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CO SŁYCHAĆ

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

Dro dzy Czy tel ni cy, z ura do wa -
ny mi ser ca mi bar dzo dzię ku je -
my Wam za tak cie płe przy ję cie 
pierw sze go nu me ru na szej Ga -
ze ty. To dla nas nie tyl ko kwe -
stia za do wo le nia, du my, ale 
przede wszyst kim wiel kiej mo -
ty wa cji do dal szej pra cy. To 
dzię ki Wam chce nam się two -
rzyć każ dy ko lej ny ma te riał. 
Dzię ku je my i li czy my, że bę -
dzie cie z na mi. 

A tym cza sem zbli ża my się 
do koń ca lu te go. Przed na mi 
na ho ry zon cie nie śmia ło po ja -
wia się wio sna. Tak że ta ar ty -
stycz na, któ rej świe ży i pe łen 
do brych emo cji po wiew ob ser -
wo wa li śmy na kul tu ral nej sce -
nie w tym mie sią cu. Fe no me -
nal ne wy stę py Te atru Tań ca 
„Me men to” czy Te atru „Szy -
dło” wzbu dzi ły uza sad nio ne 
za chwy ty. Kaś ka So chac ka za -
cza ro wa ła nas swo im gło sem, 
two rząc w Wo dzi sław skim 
Cen trum Kul tu ry nie za po -
mnia ny kli mat. A to do pie ro 
po czą tek. Już za pa rę dni ko lej -
ne kon cer ty, spek ta kle, wy da -
rze nia. Nud no nie bę dzie. Ko -
rzy staj cie! 

Ania i Klau dia

DZIEŃ 
DOBRY! Dzieciaki korzystają z atrakcji 

w ramach Akcji Zima

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.

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.  

IZABELA SOBOTA 
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.

AGNIESZKA 
KOZIELSKA 
Dział Projektów i Animacji 
Kulturalnej WCK

MAGDALENA 
ŚWIERGOLIK 
Kierownik Działu Projektów 
i Animacji Kulturalnej WCK

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

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

Spotkanie z kotem odbyło się 17 lutego. To było bardzo radosne 
wydarzenie!

Feryjne spotkania w WCK prowadzą wykwalifikowani instruktorzy 
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n Wy wiad z Bar to szem „Fi szem” Wa glew skim

For mu ła, do udzia łu w któ rej za chę ca my wszyst kich, któ rzy szu ka ją 
nie ba nal nej spo sob no ści do wy ra że nia swo ich my śli, ma ugrun to wa -
ną tra dy cję. In spi ru jąc się pier wo wzo rem, da je my Wam moż li wość 
do te go, by to, co czu je cie, wy brzmia ło w za cnej opra wie. W ro lę lek -
to rów wcie lą się rów nie zna ko mi ci jak Kry sty na Lo ska czy Jan Su zin 
pro wa dzą cy. Mo że cie mieć pew ność, że ta ka nie spo dzian ka dla ad -
re sa tek ży czeń bę dzie wspa nia łym pre zen tem. 

Bądź cie współ twór ca mi nie po wta rzal ne go wy da rze nia, de dy ko -
wa ne go rów nie nie po wta rzal nym Ko bie tom. 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. 

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

PRZEŻYJMY  
TO JESZCZE RAZ!  

To bę dzie nie wąt pli wie bar dzo do bry kon cert. 
Fisz Ema de Two rzy wo już 25 lu te go za wi ta 
do Wo dzi sław skie go Cen trum Kul tu ry. Nam 
uda ło się po roz ma wiać z Bar to szem „Fi szem” 
Wa glew skim, współ two rzą cym ze spół. Gdzie 
gru pa szu ka in spi ra cji mu zycz nych, czym jest 
dla jej mu zy ków suk ces i ja ki prze kaz bę dą 
mie li dla swo jej pu blicz no ści? Na te i in ne py -
ta nia od po wie dział nam wła śnie 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? 
Bar tosz Wa glew ski: Wy da je mi się, że to 
efekt pew nej kon se kwen cji. Po ru sza my się 
po róż nych ga tun kach mu zycz nych, two rząc 
mu zy kę w peł ni au tor ską. Trud no jest nas za -
kwa li fi ko wać do ja kie goś kon kret ne go nur tu. 
Dzi siaj na pew no ma my cha rak te ry stycz ny, 
roz po zna wal ny mu zycz ny ję zyk. Nie ko kie tu -
je my, po zo sta li śmy nie za leż ni w swo ich po szu -
ki wa niach. Waż ny jest też tekst, raz oso bi sty, 
raz abs trak cyj ny, dzi siaj dość za an ga żo wa ny. 
 
Suk ces w ja kimś stop niu Was zmie nił? 
Dla mnie suk ce sem jest to, że czu je my się 
wol ny mi twór ca mi. Nie sa mo wi te jest to, że 
choć fa ni czę sto wy mie nia ją się, licz nie przy -

cho dzą na na sze kon cer ty, ku pu ją pły ty, są 
otwar ci na na sze bar dzo eklek tycz ne brzmie -
nia. Je dy na zmia na, ja ką do strze gam, to fakt, 
że z dość nie śmia łych chło pa ków jeż dżą cych 
na de sko rol kach sta li śmy się świa do my mi 
mu zy ka mi, do brze czu ją cy mi się na sce nie. 
 
Czerpiecie z wielu gatunków muzycznych, 
nieustannie zaskakując swoich fanów 
różnorodnością inspiracji. Jakie elementy 
pozostały niezmienne w Waszej muzyce? 
Na pew no cha rak te ry stycz ne, moc ne brzmie -
nie Piotr ka (Ema de). Nie re zy gnu je my 
z sam ple rów i elek tro ni ki. Tek sty, cho ciaż 
zmie nia ją się do świad cze nia, jak i czę sto sa ma 
for ma, za wsze by ły waż ne i au ten tycz ne, peł -
ne emo cji. No i to, co dla nas istot ne od lat, to 
kon cer ty, któ re są jak by roz wi nię ciem pły ty. 

„Ballady i Protesty”, czyli Wasza 
najnowsza, wydana na jesieni ubiegłego 
roku, mocno nawiązująca do muzyki lat 
minionych płyta, to opowieść o... 
Każ dy utwór to od ręb ny roz dział, ale te mat, 
któ ry wy raź nie wy brzmie wa na pły cie, to 
tro ska o nasz świat, któ ry co raz bar dziej ko -
mer cja li zu je się, ule ga ero zji. Do ty czy to za -
rów no bru tal ne go i in fan tyl ne go świa ta po -
li ty ki, jak i mat ki na tu ry, któ ra, wy da je się, 
szy ku je nam so lid ną ze mstę. 
 
Jakie emocje towarzyszyły Wam podczas 
pracy nad tym albumem? 
Pra co wa li śmy w cza sie pierw szej i dru giej fa li 
pan de mii. To był czas nie pew no ści, po czu -
cia za gro że nia, ale przede wszyst kim tę sk no -
ty za kon cer ta mi, spo tka nia mi ze zna jo my -
mi. To nie ste ty też czas igrzysk po li tycz nych 
i ko lej nych po dzia łów w spo łe czeń stwie. To 
pły ta re flek syj na, ale też peł na nie zgo dy 
i czy stej mu zycz nej zło ści. 
 
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? 
Co do przy stęp no ści, trud no mi się usto sun -
ko wać. Wy da je mi się, że suk ces płyt „Ma -
mut” i „Dro ny” też był świa dec twem te go, że 
pły ty nie by ły zbyt eks pe ry men tal ne, po ja -
wia ła się me lo dia i for my pio sen ko we. To 
był czas na szych naj więk szych, na zwij my to, 
„prze bo jów” –„Śla dy”, „Pył”, „Te le fon” czy 
„Bie gnij da lej sam” sta ły się na szy mi bar dzo 
roz po zna wal ny mi utwo ra mi. Na róż no rod -
ność ma te ria łu na pew no mia ła wpływ roz -
cią gnię ta w cza sie pra ca w stu diu. W cza sach 
co vi do wych by li śmy czę sto zmu sze ni 
do prze kła da nia se sji na gra nio wych. 
 
Jaki komunikat będziecie chcieli 
przekazać uczestnikom koncertu 
w Wodzisławskim Centrum Kultury? 
Mu zy ka jest le kar stwem na dzi siej szy agre syw -
ny i nie pew ny świat, w któ rym tak wie lu lu dzi 
na wy so kich sta no wi skach tę sk ni do wo jen. 
 
Bar dzo dzię ku ję za roz mo wę. 

 
Roz ma wia ła: Klau dia Bart ko wiak

„Muzyka jest lekarstwem na dzisiejszy 
agresywny i niepewny świat...”

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. 

FISZ EMADE TWORZYWO, 25 lutego, godz. 19:00

Bartosz „Fisz” Waglewski
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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.

GRUPA FEEL

Piotr Kupicha zaprasza na koncert 
z Wodzisławską Orkiestrą Rozrywkową
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.

Co aktualnie u Was słychać? Jak się ma obecnie, 
w – nie ukrywajmy – trudniejszym dla artystów 
czasie pandemii, formacja Piotr Kupicha – FEEL? 
Pan de mia da ła nam w kość. Z jej po wol ne go za koń cze -
nia i otwar cia kon cer tów cie szy my się tak jak wszy scy. 
Ale czas pan de mii dał nam też zno wu moż li wość spo -
ty ka nia się w gro nie ze spo łu, two rze nia. Na tę chwi lę 
ma my na gra nych już dzie sięć pio se nek. Te raz te nu me -
ry szli fu je my na pły tę. Już nie ba wem bę dzie my chcie li 
po ka zać Pań stwu na sze no we ob li cze, no we go 
FEELA, „FEELA 5”. My śli my o pierw szej po ło wie 
ro ku. Mo gę zdra dzić, że sta ra jąc się wsłu chać w gło sy 
na szych fa nów, sym pa ty ków, przy go to wa li śmy pły tę 
nie ty le po po wą, co bar dziej roc ko wą. Na al bu mie po -
ka że my na sze mu zycz ne moż li wo ści, ta kie, któ re od lat 
nam to wa rzy szą cho ciaż by na kon cer tach li ve. 
 
