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Ania i Klaudia

n „Świat według kota – artystyczne ferie w WCK” trwają. Na straży dobrej zabawy stoi oczywiście Wodzisławskie
Centrum Kultury, które na okres 1427 lutego przygotowało całkiem sporo atrakcji, zarówno dla maluchów, jak
i starszych dzieci. kb
zdjęcia: WCK, mat. arch. Magdaleny Świergolik, Izabeli Soboty, Agnieszki Kozielskiej

Drodzy Czytelnicy, z uradowanymi sercami bardzo dziękujemy Wam za tak ciepłe przyjęcie
pierwszego numeru naszej Gazety. To dla nas nie tylko kwestia zadowolenia, dumy, ale
przede wszystkim wielkiej motywacji do dalszej pracy. To
dzięki Wam chce nam się tworzyć każdy kolejny materiał.
Dziękujemy i liczymy, że będziecie z nami.
A tymczasem zbliżamy się
do końca lutego. Przed nami
na horyzoncie nieśmiało pojawia się wiosna. Także ta artystyczna, której świeży i pełen
dobrych emocji powiew obserwowaliśmy na kulturalnej scenie w tym miesiącu. Fenomenalne występy Teatru Tańca
„Memento” czy Teatru „Szydło” wzbudziły uzasadnione
zachwyty. Kaśka Sochacka zaczarowała nas swoim głosem,
tworząc w Wodzisławskim
Centrum Kultury niezapomniany klimat. A to dopiero
początek. Już za parę dni kolejne koncerty, spektakle, wydarzenia. Nudno nie będzie. Korzystajcie!

Dzieciaki korzystają z atrakcji
w ramach Akcji Zima

Wszystkie przyszłe ciekawe propozycje aktywnego spędzania czasu ferii znajdziecie w kalendarzu
lutowych wydarzeń na www.wck.wodzislawslaski.pl

www.facebook.com/WuCeKa
ZDJĘCIA ZE STYCZNIOWYCH
WYDARZEŃ NA FACEBOOKU
WODZISŁAWSKIEGO
CENTRUM KULTURY

Spotkanie z kotem odbyło się 17 lutego. To było bardzo radosne
wydarzenie!
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Opracowując ofertę
warsztatową dla dzieci, zachęcamy
do odważnego eksperymentowania
z materiałami, które oddajemy do ich
dyspozycji i realizowania swoich autorskich
pomysłów. Zawsze zaskakuje nas kreatywne podejście
uczestników i ich duża wyobraźnia. Staramy się
przy okazji zaszczepić w najmłodszych postawę, aby żyć
bardziej ekologicznie i produkować jak najmniej odpadów
w myśl zasady zero waste.

Twórcze zabawy rozwijające
wyobraźnię i przynoszące
radość – to czekało i czeka
na małych uczestników Akcji
Zima w WCK

Dział Projektów i Animacji
Kulturalnej WCK

Przygotowując ofertę zajęć
dla dzieci w ramach akcji „Zima w mieście”,
staram się, aby była ciekawa i różnorodna.
Liczę na to, że każdy uczestnik znajdzie coś dla
siebie. W tym roku przewodnim tematem zajęć był
kot – ulubieniec niejednego dziecka. Uczestnicy tworzyli
prace plastyczne z kocimi inspiracjami, brali udział
w „kocich wygibasach” czyli zajęciach tanecznoruchowych,
czy uczestniczyli w spotkaniu ze Stowarzyszeniem „Koty
Psy i My” w towarzystwie samego przesympatycznego,
najprawdziwszego kota. Widząc zaangażowanie i uśmiech,
który towarzyszył dzieciom na zajęciach, myślę, że temat
przypadł im do gustu.

AGNIESZKA
KOZIELSKA
Dział Projektów i Animacji
Kulturalnej WCK
Kot – mały, niepozorny
zwierzak, który stał się tematem
przewodnim akcji „Zima w mieście”
w WCK, wprawił wszystkich w wyśmienity
humor. Wśród naszych uczestników nie brakuje
zdolnych projektantów mody, dobrze rokujących
na przyszłość architektów, tancerzy rodem z Broadwayu,
miłośników zabaw ruchowych i wygimnastykowanych
akrobatów, a przede wszystkim – miłośników zwierząt,
których los nie jest im obojętny. Tegoroczna edycja to
dowód na to, że dziecięca wyobraźnia nie zna granic,
trzeba jej tylko dać pole do popisu.
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MAGDALENA
ŚWIERGOLIK

Feryjne spotkania w WCK prowadzą wykwalifikowani instruktorzy
luty 2022 nr 2

WCK ZAPRASZA

„Muzyka jest lekarstwem na dzisiejszy
agresywny i niepewny świat...”
„Ballady i Protesty”, czyli Wasza
najnowsza, wydana na jesieni ubiegłego
roku, mocno nawiązująca do muzyki lat
minionych płyta, to opowieść o...

PRZEŻYJMY
TO JESZCZE RAZ!
zdjęcia: WCK

mat. Fisz Emade Tworzywo

n Wywiad z Bartoszem „Fiszem” Waglewskim

Życzenia humorystyczne, dostojne, rymowane
– do wyboru – z okazji Dnia Kobiet, będą podstawą
„Koncertu życzeń” wyemitowanego 8 marca
na Facebooku i kanale YouTube WCK.

Każdy utwór to odrębny rozdział, ale temat,
który wyraźnie wybrzmiewa na płycie, to
troska o nasz świat, który coraz bardziej komercjalizuje się, ulega erozji. Dotyczy to zarówno brutalnego i infantylnego świata polityki, jak i matki natury, która, wydaje się,
szykuje nam solidną zemstę.
Jakie emocje towarzyszyły Wam podczas
pracy nad tym albumem?

Pracowaliśmy w czasie pierwszej i drugiej fali
pandemii. To był czas niepewności, poczucia zagrożenia, ale przede wszystkim tęsknoty za koncertami, spotkaniami ze znajomymi. To niestety też czas igrzysk politycznych
i kolejnych podziałów w społeczeństwie. To
płyta refleksyjna, ale też pełna niezgody
i czystej muzycznej złości.
Kilka miesięcy temu, zaraz po premierze
„Ballad i Protestów”, w jakiejś ciekawej
recenzji przeczytałam, że to
jedna z najbardziej różnorodnych spośród
Waszych płyt, a jednocześnie
jedna z najprzystępniejszych... Czy jest
w tym trochę prawdy? Możecie się
do tego stwierdzenia odnieść?

Bartosz „Fisz” Waglewski

To będzie niewątpliwie bardzo dobry koncert.
Fisz Emade Tworzywo już 25 lutego zawita
do Wodzisławskiego Centrum Kultury. Nam
udało się porozmawiać z Bartoszem „Fiszem”
Waglewskim, współtworzącym zespół. Gdzie
grupa szuka inspiracji muzycznych, czym jest
dla jej muzyków sukces i jaki przekaz będą
mieli dla swojej publiczności? Na te i inne pytania odpowiedział nam właśnie Fisz.
Redakcja: Jesteście przez odbiorców
Waszych płyt „wysłuchiwani” już trzecią
dekadę. Żeby było to możliwie, trzeba
mieć o czym opowiadać i – dodatkowo
– umieć robić to z sensem. Jak Wam udaje
się tego dokonywać przez tyle lat?

Bartosz Waglewski: Wydaje mi się, że to
efekt pewnej konsekwencji. Poruszamy się
po różnych gatunkach muzycznych, tworząc
muzykę w pełni autorską. Trudno jest nas zakwalifikować do jakiegoś konkretnego nurtu.
Dzisiaj na pewno mamy charakterystyczny,
rozpoznawalny muzyczny język. Nie kokietujemy, pozostaliśmy niezależni w swoich poszukiwaniach. Ważny jest też tekst, raz osobisty,
raz abstrakcyjny, dzisiaj dość zaangażowany.
Sukces w jakimś stopniu Was zmienił?

Dla mnie sukcesem jest to, że czujemy się
wolnymi twórcami. Niesamowite jest to, że
choć fani często wymieniają się, licznie przyluty 2022 nr 2

chodzą na nasze koncerty, kupują płyty, są
otwarci na nasze bardzo eklektyczne brzmienia. Jedyna zmiana, jaką dostrzegam, to fakt,
że z dość nieśmiałych chłopaków jeżdżących
na deskorolkach staliśmy się świadomymi
muzykami, dobrze czującymi się na scenie.
Czerpiecie z wielu gatunków muzycznych,
nieustannie zaskakując swoich fanów
różnorodnością inspiracji. Jakie elementy
pozostały niezmienne w Waszej muzyce?

Na pewno charakterystyczne, mocne brzmienie Piotrka (Emade). Nie rezygnujemy
z samplerów i elektroniki. Teksty, chociaż
zmieniają się doświadczenia, jak i często sama
forma, zawsze były ważne i autentyczne, pełne emocji. No i to, co dla nas istotne od lat, to
koncerty, które są jakby rozwinięciem płyty.

Co do przystępności, trudno mi się ustosunkować. Wydaje mi się, że sukces płyt „Mamut” i „Drony” też był świadectwem tego, że
płyty nie były zbyt eksperymentalne, pojawiała się melodia i formy piosenkowe. To
był czas naszych największych, nazwijmy to,
„przebojów” –„Ślady”, „Pył”, „Telefon” czy
„Biegnij dalej sam” stały się naszymi bardzo
rozpoznawalnymi utworami. Na różnorodność materiału na pewno miała wpływ rozciągnięta w czasie praca w studiu. W czasach
covidowych byliśmy często zmuszeni
do przekładania sesji nagraniowych.
Jaki komunikat będziecie chcieli
przekazać uczestnikom koncertu
w Wodzisławskim Centrum Kultury?

Muzyka jest lekarstwem na dzisiejszy agresywny i niepewny świat, w którym tak wielu ludzi
na wysokich stanowiskach tęskni do wojen.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Klaudia Bartkowiak

FISZ EMADE TWORZYWO, 25 lutego, godz. 19:00
Jeden z najważniejszych zespołów na polskim rynku fonograficznym powstał
na początku tysiąclecia z inicjatywy braci Waglewskich: Piotra „Emade” Waglewskiego
– producenta muzycznego i instrumentalisty oraz Bartosza „Fisza” Waglewskiego
– rapera i wokalisty. Fisz Emade Tworzywo powraca z najnowszym albumem „Ballady
i Protesty”, który jest mocnym powrotem do korzeni muzycznej podróży zespołu
do lat 90., czyli do czasu, w którym rozwijała się tzw. muzyka miasta, hiphop czy
elektronika. Na uczestników koncertu 25 lutego czekają dobre brzmienie, trafione
eksperymenty muzyczne i pełne zaangażowania teksty.

Formuła, do udziału w której zachęcamy wszystkich, którzy szukają
niebanalnej sposobności do wyrażenia swoich myśli, ma ugruntowaną tradycję. Inspirując się pierwowzorem, dajemy Wam możliwość
do tego, by to, co czujecie, wybrzmiało w zacnej oprawie. W rolę lektorów wcielą się równie znakomici jak Krystyna Loska czy Jan Suzin
prowadzący. Możecie mieć pewność, że taka niespodzianka dla adresatek życzeń będzie wspaniałym prezentem.
Bądźcie współtwórcami niepowtarzalnego wydarzenia, dedykowanego równie niepowtarzalnym Kobietom. red.
Życzenia dla Pań można przesyłać na adres:
piak@wck.wodzislaw.pl do 25 lutego. Będą one
odczytane podczas wuckowego „Koncertu życzeń”,
którego nagranie będzie dostępne w mediach
społecznościowych WCK dokładnie 8 marca.
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WCK ZAPRASZA

Piotr Kupicha zaprasza na koncert
z Wodzisławską Orkiestrą Rozrywkową
mat. arch. zespołu FEEL

n Niesamowite wydarzenie już 20 marca w Wodzisławskim Centrum Kultury. Na scenie WCK wystąpią muzycy zespołu FEEL oraz działająca
pod auspicjami miejskiej jednostki i Amatorskiego Ruchu Artystycznego „ARA” Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa pod dyrekcją Marka Soboty.
Nam udało się porozmawiać z Piotrem Kupichą, założycielem i liderem jednej z najpopularniejszych w Polsce formacji.
już 20 marca w Wodzisławskim Centrum Kultury.
Wystąpisz razem ze swoim zespołem, ale
i z towarzyszeniem Wodzisławskiej Orkiestry
Rozrywkowej pod dyrekcją Marka Soboty. To
będzie historyczny dla WCK występ. Orkiestra
zaprezentuje się z gwiazdą polskiej sceny muzycznej.
Co ten występ oznacza dla zespołu FEEL?

Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Orkiestra jest takim spełnieniem cichych marzeń chyba każdego twórcy. Cieszę się, że będziemy mogli zagrać piosenki, które,
mam nadzieję, znacie, w aranżacji z Wodzisławską
Orkiestrą Rozrywkową. Na pewno zabrzmią one
w sposób inny, wyjątkowy, można powiedzieć, że uroczysty. Jestem pewien, że szykujemy dla Was piękne
i dostojne wydarzenie.

Co aktualnie u Was słychać? Jak się ma obecnie,
w – nie ukrywajmy – trudniejszym dla artystów
czasie pandemii, formacja Piotr Kupicha – FEEL?

Pandemia dała nam w kość. Z jej powolnego zakończenia i otwarcia koncertów cieszymy się tak jak wszyscy.
Ale czas pandemii dał nam też znowu możliwość spotykania się w gronie zespołu, tworzenia. Na tę chwilę
mamy nagranych już dziesięć piosenek. Teraz te numery szlifujemy na płytę. Już niebawem będziemy chcieli
pokazać Państwu nasze nowe oblicze, nowego
FEELA, „FEELA 5”. Myślimy o pierwszej połowie
roku. Mogę zdradzić, że starając się wsłuchać w głosy
naszych fanów, sympatyków, przygotowaliśmy płytę
nie tyle popową, co bardziej rockową. Na albumie pokażemy nasze muzyczne możliwości, takie, które od lat
nam towarzyszą chociażby na koncertach live.
2005 rok to początek zespołu FEEL. 2007 rok to np.
wielki sukces Waszego kawałka „A gdy jest już
ciemno” oraz Bursztynowy Słowik i Słowik
Publiczności na 44. Sopot Festival. Kolejne lata to
kolejne nagrody, m.in. Fryderyk, Telekamera,
nagrody Eska Music Awards, Superjedynki
na opolskim festiwalu i wiele, wiele innych. Kolejne
koncerty, kolejne single, kolejne albumy… Piotrze,
czy ten sukces w jakimś stopniu Was zmienił?

Myślę, że ten sukces, dosyć mocne wejście na polski rynek muzyczny na pewno odbiło się na nas i na nas samych prywatnie. To był zwariowany czas, kiedy bez
przerwy podróżowaliśmy, koncertowaliśmy i praktycznie ze szczęścia można było zwariować. Ten okres mamy już na szczęście za sobą. Teraz możemy działać
z zachowaniem pewnej równowagi. Jest trochę czasu
na odpoczynek i trochę czasu np. na nagrania. A wtedy
było tylko granie, nic więcej. I to było dla nas trudne.
Trudne pod kątem zebrania myśli, zatrzymania się
na chwilę. Takiej możliwości tak naprawdę w ogóle nie
mieliśmy.
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W jednym z Twoich ostatnich wywiadów, na który
trafiłam jakiś czas temu, z Twoich ust padło
stwierdzenie: „(...) Moja dusza jest
artystyczna i potrzebuje nowych bodźców, inspiracji
oraz doświadczeń, żeby móc pisać teksty piosenek”.
Jak i gdzie szukasz właśnie tych nowych bodźców,
inspiracji i doświadczeń?

To jest chyba jedno z najtrudniejszych wyzwań dla osób,
które chcą pisać, chcą dzielić się swoimi przemyśleniami. Czasami można coś takiego znaleźć nawet w parku,
podczas spaceru z psem. Ale czasy się zmieniają. Kiedyś
było inaczej… Bardzo często pisałem po imprezie. Zagraliśmy dobry koncert, na drugi dzień wstawałem,
przenosiliśmy się w inne miejsce, brałem gitarę akustyczną i na fali takich czystych myśli powstawała piosenka – w momencie, kiedy jesteś całkowicie wolny
od wszystkich zewnętrznych elementów. Obecnie,
w wieku 42 lat mam wiele bardzo różnych bodźców.
Oprócz codziennego funkcjonowania zajmuję się różnymi rzeczami. Wydaje mi się, że człowiek w pewnym
wieku poszukuje swojego rodzaju balansu i równowagi.
Jeśli pojawią się momenty, w których jakoś znajdziesz
taki stuprocentowy czas dla siebie, to oczywiście jesteś
w stanie napisać fajne rzeczy. Dlatego zawsze mam ze
sobą kartkę, długopis, w plecaku czy w schowku w samochodzie, po to, żeby zapisywać to w taki tradycyjny
sposób. Tę tradycyjną formę bardzo lubię. Często zasypiając, nucę melodię. To jest bardzo zabawne, bo nucę
ja w taki sposób, żebym chyba tylko ja wiedział, o co mi
chodzi. Kartkę, ołówek mam właśnie przy łóżku. I tutaj
też zapisuję różny myśli. Nie znasz dnia ani godziny,
kiedy po prostu będziesz taki hot do pisania różnych
przemyśleń, które pojawią się w głowie.
Bez wątpienia bardzo interesującym
doświadczeniem z Waszym udziałem i ogromnym
przeżyciem dla Waszej publiczności będzie projekt
muzyczny, którego efekty usłyszymy i zobaczymy

Przy okazji poprzedniego numeru „Gazety
Wodzisławskiej” rozmawiałam z Markiem Sobotą,
pod dyrekcją którego działa Wodzisławska
Orkiestra Rozrywkowa. Opowiedział mi o tym, jak
doszło do Waszej współpracy. O tym, że zaczęło się
od rozmowy z Waszym klawiszowcem, Łukaszem
Kożuchem, który Orkiestrę słyszał już
niejednokrotnie, np. podczas Waszych
dotychczasowych występów w Wodzisławiu
Śląskim. Jak Ty sam zareagowałeś na pomysł tej
ciekawej muzycznej fuzji?

Dla mnie pomysł zagrania z orkiestrą to od początku
strzał w dziesiątkę. Bardzo się ucieszyłem, bo to od zawsze było moim marzeniem. Nigdy nikogo tym marzeniem jednak nie zarażałem, bo wiem, ile wymaga pracy to, by razem z orkiestrą wszystko się pięknie zgrało.
Natomiast niesamowicie cieszę na to wydarzenie, na
20 marca, bo odbędzie się ono zaraz po moich urodzinach. I to będzie taka kropka nad i na moje właśnie
43. urodziny.
Przed nami wieczór ciekawych aranży największych
hitów FEEL. Czy którychś z kawałków wykonany
przez katowicką grupę i Wodzisławską Orkiestrą
Rozrywkową 20 marca zapamiętamy szczególnie?

Przekonają się Państwo na miejscu. Wszystko jest
w Państwa rękach, głowach, uszach. Jeśli zobaczycie, jak prowadzimy ten koncert i wyjdziecie po nim
zadowoleni, my również będziemy czuli to, że jesteście usatysfakcjonowani naszymi dźwiękami. Ja z tego miejsca mogę teraz jedynie zaprosić na to piękne
wydarzenie z udziałem orkiestry. Pewnikiem jest, że
te utwory zabrzmią w innej, niezwykłej, ciekawej
aranżacji.
I na koniec: jaki komunikat będziecie chcieli
przekazać uczestnikom koncertu w Wodzisławskim
Centrum Kultury?

Takim komunikatem będą dobra muzyka i dobra zabawa. Chcemy, żeby ludzie zobaczyli, że życie po pandemii toczy się dalej i że radość z muzykowania jest
ogromna.
Dziękuję za tę rozmowę. Do zobaczenia podczas
Waszego wspólnego koncertu.

GRUPA FEEL
Powstała w 2005 roku
w Katowicach. Jej założycielem
jest Piotr Kupicha, wokalista,
kompozytor, autor tekstów
i gitarzysta. W skład zespołu
wchodzą jeszcze: basista Michał
Nowak, klawiszowiec Łukasz
Kożuch, perkusista Michał
Opaliński. Wśród wielu zdobytych
przez FEEL w czasie przeszło
15letniej działalności nagród
i wyróżnień wymienić można np.
„Bursztynowego Słowika” oraz
„Słowika Publiczności” dla
debiutanckiego singla „A gdy jest
już ciemno” podczas 44.
Międzynarodowego Festiwalu
w Sopocie.
Wodzisławska Orkiestra
Rozrywkowa z Wodzisławskiego
Centrum Kultury pod
kierownictwem Marka Soboty
będzie towarzyszyć katowickim
artystom na scenie. Wystąpią
muzycy, instrumentaliści
i wokalistki: Roksana Ostojska,
Alicja Tarasek i Oliwia Węgrzyk.
Orkiestra od lat uświetnia szereg
imprez i uroczystości miejskich,
a jej repertuar jest zróżnicowany
(od standardów jazzowych
po popularne, współczesne
utwory).
Koncert odbędzie się 20 marca
o godzinie 18:00. Bilety
w cenie 80 zł są do nabycia w kasie
WCK i sprzedaży online
na www.wck.wodzislaw
slaski.pl/kupbilet. Kasa czynna
na pół godziny przed seansami
filmowymi i wydarzeniami oraz
w czwartki w godzinach 10:00
12:00. Wszystkie wcześniej
zakupione bilety zachowują swoją
ważność. Nie ma potrzeby ich
wymiany.
Zakup biletu jest równoznaczny
z zapoznaniem się z regulaminem.
Warunki uczestnictwa
w wydarzeniach określa Regulamin
udziału w seansach Kina Pegaz
oraz w innych wydarzeniach
artystycznych w Wodzisławskim
Centrum Kultury w trakcie
pandemii COVID19 w Polsce.
Organizator zastrzega sobie
prawo do odwołania/przeniesienia
imprezy w razie wprowadzenia
obostrzeń w walce z wirusem
COVID19.

Rozmawiała: Klaudia Bartkowiak
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WCK ZAPRASZA

Dzieci zagrają dla dzieci…
i dorosłych

Poznaj relaksacyjną moc głosu

Agnieszka Trzeciok

mat. arch. Marioli RodzikZiemiańskiej

Czy mężczyźni stworzeni są do wyższych celów, a kobiety to plotkarki? Czy tylko damska część społeczeństwa przykłada zbyt dużą uwagę do urody? Czy mama
to też dziewczyna, a tata jest inny niż reszta chłopaków? Czy miłość jest przereklamowana? I w końcu czy istnieje możliwość na przyjaźń damsko-męską? Na te
i inne pytania odpowiadają młodzi aktorzy w najnowszym przedstawieniu zrealizowanym w Wodzisławskim Centrum Kultury. Dziecięcy Teatr „Szydełko” zaprasza na premierę swojego najnowszego spektaklu pt. „Paskuda”, który odbędzie
się 5 marca, w sobotę o godzinie 16:00 w Wodzisławskim Centrum Kultury.
„Paskuda” to zabawny spektakl dla dzieci grany przez dzieci. Pełna wdzięku
i uroku historia opowiada o codziennych zmaganiach się dorastających dzieci
z różnicami damsko-męskimi. Przedstawienie powstało na podstawie inspiracji
wierszami Elżbiety Gorzkiej-Kmieć, a scenariusz został stworzony podczas prób
przez zespół pod okiem reżyserki. – Cieszymy się bardzo na spotkanie z publicznością. Obecny przedłużający się czas pandemii uniemożliwił nam organizację
premiery w zeszłym sezonie. Nasza „Paskuda” zmieniła się nieco przez ostatni
czas i teraz przyszła pora, by przedstawić ją światu. Gwarantuję, że widzowie będą się na nim doskonale bawić, spektakl jest bowiem pełny humoru – mówi Dorota Krawczyk, reżyserka spektaklu, instruktor Teatru „Szydełko”.
– Serdecznie zapraszamy na premierę spektaklu Teatru Szydełko pt. „Paskuda”. Przedstawienie kierowane jest do dzieci w niemal każdym wieku, a i dorośli będą bawić się znakomicie – mówi Katarzyna Rokowska-Szyroki, dyrektor
Wodzisławskiego Centrum Kultury.
Bilety w cenie 20 zł niebawem do nabycia w kasie WCK i sprzedaży online.
Kasa czynna na pół godziny przed seansami filmowymi i wydarzeniami oraz
w czwartki w godzinach 10:00-12:00. red.

