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CO SŁYCHAĆ

n Ferie zimowe w Wodzisławiu Śląskim nie będą nudne. Na straży dobrej zabawy stanie oczywiście Wodzisławskie Centrum 
Kultury, które na okres 1427 lutego przygotowało całkiem sporo atrakcji, zarówno dla maluchów, jak i starszych dzieci. 
Mowa nie tylko o dobrze znanych i lubianych zajęciach plastycznych (np. „Walentynkowe inspiracje 14 lutego) czy tanecznych (np. 
„Kocie wygibasy” 18 lutego), ale również o szeregu propozycji Kina Pegaz (np. „Pszczółka Maja: Mały wielki skarb” 1518 i 20 lutego) 
oraz zajęć stawiających na rozwój wyobraźni i kreatywności u młodych wodzisławian (np. „Kocie piękności” 15 lutego). Za ich 
prowadzenie odpowiedzialni będą wykwalifikowani instruktorzy. kb

– Mo że my no sić chiń skie ciu -
chy, jeź dzić cze ski mi au ta mi, 
pa trzeć w ja poń skie te le wi zo ry, 
go to wać w nie miec kich garn -
kach hisz pań skie po mi do ry 
i nor we skie ło so sie. Co do kul -
tu ry, to jed nak wy pa da ło by 
mieć wła sną – jak pi sał nie gdyś 
An drzej Sap kow ski. A my tę 
wła sną kul tu rę ma my! Ma my, 
two rzy my, chło nie my, kon tem -
plu je my, roz wi ja my. To ta kie 
waż ne w każ dych cza sach. Nie 
ina czej jest dziś.  

A że by ście tej kul tu ry za wsze 
mo gli za sma ko wać, by ście nie 
prze ga pi li ni cze go, co war te 
uwa gi, by ża den kon cert czy 
spek takl nie od był się bez Was 
– je ste śmy my. W każ dym mie -
sią cu do star czy my wam in for -
ma cji dla Was i o Was. O Wa -
szych upodo ba niach, gu stach, 
do brej za ba wie na kon cer cie, 
ulu bio nych ar ty stach, fil mach, 
książ kach. Na pi sze my z wiel ką 
ra do ścią i o Was – Wa szych pa -
sjach, ta len tach, ko lej nych ar ty -
stycz nych osią gnię ciach. 

Bądź cie z na mi. Za pra sza my 
do lek tu ry! 

Ania i Klau dia

DZIEŃ 
DOBRY!

POZNAJ SZCZEGÓŁY PROGRAMU I ZAPISZ SIĘ 
NA WYBRANE ZAJĘCIA. 
 
