pe gaz. 
  
Arkady, dziękuję za rozmowę 
i Twoje bardzo ciekawe 
polecenia. 
Dzię ku ję za roz mo wę. Wi dzi my 
się w Pe ga zie. 

  
Roz ma wia ła:  

Klau dia Bart ko wiak
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KSIĄŻKI

Dys ku syj ny Klub Książ ki od by wa się raz w mie -
sią cu w Miej skiej i Po wia to wej Bi blio te ce Pu -
blicz nej w Wo dzi sła wiu Ślą skim. 25 maja br. 
od by ło się jed no z nich, a uczest ni cy mie li oka -
zję omó wić po wieść pt. „Sen o oka pi” Ma ria ny 
Le ky. 

Czy tel ni cy na le żą cy do gru py Dys ku syj ne go 
Klu bu Książ ki pod czas ma jo we go spo tka nia oma -
wia li po wieść pt. „Sen o oka pi” Ma ria ny Le ky. 

Uczest ni cy ży wo dys ku to wa li o wspo mnia nej po zy -
cji, uzna jąc, że by ła to baj ko wa, ale sa tys fak cjo nu ją -
ca lek tu ra. Za baw na, ale rów nież peł na emo cji 
książ ka o doj rze wa niu, przy jaź ni, mi ło ści i śmier ci 
zro bi ła na uczest ni kach wra że nie. 

Ko lej ne spo tka nie w ra mach Dys ku syj ne go 
Klu bu Ksiąz ki od bę dzie się w śro dę, 29 czerw ca 
br. o godz. 16:00 w Bi blio te ce (ul. Igna ce go Da -
szyń skie go 2). red.

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”.

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! 
 
 
„Opowiem ci, mamo,  
co robią auta” 
Ar tur No wic ki 

Czy Two je dziec ko jest fa nem 
mo to ry za cji? To książ ka dla 
nie go! Z „Opo wiem ci, ma mo, 
co ro bią au ta” do wie my się, ja -
kie sa mo cho dy pra cu ją w mie -
ście, ja kie na wsi, a ja kie na bu -
do wie. Uzy ska my in for ma cje 
m.in. na te mat te go, co kry je 
w so bie wnę trze sa mo cho du, 

jak wy glą da warsz tat sa mo cho -
do wy, gdzie moż na na być eko -
lo gicz ne czy naj pięk niej sze mo -
de le aut. Czy ta nie tej książ ki, 
któ ra – bez wąt pie nia – uka zu je 
nie zwy kle bo ga ty świat po jaz -
dów du żych i ma łych, to świet -
ne ćwi cze nia spo strze gaw czo -
ści, umie jęt no ści opo wia da nia. 
Plus za sztyw ne (tzn. nie znisz -
czal ne:)) kart ki i cie ka we, na ry -
so wa ne z hu mo rem ilu stra cje 
Ar tu ra No wic kie go. 
 
 
„Na ci śnij mnie” 
He rve Tul let 

Ta książ ka to praw dzi wy be st -
sel ler. Na ca łym świe cie sprze -
da ło się po nad mi lion jej eg -
zem pla rzy. To pu bli ka cja 
okre śla na ja ko in te rak tyw na, 
kre atyw na i edu ka cyj na, za -
chę ca ją ca dzie ci, ale i do ro -
słych do wspól nej za ba wy i na -
uki. Bar dzo an ga żu ją cą książ -
kę „Na ci śnij mnie” prze krę ca -
my, dmu cha my na nią, klasz -
cze my jej, świet nie się 
przy niej ba wi my i du żo uczy -
my… Nie bez po wo du otrzy -
ma ła ona Na gro dę Głów ną 
w ka te go rii Kul tu ra w kon kur -

sie Świat Przy ja zny Dziec ku 
zor ga ni zo wa nym przez Ko mi -
tet 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 
Huf fing ton Post. 
 