Kortez Kwadro Tour zawita do Wodzisławskiego Centrum Kultury. Koncert
w ramach wiosennej trasy odbędzie się w środę, 20 kwietnia. Z uwagi na duże
zainteresowanie artysta wystąpi na wodzisławskiej scenie dwukrotnie o godzinie 18:00 oraz 20:45.
Będzie to już prawdopodobnie ostatnia unikatowej odsłona formuły opartej
na przybliżeniu sylwetki Korteza poprzez przekrój jego dotychczasowego dorobku. Na scenie artysta pojawi się w towarzystwie Krzyśka Domańskiego, Roberta Szymańskiego i Tomka Ziętka.
Wszystkie koncerty będą miały charakter zasiadany i rozpoczną się punktualnie. Uczulamy, by przybyć na miejsce odpowiednio wcześniej, ponieważ spóźnialscy będą musieli zaczekać na przerwę.
Pierwszy koncert wyprzedał się w mgnieniu oka. Macie jednak szansę! Bilety na drugi koncert dostępne są jeszcze na portalu biletyna.pl.
Bilety można kupić również w kasie w godzinach jej pracy. Kasa WCK jest
czynna na pół godziny przed seansami kinowymi oraz imprezami biletowanymi oraz w czwartki od 10:00 do 12:00. asp
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Spektakl „PASKUDA”
przygotowują:
REŻYSERIA: Dorota Krawczyk
OBSADA: 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: Jadwiga Pławna, Urszula Getler,
Hanna Sekuła
ŚWIATŁO: Radosław Bujok
DŹWIĘK: Sebastian Załęski
SCENOGRAFIA: Aleksander Wilkus, Andrzej
Grzesik, Dariusz Włoszczyk.
PROJEKT PLAKATU: Karolina Gajewska

mat. arch. Korteza

Kortez zagra dwa razy!

W zabieganej rzeczywistości, mając na uwadze poprawę komfortu
naszego życia, coraz częściej poszukujemy skutecznych sposobów
na jej zrównoważenie. Nadmiar obowiązków, ale i wyzwań, stresujące sytuacje, pośpiech niejednokrotnie budzą potrzebę regeneracji
naszego organizmu i to zarówno w sensie sprawności fizycznej, jak
i psychicznej. Tu w sukurs przychodzi to, co płynie wprost z natury.
Warto poznać relaksacyjną moc naturalnego głosu już 26 lutego
w ramach kolejnej odsłony warsztatów z cyklu „Tu i teraz” w Wodzisławskim Centrum Kultury.
Głęboki relaks, harmonia, rozluźnienie – tego doświadczysz
za sprawą prysznicu głosowego. Pod tą nazwą kryją się warsztaty muzykoterapii głosem, które w Wodzisławskim Centrum Kultury poprowadzi Mariola Rodzik-Ziemiańska, doświadczona trenerka
trwałego rozwoju i muzykoterapeutka. Początek zaplanowano na godzinę 10:00. – Zapraszam w podróż przez emocje wyrażane głosem
– dźwiękiem, który może zmyć ciężar i namalować nowe niebo, jak
po burzy – przekonuje trenerka.
Jak rzecz wygląda w szczególe? Podczas trzygodzinnego warsztatu, dzięki praktyce oddechowo-głosowej, której towarzyszyć będą relaksacyjne i etniczne instrumenty, popracujesz nad rozluźnieniem
ciała, głębokim oddechem i prawidłową emisją. Naturalny głos to
szczególne narzędzie, które wpływa korzystnie na całe ciało, wspiera
układ fizyczny, psychiczny i emocjonalny. Dzięki wspólnej wibracji
dźwięków wprawiamy ciało w rezonans, który umożliwia odblokowanie zastojów i jest pomocne w procesie niwelowania stresu.
Do kogo adresowane są te tematyczne zajęcia? Ich odbiorcą może być praktycznie każdy, bez względu na wiek, płeć, a więc ten, kto
otwarty jest na doświadczenie nowych doznań i potrafi spojrzeć
na świat własnymi oczami. Jedyny niezbędnik, w jaki warto się doposażyć, to wygodny strój, karimata i koc, ponieważ warsztaty odbywają się w pozycji leżącej. red.
MARIOLA RODZIK-ZIEMIAŃSKA to trenerka trwałego
rozwoju i muzykoterapeutka stale praktykująca
w Szałasie Rozwoju, Centrum Szkoleń i Rozwoju
Osobistego MERITUM w Katowicach oraz Uzdrowisku
w JastrzębiuZdroju. Jest wokalistką formacji Zawiało,
TOMrzy i Mrzenie, ponadto prowadzi Teatr Korzeni, jest
animatorką Portu Sztuki i współzałożycielką Szkoły
z Wyboru w Rybniku. To absolwentka Politechniki
Wrocławskiej, Szkoły Trenerów MERITUM
w Katowicach, Muzykoterapii Integralnej w ASTO oraz
Kursu teatralnego „ZiemiaPieśń” w Instytucie im. Jerzego
Grotowskiego we Wrocławiu. Uczestniczka wielu kursów
i warsztatów: psychologicznych oraz poświęconych pracy
z ciałem, a także praktyk: teatralnych, aktorskich
i wokalnych z zakresu śpiewu klasycznego, jazzowego,
gospel oraz śpiewu archaicznego.
Wstęp na warsztaty: 50 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.
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TEATR

Spektakl mocny w przekazie
Anna SzwedaPiguła

n Miał zaskoczyć, wzruszyć, rozbawić.
Miał być mocny, a jednocześnie oszczędny
w przekazie. I jaki był? Fenomenalny!
Najnowszy spektakl Teatru „Szydło”,
którego premierę mogliśmy zobaczyć
w lutym na deskach Wodzisławskiego
Centrum Kultury, to coś, co nie tylko warto,
ale powinno się zobaczyć.
Młode aktorki pod wymagającym okiem reżyserki Doroty Krawczyk
przygotowały dla swoich widzów widowisko na wskroś profesjonalne. Nie brakło tu niczego, co dobry spektakl powinien zawierać. Poruszający temat, zaangażowanie aktorek, oszczędna, a jakże wymowna i dopracowana scenografia oraz dopełniające dzieła kostiumy – tego doświadczaliśmy podczas premiery.
Najnowszy spektakl wodzisławskiego „Szydła” można polecić
widzowi w każdym wieku. Zwłaszcza kobietom i dziewczynom
stojącym u progu dorosłości. – Pomysł na spektakl powstał w zeszłym roku. Chcieliśmy zrobić przedstawienie, które poruszałoby
kwestie istotne dla młodych ludzi w wieku, kiedy zbliżają się
do dorosłości. Niepewność, wątpliwości, presja społeczna i niejasny plan na przyszłość to problemy, z którymi mierzy się młodzież
na co dzień. Jaki jest mój cel? Jakie studia wybrać i jaki zawód będzie tym, który da mi satysfakcję? Jaką drogę wybrać i czy jest ona
właściwa? Te pytania nastręczają wiele stresu. Spektakl miał traktować o „pokoleniu przed wyborem”. W trakcie pracy nad spektaklem zmieniłyśmy nieco jego kierunek i w efekcie powstała historia o kobietach miotających się pomiędzy swoimi ambicjami, marzeniami i wymaganiami, które nakłada na nie społeczeństwo.
Wiele o tym mówimy dzisiaj w naszym kraju. Gdzie kończy się
wybór, a zaczyna się presja i brak wolności? – wyjaśnia Dorota
Krawczyk.
„Szydło” zagrało odważnie. Trzeba przyznać, że poruszony
w spektaklu te mat, sposób jego opowie dze nia, dynamicz nie
przedstawiona opowieść nie pozostawiają widza bez refleksji.
Po obejrzeniu przedstawienia rodzą w nas pytania, czasem wątpliwości. Już w trakcie spektaklu rodzą się różnorodne emocje.
To zasługa całego zespołu Teatru „Szydło”. – Jestem niezwykle
dumna z mo ich ak to rek. Wyko nały ka wał wspaniałej pracy.
Spektakl jest niezwykle osobisty i porusza wiele ważnych dla nich
samych te matów. Tym bardziej cie szę się, że miały od wagę
i ochotę podzielić się swoim wewnętrznym światem i otworzyć
przed widzem. Spektakl wywołał niemałe poruszenie wśród widzów. Zebraliśmy wiele pochlebnych opinii, które są dla nas niezwykle ważne. Widzieliśmy autentyczne wzruszenie na twarzach
publiczności i o to nam chodziło. Teatr powinien poruszać, wywoływać emocje, zachęcać do refleksji. Taki właśnie jest
„Cel-pal”– podsumowuje premierę reżyserka Dorota Krawczyk.
– Teraz chcemy go pokazać młodzieży szkolnej, zatem już dziś
zapraszam 9 marca na godz. 9:00 i 11:00 uczniów klas 7, 8 oraz
klasy szkół średnich do Wodzisławskiego Centrum Kultury. Będzie nam bar dzo mi ło go ścić mło dzież – za po wia da au tor ka
przedstawienia. asp

„CEL–PAL” przygotowali:
OBSADA: Julia Berger, Laura Berger, Karolina Glaeser,
Antonina Swoboda, Dominika Zychma, Joanna Makuch,
Viktoria Toman, Hanna Konieczny, Julia Kotula, Maria
Jarząbek, Liliana Kaczmarczyk, Amelia Kopiec, Marlena
Rduch, Aleksandra Pająk
REŻYSERIA: Dorota Krawczyk
KOSTIUMY: Jadwiga Pławna, Urszula Getler, Hanna
Sekuła
SCENOGRAFIA: Aleksander Wilkus, Andrzej Grzesik,
Dariusz Włoszczyk
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TANIEC

Petarda? Raczej bomba. I to atomowa!
Anna SzwedaPiguła

n To, co wydarzyło się 12 lutego
na dużej scenie Wodzisławskiego
Centrum Kultury, dosłownie wbijało
widza w fotel. Teatr Tańca „Memento”
zaprezentował widzom widowisko,
jakiego jeszcze nigdy nie mieliśmy
okazji oglądać. Tu ważne było
wszystko: porywający taniec, genialne
kostiumy, perfekcyjnie dopracowany
scenariusz, muzyka oraz fantastyczne
oświetlenie. Całość po prostu
zachwycająca.
Oglądając spektakle ekip działających w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego w WCK, trudno uwierzyć, że mamy do czynienia z twórczością amatorską.
W spektaklu „Zwier(z)ciadło” nic nie było amatorskie.
Tancerki wraz ze swoją trenerką, reżyserką Małgorzatą
Karwot uraczyły nas artystyczną ucztą. Dynamiczne,
naładowane emocjami i nieskończenie barwne widowisko nie pozostawiło żadnego widza obojętnym. Ogrom
wykonanej przez cały zespół, w tym osób odpowiedzialnych za światło czy kostiumy, pracy widoczny był w każdej minucie spektaklu. Tylko spójrzcie na zdjęcia. A jeśli Wam mało, koniecznie odwiedźcie nas na Facebooku. Tam zawsze więcej. asp
Przedstawienie wyreżyserowała Małgorzata
Karwot. Za światło odpowiedzialny był
Radosław Bujok. W spektaklu wystąpiły:
Małgorzata Karwot, Dominika Ryszka, Patrycja
Amborska, Paulina Kaźmierczak, Paulina
Kotowska, Sabina Chojecka, Wiktoria Czaplak,
Karolina Leśniewska, Izabela Rosińska,
Danusia Badura, Natalia Knesz, Kaja Materzok,
Laura Popek, Apolonia Reclik, Kamila Sąsiadek,
Antosia Krótki.