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? 
My ślę, że ten suk ces, do syć moc ne wej ście na pol ski ry -
nek mu zycz ny na pew no od bi ło się na nas i na nas sa -
mych pry wat nie. To był zwa rio wa ny czas, kie dy bez 
prze rwy po dró żo wa li śmy, kon cer to wa li śmy i prak tycz -
nie ze szczę ścia moż na by ło zwa rio wać. Ten okres ma -
my już na szczę ście za so bą. Te raz mo że my dzia łać 
z za cho wa niem pew nej rów no wa gi. Jest tro chę cza su 
na od po czy nek i tro chę cza su np. na na gra nia. A wte dy 
by ło tyl ko gra nie, nic wię cej. I to by ło dla nas trud ne. 
Trud ne pod ką tem ze bra nia my śli, za trzy ma nia się 
na chwi lę. Ta kiej moż li wo ści tak na praw dę w ogó le nie 
mie li śmy. 

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 chy ba jed no z naj trud niej szych wy zwań dla osób, 
któ re chcą pi sać, chcą dzie lić się swo imi prze my śle nia -
mi. Cza sa mi moż na coś ta kie go zna leźć na wet w par ku, 
pod czas spa ce ru z psem. Ale cza sy się zmie nia ją. Kie dyś 
by ło ina czej… Bar dzo czę sto pi sa łem po im pre zie. Za -
gra li śmy do bry kon cert, na dru gi dzień wsta wa łem, 
prze no si li śmy się w in ne miej sce, bra łem gi ta rę aku -
stycz ną i na fa li ta kich czy stych my śli po wsta wa ła pio -
sen ka – w mo men cie, kie dy je steś cał ko wi cie wol ny 
od wszyst kich ze wnętrz nych ele men tów. Obec nie, 
w wie ku 42 lat mam wie le bar dzo róż nych bodź ców. 
Oprócz co dzien ne go funk cjo no wa nia zaj mu ję się róż -
ny mi rze cza mi. Wy da je mi się, że czło wiek w pew nym 
wie ku po szu ku je swo je go ro dza ju ba lan su i rów no wa gi. 
Je śli po ja wią się mo men ty, w któ rych ja koś znaj dziesz 
ta ki stu pro cen to wy czas dla sie bie, to oczy wi ście je steś 
w sta nie na pi sać faj ne rze czy. Dla te go za wsze mam ze 
so bą kart kę, dłu go pis, w ple ca ku czy w schow ku w sa -
mo cho dzie, po to, że by za pi sy wać to w ta ki tra dy cyj ny 
spo sób. Tę tra dy cyj ną for mę bar dzo lu bię. Czę sto za sy -
pia jąc, nu cę me lo dię. To jest bar dzo za baw ne, bo nu cę 
ja w ta ki spo sób, że bym chy ba tyl ko ja wie dział, o co mi 
cho dzi. Kart kę, ołó wek mam wła śnie przy łóż ku. I tu taj 
też za pi su ję róż ny my śli. Nie znasz dnia ani go dzi ny, 
kie dy po pro stu bę dziesz ta ki hot do pi sa nia róż nych 
prze my śleń, któ re po ja wią się w gło wie. 
 
Bez wątpienia bardzo interesującym 
doświadczeniem z Waszym udziałem i ogromnym 
przeżyciem dla Waszej publiczności będzie projekt 
muzyczny, którego efekty usłyszymy i zobaczymy 

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? 
Je ste śmy bar dzo szczę śli wi. Or kie stra jest ta kim speł -
nie niem ci chych ma rzeń chy ba każ de go twór cy. Cie -
szę się, że bę dzie my mo gli za grać pio sen ki, któ re, 
mam na dzie ję, zna cie, w aran ża cji z Wo dzi sław ską 
Or kie strą Roz ryw ko wą. Na pew no za brzmią one 
w spo sób in ny, wy jąt ko wy, moż na po wie dzieć, że uro -
czy sty. Je stem pe wien, że szy ku je my dla Was pięk ne 
i do stoj ne wy da rze nie. 
 
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 po mysł za gra nia z or kie strą to od po cząt ku 
strzał w dzie siąt kę. Bar dzo się ucie szy łem, bo to od za -
wsze by ło mo im ma rze niem. Ni gdy ni ko go tym ma rze -
niem jed nak nie za ra ża łem, bo wiem, ile wy ma ga pra -
cy to, by ra zem z or kie strą wszyst ko się pięk nie zgra ło. 
Na to miast nie sa mo wi cie cie szę na to wy da rze nie, na  
20 mar ca, bo od bę dzie się ono za raz po mo ich uro dzi -
nach. I to bę dzie ta ka krop ka nad i na mo je wła śnie  
43. uro dzi ny. 
 
Przed nami wieczór ciekawych aranży największych 
hitów FEEL. Czy którychś z kawałków wykonany 
przez katowicką grupę i Wodzisławską Orkiestrą 
Rozrywkową 20 marca zapamiętamy szczególnie? 
Prze ko na ją się Pań stwo na miej scu. Wszyst ko jest 
w Pań stwa rę kach, gło wach, uszach. Je śli zo ba czy -
cie, jak pro wa dzi my ten kon cert i wyj dzie cie po nim 
za do wo le ni, my rów nież bę dzie my czu li to, że je ste -
ście usa tys fak cjo no wa ni na szy mi dźwię ka mi. Ja z te -
go miej sca mo gę te raz je dy nie za pro sić na to pięk ne 
wy da rze nie z udzia łem or kie stry. Pew ni kiem jest, że 
te utwo ry za brzmią w in nej, nie zwy kłej, cie ka wej 
aran ża cji. 
 
I na koniec: jaki komunikat będziecie chcieli 
przekazać uczestnikom koncertu w Wodzisławskim 
Centrum Kultury? 
Ta kim ko mu ni ka tem bę dą do bra mu zy ka i do bra za ba -
wa. Chce my, że by lu dzie zo ba czy li, że ży cie po pan de -
mii to czy się da lej i że ra dość z mu zy ko wa nia jest 
ogrom na. 
 
Dziękuję za tę rozmowę. Do zobaczenia podczas 
Waszego wspólnego koncertu. 
 

Roz ma wia ła: Klau dia Bart ko wiak
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WCK ZAPRASZA

Kor tez Kwa dro To ur za wi ta do Wo dzi sław skie go Cen trum Kul tu ry. Kon cert 
w ra mach wio sen nej tra sy od bę dzie się w śro dę, 20 kwiet nia. Z uwa gi na du że 
za in te re so wa nie ar ty sta wy stą pi na wo dzi sław skiej sce nie dwu krot nie o go dzi -
nie 18:00 oraz 20:45. 

Bę dzie to już praw do po dob nie ostat nia uni ka to wej od sło na for mu ły opar tej 
na przy bli że niu syl wet ki Kor te za po przez prze krój je go do tych cza so we go do -
rob ku. Na sce nie ar ty sta po ja wi się w to wa rzy stwie Krzyś ka Do mań skie go, Ro -
ber ta Szy mań skie go i Tom ka Zięt ka. 

Wszyst kie kon cer ty bę dą mia ły cha rak ter za sia da ny i roz pocz ną się punk tu -
al nie. Uczu la my, by przy być na miej sce od po wied nio wcze śniej, po nie waż spóź -
nial scy bę dą mu sie li za cze kać na prze rwę. 

Pierw szy kon cert wy prze dał się w mgnie niu oka. Ma cie jed nak szan sę! Bi -
le ty na dru gi kon cert do stęp ne są jesz cze na por ta lu bi le ty na.pl. 

Bi le ty moż na ku pić rów nież w ka sie w go dzi nach jej pracy. Ka sa WCK jest 
czyn na na pół go dzi ny przed se an sa mi ki no wy mi oraz im pre za mi bi le to wa ny -
mi oraz w czwart ki od 10:00 do 12:00. asp

Kortez zagra dwa razy!

W za bie ga nej rze czy wi sto ści, ma jąc na uwa dze po pra wę kom for tu 
na sze go ży cia, co raz czę ściej po szu ku je my sku tecz nych spo so bów 
na jej zrów no wa że nie. Nad miar obo wiąz ków, ale i wy zwań, stre su -
ją ce sy tu acje, po śpiech nie jed no krot nie bu dzą po trze bę re ge ne ra cji 
na sze go or ga ni zmu i to za rów no w sen sie spraw no ści fi zycz nej, jak 
i psy chicz nej. Tu w su kurs przy cho dzi to, co pły nie wprost z na tu ry. 
War to po znać re lak sa cyj ną moc na tu ral ne go gło su już 26 lu te go 
w ra mach ko lej nej od sło ny warsz ta tów z cy klu „Tu i te raz” w Wo -
dzi sław skim Cen trum Kul tu ry. 

Głę bo ki re laks, har mo nia, roz luź nie nie – te go do świad czysz 
za spra wą prysz ni cu gło so we go. Pod tą na zwą kry ją się warsz ta ty mu -
zy ko te ra pii gło sem, któ re w Wo dzi sław skim Cen trum Kul tu ry po -
pro wa dzi Ma rio la Ro dzik -Zie miań ska, do świad czo na tre ner ka 
trwa łe go roz wo ju i mu zy ko te ra peut ka. Po czą tek za pla no wa no na go -
dzi nę 10:00. – Za pra szam w po dróż przez emo cje wy ra ża ne gło sem 
– dźwię kiem, któ ry mo że zmyć cię żar i na ma lo wać no we nie bo, jak 
po bu rzy – prze ko nu je tre ner ka. 