 
„Mysz, któ ra chcia ła być 
lwem”  
Ra chel Bri ght 

W ko lej nej, po le ca nej przez nas 
książ ce Ra chel Bri ght po zna je -
my ma łą Mysz, któ rej naj więk -
szym pra gnie niem jest to, by 
in ni zwra ca li na nią uwa gę. 
Mysz chcia ła by zo stać za uwa -
żo na, ale du żym pro ble mem 
oka zu je się jej nie wiel ki roz -
miar. Do cho dzi do pew ne go 
wnio sku. Je dy nym stwo rze -
niem, któ re mo że udzie lić jej 
po mo cy, jest wiel ki, groź ny 
lew. Ma ła Mysz pro si go o lek -
cje ry cze nia. W za mian otrzy -
mu je coś, co jest dla niej cał ko -
wi tym za sko cze niem. Kon klu -
zja? Si ła wca le nie mu si tkwić 
w roz mia rze! kb

„Daw ki fan to mo we”  
Woj ciech Cha mier Glisz czyń ski  
 
Ona jest sta żyst ką w Sa na to rium dla Dzie ci ze 
Scho rze nia mi Ner wi co wy mi, Wa da mi Wy mo wy 
oraz Cha rak te ru. On – jed nym z naj słyn niej szych 
psy chia trów w Pol sce Lu do wej oraz dy rek to rem 
sa na to rium. Po łą czy ło ich uczu cie, któ re trwa ło aż 
do cho ro by Lu dwi ka. Kie dy męż czy zna stop nio -
wo tra ci pa mięć z po wo du Al zhe ime ra, Ire na jak 
gdy by za ist nia ła na no wo po la tach ży cia u bo ku 
do mi nu ją ce go mę ża. 

Lek tu ra tej książ ki by ła mi łym za sko cze niem. 
Wie cie już, że je stem fan ką opa słych to mów. Ten 
ty tuł nim nie jest. Prze czy ta cie go w je den wie -
czór, ale bę dzie to zde cy do wa nie przy jem nie spę -
dzo ny czas. By ło w tej hi sto rii coś no stal gicz ne -
go, przy cią ga ją ce go, nie do pod ro bie nia. W mo -
men cie, kie dy jed na oso ba za tra ca swo ją toż sa -
mość, dru ga ją od naj du je. Jest to opo wieść o ko -
bie cej eman cy pa cji, znaj do wa niu wła snej dro gi 
w pa triar chal nym świe cie. Mi mo nie wiel kiej ob -

ję to ści zna la zło się w niej wszyst ko, co po win no. 
Z czy stym su mie niem po le cam Wam tę świet nie 
na pi sa ną po zy cję. 8/10

„Ha lo! tu kre atyw ność” 
Ku ba Łu ka  
 
Książ ka skie ro wa na jest do osób, któ re na co dzień 
ko rzy sta ją z kre atyw no ści i chcą wy daj niej jej uży -
wać. Au tor przed sta wia blo ka dy kre atyw no ści oraz 
spo so by ra dze nia so bie z ni mi. Po ka zu je, że kre -
atyw ność nie łą czy się je dy nie z dzia ła nia mi ar ty -
stycz ny mi, ale ra my, któ re obej mu je, są znacz nie 
szer sze. 

Ku ba Łu ka jest au to rem, twór cą i dok to rem 
na uk o kul tu rze! I to prze ko na ło mnie do prze czy -
ta nia tej książ ki. Po my śla łam so bie, że „to mój 
czło wiek”, a po lek tu rze je dy nie utwier dzi łam się 
w tym prze ko na niu, po nie waż oka za ło się, że mie -
li śmy te go sa me go pro fe so ra. Świat jest zde cy do -
wa nie ma ły! 

„Ha lo! tu kre atyw ność” nie jest ob szer nym 
dzie łem, ale nie mia łam po czu cia, że cze goś w nim 
bra ku je. Wy da je mi się, że au tor za warł w tej książ -
ce do kład nie ty le, ile chciał, bez do kła da nia zbęd -
nych in for ma cji je dy nie po to, aby za peł nić stro ny. 
W trak cie lek tu ry jest to od czu wal ne i uwa żam to 
za wiel ki plus. 

Po do bał mi się rów nież styl au to ra. Nie my -
śla łam, że czy ta jąc książ kę te go ty pu, się uśmiech -
nę, a pa rę ra zy to mi się zda rzy ło. Po ra dy au to ra 
nie są na chal ne, a na koń cu książ ki znaj dzie cie 
pa rę ćwi czeń na blo ka dę kre atyw no ści. Ja już 
z jed ne go sko rzy sta łam! Zu peł nie nie pla no wo 
przed lek tu rą tej książ ki czy ta łam „In tu icja. We -

wnętrz ny głos”. Myślę, że te dwie po zy cje do brze 
się uzu peł nia ją. Jed ną z blo kad, o któ rej wspo mi -
na Ku ba Łu ka, są gło sy w gło wie. Psy cho log 
Ethan Kross w swo jej książ ce pi sze o „traj ko cie” 
i ra dzi, jak go uci szyć, dla te go pro po nu je się gać 
po te książ ki w pa kie cie. 