14 II g. 10:0011:30 „Walentynkowe inspiracje” 
– warsztaty artystyczne, malowanie na szkle 
(612 lat), bilet: 10 zł (zapisy) 
15 II g. 9:00 Kino na Ferie: „Moja mama Gorylica”, 
animowany, +6, 75 min 
15 II g. 10:0011:30 „Kocie piękności” – tworzymy 
karnawałowe kreacje (612 lat), bilet: 10 zł (zapisy) 
15 II g. 11:00 Kino na Ferie: „O czym dzisiaj marzą 
zwierzęta”, animowany, b.o., 90 min 
15 II g. 13:00 Kino na Ferie: „Pszczółka Maja: Mały wielki 
skarb”, animowany, b.o., 88 min 
16 II g. 9:00 Kino na Ferie: „Moja mama Gorylica”, 
animowany, +6, 75 min 
16 II g. 11:00 Kino na Ferie: „O czym dzisiaj marzą 
zwierzęta”, animowany, b.o., 90 min 
16 II g. 13:00 Kino na Ferie: „Moja mama Gorylica”, 
animowany, +6, 75 min 
16 II g. 15:00 Kino na Ferie: „Pszczółka Maja: Mały wielki 
skarb”, animowany, b.o., 88 min 
17 II g. 9:00 Kino na Ferie: „Moja mama Gorylica”, 
animowany, +6, 75 min 
17 II g. 11:00 Kino na Ferie: „O czym dzisiaj marzą 
zwierzęta”, animowany, b.o., 90 min 
17 II g. 13:00 Kino na Ferie: „Pszczółka Maja: Mały wielki 
skarb”, animowany, b.o., 88 min 
17 II g. 10:0011:30 Światowy Dzień Kota – Pomóżmy 
kotom przetrwać zimę – spotkanie ze Stowarzyszeniem 
Koty Psy i My oraz warsztaty plastyczne „Wlazł kotek 
na płotek”, (612 lat), bilet: 10 zł (zapisy) 
18 II g. 9:00 Kino na Ferie: „Moja mama Gorylica”, 
animowany, +6, 75 min 
18 II g. 10:0011:00 „Kocie wygibasy” – zajęcia ruchowo
taneczne, prowadzenie: Dominika Pławna (Zespół 
Taneczny Miraż), (612 lat), bilet: 10 zł, (zapisy) 
18 II g. 11:00 Kino na Ferie: „O czym dzisiaj marzą 
zwierzęta”, animowany, b.o., 90 min 
18 II g. 13:00 Kino na Ferie: „Pszczółka Maja: Mały wielki 
skarb”, animowany, b.o., 88 min 
18 II g. 15:00 Kino na Ferie: „Pszczółka Maja: Mały wielki 
skarb”, animowany, b.o., 88 min 

20 II g. 10:00 i 15:00 Kino na Ferie: „Pszczółka Maja: 
Mały wielki skarb”, animowany, b.o., 88 min 
21 II g. 10 0011:00 „Koci grzbiet” – ogólnorozwojowe 
zabawy ruchowe z elementami jogi, prowadzenie: 
Karina Onak, (612 lat), bilet: 10 zł (zapisy) 
22 II g. 9:00 Kino na Ferie: „Martin i magiczny las”, 
familijny, +7, 80 min 
22 II g. 10:0011:30 „Kocie apartamenty” – tworzenie 
domków z kartonu, (612 lat), bilet: 10 zł (zapisy) 
22 II g. 11:00 Kino na Ferie: „Super Miś”, animowany, 
b.o., 85 min 
22 II g. 13:00 Kino na Ferie: „W 80 dni dookoła świata”, 
animowany, +5, 82 min 
23 II g. 9:00 Kino na Ferie: „Martin i magiczny las”, 
familijny, +7, 80 min 
23 II g. 11:00 Kino na Ferie: „Super Miś”, animowany, 
b.o., 85 min 
23 II g. 13:00 Kino na Ferie: „Super Miś”, animowany, 
b.o., 85 min 
23 II g. 15:00 Kino na Ferie: „W 80 dni dookoła świata”, 
animowany, +5, 82 min 
24 II g. 9:00 Kino na Ferie: „Martin i magiczny las”, 
familijny, +7, 80 min 
24 II g. 10:0011:00 „Kocie wygibasy” – zajęcia ruchowo
taneczne, prowadzenie: Dominika Pławna (Zespół 
taneczny Miraż), (612 lat), bilet: 10 zł, (zapisy) 
24 II g. 11:00 Kino na Ferie: „Super Miś”, animowany, 
b.o., 85 min 
24 II g. 13:00 Kino na Ferie: „W 80 dni dookoła świata”, 
animowany, +5, 82 min 
25 II g. 10:0011:00 „Aaa, kotki dwa” – zabawy dla 
maluchów (24 lat), bilet: 10 zł (zapisy) 
26 II g. 10:0013:00 „Tu i teraz” – prysznic głosowy, 
relaksacja głosowooddechowa, warsztat rozwojowy, 
prowadzenie: Mariola RodzikZiemiańska (Szałas 
Rozwoju), bilet: 50 zł, (zapisy) 
26 II g. 15:00 Kino na Ferie: „W 80 dni dookoła świata”, 
animowany, +5, 82 min 
27 II g. 10:00 Kino na Ferie: „W 80 dni dookoła świata”, 
animowany, +5, 82 min 
27 II g. 16:00 Rodzinne Spotkania z Teatrem „Śpiewająca 
Lipka – O dziewczynie i o Królewiczu w krowiej 
skórze” – opowieść i animacje dla dzieci, bilet: 20 zł 