Jak rzecz wy glą da w szcze gó le? Pod czas trzy go dzin ne go warsz ta -
tu, dzię ki prak ty ce od de cho wo -gło so wej, któ rej to wa rzy szyć bę dą re -
lak sa cyj ne i et nicz ne in stru men ty, po pra cu jesz nad roz luź nie niem 
cia ła, głę bo kim od de chem i pra wi dło wą emi sją. Na tu ral ny głos to 
szcze gól ne na rzę dzie, któ re wpły wa ko rzyst nie na ca łe cia ło, wspie ra 
układ fi zycz ny, psy chicz ny i emo cjo nal ny. Dzię ki wspól nej wi bra cji 
dźwię ków wpra wia my cia ło w re zo nans, któ ry umoż li wia od blo ko -
wa nie za sto jów i jest po moc ne w pro ce sie ni we lo wa nia stre su. 

Do ko go ad re so wa ne są te te ma tycz ne za ję cia? Ich od bior cą mo -
że być prak tycz nie każ dy, bez wzglę du na wiek, płeć, a więc ten, kto 
otwar ty jest na do świad cze nie no wych do znań i po tra fi spoj rzeć 
na świat wła sny mi ocza mi. Je dy ny nie zbęd nik, w ja ki war to się do -
po sa żyć, to wy god ny strój, ka ri ma ta i koc, po nie waż warsz ta ty od by -
wa ją się w po zy cji le żą cej. 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.

Czy męż czyź ni stwo rze ni są do wyż szych ce lów, a ko bie ty to plot kar ki? Czy tyl -
ko dam ska część spo łe czeń stwa przy kła da zbyt du żą uwa gę do uro dy? Czy ma ma 
to też dziew czy na, a ta ta jest in ny niż resz ta chło pa ków? Czy mi łość jest prze re -
kla mo wa na? I w koń cu czy ist nie je moż li wość na przy jaźń dam sko -mę ską? Na te 
i in ne py ta nia od po wia da ją mło dzi ak to rzy w naj now szym przed sta wie niu zre ali -
zo wa nym w Wo dzi sław skim Cen trum Kul tu ry. Dzie cię cy Te atr „Szy deł ko” za -
pra sza na pre mie rę swo je go naj now sze go spek ta klu pt. „Pa sku da”, któ ry od bę dzie 
się 5 mar ca, w so bo tę o go dzi nie 16:00 w Wo dzi sław skim Cen trum Kul tu ry. 

„Pa sku da” to za baw ny spek takl dla dzie ci gra ny przez dzie ci. Peł na wdzię ku 
i uro ku hi sto ria opo wia da o co dzien nych zma ga niach się do ra sta ją cych dzie ci 
z róż ni ca mi dam sko -mę ski mi. Przed sta wie nie po wsta ło na pod sta wie in spi ra cji 
wier sza mi Elż bie ty Gorz kiej -Kmieć, a sce na riusz zo stał stwo rzo ny pod czas prób 
przez ze spół pod okiem re ży ser ki. – Cie szy my się bar dzo na spo tka nie z pu blicz -
no ścią. Obec ny prze dłu ża ją cy się czas pan de mii unie moż li wił nam organizację 
pre mie ry w ze szłym se zo nie. Na sza „Pa sku da” zmie ni ła się nie co przez ostat ni 
czas i te raz przy szła po ra, by przed sta wić ją świa tu. Gwa ran tu ję, że wi dzo wie bę -
dą się na nim do sko na le ba wić, spek takl jest bo wiem peł ny hu mo ru – mó wi Do -
ro ta Kraw czyk, re ży ser ka spek ta klu, in struk tor Te atru „Szy deł ko”. 

– Ser decz nie za pra sza my na pre mie rę spek ta klu Te atru Szy deł ko pt. „Pa sku -
da”. Przed sta wie nie kie ro wa ne jest do dzie ci w nie mal każ dym wie ku, a i do ro -
śli bę dą ba wić się zna ko mi cie – mó wi Ka ta rzy na Ro kow ska -Szy ro ki, dy rek tor 
Wo dzi sław skie go Cen trum Kul tu ry. 

Bi le ty w ce nie 20 zł nie ba wem do na by cia w ka sie WCK i sprze da ży on li ne. 
Ka sa czyn na na pół go dzi ny przed se an sa mi fil mo wy mi i wy da rze nia mi oraz 
w czwart ki w go dzi nach 10:00-12:00. red. 

Poznaj relaksacyjną moc głosu 
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Dzieci zagrają dla dzieci… 
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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

Spektakl „PASKUDA” 
przygotowują:
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TEATR

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

„CEL–PAL” przygotowali:

Mło de ak tor ki pod wy ma ga ją cym okiem re ży ser ki Do ro ty Kraw czyk 
przy go to wa ły dla swo ich wi dzów wi do wi sko na wskroś pro fe sjo nal -
ne. Nie bra kło tu ni cze go, co do bry spek takl po wi nien za wie rać. Po -
ru sza ją cy te mat, za an ga żo wa nie ak to rek, oszczęd na, a jak że wy mow -
na i do pra co wa na sce no gra fia oraz do peł nia ją ce dzie ła ko stiu my – te -
go do świad cza li śmy pod czas pre mie ry. 

Naj now szy spek takl wo dzi sław skie go „Szy dła” moż na po le cić 
wi dzo wi w każ dym wie ku. Zwłasz cza ko bie tom i dziew czy nom 
sto ją cym u pro gu do ro sło ści. – Po mysł na spek takl po wstał w ze -
szłym ro ku. Chcie li śmy zro bić przed sta wie nie, któ re po ru sza ło by 
kwe stie istot ne dla mło dych lu dzi w wie ku, kie dy zbli ża ją się 
do do ro sło ści. Nie pew ność, wąt pli wo ści, pre sja spo łecz na i nie ja -
sny plan na przy szłość to pro ble my, z któ ry mi mie rzy się mło dzież 
na co dzień. Ja ki jest mój cel? Ja kie stu dia wy brać i ja ki za wód bę -
dzie tym, któ ry da mi sa tys fak cję? Ja ką dro gę wy brać i czy jest ona 
wła ści wa? Te py ta nia na strę cza ją wie le stre su. Spek takl miał trak -
to wać o „po ko le niu przed wy bo rem”. W trak cie pra cy nad spek ta -
klem zmie ni ły śmy nie co je go kie ru nek i w efek cie po wsta ła hi sto -
ria o ko bie tach mio ta ją cych się po mię dzy swo imi am bi cja mi, ma -
rze nia mi i wy ma ga nia mi, któ re na kła da na nie spo łe czeń stwo. 
Wie le o tym mó wi my dzi siaj w na szym kra ju. Gdzie koń czy się 
wy bór, a za czy na się pre sja i brak wol no ści? – wy ja śnia Do ro ta 
Kraw czyk.  

„Szy dło” za gra ło od waż nie. Trze ba przy znać, że po ru szo ny 
w spek ta klu te mat, spo sób je go opo wie dze nia, dy na micz nie 
przed sta wio na opo wieść nie pozostawiają wi dza bez re flek sji. 
Po obej rze niu przed sta wie nia rodzą w nas py ta nia, cza sem wąt -
pli wo ści. Już w trak cie spek ta klu rodzą się róż no rod ne emo cje. 
To za słu ga ca łe go ze spo łu Te atru „Szy dło”. – Je stem nie zwy kle 
dum na z mo ich ak to rek. Wy ko na ły ka wał wspa nia łej pra cy. 
Spek takl jest nie zwy kle oso bi sty i po ru sza wie le waż nych dla nich 
sa mych te ma tów. Tym bar dziej cie szę się, że mia ły od wa gę 
i ocho tę po dzie lić się swo im we wnętrz nym świa tem i otwo rzyć 
przed wi dzem. Spek takl wy wo łał nie ma łe po ru sze nie wśród wi -
dzów. Ze bra li śmy wie le po chleb nych opi nii, któ re są dla nas nie -
zwy kle waż ne. Wi dzie li śmy au ten tycz ne wzru sze nie na twa rzach 
pu blicz no ści i o to nam cho dzi ło. Te atr po wi nien po ru szać, wy wo -
ły wać emo cje, za chę cać do re flek sji. Ta ki wła śnie jest  
„Cel-pal”– pod su mo wu je pre mie rę re ży ser ka Do ro ta Kraw czyk. 
– Te raz chce my go po ka zać mło dzie ży szkol nej, za tem już dziś 
za pra szam 9 mar ca na godz. 9:00 i 11:00 uczniów klas 7, 8 oraz 
kla sy szkół śred nich do Wo dzi sław skie go Cen trum Kul tu ry. Bę -
dzie nam bar dzo mi ło go ścić mło dzież – za po wia da au tor ka 
przed sta wie nia. asp 

Spek takl moc ny w prze ka zie
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.  
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TANIEC

Petarda? Raczej bomba. I to atomowa!
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.  