WASZE OPINIE:
Byłam, widziałam, doświadczyłam...
Mega genialny występ, zachwycona
jestem bardzo. Do Mam Talent
koniecznie się zgłoście albo na przegląd
zespołów tanecznych, Świetna „robota”. KINGA

Mocne widowisko z przesłaniem,
wbiło mnie w fotel. Przeżycie
na wielu poziomach: muzyka,
światło, ruch, słowo. Dziękuję
IZABELA
i gratuluję!

To widowisko powinno być
udostępnione szerszej publiczności.
Takich wrażeń, emocji i ciężkiej pracy
nie zamykamy w czterech ścianach.
ILONA
Gratulacje dla całej ekipy.

Każdy powinien to zobaczyć.
ALEKSANDRA
Cudowne!
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FOTOWSPOMNIENIA

Mikołaj przechodzi na zasłużo
WSPÓŁPRACOWNICY
O ALEKSANDRZE WILKUSIE

n 15 kwietnia 1991 roku. Tego dnia rozpoczęła się zawodowa przygoda
kierownik Działu Technicznego WCK po przeszło 30 latach pracy na rzecz w
emeryturę. Nie mogliśmy o nim w tym numerze naszej Gazety Wodzisławsk
i ceniony za mądrość oraz doświadczenie.

KATARZYNA
ROKOWSKA-SZYROKI
Dyrektor WCK
Wodzisławskie Centrum Kultury to nie tylko
wydarzenia kulturalne, ale to ludzie stojący za nimi. I ten
człowiek to idealny przykład osoby wielozadaniowej. Na pierwszy rzut oka
zapracowany kierownik Działu Technicznego, ale jak się przyjrzymy,
zobaczymy artystęrzemieślnika, który tworzy przepiękne scenografie z prostych
rzeczy, ujrzymy człowieka o gołębim sercu z „miarką w oku”, fachowca znającego się
na wszystkim i co dla mnie bardzo ważne – sumiennego pracownika. Panie Olku, to była
dla mnie ogromna przyjemność – dziękuję za ten czas i za Pana oddanie w swojej pracy.

ANDRZEJ GRZESIK
Dział Techniczny WCK
Z Olkiem przepracowałem 28 lat. Spotkaliśmy się,
żeby było ciekawie, 1 kwietnia 1994 roku, w prima
aprilis. Praca z nim jest bardzo spokojna. To wyważony
człowiek. Kiedyś określiłem go jako człowieka renesansu. I to
jest adekwatne określenie. Przez lata przygotowywaliśmy wszystkie scenografie,
rekwizyty wykorzystywane w wystawianych w WCK sztukach. Muszę wspomnieć, że
nasze kino prawdopodobnie nie istniałoby, gdyby nie Olek. Wszystkie kwestie techniczne
w WCK przez lata także trzymał w rękach on. Olka nie będzie, będzie pustka. Jest
prawdziwą ostoją tego miejsca.

JADWIGA PŁAWNA
Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego WCK
Wesoły, pogodny, dobry człowiek… Przez kilka lat
był moim kierownikiem, wtedy, kiedy krawcowe
pracowały w Dziale Technicznym WCK. Bardzo
wyrozumiały szef, niezwykle w porządku kolega z pracy.
W momencie, gdy odejdzie na emeryturę, nie będzie już osoby, która rzucałaby
do nas takimi śmiesznymi tekstami [śmiech]. Na pewno będzie już tutaj inaczej…

MACIEJ MEISEL
Wieloletni pełniący obowiązki dyrektora
i wicedyrektor WCK
Z Olkiem przepracowaliśmy wspólnie prawie 30 lat,
najpierw w miejskim ośrodku kultury, potem
w Wodzisławskim Centrum Kultury. Jest człowiekiem,
który poważnie traktuje swoją pracę. Poświęca się jej. Olek nie bał się
wyzwań. Realizował bardzo dużo projektów. Wiele w WCK, m.in. w obszarze
remontów obiektu, robiliśmy własnymi rękami, własnym sumptem, właściwie jego
rękami i jego pomyślunkiem. Mnóstwo pracy wkładał szczególnie w kwestie artystyczne,
przygotowując dekoracje praktycznie dla wszystkich zespołów ARA. Wykazywał się
niebywałą pomysłowością, kreatywnością. Na koniec warto zaznaczyć, a jest to
nieczęste, że Olek wcale albo prawie wcale nie przebywał na zwolnieniach lekarskich.
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TORUNIANIN
Zacznijmy od początku. Pan Olek pochodzi z Torunia. Co sprawiło, że
na tak długi czas osiadł na Śląsku? – Chęć uzyskania mieszkania. Tylko
i wyłącznie – przekazuje Aleksander Wilkus. – Byłem u prezesa spółdzielni w Toruniu. Zapytałem go otwarcie o to, jak długo będę czekał
na mieszkanie. Odpowiedział mi wtedy, że 18 lat. Wydawało mi się to
wtedy kosmicznie długo. Później dowiedziałem się, że na Śląsku mieszkanie można dostać po kilku miesiącach. Przyjechałem tutaj i to mieszkanie faktycznie szybko otrzymałem – wspomina.
Teraz Pan Olek przechodzi na emeryturę i, co ciekawe, wraca w swoje
rodzinne strony. – Tutaj, na Śląsku, nie mam nikogo z rodziny, a w Toruniu jest córka, jest siostra. Chciałem być bliżej rodziny, także na te stare lata
– mówi. – Moja córka, kiedy była maleńka, mówiła, że chce jechać do Torunia. I tak zrobiła. Tydzień po ślubie zabrała męża do samochodu i pojechała – wtrąca z uśmiechem.

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZ
A jak zaczęła się przygoda z wodzisła
tutaj namówił mnie przyjaciel, pan K
wygrał tu konkurs. A że zawsze mni
marzeniem było, żeby pracować w jak
wać rekwizyty, przygotowywać scenog
kimś stopniu, ale nie do końca – stwie
dekoracje różnego typu. Były tu, w W
Miss 8, na które przygotowywaliśmy
scena zabudowana była dekoracjami.
żyć. I rozmaite rekwizyty... Przez te
niemal dla wszystkich zespołów WC
der Wilkus, podkreślając jednocześni
społów Amatorskiego Ruchu Artysty
lata bez żadnych problemów. – Kiero
styczeń 2022 nr 1

FOTOWSPOMNIENIA

zdjęcia: WCK

oną emeryturę!

Koncert Wiedeński z Gwiazdami

Aleksandra Wilkusa w Wodzisławskim Centrum Kultury. Teraz wieloletni
wodzisławian i Wodzisławia Śląskiego przechodzi na w pełni zasłużoną
kiej nie napisać. Tym bardziej, że jest to człowiek niezwykle życzliwy, ciepły

zdjęcia: Klaudia Bartkowiak, WCK

kretne rekwizyty na podstawie narysowanych projektów bądź po prostu
rozmawialiśmy o tym, jak te przedmioty miałyby wyglądać – przekazuje.
Od samego początku, czyli od 1991 roku, zajmował stanowisko kierownika Działu Technicznego. – Tworzyliśmy ten warsztat, który tutaj
mamy, od podstaw. Śrubokręt, kombinerki, młotek… Nic więcej tu nie
było. Każdy uważał, że w kulturze nie potrzeba innych narzędzi. Aż przyszedł czas na heblarki, piły, wiertarki i inne cuda – wylicza.
Dzięki rozmowie z Panem Olkiem dowiadujemy się, że przez jakiś czas
odpowiedzialny był także za kino zlokalizowane w obiekcie WCK. – Dyrektor Kozłowski chciał reaktywować kino. Wysłał mnie więc na kurs kinooperatorów filmowych – wspomina. Tą działką zajmował się przez trzynaście lat.
WSPÓŁORGANIZATOR WYDARZEŃ
Pan Olek potwierdza, że bardzo lubił i lubi organizację tak dużych imprez,
jak np. Dni Wodzisławia Śląskiego czy wspomnianej Miss 8, podczas której rokrocznie wybierano najładniejszą dziewczynę klas ósmych. – Organizowaliśmy też bale prezydialne. Przez cały tydzień poprzedzający wydarzenie byliśmy w Szkole Podstawowej nr 9 na Wilchwach, gdzie one się
odbywały. Naszym zadaniem było zamienić szkolną aulę w coś, czego się
nie da opowiedzieć – sięga pamięcią. – Był np. bal w stylu średniowiecznym, gdzie na ścianach wisiały zbroje. Mieliśmy też bal piracki, gdzie
na ścianach zainstalowaliśmy 12 akwariów. W każdym pływały ryby. Odnosiło się wrażenie, że ta sala znajdowała się gdzieś na dnie morza. To były
naprawdę kapitalne bale. Brali w nich udział prezydent miasta jako gospodarz, przedsiębiorcy i wszyscy oficjele… Na tych imprezach zbierane były
datki na cele charytatywne – przypomina.
– W każdym wydarzeniu, które organizujemy, zostawiamy cząstkę siebie – pięknie podsumowuje.