Informacji na temat wydarzenia udzielają pracownicy 
Działu Projektów i Animacji Kulturalnej WCK 
(mail: piak@wck.wodzislaw.pl). Realizacja warsztatów 
będzie możliwa pod warunkiem zgłoszenia się minimalnej 
liczby zainteresowanych i uzależniona od aktualnej 
sytuacji epidemiologicznej. 

WCK zachowuje wszelkie standardy związane 
z przestrzeganiem obowiązującego reżimu sanitarnego. 
Warunki uczestnictwa w warsztatach określa Regulamin 
udziału w seansach Kina Pegaz oraz w innych 
wydarzeniach artystycznych w Wodzisławskim Centrum 
Kultury w trakcie pandemii COVID-19 w Polsce. 

Ko rzy staj z atrak cji w ra mach Ak cji Zi ma

To tytuł akcji 
adresowanej 
do dzieci 

w różnym wieku. 
Począwszy od 14 

lutego, przez dwa tygodnie, 
uczestnicy będą mogli 
skorzystać z ciekawych zajęć, 
podczas których rozwiną zdolności artystyczne, 
ruchowe, taneczne i rozbudzą zainteresowania 
kocimi tematami. Razem z nami stworzysz kocie 
apartamenty, zaprojektujesz koci strój, a nawet 
wykonasz koci grzbiet. I wbrew tytułowi, nie 
tylko o kotach będzie mowa. Na milusińskich 
czekają także seanse z bajkowymi bohaterami 
w kinie Pegaz i wiele innych atrakcji. Wszelkie 
informacje i szczegóły dotyczące zapisów 
znajdują się na stronie www.wck.wodzislaw
slaski.pl. Chcemy, abyś miauuu fajne ferie, więc 
zapraszamy do WCK – Agnieszka Kozielska, Dział 
Projektów i Animacji Kulturalnej WCK

Młodzi wodzisławianie chętnie uczęszczają na coroczne feryjne 
zajęcia w WCK Twórcze zabawy rozwijające wyobraźnię – to czeka na małych uczestników Akcji Zima w WCK

zdjęcia: W
C

K
, arch. A

gnieszki K
ozielskiej

„ŚWIAT WEDŁUG KOTA  
– ARTYSTYCZNE FERIE  

W WCK”
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Gwiazdorskie kolejne miesiące
n Luty, marzec, kwiecień w Wodzisławskim Centrum Kultury to będzie prawdziwa petarda. WCK zaprosiło do siebie gwiazdy sceny muzycznej i kabaretowej. 
Wodzisławian i mieszkańców powiatu wodzisławskiego czekają naprawdę dobre koncerty. Podpowiadamy, że już jedynie na część z nich bilety są jeszcze 
w sprzedaży.

KAŚ KA SO CHAC KA 
19 lu te go, godz. 19:00 

Pod czas wi zy ty w Wo dzi sław skim Cen trum Kul tu ry Kaś ka So chac -
ka za pre zen tu je ma te riał z de biu tanc kie go krąż ka „Ci che dni” (ma -
rzec 2021 ro ku), a tak że z al bu mu „Mi ni sto ry”, któ ry pre mie rę miał 
w li sto pa dzie 2021 ro ku. Przy oka zji te go pierw sze go współ pra co -
wa ła z mu zy ka mi, któ rzy da li po znać się przy de biu cie Kor te za, czy li 
pły cie „Bu me rang”, a tak że przy al bu mie nr 2 – „Mój dom”. W swo -
jej twór czo ści ar tyst ka ar cy cie ka wie opo wia da o ko lei rze czy w związ -
ku, kry zy sach, wal ce z sa mym so bą. Hi sto rie te moż li we do po słu -
cha nia na ży wo w Wo dzi sła wiu Ślą skim już 19 lu te go. 
 