Oglą da jąc spek ta kle ekip dzia ła ją cych w ra mach Ama -
tor skie go Ru chu Ar ty stycz ne go w WCK, trud no uwie -
rzyć, że ma my do czy nie nia z twór czo ścią ama tor ską. 
W spek ta klu „Zwier(z)cia dło” nic nie by ło ama tor skie. 
Tan cer ki wraz ze swo ją tre ner ką, re ży ser ką Mał go rza tą 
Kar wot ura czy ły nas ar ty stycz ną ucztą. Dy na micz ne, 
na ła do wa ne emo cja mi i nie skoń cze nie barw ne wi do wi -
sko nie po zo sta wi ło żad ne go wi dza obo jęt nym. Ogrom 
wy ko na nej przez ca ły ze spół, w tym osób od po wie dzial -
nych za świa tło czy ko stiu my, pra cy wi docz ny był w każ -
dej mi nu cie spek ta klu. Tyl ko spójrz cie na zdję cia. A je -
śli Wam ma ło, ko niecz nie od wiedź cie nas na Fa ce bo -
oku. Tam za wsze wię cej. 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.

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 

i gratuluję!                           IZABELA 
 

 
To widowisko powinno być 
udostępnione szerszej publiczności. 
Takich wrażeń, emocji i ciężkiej pracy 

nie zamykamy w czterech ścianach. 
Gratulacje dla całej ekipy.              ILONA 

 
 
Każdy powinien to zobaczyć. 
Cudowne!                   ALEKSANDRA

WASZE OPINIE: 

 A
n na Szw

e da Pi gu ła 



styczeń 2022 nr 18

FOTOWSPOMNIENIA

TO RU NIA NIN 
Za cznij my od po cząt ku. Pan Olek po cho dzi z To ru nia. Co spra wi ło, że 
na tak dłu gi czas osiadł na Ślą sku? – Chęć uzy ska nia miesz ka nia. Tyl ko 
i wy łącz nie – prze ka zu je Alek san der Wil kus. – By łem u pre ze sa spół dziel -
ni w To ru niu. Za py ta łem go otwar cie o to, jak dłu go bę dę cze kał 
na miesz ka nie. Od po wie dział mi wte dy, że 18 lat. Wy da wa ło mi się to 
wte dy ko smicz nie dłu go. Póź niej do wie dzia łem się, że na Ślą sku miesz -
ka nie moż na do stać po kil ku mie sią cach. Przy je cha łem tu taj i to miesz -
ka nie fak tycz nie szyb ko otrzy ma łem – wspo mi na. 

Te raz Pan Olek prze cho dzi na eme ry tu rę i, co cie ka we, wra ca w swo je 
ro dzin ne stro ny. – Tu taj, na Ślą sku, nie mam ni ko go z ro dzi ny, a w To ru -
niu jest cór ka, jest sio stra. Chcia łem być bli żej ro dzi ny, tak że na te sta re la ta 
– mó wi. – Mo ja cór ka, kie dy by ła ma leń ka, mó wi ła, że chce je chać do To -
ru nia. I tak zro bi ła. Ty dzień po ślu bie za bra ła mę ża do sa mo cho du i po je -
cha ła – wtrą ca z uśmie chem. 

KIE ROW NIK DZIA ŁU TECH NICZ
A jak za czę ła się przy go da z wo dzi sła
tu taj na mó wił mnie przy ja ciel, pan K
wy grał tu kon kurs. A że za wsze mni
ma rze niem by ło, że by pra co wać w ja k
wać re kwi zy ty, przy go to wy wać sce no g
kimś stop niu, ale nie do koń ca – stwie
de ko ra cje róż ne go ty pu. By ły tu, w W
Miss 8, na któ re przy go to wy wa li śmy
sce na za bu do wa na by ła de ko ra cja mi. 
żyć. I roz ma ite re kwi zy ty... Przez te 
nie mal dla wszyst kich ze spo łów WC
der Wil kus, pod kre śla jąc jed no cze śni
spo łów Ama tor skie go Ru chu Ar ty sty
la ta bez żad nych pro ble mów. – Kie ro

Mi ko łaj prze cho dzi na za słu żo

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.

KATARZYNA  
ROKOWSKA-SZYROKI 
Dyrektor 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.

ANDRZEJ GRZESIK 
Dział Techniczny 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…

JADWIGA PŁAWNA 
Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego WCK

WSPÓŁPRACOWNICY 
O ALEKSANDRZE WILKUSIE 

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.

MACIEJ MEISEL 
Wieloletni pełniący obowiązki dyrektora 
i wicedyrektor WCK

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. 
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Z NE GO 
aw skim do mem kul tu ry? – Do pra cy 
Ko złow ski, póź niej szy dy rek tor, któ ry 
ie cią gnę ło w stro nę te atru… Mo im 
kiejś te atral nej de ko ra tor ni, wy ko ny -
gra fię. Po nie kąd mi się to uda ło, w ja -
er dza Pan Olek. – Przez la ta ro bi ło się 
Wo dzi sła wiu, im pre zy pod ty tu łem 
y de ko ra cje peł no te atral ne, gdzie ca ła 
Moż na się by ło wte dy na praw dę wy -
po nad 30 lat przy go to wy wa li śmy je 

CK – przy wo łu je z pa mię ci Alek san -
ie, że współ pra ca z kie row ni ka mi ze -
ycz ne go „ARA” prze bie ga ła przez te 
ow ni cy przy cho dzi li, za ma wia li kon -

kret ne re kwi zy ty na pod sta wie na ry so wa nych pro jek tów bądź po pro stu 
roz ma wia li śmy o tym, jak te przed mio ty mia ły by wy glą dać – prze ka zu je. 

Od sa me go po cząt ku, czy li od 1991 ro ku, zaj mo wał sta no wi sko kie -
row ni ka Dzia łu Tech nicz ne go. – Two rzy li śmy ten warsz tat, któ ry tu taj 
ma my, od pod staw. Śru bo kręt, kom bi ner ki, mło tek… Nic wię cej tu nie 
by ło. Każ dy uwa żał, że w kul tu rze nie po trze ba in nych na rzę dzi. Aż przy -
szedł czas na he blar ki, pi ły, wier tar ki i in ne cu da – wy li cza. 

Dzię ki roz mo wie z Pa nem Ol kiem do wia du je my się, że przez ja kiś czas 
od po wie dzial ny był tak że za ki no zlo ka li zo wa ne w obiek cie WCK. – Dy -
rek tor Ko złow ski chciał re ak ty wo wać ki no. Wy słał mnie więc na kurs ki -
no ope ra to rów fil mo wych – wspo mi na. Tą dział ką zaj mo wał się przez trzy -
na ście lat. 

 
WSPÓŁ OR GA NI ZA TOR WY DA RZEŃ 
Pan Olek po twier dza, że bar dzo lu bił i lu bi or ga ni za cję tak du żych im prez, 
jak np. Dni Wo dzi sła wia Ślą skie go czy wspo mnia nej Miss 8, pod czas któ -
rej rok rocz nie wy bie ra no naj ład niej szą dziew czy nę klas ósmych. – Or ga -
ni zo wa li śmy też ba le pre zy dial ne. Przez ca ły ty dzień po prze dza ją cy wy da -
rze nie by li śmy w Szko le Pod sta wo wej nr 9 na Wil chwach, gdzie one się 
od by wa ły. Na szym za da niem by ło za mie nić szkol ną au lę w coś, cze go się 
nie da opo wie dzieć – się ga pa mię cią. – Był np. bal w sty lu śre dnio wiecz -
nym, gdzie na ścia nach wi sia ły zbro je. Mie li śmy też bal pi rac ki, gdzie 
na ścia nach za in sta lo wa li śmy 12 akwa riów. W każ dym pły wa ły ry by. Od -
no si ło się wra że nie, że ta sa la znaj do wa ła się gdzieś na dnie mo rza. To by ły 
na praw dę ka pi tal ne ba le. Bra li w nich udział pre zy dent mia sta ja ko go spo -
darz, przed się bior cy i wszy scy ofi cje le… Na tych im pre zach zbierane by ły 
dat ki na ce le cha ry ta tyw ne – przy po mi na. 

– W każ dym wy da rze niu, któ re or ga ni zu je my, zo sta wia my cząst kę sie -
bie – pięk nie pod su mo wu je. 

 
MI KO ŁAJ 
– Pra cu ję w Wo dzi sław skim Cen trum Kul tu ry prze szło 30 lat. Od 30 lat 
je stem też Mi ko ła jem – wtrą ca Alek san der Wil kus. To praw da, w grud -
niu za mie nia się w ko cha ją ce go wszyst kie dzie cia ki świę te go w czer wo nym 
stro ju. Bro dę ma praw dzi wą. Jak mó wi, za pusz cza ją od koń ca lip ca, go li 
do pie ro po za koń cze niu roz da wa nia pre zen tów – Wo dzi sław Ślą ski, Ryb -
nik, Mar klo wi ce, Świer kla ny, Ra dlin… Wszę dzie, gdzie po trze bu ją Mi -
ko ła ja w okre sie świą tecz nym, je stem – za zna cza. Bo wieść o świę tym Mi -
ko ła ju z wo dzi sław skie go ośrod ka kul tu ry już daw no szyb ko się ro ze szła. 
Naj pierw przy cho dzi li ro dzi ce i pro si li, by Mi ko łaj od wie dził ich dzie ci 
w do mu. Na stęp nie za czę ły do Pa na Ol ka zgła szać się przed szko la, szko -
ły, bi blio te ki, do my dziec ka. 

Pan Olek za po wia da, że już w grud niu przy je dzie na Śląsk. I tak co ro -
ku. Mi ni mum raz. – Pó ki bę dę miał si ły, to bę dę przy jeż dżał. W To ru niu 
tak na praw dę Mi ko łaj jest mniej po pu lar ny. Tam pre zen ty przy no si gwiaz -
dor – mó wi. 