MIKOŁAJ
– Pracuję w Wodzisławskim Centrum Kultury przeszło 30 lat. Od 30 lat
jestem też Mikołajem – wtrąca Aleksander Wilkus. To prawda, w grudniu zamienia się w kochającego wszystkie dzieciaki świętego w czerwonym
stroju. Brodę ma prawdziwą. Jak mówi, zapuszcza ją od końca lipca, goli
dopiero po zakończeniu rozdawania prezentów – Wodzisław Śląski, Rybnik, Marklowice, Świerklany, Radlin… Wszędzie, gdzie potrzebują Mikołaja w okresie świątecznym, jestem – zaznacza. Bo wieść o świętym Mikołaju z wodzisławskiego ośrodka kultury już dawno szybko się rozeszła.
Najpierw przychodzili rodzice i prosili, by Mikołaj odwiedził ich dzieci
w domu. Następnie zaczęły do Pana Olka zgłaszać się przedszkola, szkoły, biblioteki, domy dziecka.
Pan Olek zapowiada, że już w grudniu przyjedzie na Śląsk. I tak co roku. Minimum raz. – Póki będę miał siły, to będę przyjeżdżał. W Toruniu
tak naprawdę Mikołaj jest mniej popularny. Tam prezenty przynosi gwiazdor – mówi.
– Najśmieszniejsze anegdoty związane z moją pracą to te przy okazji
bycia Świętym Mikołajem. Sytuacje z dziećmi… Te wychodzą tak szczerze, naturalnie – podkreśla. – W jednym przypadku było tak, że mama
chciała wymóc na dziecku, by podziękowało za prezent, który dostało
od Mikołaja. I mówi: „I co powinieneś teraz Mikołajowi powiedzieć?”.
ZNEGO
Chłopiec bez namysłu wypalił: „Do widzenia” [śmiech]. Drugi przypaawskim domem kultury? – Do pracy dek był taki, że gdy wchodziłem jako Mikołaj do pokoju, chłopiec, któKozłowski, późniejszy dyrektor, który rego odwiedzałem, wchodził za szafę. I tylko mówił: „Postaw prezent
ie ciągnęło w stronę teatru… Moim na środku pokoju” [śmiech] – opowiada.
kiejś teatralnej dekoratorni, wykonygrafię. Poniekąd mi się to udało, w ja- W PEŁNI ZASŁUŻONY EMERYT
erdza Pan Olek. – Przez lata robiło się Czego Aleksandrowi Wilkusowi będzie brakowało po przejściu na emeWodzisławiu, imprezy pod tytułem ryturę? – Tego, że nie będę robił już żadnych rekwizytów czy scenogray dekoracje pełnoteatralne, gdzie cała fii. Dlatego moim cichym marzeniem jest zrobienie sobie warsztaciku
Można się było wtedy naprawdę wy- przy domu. A wyprowadzam się do domu w lesie – snuje plany.
ponad 30 lat przygotowywaliśmy je – Pierwsze dwa, trzy miesiące… Będę się czuł jak na urlopie. Ale będę
CK – przywołuje z pamięci Aleksan- miał też pracę na kilka lat. Dom kupiłem w stanie surowym. Byleby nie
ie, że współpraca z kierownikami ze- osiąść, bo wtedy człowiek zaczyna się starzeć – puentuje Pan Olek.
Aleksandrowi Wilkusowi życzymy wszelkiej pomyślności na nowym
ycznego „ARA” przebiegała przez te
ownicy przychodzili, zamawiali kon- etapie życia oraz wiele czasu na realizację swoich pasji i marzeń. kb
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Cóż to był za koncert! Orkiestra
Królewska pod batutą Woytka
Mrozka wprowadziła nas w niesamowity nastrój. Swoimi cudownymi głosami raczyli nas: Anna Ogińska (sopran), Ivanna Saviuk (wokal), Sławomir Naborczyk (tenor) oraz Roman Chava
(wokal).
Publiczność świetnie się bawiła, słuchając arii i duetów z najsłynniejszych operetek: „Zemsty
Nietoperza”, „Barona Cygańskiego”, „Księżniczki Czardasza” czy
„Wesołej Wdówki”. Dodatkową
atrakcją wieczoru były współczesne, światowe hity grupy ABBA
czy Whitney Houston i wiele innych.
Wydarzenie miało miejsce
29 stycznia 2022 roku. red.
Wasza opinia: „Żal było
wychodzić z sali. Dziękuję
za to że w Wodzisławiu jest
muzyka na najwyższym
poziomie w zasięgu ręki”
– Aleksandra.
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WARSZTATY

Zabrała nas w inny wymiar
zdjęcia: Anna SzwedaPiguła, Agnieszka Trzeciok

n Sobotni wieczór 19 lutego
zapamiętamy na długo. I całe
szczęście! Bo to będą bardzo dobre
wspomnienia. W błogi nastrój swoim
pełnym uroku, melancholii
i dźwięczności głosem wprowadziła
nas Kaśka Sochacka. Artystka
zgromadziła w Wodzisławskim
Centrum Kultury komplet publiczności.
Jej koncert był niezwykle nastrojowy,
magnetyczny, magiczny. A do tego
prawdziwie piękny, dzięki
zachwycającej grze świateł.
Kaśka Sochacka przyjechała do Wodzisławia Śląskiego
po raz pierwszy i mamy nadzieję, że nie po raz ostatni.
To z pewnością jedna z ciekawszych osób na dzisiejszej
polskiej scenie muzycznej. Jej sceniczne ja niesie ze sobą pewną niecodzienną świeżość. Artystka podczas koncertu jednocześnie trzyma dystans i uwodzi słuchacza.
Wydaje się być eteryczna, zjawiskowa, niepowtarzalna.
Bez wątpienia warta poznania i posłuchania.
Pocho dzą ca z muzycz nej rodzi ny au tor ka ballad
na swój pełen sukces pracowała od wielu lat. 12 lat temu
jako dwudziestolatka Kaśka Sochacka wzięła udział
w popularnym programie Mam Talent, w którym zakwalifikowała się do finału. W 2014 roku wzięła udział
w siódmej edycji talent show Must Be the Music. Tylko muzyka, gdzie z kolei dotarła do półfinału. Trzy lata
później wokalistka wydała utwór pt. „Trochę tu pusto”,
który został wykorzystany jako zapowiedź serialu obyczajowego telewizji Polsat – „Zawsze Warto”. Następnie przyszedł czas na kolejne autorskie wydawnictwa.
Je sienią ro ku 2019 Kaś ka Sochacka za prezen to wa ła
„Wiśnię”, której tytułową piosenkę w świetnym wykonaniu mo gliśmy usły szeć tak że pod czas koncer tu
w WCK. „Wiśnia” swoją premierę miała na antenie legen darnej Trójki w audycji Pio tra Stelmacha. Już
w styczniu 2020 roku piosenka osiągnęła szczyt 1981.
notowania listy przebojów. Niespełna rok temu Kaśka
wydała debiutancki studyjny album pt. „Ciche Dni”. Już
w listopadzie pojawiło się kolejne wydawnictwo, minialbum, „Ministory”. Dziś artystka wypełnia szczelnie nawet duże sale koncertowe, a jej koncerty wyprzedają się
mgnieniu oka. Po tym, co mogliśmy usłyszeć i zobaczyć
w lutowy, sobotni wieczór, zupełnie się nie dziwimy. asp

WASZE OPINIE:
Świetny koncert. Jeden z najlepszych
na jakim byłem. Cudowne półtorej
godziny.
MARIUSZ

Piękny nastrojowy głos, wzruszające
teksty Fantastyczny zespół! A te
skrzypce Jesteście WSPANIALI
Ekstra nagłośnienie i efekty
świetlne Dziękuję za magiczny
HALINA
sobotni wieczór.

Cudownie spędzony czas.
Było bosko.
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WARSZTATY
Miraż Wodzisław Śląski skorzystał ze wspaniałej okazji nauki od najlepszego. Specjalne, dwudniowe warsztaty dla tancerek i tancerzy z Wodzisławskie Centrum
Kultury poprowadził w ostatni weekend Karol Mental.

Trening pod okiem Mistrza!
n Karol swoje pierwsze taneczne kroki stawiał właśnie w Mirażu. Dziś jest aktualnym Mistrzem Świata i solowym Mistrzem Polski
w stylu jazz oraz modern&contemporary. Dał się poznać jako wyśmienity tancerz szerokiej publiczności – za nim występy w Mam talent
i Dance Dance Dance. Udało nam się porozmawiać z Karolem podczas jego wizyty w Wodzisławiu Śląskim. Macie ochotę poznać go nieco
lepiej? Zapraszamy do lektury.
jeszcze wiele możliwości. Na pewno bardzo bym chciał nadal rozwijać swój
warsztat i umiejętności, ale chciałbym się
też rozwijać jako osobowość, artysta, popracować nad swoją marką osobistą.
Chciałbym, by moja kariera mogła rozwijać się prężnie na arenie międzynarodowej. Mam za sobą zaproszenia do poprowadzenia warsztatów w Belgii,
Niemczech, w Czechach. Liczę, że będzie ich coraz więcej, że będę mógł się
prezentować i szkolić w najlepszych studiach tańca, a przy okazji zwiedzać świat.

Jak wspominasz swoje początki
przygody z tańcem? Jak to wszystko
się zaczęło?

Bardzo dobrze to wspominam, chociaż
przyznaję, że początki były dość trudne.
Miałem 5 lat, gdy mama zapisała mnie
na pierwsze zajęcia, a ja… Nie do końca
chciałem tańczyć. Chłopak na zajęciach
tanecznych był osamotniony wśród
dziewczyn. Brakowało mi w tym miejscu chłopaków, rówieśników, z którymi
biegałem za piłką i miałem wspólne
sprawy. Pierwsze treningi przesiedziałem, płacząc za mamą. Mama jednak zawsze w tych ciężkich chwilach mnie
wspierała i przekonywała, bym wytrwał
w tańcu. I rzeczywiście z wiekiem było
coraz lepiej. Same zajęcia taneczne bardzo mi się spodobały, pojawili się inni wać się w tej pasji. Taniec ma się w sercu
chłopacy, odnalazłem się.
i w głowie. Nie traktuję tańca jako pracy.
To moje życie, w którym jestem zakoCzyli to mama miała ogromny wpływ
chany.
na wybór Twojej życiowej drogi?

Tak. Mama była moim zapalnikiem.
Natomiast sam pomysł zajęć tanecznych
pochodził od mojej sąsiadki, która też
tańczyła wówczas w Mirażu i kiedyś, jako przyjaciół, zaprosiła nas na koncert.
Koncert mnie zachwycił, mama zapytała, czy chciałbym spróbować i tak oto
tańczę do dziś.
Jesteś człowiekiem młodym, a już
bardzo utytułowanym. Na Twoim
koncie jest wiele niesamowitych
sukcesów. To zapewne kosztowało
Cię wiele godzin ciężkiej pracy, wiele
wyrzeczeń. Czy kiedykolwiek miałeś
momenty zwątpienia?

W mojej przygodzie z tańcem miałem
kilkuletnią przerwę. Do tańca wróciłem
jako siedemnastolatek. I od tego czasu
ani razu nie zwątpiłem. Nigdy nie miałem dość, zawsze jestem gotowy realizo-

Co Cię motywuje do pracy nad sobą
i swoimi umiejętnościami, do pracy,
którą musisz wykonać, żeby osiągać
tak spektakularne sukcesy?

Motywują mnie na pewno wszelkie zawody, pokazy, sama możliwość zaprezentowania się przed szerszą publicznością. Jestem artystą, we krwi mam zatem
chęć dzielenia się moją sztuką. Cieszy
mnie każda możliwość zaprezentowania
nowego układu, nowych umiejętności.
Motywacją są też oczywiście osiągane
w tańcu wyniki. Chociaż taniec jako forma sztuki jest często poddawany ocenom subiektywnym, pozbawionym
sztywnych ram. Więc nie sam zdobyty
tytuł, ale właśnie możliwość jak najlepszego zatańczenia przed publicznością
jest dla mnie jako dla tancerza ogromną
motywacją. Motywuje mnie też niezmiernie tworzenie. Komponowanie

nowych układów, figur. Taniec jako forma sztuki się nie kończy. Nie ma granic.
Zawsze można stworzyć coś nowego,
coś odkryć. I to jest dla mnie bardzo pociągające. Ponadto bardzo motywuje
mnie samorozwój i doskonalenie swojego warsztatu.
Jesteś Mistrzem Świata, Mistrzem
Polski. Osiągnąłeś naprawdę wiele.
Dzierżysz trofea, o jakich inni będą
tylko marzyć. Jakie cele teraz
stawiasz przed sobą?

Tak, w tej dziedzinie szybko zostaje się
emerytem. Trzeba szybko, w młodym
wieku dążyć do sukcesów turniejowych.
Cele jednak mam nadal. Jednym z nich
jest utrzymanie zdobytego w zeszłym roku tytułu Mistrza Świata. Wierzę, że
mam na to szanse. Szacuję, że przede
mną jeszcze jakieś dwa, trzy lata startów.
W turniejach mam okazję zaprezentować się w trzech kategoriach solowych,
więc jest potencjał. Mam też swoje cele
zawodowe. Taniec to moja praca, wykonuję zawód tancerza. Na tym polu widzę

Zaczynałeś w wodzisławskim Mirażu,
tu stawiałeś swoje pierwsze taneczne
kroki. Jesteś najlepszym przykładem
na to, że stąd wychodzą przyszli
mistrzowie, ludzie sukcesu. Masz
na koncie sukcesy w tańcu, poznałeś
świat telewizji i przemysłu
rozrywkowego, wystąpiłeś
w musicalach. Czy na tanecznej
emeryturze chciałbyś bardziej
związać się z telewizją czy teatrem?
Czy taka perspektywa Cię kusi?