Książ ka jest tre ści wa, na pi sa na przystępnym 
ję zy kiem. My ślę, że wśród Was jest wie lu kre -
atyw nych lu dzi, któ rzy cza sa mi spo ty ka ją się 
z blo ka dą. Je śli tak jest, to w „Ha lo! tu kre atyw -
ność” na pew no znaj dzie cie garść in for ma cji, jak 
uwol nić i w peł ni wy ko rzy stać drze mią ce w Was 
po kła dy kre atyw no ści. 7/10. kb

Rekomendacje 
Zaczytanej Polki

Ciekawe książki dla najmłodszych 
– z polecenia wodzisławskiej mamy
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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.  

 
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. 

 
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. 

 
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! 

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 

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 

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! 

 
KOZIOROŻEC 

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? 

Przyszłość rysuje się wybornie!
Trzy maj my moc no wspól nie kciu ki 
za czer wiec. Ko niecz nie! Od naj bliż szych 
ty go dni tak wie le za le ży. Czy bę dzie dość 
słod ko, ob fi cie, smacz nie? Oby! W koń cu 
to ta ki pysz ny czas. Tak wie le do bra przy 
no szą nam tru skaw ki, ma li ny, bo rów ki, 
cze re śnie… Niech się nam dzie je! Niech 
jest cie pło, niech jest słod ko i so czy ście. 
 
W czerw cu się oka że,  
co nam Bóg da w da rze* 
 
Kie dy, jak nie te raz, ła do wać swój or ga 
nizm na tu ral ny mi wi ta min ka mi? Pa sjo nat 
ka go rą co Wam po le ca każ de go dnia ła ko 
mym okiem spoj rzeć w stro nę se zo no 
wych owo ców. Bo to i hu mor lep szy 
od ra zu, i zdro wie moc niej sze, i wi go ru 
wię cej. Każ de mu chęt ne mu do bre owo ce 
swo je do bro da dzą. By le by tyl ko mia ły 
szan sę wy grzać się w pro mie niach Słoń ca, 
na brać słod ko ści, za chwy cić. 
Jed nak pó ki co, sko ro ma jo wa po go da na 
dal ro bi nam pod gór kę, po szu kaj my osło 
dy gdzie in dziej. Co po wie cie na tru skaw 
ko wo ba na no we bar dzo cze ko la do we 
brow nie? I to ta kie, któ re przy go tu je cie 
w go dzi nę łącz nie z pie cze niem?  
Je śli masz ocho tę spró bo wać, przy go 
tuj 700800 g tru ska wek i jed ne go du że go 
lub 2 ma łe ba na ny. W mi sce wy mie szaj 
krót ko za po mo cą du żej łyż ki lub ró zgi ku 
chen nej 2,5 szklan ki mą ki pszen nej, 3/4 
szklan ki cu kru, 1 szklan kę mle ka, 3/4 

szklan ki ole ju oraz 3 łyż ki dże mu. Mie szaj 
tyl ko do po łą cze nia skład ni ków. Na stęp 
nie do daj 2 jaj ka, 3 du że łyż ki ciem ne go 
ka kao, 1,5 ły żecz ki prosz ku do pie cze nia 
oraz 1 ły żecz kę so dy oczysz czo nej. Znów 
wy mie szaj do po łą cze nia skład ni ków. Cia 
sto wy lej do po sma ro wa nej ma słem i wy 
sy pa nej np. ka szą man ną for my o wy mia 
rach oko ło 20 na 30 cm. W cie ście umieść 
spo ro ca łych tru ska wek oraz po kro jo ne 
w gru be pla stry ba na ny. Wstaw cia sto 
do na grza ne go do 180 stop ni pie kar ni ka 
(ter mo obieg) i piecz 4550 mi nut. Wy cią 
gnij, po zwól prze sty gnąć pół go dzi ny 
i pró buj. Na cie pło z lo da mi bę dzie bo skie. 
Na zim no z ka wą też ni cze go so bie. 
Smacz ne go!  

Pa sjo nat ka 
*Przy sło wie pol skie

Drogi Czytelniku, 

Pasjonatka
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