– Naj śmiesz niej sze aneg do ty zwią za ne z mo ją pra cą to te przy oka zji 
by cia Świę tym Mi ko ła jem. Sy tu acje z dzieć mi… Te wy cho dzą tak szcze -
rze, na tu ral nie – pod kre śla. – W jed nym przy pad ku by ło tak, że ma ma 
chcia ła wy móc na dziec ku, by podziękowało za pre zent, któ ry dostało 
od Mi ko ła ja. I mó wi: „I co po wi nie neś te raz Mi ko ła jo wi po wie dzieć?”. 
Chło piec bez na my słu wy pa lił: „Do wi dze nia” [śmiech]. Dru gi przy pa -
dek był ta ki, że gdy wcho dzi łem ja ko Mi ko łaj do po ko ju, chło piec, któ -
re go od wie dza łem, wcho dził za sza fę. I tyl ko mó wił: „Postaw pre zent 
na środ ku po ko ju” [śmiech] – opo wia da. 

 
W PEŁ NI ZA SŁU ŻO NY EME RYT 
Cze go Alek san dro wi Wil ku so wi bę dzie bra ko wa ło po przej ściu na eme -
ry tu rę? – Te go, że nie bę dę ro bił już żad nych re kwi zy tów czy sce no gra -
fii. Dla te go mo im ci chym ma rze niem jest zro bie nie so bie warsz ta ci ku 
przy do mu. A wy pro wa dzam się do do mu w le sie – snu je pla ny. 
– Pierw sze dwa, trzy mie sią ce… Bę dę się czuł jak na urlo pie. Ale bę dę 
miał też pra cę na kil ka lat. Dom ku pi łem w sta nie su ro wym. By le by nie 
osiąść, bo wte dy czło wiek za czy na się sta rzeć – pu en tu je Pan Olek. 

 Alek san dro wi Wil ku so wi ży czy my wszel kiej po myśl no ści na no wym 
eta pie ży cia oraz wie le cza su na re ali za cję swo ich pa sji i ma rzeń. kb 

o ną eme ry tu rę!
 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 
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Cóż to był za kon cert! Or kie stra 
Kró lew ska pod ba tu tą Woyt ka 
Mroz ka wpro wa dzi ła nas w nie sa -
mo wi ty na strój. Swo imi cu dow -
ny mi gło sa mi ra czy li nas: An -
na Ogiń ska (so pran), Ivan na Sa -
viuk (wo kal), Sła wo mir Na bor -
czyk (te nor) oraz Ro man Cha va 
(wo kal). 

Pu blicz ność świet nie się ba wi -
ła, słu cha jąc arii i du etów z naj -
słyn niej szych ope re tek: „Ze msty 
Nie to pe rza”, „Ba ro na Cy gań skie -
go”, „Księż nicz ki Czar da sza” czy 
„We so łej Wdów ki”. Do dat ko wą 
atrak cją wie czo ru by ły współ cze -
sne, świa to we hi ty gru py ABBA 
czy Whit ney Ho uston i wie le in -
nych. 

Wy da rze nie mia ło miej sce  
29 stycz nia 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.

Koncert Wiedeński z Gwiazdami

zdjęcia: W
C

K
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WARSZTATY

Zabrała nas w inny wymiar
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.  

Kaś ka So chac ka przy je cha ła do Wo dzi sła wia Ślą skie go 
po raz pierw szy i ma my na dzie ję, że nie po raz ostat ni. 
To z pew no ścią jed na z cie kaw szych osób na dzi siej szej 
pol skiej sce nie mu zycz nej. Jej sce nicz ne ja nie sie ze so -
bą pew ną nie co dzien ną świe żość. Ar tyst ka pod czas kon -
cer tu jed no cze śnie trzy ma dy stans i uwo dzi słu cha cza. 
Wy da je się być ete rycz na, zja wi sko wa, nie po wta rzal na. 
Bez wąt pie nia war ta po zna nia i po słu cha nia. 

Po cho dzą ca z mu zycz nej ro dzi ny au tor ka bal lad 
na swój pe łen suk ces pra co wa ła od wie lu lat. 12 lat te mu 
ja ko dwu dzie sto lat ka Kaś ka So chac ka wzię ła udział 
w po pu lar nym pro gra mie Mam Talent, w któ rym za -
kwa li fi ko wa ła się do fi na łu. W 2014 roku wzię ła udział 
w siód mej edy cji ta lent show Must Be the Mu sic. Tyl -
ko mu zy ka, gdzie z ko lei do tar ła do pół fi na łu. Trzy la ta 
póź niej wo ka list ka wy da ła utwór pt. „Tro chę tu pu sto”, 
któ ry zo stał wy ko rzy sta ny ja ko za po wiedź se ria lu oby -
cza jo we go te le wi zji Pol sat – „Zawsze Warto”. Na stęp -
nie przy szedł czas na ko lej ne au tor skie wy daw nic twa. 
Je sie nią ro ku 2019 Kaś ka So chac ka za pre zen to wa ła 
„Wi śnię”, któ rej ty tu ło wą pio sen kę w świet nym wy ko -
na niu mo gli śmy usły szeć tak że pod czas kon cer tu 
w WCK. „Wi śnia” swo ją pre mie rę mia ła na an te nie le -
gen dar nej Trój ki w au dy cji Pio tra Stel ma cha. Już 
w stycz niu 2020 ro ku pio sen ka osią gnę ła szczyt 1981. 
no to wa nia li sty prze bo jów. Nie speł na rok te mu Kaś ka 
wy da ła de biu tanc ki stu dyj ny al bum pt. „Ciche Dni”. Już 
w li sto pa dzie po ja wi ło się ko lej ne wy daw nic two, mi nial -
bum, „Mi ni sto ry”. Dziś ar tystka wy peł nia szczel nie na -
wet du że sa le kon cer to we, a jej kon cer ty wy prze da ją się 
mgnie niu oka. Po tym, co mo gli śmy usły szeć i zo ba czyć 
w lu to wy, so bot ni wie czór, zu peł nie się nie dzi wi my. asp

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 

 sobotni wieczór.                   HALINA 
 

 
Cudownie spędzony czas.  
Było bosko.             ANNA

zdjęcia: A
nna Szw

edaPiguła, A
gnieszka Trzeciok

WASZE OPINIE: 
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Jak wspominasz swoje początki 
przygody z tańcem? Jak to wszystko 
się zaczęło? 
Bar dzo do brze to wspo mi nam, cho ciaż 
przy zna ję, że po cząt ki by ły dość trud ne. 
Mia łem 5 lat, gdy ma ma za pi sa ła mnie 
na pierw sze za ję cia, a ja… Nie do koń ca 
chcia łem tań czyć. Chło pak na za ję ciach 
ta necz nych był osa mot nio ny wśród 
dziew czyn. Bra ko wa ło mi w tym miej -
scu chło pa ków, ró wie śni ków, z któ ry mi 
bie ga łem za pił ką i mia łem wspól ne 
spra wy. Pierw sze tre nin gi prze sie dzia -
łem, pła cząc za ma mą. Ma ma jed nak za -
wsze w tych cięż kich chwi lach mnie 
wspie ra ła i prze ko ny wa ła, bym wy trwał 
w tań cu. I rze czy wi ście z wie kiem by ło 
co raz le piej. Sa me za ję cia ta necz ne bar -
dzo mi się spodo ba ły, po ja wi li się in ni 
chło pa cy, od na la złem się. 
 
Czyli to mama miała ogromny wpływ 
na wybór Twojej życiowej drogi? 
Tak. Ma ma by ła mo im za pal ni kiem. 
Na to miast sam po mysł za jęć ta necz nych 
po cho dził od mo jej są siad ki, któ ra też 
tań czy ła wów czas w Mi ra żu i kie dyś, ja -
ko przy ja ciół, za pro si ła nas na kon cert. 
Kon cert mnie za chwy cił, ma ma za py ta -
ła, czy chciał bym spró bo wać i tak oto 
tań czę 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 mo jej przy go dzie z tań cem mia łem 
kil ku let nią prze rwę. Do tań ca wró ci łem 
ja ko sie dem na sto la tek. I od te go cza su 
ani ra zu nie zwąt pi łem. Ni gdy nie mia -
łem dość, za wsze je stem go to wy re ali zo -

wać się w tej pa sji. Ta niec ma się w ser cu 
i w gło wie. Nie trak tu ję tań ca ja ko pra cy. 
To mo je ży cie, w któ rym je stem za ko -
cha ny. 
 
Co Cię motywuje do pracy nad sobą 
i swoimi umiejętnościami, do pracy, 
którą musisz wykonać, żeby osiągać 
tak spektakularne sukcesy? 
Mo ty wu ją mnie na pew no wszel kie za -
wo dy, po ka zy, sa ma moż li wość za pre -
zen to wa nia się przed szer szą pu blicz no -
ścią. Je stem ar ty stą, we krwi mam za tem 
chęć dzie le nia się mo ją sztu ką. Cie szy 
mnie każ da moż li wość za pre zen to wa nia 
no we go ukła du, no wych umie jęt no ści. 
Mo ty wa cją są też oczy wi ście osią ga ne 
w tań cu wy ni ki. Cho ciaż ta niec ja ko for -
ma sztu ki jest czę sto pod da wa ny oce -
nom su biek tyw nym, po zba wio nym 
sztyw nych ram. Więc nie sam zdo by ty 
ty tuł, ale wła śnie moż li wość jak naj lep -
sze go za tań cze nia przed pu blicz no ścią 
jest dla mnie ja ko dla tan ce rza ogrom ną 
mo ty wa cją. Mo ty wu je mnie też nie -
zmier nie two rze nie. Kom po no wa nie 

no wych ukła dów, fi gur. Ta niec ja ko for -
ma sztu ki się nie koń czy. Nie ma gra nic. 
Za wsze moż na stwo rzyć coś no we go, 
coś od kryć. I to jest dla mnie bar dzo po -
cią ga ją ce. Po nad to bar dzo mo ty wu je 
mnie sa mo roz wój i do sko na le nie swo je -
go warsz ta tu. 
 