Ja nie do końca przepadam za taką komercją. Wszystko inaczej wygląda, kiedy jesteś
zasiadającym przed telewizorem widzem,
a inaczej, kiedy pracujesz tam, w studio.
To bardzo ciężka praca. Ponadto myślę, że
show biznes ma swoje liczne wady i zalety. Nie jest to do końca mój świat, ale jestem pewny, że świetnie było tego wszystkiego spróbować. Miałem właśnie przyjemność występowania w Mam talent,
w programie Dance Dance Dance, czyli
poznałem od środka te największe telewizyjne formaty rozrywkowe. To były fajne
przygody, ale bliższa jest mi sztuka niż rozrywka, więc bardziej widzę siebie jako
twórcę nowych choreografii na potrzeby
teatru czy zawodów tanecznych. Oczywiście dla dużych formatów rozrywkowych

też. Ale chcę być twórcą, mieć moc kreowania. Jeśli tańczyć, to z największymi
gwiazdami, być może poza Polską. To
marzenie wielu znakomitych tancerzy.
Co Ci osobiście dały występy
w takich programach jak Mam talent?
Jak oceniasz swój udział w tej
przygodzie dziś?

Dzięki Mam talent wiele osób mogło
o mnie usłyszeć. To był mój czas, kiedy mogłem dać się poznać wielu ludziom. To była przygoda, która stała
się punktem zapalnym do chęci zyskania większej tanecznej sławy. Mam talent był moim początkiem w tym wielkim świecie sztuki i rozrywki, stał się
powodem mojej obecności w innych
programach, pozwolił zacząć realizować niektóre marzenia na naprawdę
dużą skalę.
Dziś z kolei sentymentalna podróż.
Wracasz do Wodzisławia Śląskiego,
do sal, które doskonale znasz, które
były świadkami wielu godzin Twoich
treningów. Przed Tobą szkolenie
tancerek i tancerzy Mirażu. Jaki masz
plan na te warsztaty?

Mocno popracujemy nad warsztatem
właśnie. Będziemy ćwiczyć choreografię
tańca, później zajmiemy się już tworzeniem choreografii pod zawody i turnieje
juniorów. Przed nami sporo godzin
twórczej pracy.
Nie pozostaje nam nic innego, jak
życzyć Ci udanych realizacji
wszystkich planów i zamierzeń.
Będziemy mocno trzymać kciuki
za Twoje kolejne sukcesy. Bardzo
dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Anna SzwedaPiguła

To już tradycja, że ZPiT „Vladislavia” co
roku w czasie ferii zimowych wyjeżdża
na Zimowe Warsztaty Artystyczne. W tym
roku grupa obrała kierunek na Piwniczną-Zdrój, gdzie podczas pięciodniowego pobytu (14-18.02.) pod okiem kierownik artystycznej Dominiki Brzozy-Piprek, poznawała nowe choreografie i wraz z Katarzyną Nochcińską szlifowała wokal.
Co roku warsztaty ZPiT „Vladislavia”
to nie tylko praca nad nowymi układami,
ale także zdobywanie wiedzy o danym regionie. Tym razem uczestnicy poznali tańce Górali Nadpopradzkich, których młodych tancerzy nauczył Piotr Maślanka
– kierownik artystyczny Dziecięcego Zeluty 2022 nr 2

społu Regionalnego „Małe Piwnicoki”, dyrektor MGOK Piwniczna-Zdrój. Tancerze poznawali miejscowy folklor, a następnie na spotkaniu z „Małymi Piwnicokami”
wspólnie tańczyli tańce Górali Czarnych.
Zespół z Piwnicznej poznał również tańce
śląskie, których na wieczorku integracyjnym wspólnie z zespołem i kapelą nauczyła
Dominika Brzoza-Piprek.
Oprócz zajęć tanecznych nie zabrakło
warsztatów teatralnych, bo w tańcu ludowym umiejętności aktorskie są niezbędne.
Andrzej Róg – polski aktor, reżyser, artysta
kabaretowy, piosenkarz, zabrał młodzież
i dzieci w świat teatru. Wspaniałe warsztaty
zachwyciły wszystkich uczestników.

mat. arch. ZPIT „Vladislavia”

„Vladislavia” się szkoli i tworzy
Stałym punktem każdego wyjazdu zespo łu są rów nież warsz ta ty rę kodzieła.
Tym razem tematem przewodnim był
ekodesign, czyli tworzenie toreb z logo zespołu.
– Małopolskie Centrum Kultury
„Sokół” to miejsce, które zawsze nas bardzo
ciepło przyjmuje, a prowadzone warsztaty
podobają się małym i dużym. Po pięciu
dniach bardzo intensywnej pracy wróciliśmy do domu z dużą dawką energii. Pracy
do majowego jubileuszu pozostało jeszcze
sporo, ale już nie możemy się doczekać spotkania z naszą publicznością – informuje
Dominika Brzoza-Piprek, kierownik artystyczny ZPiT „Vladislavia”. red.
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KINO

Kino w pięciu pytaniach
n Na nasze pytania o kinowy repertuar w „Pegazie” odpowiada niezastąpiony
ARKADY BARSZCZ. Co tym razem poleca nasz naczelny kinoman?
Robert Pattinson już wielokrotnie
udowodnił, że jest obecnie jednym
z najlepszych aktorów. Reszta obsady
również robi wrażenie, ale mnie szczególnie interesują historia, poziom
techniczny oraz fabuła. I tutaj możemy spać spokojnie. Za realizację odpowiada Matt Reeves, który genialne poradził sobie z trylogią „Planety Małp”.
Myślę, że w „Batmanie” nadal utrzyma wysoki poziom. Człowiek Nietoperz zmierzy się z Człowiekiem-Zagadką (gra go Paul Dano), Pingwinem
(Colin Farrel) i Kobietą-Kot (Zoë
Kravitz). Szykuje się epickie kino
z niesamowicie gęstym i mrocznym
klimatem.

Oferta dla każdego
w Kinie Pegaz
W repertuarze Kina Pegaz każdy
znajdzie coś dla siebie. Filmy
animowane, familijne, biograficzne,
dramaty, sensacje, komedie… Jest
w czym wybierać. Zapraszamy
na marcowe seanse. Pełen rozkład
filmowy znajdziecie w kalendarzu
wydarzeń na ostatniej stronie
„Gazety Wodzisławskiej”.

„SKARB MIKOŁAJKA” (2021)
„RIO BRAVO” (1959)
Western w reżyserii Howarda
Hawksa z 1959 roku na podstawie
opowiadania B. H. McCampbell.
John T. Chance (w tej roli John
Wayne), szeryf z małego
miasteczka na Dzikim Zachodzie,
musi stawić czoła bandytom, którzy
zaplanowali ucieczkę wpływowego
zabójcy z więzienia. Pomagają mu
jedynie wiecznie pijany zastępca,
staruszekdziwak, przystojny,
porywczy młodzieniec i piękna
kobieta.
Western, +15, 141 min, reż.
Howard Hawks

A co w Cyklu Filmów Religijnych?

Zgadza się. Idzie powoli wiosna. Kino Pegaz wychodzi na przeciw cieplejszych dni i w naszej marcowej
ofercie znajdziecie wiele propozycji
komediowych. Przygotowaliśmy
mocną reprezentację polskiego kina.
Zobaczycie „Krime Story. Love Story”, komedię gangsterską twóców filmu „Proceder”. W obsadzie Misiek
Koterski, Małgorzata Kożuchowska
i niezwykle popularna Wiktoria Gąsiewska. „Biały potok” to film z Marcinem Dorocińskim. Kameralna komedia o przyjaźni dwóch małżeństw,
która zostaje wystawiona na próbę,
gdy jedna z kobiet wyznaje swoją tajemnicę. „Miłość jest blisko” to komedia romantyczna z charyzmatyczną
Weroniką Książkiewicz, która obecnie ma swoje pięć minut. Ostatnio
w Pegazie mogliśmy ją zobaczyć
w „Furiozie” i „Powrocie do tamtych
dni”. „Śmierć na Nilu” to komedia
kryminalna z plejadą hollywoodzkich
gwiazd. Ostatnią propozycją komediową jest „Król Internetu” z przesympatycznym Andrew Garfieldem.
Film wyreżyserowała wnuczka legendy kina Francisa Forda Coppoli.
Nie mogę nie zapytać o Kino
Konesera. Co przygotowaliście
na marzec? Wiem, że będziemy mogli
wziąć udział w jednym
przedpremierowym seansie…
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Przyszykowaliśmy dla koneserów
przedpremierowy pokaz filmu „Historia mojej żony” węgierskiej reżyserki,
która w 2017 roku zdobyła Złotego
Niedźwiedzia na Berlinale. Zapowiada
się na klasyczny melodramat o upadku
pewnego mężczyzny i świata wartości,
który razem z nim powoli idzie na dno.
W jednej z ról Léa Seydoux, znana z filmów o Jamesie Bondzie. Z kina konesera polecam jeszcze „Hazardzistę” w reżyserii Paula Schradera, scenarzysty „Taksówkarza” i „Wściekłego
byka”. Jednak wisienką na torcie będzie
seans filmu „Drive my car” w reżyserii
Ryûsuke Hamaguchi’ego. Kino drogi
największej próby prosto z festiwalu
Cannes oraz czterokrotnie nominowany do tegorocznych Oscarów tytuł.
Sam film jest adaptacją opowiadania
słynnego japońskiego pisarza, Haruki
Murakamiego. W Pegazie obejrzymy
jeszcze jedną produkcję w reżyserii Hamaguchiego. W ostatnią środę marca
przygotowaliśmy pokaz jego poprzedniego filmu, „W pętli ryzyka i fantazji”.
Gorąco zachęcam do seansów klasyki
kina. W marcu zobaczymy „Co się zdarzyło Baby Jane?” oraz „Rio Bravo”.
W nadchodzącym miesiącu będzie
także pięć okazji, by zobaczyć
„Batmana” z Robertem Pattinsonem
w roli głównej oraz m.in. Colinem
Farrellem w obsadzie… Polecasz ten
punkt repertuaru Pegaza?

Prywatnie uważam, że koniecznie
trzeba zobaczyć nową wersję przygód
Mrocznego Rycerza z Gotham City.

Na co mają z kolei szczególnie
zwrócić uwagę najmłodsi
wodzisławianie?

W marcu stawiamy na kontynuacje.
Obejrzymy kolejną część przygód Mikołajka, znaną postać z serii książek dla
dzieci oraz licznych ekranizacji filmowych. „Skarb Mikołajka” opowiada
o potędze przyjaźni. Rodzice głównego
bohatera przeprowadzają się w odległe
miejsce. Mikołajek nie chce stracić
przyjaciół. Wyrusza z nimi na poszukiwanie zaginionego skarbu, którego bogatctwo pozwoli mu pozostać w domu.
Z animacji polecam „Ups 2! Bunt
na Arce” oraz „Potworną rodzinkę 2”.
Pierwszy film opowiada o Arce Noego,
która ciągle dryfuje po otwartym morzu, brzegu nie widać, a jedzenie kończy się. To wszystko prowadzi do serii
niefortunnych zdarzeń. Wartka akcja
i spora dawka humoru gwarantowana.
W drugim filmie, rodzina Wishbone
ponownie zamienia się w słynne potwory, ponieważ musi uratować swoich
przyjaciół z opresji. Zapowiada się
na super przygodę o nietypowych bohaterach.

„BIAŁY POTOK” (2020)
Mikołajek ma kochanych rodziców,
szkołę i niezastąpionych przyjaciół.
To w życiu liczy się dla niego
najbardziej. Tata Mikołajka awansuje
i rodzina musi przeprowadzić się
na dalekie południe. To wywołuje
w chłopcu rozpacz. By zapobiec
nieuchronnej przeprowadzce, wraz
ze swoją ekipą wyrusza
na poszukiwanie zaginionego skarbu.
Czy uda mu się zmienić decyzję
rodziców i pozostać w domu?
Familijny, +6, 103 min, reż. Julien
Rappeneau

zdjęcia: mat. producentów

Komedie, komedie romantyczne,
komediodramaty… W marcu w Kinie
Pegaz spora dawka humoru. To
prawda?