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 dzie dzi nie szyb ko zo sta je się 
eme ry tem. Trze ba szyb ko, w mło dym 
wie ku dą żyć do suk ce sów tur nie jo wych. 
Ce le jed nak mam na dal. Jed nym z nich 
jest utrzy ma nie zdo by te go w ze szłym ro -
ku ty tu łu Mi strza Świa ta. Wie rzę, że 
mam na to szan se. Sza cu ję, że przede 
mną jesz cze ja kieś dwa, trzy la ta star tów. 
W tur nie jach mam oka zję za pre zen to -
wać się w trzech ka te go riach so lo wych, 
więc jest po ten cjał. Mam też swo je ce le 
za wo do we. Ta niec to mo ja pra ca, wy ko -
nu ję za wód tan ce rza. Na tym po lu wi dzę 

jesz cze wie le moż li wo ści. Na pew no bar -
dzo bym chciał na dal roz wi jać swój 
warsz tat i umie jęt no ści, ale chciał bym się 
też roz wi jać ja ko oso bo wość, ar ty sta, po -
pra co wać nad swo ją mar ką oso bi stą. 
Chciał bym, by mo ja ka rie ra mo gła roz -
wi jać się pręż nie na are nie mię dzy na ro -
do wej. Mam za so bą za pro sze nia do po -
pro wa dze nia warsz ta tów w Bel gii, 
Niem czech, w Cze chach. Li czę, że bę -
dzie ich co raz wię cej, że bę dę mógł się 
pre zen to wać i szko lić w naj lep szych stu -
diach tań ca, a przy oka zji zwie dzać świat. 
  
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 koń ca prze pa dam za ta ką ko mer -
cją. Wszyst ko ina czej wy glą da, kie dy je steś 
za sia da ją cym przed te le wi zo rem wi dzem, 
a ina czej, kie dy pra cu jesz tam, w stu dio. 
To bar dzo cięż ka pra ca. Po nad to my ślę, że 
show biz nes ma swo je licz ne wa dy i za le -
ty. Nie jest to do koń ca mój świat, ale je -
stem pew ny, że świet nie by ło te go wszyst -
kie go spró bo wać. Mia łem wła śnie przy -
jem ność wy stę po wa nia w Mam ta lent, 
w pro gra mie Dan ce Dan ce Dan ce, czy li 
po zna łem od środ ka te naj więk sze te le wi -
zyj ne for ma ty roz ryw ko we. To by ły faj ne 
przy go dy, ale bliż sza jest mi sztu ka niż roz -
ryw ka, więc bar dziej wi dzę sie bie ja ko 
twór cę no wych cho re ogra fii na po trze by 
te atru czy za wo dów ta necz nych. Oczy wi -
ście dla du żych for ma tów roz ryw ko wych 

też. Ale chcę być twór cą, mieć moc kre -
owa nia. Je śli tań czyć, to z naj więk szy mi 
gwiaz da mi, być mo że po za Pol ską. To 
ma rze nie wie lu zna ko mi tych tan ce rzy.  
 
Co Ci osobiście dały występy 
w takich programach jak Mam talent? 
Jak oceniasz swój udział w tej 
przygodzie dziś? 
Dzię ki Mam ta lent wie le osób mo gło 
o mnie usły szeć. To był mój czas, kie -
dy mo głem dać się po znać wie lu lu -
dziom. To by ła przy go da, któ ra sta ła 
się punk tem za pal nym do chę ci zy ska -
nia więk szej ta necz nej sła wy. Mam ta -
lent był mo im po cząt kiem w tym wiel -
kim świe cie sztu ki i roz ryw ki, stał się 
po wo dem mo jej obec no ści w in nych 
pro gra mach, po zwo lił za cząć re ali zo -
wać nie któ re ma rze nia na na praw dę 
du żą ska lę. 
 
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? 
Moc no po pra cu je my nad warsz ta tem 
wła śnie. Bę dzie my ćwi czyć cho re ogra fię 
tań ca, póź niej zaj mie my się już two rze -
niem cho re ogra fii pod za wo dy i tur nie je 
ju nio rów. Przed na mi spo ro go dzin 
twór czej pra cy.  
 
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. 
 

Roz ma wia ła: An na Szwe da Pi gu ła

To już tra dy cja, że ZPiT „Vladislavia” co 
ro ku w cza sie fe rii zi mo wych wy jeż dża 
na Zi mo we Warsz ta ty Ar ty stycz ne. W tym 
ro ku gru pa ob ra ła kie ru nek na Piw nicz ną -
-Zdrój, gdzie pod czas pię cio dnio we go po -
by tu (14-18.02.) pod okiem kie row nik ar -
ty stycz nej Do mi ni ki Brzo zy -Pi prek, po -
zna wa ła no we cho re ogra fie i wraz z Ka ta -
rzy ną Noch ciń ską szli fo wa ła wo kal. 

Co ro ku warsz ta ty ZPiT „Vla di sla via” 
to nie tyl ko pra ca nad no wy mi ukła da mi, 
ale tak że zdo by wa nie wie dzy o da nym re -
gio nie. Tym ra zem uczest ni cy po zna li tań -
ce Gó ra li Nad po pradz kich, któ rych mło -
dych tan ce rzy na uczył Piotr Ma ślan ka 
– kie row nik ar ty stycz ny Dzie cię ce go Ze -

spo łu Re gio nal ne go „Ma łe Piw ni co ki”, dy -
rek tor MGOK Piw nicz na -Zdrój. Tan ce -
rze po zna wa li miej sco wy folk lor, a na stęp -
nie na spo tka niu z „Ma ły mi Piw ni co ka mi” 
wspól nie tań czy li tań ce Gó ra li Czar nych. 
Ze spół z Piw nicz nej po znał rów nież tań ce 
ślą skie, któ rych na wie czor ku in te gra cyj -
nym wspól nie z ze spo łem i ka pe lą na uczy ła 
Do mi ni ka Brzo za -Pi prek. 

Oprócz za jęć ta necz nych nie za bra kło 
warsz ta tów te atral nych, bo w tań cu lu do -
wym umie jęt no ści ak tor skie są nie zbęd ne. 
An drzej Róg – pol ski ak tor, re ży ser, ar ty sta 
ka ba re to wy, pio sen karz, za brał mło dzież 
i dzie ci w świat te atru. Wspa nia łe warsz ta ty 
za chwy ci ły wszyst kich uczest ni ków. 

Sta łym punk tem każ de go wy jaz du ze -
spo łu są rów nież warsz ta ty rę ko dzie ła. 
Tym ra zem te ma tem prze wod nim był 
ekodesign, czy li two rze nie toreb z lo go ze -
spo łu. 

– Ma ło pol skie Cen trum Kul tu ry  
„So kół” to miej sce, któ re za wsze nas bar dzo 
cie pło przyj mu je, a pro wa dzo ne warsz ta ty 
po do ba ją się ma łym i du żym. Po pię ciu 
dniach bar dzo in ten syw nej pra cy wró ci li -
śmy do do mu z du żą daw ką ener gii. Pra cy 
do ma jo we go ju bi le uszu po zo sta ło jesz cze 
spo ro, ale już nie mo że my się do cze kać spo -
tka nia z na szą pu blicz no ścią – in for mu je 
Do mi ni ka Brzo za -Pi prek, kie row nik ar ty -
stycz ny ZPiT „Vladislavia”. red.

„Vla di sla via” się szko li i two rzy 

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. 

Tre ning pod okiem Mi strza! 
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. 

m
at. arch. ZPIT „V

ladislavia”
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KINO

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) 

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 
 
 
„ŚMIERĆ NA NILU” (2022) 

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

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 
 
 
„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  
 
 
„BIAŁY POTOK” (2020) 

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

Komedie, komedie romantyczne, 
komediodramaty… W marcu w Kinie 
Pegaz spora dawka humoru. To 
prawda? 
Zga dza się. Idzie po wo li wio sna. Ki -
no Pe gaz wy cho dzi na prze ciw cie -
plej szych dni i w na szej mar co wej 
ofer cie znaj dzie cie wie le pro po zy cji 
ko me dio wych. Przy go to wa li śmy 
moc ną re pre zen ta cję pol skie go ki na. 
Zo ba czy cie „Kri me Sto ry. Lo ve Sto -
ry”, komedię gangsterską twó ców fil -
mu „Pro ce der”. W ob sa dzie Mi siek 
Ko ter ski, Mał go rza ta Ko żu chow ska 
i nie zwy kle po pu lar na Wik to ria Gą -
siew ska. „Bia ły po tok” to film z Mar -
ci nem Do ro ciń skim. Ka me ral na ko -
me dia o przy jaź ni dwóch mał żeństw, 
któ ra zo sta je wy sta wio na na pró bę, 
gdy jed na z ko biet wy zna je swo ją ta -
jem ni cę. „Mi łość jest bli sko” to ko me -
dia ro man tycz na z cha ry zma tycz ną 
We ro ni ką Książ kie wicz, któ ra obec -
nie ma swo je pięć mi nut. Ostat nio 
w Pe ga zie mo gli śmy ją zo ba czyć 
w „Fu rio zie” i „Po wro cie do tam tych 
dni”. „Śmierć na Ni lu” to ko me dia 
kry mi nal na z ple ja dą hol ly wo odz kich 
gwiazd. Ostat nią pro po zy cją ko me -
dio wą jest „Król In ter ne tu” z prze -
sym pa tycz nym An drew Gar fiel dem. 
Film wy re ży se ro wa ła wnucz ka le gen -
dy ki na Fran ci sa For da Cop po li. 
 
Nie mogę nie zapytać o Kino 
Konesera. Co przygotowaliście 
na marzec? Wiem, że będziemy mogli 
wziąć udział w jednym 
przedpremierowym seansie… 

Przy szy ko wa li śmy dla ko ne se rów 
przed pre mie ro wy po kaz fil mu „Hi sto -
ria mo jej żo ny” wę gier skiej re ży ser ki, 
któ ra w 2017 ro ku zdo by ła Zło te go 
Niedź wie dzia na Ber li na le. Za po wia da 
się na kla sycz ny me lo dra mat o upad ku 
pew ne go męż czy zny i świa ta war to ści, 
któ ry ra zem z nim po wo li idzie na dno. 
W jed nej z ról Léa Sey do ux, zna -
na z fil mów o Ja me sie Bon dzie. Z ki -
na ko ne se ra po le cam jesz cze „Ha zar -
dzi stę” w re ży se rii Pau la Schra de ra, sce -
na rzy sty „Tak sów ka rza” i „Wście kłe go 
by ka”. Jed nak wi sien ką na tor cie bę dzie 
se ans fil mu „Dri ve my car” w re ży se rii 
Ryûsuke Ha ma gu chi’ego. Ki no dro gi 
naj więk szej pró by pro sto z fe sti wa lu 
Can nes oraz czte ro krot nie no mi no wa -
ny do te go rocz nych Osca rów ty tuł. 
Sam film jest ada pta cją opo wia da nia 
słyn ne go ja poń skie go pi sarza, Ha ru ki 
Mu ra ka miego. W Pe ga zie obej rzy my 
jesz cze jed ną pro duk cję w re ży se rii Ha -
ma gu chie go. W ostat nią śro dę mar ca 
przygotowaliśmy po kaz je go po przed -
nie go fil mu, „W pę tli ry zy ka i fan ta zji”. 
Go rą co za chę cam do se an sów kla sy ki 
ki na. W mar cu zo ba czy my „Co się zda -
rzy ło Ba by Ja ne?” oraz „Rio Bra vo”. 
 
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? 
Pry wat nie uwa żam, że ko niecz nie 
trze ba zo ba czyć no wą wer sję przy gód 
Mrocz ne go Ry ce rza z Go tham Ci ty. 

Ro bert Pat tin son już wie lo krot nie 
udo wod nił, że jest obec nie jed nym 
z naj lep szych ak to rów. Resz ta ob sa dy 
rów nież ro bi wra że nie, ale mnie szcze -
gól nie interesują hi sto ria, po ziom 
tech nicz ny oraz fa bu ła. I tu taj mo że -
my spać spo koj nie. Za re ali za cję od po -
wia da Matt Re eves, któ ry ge nial ne po -
ra dził so bie z try lo gią „Pla ne ty Małp”. 
My ślę, że w „Bat ma nie” na dal utrzy -
ma wy so ki po ziom. Czło wiek Nie to -
perz zmie rzy się z Czło wie kiem -Za -
gad ką (gra go Paul Da no), Pin gwi nem 
(Co lin Far rel) i Ko bie tą -Kot (Zoë 
Kra vitz). Szy ku je się epic kie ki no 
z nie sa mo wi cie gę stym i mrocz nym 
kli ma tem. 
 
A co w Cyklu Filmów Religijnych? 
Ki no Pe gaz po wra ca z nie zwy kle po pu -
lar nym Cy klem Fil mów Re li gij nych. 
W mar cu obej rzy my „Cud Gu ada lu pe” 
o Mat ce Bo skiej z Gu ada lu pe, któ ra 
ob ja wi ła się Az te ko wi św. Ju ano wi 
Die go Cu auh tla to at zi no wi na wzgórzu 
Te pey ac w Mek sy ku. Twór cy fil mu 
od kry wa ją ta jem ni ce od wie dzin Mat ki 
Bo skiej po par te naj now szy mi do wo da -
mi, któ re za dzi wią naj bar dziej za twar -
dzia łych scep ty ków. Sce na riusz fil mu 
sta no wi miks wy da rzeń sprzed pię ciu 
wie ków oraz opo wia da współczesną hi -
sto rię re por te ra, któ ry pi sze ar ty kuł 
o kul tu rze la ty no ame ry kań skiej. Obie 
war stwy fa bu lar ne łą czą się i two rzą 
w jed ną ca łość. Szy ku je się jed no z naj -
waż niej szych wy da rzeń re li gij nych 
w ki nie. 
 
Na co mają z kolei szczególnie 
zwrócić uwagę najmłodsi 
wodzisławianie? 
W mar cu sta wia my na kon ty nu acje. 
Obej rzy my ko lej ną część przy gód Mi -
ko łaj ka, zna ną po stać z se rii ksią żek dla 
dzie ci oraz licz nych ekra ni za cji fil mo -
wych. „Skarb Mi ko łaj ka” opo wia da 
o po tę dze przy jaź ni. Ro dzi ce głów ne go 
bo ha te ra prze pro wa dza ją się w od le głe 
miej sce. Mi ko ła jek nie chce stra cić 
przy ja ciół. Wy ru sza z ni mi na po szu ki -
wa nie za gi nio ne go skar bu, któ re go bo -
gatc two po zwo li mu po zo stać w do mu. 
Z ani ma cji po le cam „Ups 2! Bunt 
na Ar ce” oraz „Po twor ną ro dzin kę 2”. 
Pierw szy film opo wia da o Ar ce No ego, 
któ ra cią gle dry fu je po otwar tym mo -
rzu, brze gu nie wi dać, a je dze nie koń -
czy się. To wszyst ko pro wa dzi do se rii 
nie for tun nych zda rzeń. Wart ka ak cja 
i spo ra daw ka hu mo ru gwa ran to wa na. 
W dru gim fil mie, ro dzi na Wi sh bo ne 
po now nie za mie nia się w słyn ne po -
two ry, po nie waż musi ura to wać swo ich 
przy ja ciół z opre sji. Za po wia da się 
na su per przy go dę o nie ty po wych bo -
ha te rach. 
 

Roz ma wia ła: Klau dia Bart ko wiak

Ki no w pię ciu py ta niach 
n Na nasze pytania o kinowy repertuar w „Pegazie” odpowiada niezastąpiony  
ARKADY BARSZCZ. Co tym razem poleca nasz naczelny kinoman? 

zdjęcia: m
at. producentów
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KSIĄŻKA

Na ta lia (jesz cze nie chce po da wać na zwi ska) jest 
wo dzi sła wian ką. Jej naj więk szą pa sją są książ ki, co 
do bit nie po ka zu je na pro wa dzo nym na In sta gra -
mie kon cie. Je śli po dzie la cie jej czy tel ni cze za in te -
re so wa nia, od sy ła my Was wła śnie w to miej sce 
w in ter ne cie, do in sta gra mo we go pro fi lu Za czy ta -
na Po lka. Za pra sza my tak że do za po zna nia się z jej 
książ ko wy mi re ko men da cja mi na ła mach „Ga ze ty 
Wo dzi sław skiej”. 

 
PA WEŁ MO ŚCIC KI  
„Cha plin. Prze wi dy wa nie te raź niej szo ści” 

 

Ku pu jąc książ kę Paw ła Mo ścic kie go, my śla łam, że 
jest to bio gra fia Cha pli na. Szyb ko oka za ło się, że nie 
do koń ca, ale na pew no się nie za wio dłam. Jest to mo -
no gra fia ar ty sty na pi sa na przez ki no ma na aka de mic -
ką pro zą. My ślę, że każ dy ko cha ją cy ki no prze czy ta ją 
z za in te re so wa niem, po nie waż au tor wy ko rzy stu je 
naj słyn niej sze go ak to ra i re ży se ra ki na nie me go, aby 
przyj rzeć się mu po przez filtr XX-wiecz nej fi lo zo fii. 
To za pew ne nie bę dzie książ ka dla wszyst kich, nie 
jest na pi sa na pro stym ję zy kiem. Je śli jed nak nie bo -
icie się ta kich po zy cji, to go rą co po le cam! 

 
CAR LOS MON TE RO  

„Ba ła gan, ja ki zo sta wisz” 
 

Ra qu el wraz z mę żem, bez ro bot nym pi sa rzem, 
prze pro wa dza się do je go ro dzin ne go mia sta, gdzie 
otrzy mu je pół rocz ne za stęp stwo w szko le śred niej. 
Na miej scu oka zu je się, że na uczy ciel ka, któ rą ma 
za stą pić, po peł ni ła sa mo bój stwo. Ta kie rze czy się 
zda rza ją, jed nak już pierw sze go dnia pra cy Ra qu el 
otrzy mu je ano ni mo wą kart kę z na ry so wa ną szu -
bie ni cą i py ta niem „A ty, kie dy się za bi jesz?”. Ko -
bie ta chce dojść do praw dy, kim jest au tor li ści ku 
oraz co tak na praw dę sta ło się z pe da go giem, któ -
re go za stę pu je. 

Książ ka zo sta ła na gro dzo na sza no wa ną Pre -
mio Pri ma ve ra. Po czą tek lek tu ry wy da wał się 

obie cu ją cy, za po wia da ny thril ler psy cho lo gicz ny 
cie ka wił i spra wiał, że chcia ło się czy tać da lej. 
Mniej wię cej w po ło wie jed nak za czę ło się ro bić 
bar dzo prze wi dy wal nie. Nie bra ku je w niej zwro -
tów ak cji, jed nak jest to po zy cja, któ rych peł no 
na ryn ku. Plus za okład kę, któ ra jest nie zwy kle 
in try gu ją ca. Mi mo wszyst ko po le cam tę książ kę, 
bę dzie ona ide al na dla nie wy ma ga ją cych oraz za -
czy na ją cych swo ją przy go dę z thril le ra mi/kry mi -
na ła mi. 