Kino Pegaz powraca z niezwykle popularnym Cyklem Filmów Religijnych.
W marcu obejrzymy „Cud Guadalupe”
o Matce Boskiej z Guadalupe, która
objawiła się Aztekowi św. Juanowi
Diego Cuauhtlatoatzinowi na wzgórzu
Tepeyac w Meksyku. Twórcy filmu
odkrywają tajemnice odwiedzin Matki
Boskiej poparte najnowszymi dowodami, które zadziwią najbardziej zatwardziałych sceptyków. Scenariusz filmu
stanowi miks wydarzeń sprzed pięciu
wieków oraz opowiada współczesną historię reportera, który pisze artykuł
o kulturze latynoamerykańskiej. Obie
warstwy fabularne łączą się i tworzą
w jedną całość. Szykuje się jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych
w kinie.

przerwana przez ponure zdarzenie.
Wycieczka po Egipcie zmienia się
w poszukiwania mordercy młodej
milionerki. Na ich czele staje
niezawodny Hercules Poirot, jeden
z uczestników rejsu po Nilu.
Ciekawa, zawiła historia nie pozwoli
widzom odgadnąć zakończenia aż
do finałowej demaskacji.
Kryminał, +15, 127 min, reż.
Kenneth Branagh

„ŚMIERĆ NA NILU” (2022)

Młoda para spędza swą podróż
poślubną na luksusowym statku
rzecznym. Sielanka zostaje

Polska komedia pomyłek
z Marcinem Dorocińskim w jednej
z głównych ról. Historia dwóch
małżeństw, których przyjaźń
zostaje wystawiona na próbę,
kiedy jedna z kobiet wyznaje
swoją tajemnicę. Michał i Ewa
prowadzą spokojne życie. Ważne
dla nich są praca i druga ciąża. Ich
sąsiedzi, Kasia i Bartek, muszą
mierzyć się z problemami
finansowymi. Niespodziewanie,
w czasie kłótni Kasia informuje
męża, że łączy ją coś z Michałem…
Co dalej? Jakie będzie
finał tej zagmatwanej, chaotycznej
sytuacji?
Komedia, +15, 79 min, reż. Michał
Grzybowski kb

Rozmawiała: Klaudia Bartkowiak
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KSIĄŻKA

Rekomendacje Zaczytanej Polki Ciekawe książki dla
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”.
PAWEŁ MOŚCICKI
„Chaplin. Przewidywanie teraźniejszości”

najmłodszych – z polecenia
wodzisławskiej mamy

obiecujący, zapowiadany thriller psychologiczny
ciekawił i sprawiał, że chciało się czytać dalej.
Mniej więcej w połowie jednak zaczęło się robić
bardzo przewidywalnie. Nie brakuje w niej zwrotów akcji, jednak jest to pozycja, których pełno
na rynku. Plus za okładkę, która jest niezwykle
intrygująca. Mimo wszystko polecam tę książkę,
będzie ona idealna dla niewymagających oraz zaczynających swoją przygodę z thrillerami/kryminałami.

n 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!

KEN KESEY
„Lot nad kukułczym gniazdem”

ROTRAUT SUSANNE BERNER
„Lato na ulicy Czereśniowej”

CARLOS MONTERO

McMurphy udaje obłąkanego, aby dostać się
do szpitala psychiatrycznego i w ten sposób uniknąć
odsiadywania wyroku. Na początku pobyt w ośrodku traktuje jak zabawę, do czasu, gdy dowiaduje się,
że nie opuści go, dopóki nie zostanie wyleczony.
Szansą na to jest decyzja Wielkiej Oddziałowej, która okazuje się sadystką znęcającą się nad pacjentami.
Początkowo McMurphy negatywnie nastawia pacjentów przeciwko siostrze Ratched, jednak po pewnym czasie dochodzi do wniosku, że jeśli się
przed nią nie ugnie, nigdy nie opuści szpitala.
Trudno jest oceniać klasyk, dlatego pozwólcie,
że tym razem jedynie zaproszę Was do lektury.
Dla mnie jest to jedna z najlepszych książek, jakie
zostały napisane i każdy powinien ją przeczytać.
Lektura, która jest manifestem wolności. Wolności, której każdy pragnie, ale zapomina się, że wolność nie jest dana raz na zawsze i trzeba ją stale
zdobywać na nowo.
Jako bonus do książki oczywiście polecam film
„Lot nad kukułczym gniazdem” (1975) z Jackiem
Nicholsonem w roli głównej i serial „Ratched”
(2020) dostępny na Netflixie. kb
zdjęcia: Zaczytana Polka

„Mały atlas ptaków
„Lato na ulicy Czereśniowej” to książka z serii Ewy i Pawła Pawlaków”
z ciepłymi ilustracjami Rotraut Susanne Berner.
Serii, która oczarowała tysiące małych (i nie tylko małych) czytelników na całym świecie. Każda
książka to barwny, wypełniony szczegółami i postaciami zbiór ilustracji przedstawiających fragment miasta. Na stronach „Lata (...)” znajdziemy
przesympatycznych bohaterów, pełne humoru
codzienne sytuacje, pogodny klimat tytułowej
ulicy – ulicy Czereśniowej. „Lato na ulicy Czereśniowej”, „Wiosna na ulicy Czereśniowej”, „Jesień na ulicy Czereśniowej” czy „Zima na ulicy
Czereśniowej”... Na poszczególnych rozkładówkach tych książek możemy odszukiwać wszystkich bohaterów i śledzić ich przygody na kolejnych stronach, w różnych miejscach, momentach
dnia, porach roku. Niesamowita grafika sama zachęca do interpretacji historii postaci na wiele
różnych sposobów. Ta zabawa wciąga na długie
godziny!
KATARZYNY KOZŁOWSKIEJ
„Feluś i Gucio idą do przedszkola”

„Bałagan, jaki zostawisz”
Raquel wraz z mężem, bezrobotnym pisarzem,
przeprowadza się do jego rodzinnego miasta, gdzie
otrzymuje półroczne zastępstwo w szkole średniej.
Na miejscu okazuje się, że nauczycielka, którą ma
zastąpić, popełniła samobójstwo. Takie rzeczy się
zdarzają, jednak już pierwszego dnia pracy Raquel
otrzymuje anonimową kartkę z narysowaną szubienicą i pytaniem „A ty, kiedy się zabijesz?”. Kobieta chce dojść do prawdy, kim jest autor liściku
oraz co tak naprawdę stało się z pedagogiem, którego zastępuje.
Książka została nagrodzona szanowaną Premio Primavera. Początek lektury wydawał się Zaczytana Polka z pasją recenzuje książki
luty 2022 nr 2
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Kupując książkę Pawła Mościckiego, myślałam, że
jest to biografia Chaplina. Szybko okazało się, że nie
do końca, ale na pewno się nie zawiodłam. Jest to monografia artysty napisana przez kinomana akademicką prozą. Myślę, że każdy kochający kino przeczyta ją
z zainteresowaniem, ponieważ autor wykorzystuje
najsłynniejszego aktora i reżysera kina niemego, aby
przyjrzeć się mu poprzez filtr XX-wiecznej filozofii.
To zapewne nie będzie książka dla wszystkich, nie
jest napisana prostym językiem. Jeśli jednak nie boicie się takich pozycji, to gorąco polecam!

ne, do przedszkola. Tam dowiedzą się, jaki wygląd mają sale, co robi się na zajęciach itd.
W głowie Felusia pojawia się wiele pytań. Czy
spotka znajome dzieciaki? Jaka będzie pani opiekunka? Co się stanie, jeśli zatęskni za mamą? Ta
książka to niezastąpiona pomoc w momencie,
gdy Wasze dziecko idzie do przedszkola. Pomoże nie tylko maluchowi, ale i całej rodzinie oswoić się z nową sytuacją. Dzięki niej przyszły przedszkolak będzie spokojniejszy, a oczekiwanie
na pierwszy dzień w nowym miejscu będzie radośniejsze. „Feluś i Gucio idą do przedszkola” to
jedna z książek Katarzyny Kozłowskiej z tej serii. Waszej uwadze polecamy oczywiście całą,
pełną wspaniałych, ciekawych, ciepłych i pogodnych ilustracji.

Feluś to trzylatek. Właśnie po raz pierwszy idzie
do przedszkola. Razem z rodzicami i bratem
przygotowuje się na to wydarzenie. Do swojego
plecaka pakuje swojego najwierniejszego przyjaciela, misia Gucia. Razem wyruszają w niezna-

Zaczynamy przygodę z ornitologią! W całkiem
przyjemnym dla oka wydaniu – oprawa graficzna to bardzo mocna strona tego atlasu. Mówimy
tu o zachwycających akwarelach i obrazkach z kolorowych szmatek. „Mały atlas ptaków Ewy i Pawła Pawlaków” to niezwykły ptasznik przygotowany przez parę znanych ilustratorów. Poznajemy
mazurki, sroki, kosy, szczygły, sójki, sikorki,
dzwońce i wiele, wiele innych skrzydlatych mieszkańców ogrodu autorów. Treść jak najbardziej została dopasowana do najmłodszych czytelników.
To krótkie notatki nawiązujące do codzienności
ptaków odwiedzających ogródek Pawlaków.
Na stronach tej książki o urzekającej formie pamiętnika nie brakuje też ciekawych anegdot.
A wszystko może zachęcać najmłodszych do stworzenia własnej księgi spotykanych na co dzień ptaków. kb

13

NA WEEKEND

Wodzisławskie Skrzaty
w Wodzisławskim Centrum Kultury!
n To prawda. W jednym z piwnicznych
okien siedziby Wodzisławskiego Centrum
Kultury jeszcze w tym roku mają zadomowić
się Wodzisławskie Skrzaty. Chodzi
o niepowtarzalne i unikatowe na skalę
europejską arcydzieła sztuki ulicznej w wersji
mikro, autorskie instalacje, którymi może
pochwalić się jedynie Wodzisław Śląski.
Przypominamy, że od końcówki grudnia
nowych sąsiadów możecie odwiedzać
w czterech lokalizacjach na Starym Mieście.

zdjęcia: UM, WCK

Oficjalne otwarcie projektu miało miejsce tuż przed Świętami Bożego
Narodzenia, 23 grudnia. Przybycie skrzatów na wodzisławskie Stare
Miasto poprzedziła budowa nowej kopalni przy ulicy Księżnej Konstancji 5, pizzerii u zbiegu ulic Głowackiego i Kubsza oraz drewnianych
domków także przy ulicy Kubsza (pod numerem 15) i przy Rynku 13.
Wyjątkowy świat mikorskrzatów stworzył współpracujący
z miastem Wodzisławiem Śląskim Rafał Wolny z Małego Drewnianego Domku, prawdziwy mistrz stolarstwa. Przypomnijmy,
firma zgłosiła się do Urzędu Miasta z propozycją zaprezentowania swoich stolarskich dzieł podczas organizowanego w końcówce września na Rynku I DzieJesień Festiwalu. Tę propozycję organizatorzy, pracownicy Wydziału Dialogu, Promocji i Kultury
Urzędu Miasta przyjęli. Byli ciekawi odbioru prac zespołu Rafała
Wolnego wśród wodzisławian. Pozytywne przyjęcie, tłumy mieszkańców wokół stoiska i świetny kontakt z właścicielami – to nasunęło autorom wydarzenia pomysł, który właśnie teraz realizowany jest na Starym Mieście i pozwoliło na nawiązanie kolejnej ciekawej współpracy samorządu i biznesu. kb

RAFAŁ
WOLNY
Mały Drewniany
Domek

Wodzisławskie Skrzaty w kopalni – fragment instalacji
zlokalizowanej przy ulicy Księżnej Konstancji 5

Mieszkańcy oglądają dioramę Wodzisławskie Skrzaty w pizzerii u styku ulic
Głowackiego i Kubsza

Oto wnętrze już istniejącej instalacji przy ulicy Kubsza. Zachęcamy do odwiedzania i podziwiania
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Wodzisławskie Centrum Kultury ma być jednym
z obiektów, w którym jeszcze w tym roku
zadomowią się Wodzisławskie Skrzaty

Nasze prace
przygotowujemy
miesiącami. Zwracamy
uwagę na najdrobniejsze
detale, takie jak kształty
centymetrowej książki w drewnianej
sypialni, szybu w zapowiadanej
mikrokopalni czy pizzy w otwartej
w mieście w grudniu pizzerii. Dla takiego
efektu zdecydowanie warto się tak
napracować. Stolarstwo to nasza pasja.
To praca, dzięki której wykonując
wszystko, co uwielbiamy, możemy
spełniać marzenia. Kolejne pomysły
jeszcze w tym roku wdrożymy
w kolejnych punktach na Starym Mieście
w Wodzisławiu Śląskim. A jednym z nich
będzie siedziba Wodzisławskiego
Centrum Kultury. W to miejsce zawitają
niezwykle ukulturalnione skrzaty!
Czekajcie na następne wiadomości.
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NA DOBRY KONIEC
HOROSKOP

PASJONATKA POLECA

Przyszłość rysuje się wybornie!
BARAN
I jak tam, Baranku, pobudka
z zimowego snu? Samopoczucie już
lepsze? Dzielnie rozpocząłeś
przygotowania do wiosny. Być może
tylko mentalnie, ale to i tak wykonany
krok do sukcesu. Jeśli jednak nadal potrzebny
Ci konkretny budzik, pomyśl o wizycie na Balatonie. Może
lodowata kąpiel wśród całej grupy morsów dobrze Ci zrobi?

BYK
Byku! Nad Twym niebem ewidentnie
widać Słońce. Na horyzoncie nie tylko
ciepła wiosna, nie tylko dłuższe dni.
Tam drzemie coś jeszcze. Jakaś wielka
nadzieja i tęsknota, jakaś radość, obietnica.
Koniecznie musisz wzmóc optymistyczne
spojrzenie. Nie poddawaj się żadnym ponurym nastrojom.
Jeśli masz z tym problem, ukojenia szukaj w muzyce. Może
jak anioła głos radość przyniesie Ci Piotr Kupicha? Za parę
tygodni możesz się osobiście przekonać.

BLIŹNIĘTA
Drogi Bliźniaku, jak tam pozimowe
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. Sprawdź, czy przypadkiem w marcowym
repertuarze nie ma spektaklu Teatru Tańca Memento.

RAK
Raczku… Co to za ponura mina? Co to
za narzekanie? Bo wiatr wieje, bo
zimno, bo kości zmarznięte. No co
z Tobą? W marcu ciepły kocyk i grube
skarpety są już passe. Tu trzeba
konkretu. Przypomnij sobie, jak jest
cudownie, gdy Twa skóra owinięta jest w prawdziwe
ciepło, gdy wszystkie zmysły odczuwają błogą
przyjemność. Zaproś się do sauny. Tuż obok Manty
na Wilchwach znajdziesz całkiem przyjemną.

LEW
Lew jest smutny, lew jest zły. Lew
ma dość zimy. No nic dziwnego.
Gdy się jest dzieckiem gorącego
lata, ileż można trwać w tym
nieprzyjemnym chłodku. Nic się nie
chce, energii mało, marudzenie
podkręcone. To takie nie lwie. Musisz, Drogi Lwie,
temu jakoś zaradzić. Najpierw zadbaj o swoją grzywę,
by mieć czym przyciągać wzrok, paradując w ciepłych
promieniach wiosennego Słońca. A potem zadbaj
o resztę, by nie zepsuć świetnego efektu boskiej
grzywy. Idź pobiegaj wokół Baszty. Nawet parę razy.
Kilkanaście też nie zaszkodzi.

PANNA
Wszystkie Panny przebierają już
nogami w drodze do lata. Poczuły
pierwszy zapach wiosennego wiatru.
Zaczęły przyglądać się sobie i swoim
potrzebom. Bardzo słusznie.
Poszukiwania zastrzyku energii najpierw
poszukaj, Droga Panno, 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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WAGA
Wago! Czy udało Ci się ostatnio
zadbać o swoje kulturalne
potrzeby? Poszedłeś do kina?
Na koncert? Słuchałeś dobrej muzyki?
Nie? No to już wiesz, dlaczego
Twój humor bywa tak nieprzyjemny dla
otoczenia. Gwiazdy mówią, że koniecznie musisz
zainwestować w kulturalne spełnienie.
Pamiętaj, że bilet na koncert Korteza może być idealnym
lekarstwem.

SKORPION
Skorpionku! Jakieś nerwy masz
skołatane, jakieś frustracje
skryte głęboko z Ciebie wychodzą.
Tu ewidentnie brak odpowiedniego
relaksu się kłania. Brak czasu dla siebie,
dla drugiej połówki. A w końcu brak
przyjemności, którą tak w swym życiu kochasz.
Zmień to. No trzeba. Idź do kina. Nawet ze dwa razy nie
zaszkodzi. Zjedz coś dobrego na mieście.
Rozpieść się trochę.

STRZELEC
Strzelcu, wiele wskazuje na to, że
wchodzisz w idealny okres
na zmiany. To Twój czas,
jeśli chcesz spróbować czegoś
nowego. Zmień swoje przyzwyczajenia.
Zamiast kryminału, obejrzyj
komedię. Zamiast schabowego, wciągnij
pad thai. Zamiast bezpiecznej kanapy,
wybierz nordic walking w Rodzinnym Parku
Rozrywki. Zamiast spaceru dookoła domu,
idź na basen.

Drogi Czytelniku,
czy Ty również poczułeś w ostatnich
dniach powiew wiosny? Czy łapczywie
łapałeś swymi nozdrzami rozruszane
ciepłym wiatrem powietrze z nadzieją, że
odnajdziesz w nim ten specyficzny
zapach odmarzającej ziemi? Wiesz
o czym pisze Pasjonatka, prawda?
Zróbmy zatem wszystko, by oczekiwanie
na wiosnę minęło nam jak najlepiej.
Rozpalmy w sobie nieco energii.
W marcu jak w garncu*
Któż z nas nie zna tego przysłowia.
Pasjonatka poleca wziąć je sobie do serca
i przewrotnie pozaklinać marcową
pogodową rzeczywistość. Niech
w naszym garncu zrobi się tak, jak
chcielibyśmy mieć w marcu. Słonecznie,
ciepło, dobrze. Co, Drogi Czytelniku,
powiesz na nieco orientu? A jako że
Wielki Post już puka do naszych drzwi
– dziś przede wszystkim roślinne
bogactwo.
Pomarańczowe placki, które proponuje
na marcowe chłody Pasjonatka,
powstały z pomarańczowych warzyw
i wyjątkowo żółtego ciasta
doprawionego orientalnymi
przyprawami. Są pyszne, bogate
w karoten, łatwe w przygotowaniu. Mają
dużo zalet. I niesamowity
smak. I wewnątrz łatwe do zdobycia
dynię, marchew, paprykę.

Do ich przygotowania, Drogi
Czytelniku, przydadzą Ci się:
• 2 marchewki,
• 2 cebule,
• 1 batat,
• pół dyni piżmowej,

• 1 papryka (czerwona, żółta lub
pomarańczowa),
• kilka ząbków czosnku,
• 300 g mąki pszennej,
• 4 jajka,
• 200 ml mleka,
• płaska łyżeczka proszku do pieczenia,
• 2 łyżeczki soli,
• przyprawy: po jednej łyżeczce
kurkumy, papryki słodkiej, curry,
pieprzu młotkowanego z kolendrą
i kuminu,
• olej do smażenia.
A teraz będzie szybko i bardzo smacznie.
No i całkiem zdrowo, jak na przedwiośnie
przystatało. Najpierw weź się za obranie
wszystkich warzyw. Następnie przygotuj
ciasto. Mąkę, mleko, jajka i wszystkie
przyprawy wraz z proszkiem do pieczenia
wymieszaj za pomocą trzepaczki.
Otrzymasz dość gęste, żółte ciasto.
Odstaw je, by chwilę odpoczęło. W tym
czasie zetrzyj na grubych oczkach
marchew, dynię i batata. W kostkę
pokrój cebulę i paprykę. Posiekaj drobno
czosnek. Wszystkie warzywa połącz
z ciastem i wymieszaj za pomocą łyżki.
Smaż na średnim ogniu z obu stron
do zezłocenia się. Cudowny zapach skusi
każdego domownika, by przynajmniej
zapytać, co dziś na obiad. Do takich
placuszków Pasjonatka gorąco poleca
dobry sosik czosnkowojogurtowy. Dla
zdróweczka i smaku nie zaszkodzi.
Dobrego, smacznego marca, Drogi
Czytelniku!
Pasjonatka
*przysłowie polskie

KOZIOROŻEC
Ech, Koziorożcu. 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.

WODNIK
Wodnik luty z reguły lubi. Wodnik
w lutym czuje się zazwyczaj
dobrze. I bardzo dobrze.
A żeby nadal było dobrze i marzec nie
był gorszy, trzeba Ci, Drogi Wodniku,
znaleźć coś dobrego na marzec.
Coś wesołego, może coś rodzinnego, przyjemnego.
Może Rodzinne Spotkania z Teatrem? „Szydełko” ma
świetną ofertę.

RYBY
Rybo, mamy dla Ciebie propozycję
nie do odrzucenia. Sama czujesz,
że zima dała Ci się we znaki.
Że odporność nie ta, że organizm
zmęczony, że przeziębienie
coś długo się trzyma. Trzeba na to lekarstwa.
A znajdziesz je w chacie solnej w Rodzinnym Parku
Rozrywki. Wizyta w niej z pewnością dobrze
Ci zrobi. Twojej drugiej połówce też. Zamówcie
wspólny seans.

NA ZIELONO
To cudo na zdjęciu obok to nie bukiet
stokrotek. To kwitnący kaktus!
W jednym czasie wdzięcznie rozwinął
rekordowe 23 kwiaty. Jak mu się udało?
Jak osiągnąć takie kwitnienie
kolczastych domowników?
Najlepiej zacząć jesienią i przygotować
kaktusy do odpowiedniego zimowego
odpoczynku. Zapewnić im niższą
temperaturę, najlepiej maksymalnie
kilkanaście stopni, odpowiednio
zmniejszoną ilość światła, zupełnie
pominąć podlewanie. Jednym słowem:
uśpić. Ale co w momencie, gdy to my
przespaliśmy zimę, a nasze kaktusy
spędziły ją na ciepłym, słonecznym
parapecie? Czy przed nami stracony
sezon? Na szczęście jest ogromna
szansa, że nasze domowe kaktusy
zakwitną latem. Trzeba im tylko
zapewnić nieco trudności.
Niebawem przyjdzie czas na ich
wybudzenie. Warto rozpocząć
od podlania. Po przezimowaniu
w chłodzie, dobra będzie letnia
woda. I to koniec przyjemności. Teraz
czas na hartowanie. Większość
kaktusów zakwitnie wraz z nadejściem
gorącego lata, jeśli teraz pozwolimy im
nieco zmarznąć. Jeśli mamy możliwość,

gdy temperatura na zewnątrz wyniesie
około 10 stopni, możemy na dzień
wystawić kaktusa na dwór. Pamiętajmy
tylko o stopniowym przyzwyczajaniu
do słońca, gdyż łatwo teraz
o poparzenia delikatnej skórki.
Delikwent ze zdjęcia cały zeszłoroczny,
zimny kwiecień przemieszkał
na południowym balkonie. Na lato trafił
do gorącego tunelu foliowego. Podobne
efekty pojawiły się na wszystkich
innych potraktowanych w ten sposób
popularnych kolczastych okazach.
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