 
KEN KE SEY  
„Lot nad ku kuł czym gniaz dem” 

 
McMurphy uda je obłą ka ne go, aby do stać się 
do szpi ta la psy chia trycz ne go i w ten spo sób unik nąć 
od sia dy wa nia wy ro ku. Na po cząt ku po byt w ośrod -
ku trak tu je jak za ba wę, do cza su, gdy do wia du je się, 
że nie opu ści go, do pó ki nie zo sta nie wy le czo ny. 
Szan są na to jest de cy zja Wiel kiej Od dzia ło wej, któ -
ra oka zu je się sa dyst ką znę ca ją cą się nad pa cjen ta mi. 
Po cząt ko wo McMurphy ne ga tyw nie na sta wia pa -
cjen tów prze ciw ko sio strze Rat ched, jed nak po pew -
nym cza sie do cho dzi do wnio sku, że je śli się 
przed nią nie ugnie, ni gdy nie opu ści szpi ta la. 

Trud no jest oce niać kla syk, dla te go po zwól cie, 
że tym ra zem je dy nie za pro szę Was do lek tu ry. 
Dla mnie jest to jed na z naj lep szych ksią żek, ja kie 
zo sta ły na pi sa ne i każ dy po wi nien ją prze czy tać. 
Lek tu ra, któ ra jest ma ni fe stem wol no ści. Wol no -
ści, któ rej każ dy pra gnie, ale za po mi na się, że wol -
ność nie jest da na raz na za wsze i trze ba ją sta le 
zdo by wać na no wo. 

Ja ko bo nus do książ ki oczy wi ście po le cam film 
„Lot nad ku kuł czym gniaz dem” (1975) z Jac kiem 
Ni chol so nem w ro li głów nej i se rial „Rat ched” 
(2020) do stęp ny na Net fli xie. kb  

RO TRAUT SU SAN NE BER NER 
„La to na uli cy Cze re śnio wej”  

 
„La to na uli cy Cze re śnio wej” to książ ka z se rii 
z cie pły mi ilu stra cja mi Ro traut Su san ne Ber ner. 
Se rii, któ ra ocza ro wa ła ty sią ce ma łych (i nie tyl -
ko ma łych) czy tel ni ków na ca łym świe cie. Każ da 
książ ka to barw ny, wy peł nio ny szcze gó ła mi i po -
sta cia mi zbiór ilu stra cji przed sta wia ją cych frag -
ment mia sta. Na stro nach „La ta (...)” znaj dzie my 
prze sym pa tycz nych bo ha te rów, peł ne hu mo ru 
co dzien ne sy tu acje, po god ny kli mat ty tu ło wej 
uli cy – uli cy Cze re śnio wej. „La to na uli cy Cze re -
śnio wej”, „Wio sna na uli cy Cze re śnio wej”, „Je -
sień na uli cy Cze re śnio wej” czy „Zi ma na uli cy 
Cze re śnio wej”... Na po szcze gól nych roz kła dów -
kach tych ksią żek mo że my od szu ki wać wszyst -
kich bo ha te rów i śle dzić ich przy go dy na ko lej -
nych stro nach, w róż nych miej scach, mo men tach 
dnia, po rach ro ku. Nie sa mo wi ta gra fi ka sa ma za -
chę ca do in ter pre ta cji hi sto rii po sta ci na wie le 
róż nych spo so bów. Ta za ba wa wcią ga na dłu gie 
go dzi ny! 

 
KA TA RZY NY KO ZŁOW SKIEJ   
„Fe luś i Gu cio idą do przed szko la”  

 
Fe luś to trzy la tek. Wła śnie po raz pierw szy idzie 
do przed szko la. Ra zem z ro dzi ca mi i bra tem 
przy go to wu je się na to wy da rze nie. Do swo je go 
ple ca ka pa ku je swo je go naj wier niej sze go przy ja -
cie la, mi sia Gu cia. Ra zem wy ru sza ją w nie zna -

ne, do przed szko la. Tam do wie dzą się, ja ki wy -
gląd ma ją sale, co ro bi się na za ję ciach itd. 
W gło wie Fe lu sia po ja wia się wie le py tań. Czy 
spo tka zna jo me dzie cia ki? Ja ka bę dzie pa ni opie -
kun ka? Co się sta nie, je śli za tę sk ni za ma mą? Ta 
książ ka to nie za stą pio na po moc w mo men cie, 
gdy Wa sze dziec ko idzie do przed szko la. Po mo -
że nie tyl ko ma lu cho wi, ale i ca łej ro dzi nie oswo -
ić się z no wą sy tu acją. Dzię ki niej przy szły przed -
szko lak bę dzie spo koj niej szy, a ocze ki wa nie 
na pierw szy dzień w no wym miej scu bę dzie ra -
do śniej sze. „Fe luś i Gu cio idą do przed szko la” to 
jed na z ksią żek Ka ta rzy ny Ko złow skiej z tej se -
rii. Wa szej uwa dze po le ca my oczy wi ście ca łą, 
peł ną wspa nia łych, cie ka wych, cie płych i po god -
nych ilu stra cji. 

 
„Ma ły atlas pta ków  
Ewy i Paw ła Paw la ków” 

 
Za czy na my przy go dę z or ni to lo gią! W cał kiem 
przy jem nym dla oka wy da niu – opra wa gra ficz -
na to bar dzo moc na stro na te go atla su. Mó wi my 
tu o za chwy ca ją cych akwa re lach i ob raz kach z ko -
lo ro wych szma tek. „Ma ły atlas pta ków Ewy i Paw -
ła Paw la ków” to nie zwy kły ptasz nik przy go to wa -
ny przez pa rę zna nych ilu stra to rów. Po zna je my 
ma zur ki, sro ki, ko sy, szczy gły, sój ki, si kor ki, 
dzwoń ce i wie le, wie le in nych skrzy dla tych miesz -
kań ców ogro du au to rów. Treść jak naj bar dziej zo -
sta ła do pa so wa na do naj młod szych czy tel ni ków. 
To krót kie no tat ki na wią zu ją ce do co dzien no ści 
pta ków od wie dza ją cych ogró dek Paw la ków. 
Na stro nach tej książ ki o urze ka ją cej for mie pa -
mięt ni ka nie bra ku je też cie ka wych aneg dot. 
A wszyst ko mo że za chę cać naj młod szych do stwo -
rze nia wła snej księ gi spo ty ka nych na co dzień pta -
ków. kb 

Re ko men da cje Za czy ta nej Po lki Ciekawe książki dla 
najmłodszych – z polecenia 
wodzisławskiej mamy 

Za czy ta na Po lka z pa sją re cen zu je książ ki

zdjęcia: Zaczytana Polka

n Na tej stro nie „Ga ze ty Wo dzi sław skiej” pre zen tu je my je dy ne 
w swo im ro dza ju, cie ka we ty tu ły dla nie mow ląt i ma łych dzie ci. 
Książ ki dla naj młod szych za chę ca ją na sze po cie chy do roz po czę cia 
nie sa mo wi tej, ar cy cie ka wej przy go dy z czy ta niem. Pa mię taj my, że 
czy ta nie to nie tyl ko roz ryw ka. Książ ki ma ją po zy tyw ny wpływ 
na roz wój in te lek tu al ny i emo cjo nal ny ma lu chów. Mi łej lek tu ry! 
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NA WEEKEND

Wodzisławskie Skrzaty 
w Wodzisławskim Centrum Kultury!

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.

RAFAŁ  
WOLNY 
Mały Drewniany  
Domek

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. 

Ofi cjal ne otwar cie pro jek tu mia ło miej sce tuż przed Świę ta mi Bo że go 
Na ro dze nia, 23 grud nia. Przy by cie skrza tów na wo dzi sław skie Sta re 
Mia sto po prze dzi ła bu do wa no wej ko pal ni przy uli cy Księż nej Kon -
stan cji 5, piz ze rii u zbie gu ulic Gło wac kie go i Kub sza oraz drew nia nych 
dom ków tak że przy uli cy Kub sza (pod nu me rem 15) i przy Ryn ku 13. 

Wy jąt ko wy świat mi kor skrza tów stwo rzył współ pra cu ją cy 
z mia stem Wo dzi sła wiem Ślą skim Ra fał Wol ny z Ma łe go Drew -
nia ne go Dom ku, praw dzi wy mistrz sto lar stwa. Przy po mnij my, 
fir ma zgło si ła się do Urzę du Mia sta z pro po zy cją za pre zen to wa -
nia swo ich sto lar skich dzieł pod czas or ga ni zo wa ne go w koń ców -
ce wrze śnia na Ryn ku I DzieJesień Fe sti wa lu. Tę pro po zy cję or -
ga ni za to rzy, pra cow ni cy Wy dzia łu Dia lo gu, Pro mo cji i Kul tu ry 
Urzę du Mia sta przy ję li. By li cie ka wi od bio ru prac ze spo łu Ra fa ła 
Wol ne go wśród wo dzi sła wian. Po zy tyw ne przy ję cie, tłu my miesz -
kań ców wo kół sto iska i świet ny kon takt z wła ści cie la mi – to na su -
nę ło au to rom wy da rze nia po mysł, któ ry wła śnie te raz re ali zo wa -
ny jest na Sta rym Mie ście i po zwo li ło na na wią za nie ko lej nej cie -
ka wej współ pra cy sa mo rzą du i biz ne su. kb

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

Wodzisławskie Centrum Kultury ma być jednym 
z obiektów, w którym jeszcze w tym roku 
zadomowią się Wodzisławskie Skrzaty
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NA ZIELONO

HOROSKOP PASJONATKA POLECA

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? 

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.  

 
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. 

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. 

Przyszłość rysuje się wybornie!
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

Drogi Czytelniku,  