FISZ EMA DE TWO RZY WO 
25 lu te go, godz. 19:00 

Je den z naj waż niej szych ze spo łów na pol skim ryn ku fo no gra ficz nym 
po wstał na po cząt ku ty siąc le cia z ini cja ty wy bra ci Wa glew skich: Pio -
tra „Ema de” Wa glew skie go – pro du cen ta mu zycz ne go i in stru men -
ta li sty oraz Bar to sza „Fi sza” Wa glew skie go – ra pe ra i wo ka li sty. Fisz 
Ema de Two rzy wo po wra ca z naj now szym al bu mem „Bal la dy i Pro -
te sty”, któ ry jest moc nym po wro tem do ko rze ni mu zycz nej po dró ży 
ze spo łu do lat 90., czy li do cza su, w któ rym roz wi ja ła się tzw. mu zy -
ka mia sta, hip -hop czy elek tro ni ka. Na uczest ni ków kon cer tu 25 lu -
te go cze ka ją do bre brzmie nie, tra fio ne eks pe ry men ty mu zycz ne 
i peł ne za an ga żo wa nia tek sty. 

IGOR KWIAT KOW SKI 
6 mar ca, godz. 17:00 

Wcze śniej zna ny z ka ba re tu Pa ra nie nor mal ni, od kil ku lat ja ko so li -
sta. Igor Kwiat kow ski, bo o nim mo wa, od lat za ska ku je nas nie spo -
ży tą ener gią na sce nie, chwy tli wym żar tem i oczy wi ście no wy mi kre -
acja mi sce nicz ny mi. Zjed nał so bie sym pa tię ty się cy wi dzów. Je ste -
śmy pew ni, że ze swo im naj now szym pro gra mem „Tyl ko śmiech nas 
oca li”, z któ rym już w mar cu po ja wi się w WCK, tra fi w gu sta naj -
więk szych wo dzi sław skich fa nów ka ba re tu. A zmie rzy się m.in. z ta -
ki mi te ma ta mi: „Świat krad nie pol skie pio sen ki”, „Ko niec Net fli xa”, 
„Ką piel tyl ko raz w ty go dniu”, „Ko bie ty od no szą licz ne ob ra że nia” 
 
FEEL 
20 mar ca, godz. 18:00 

To bę dzie wy jąt ko wy kon cert, wy peł nio ny wraż li wo ścią mu zycz ną 
i róż no rod nym tem pe ra men tem. 20 mar ca usły szy my utwo ry z krąż -
ka „FEEL The Best” w aran ża cji na or kie strę – za aran że od po wia -
da Ro bert Czech. Przed na mi wie czór naj po pu lar niej szych prze bo -
jów ze spo łu. „Jak anio ła głos”, „No pokaż na co cię stać”, „Swo je 
szczę ście znam”... Ar ty stom na sce nie to wa rzy szyć bę dą wo dzi sła -
wia nie, mu zy cy Wo dzi sław skiej Or kie stry Roz ryw ko wej. My już nie 
mo że my się do cze kać te go po łą cze nia! 

KRZYSZ TOF ZA LEW SKI 
2 kwiet nia, godz. 18 00 

Krzysz to fa Za lew skie go w Pol sce zna ją już chy ba wszy scy. W Wo dzi -
sła wiu Ślą skim za pre zen tu je swój naj now szy aku stycz ny pro jekt. A to 
wszyst ko w ra mach le gen dar nej tra sy MTV Unplug ged. Kon cert w na -
szym mie ście bę dzie jed nym z 16 z aku stycz ny mi wer sja mi je go naj więk -
szych prze bo jów. Bę dzie du żo ener gii i nie co dzien na, nie zwy kła i sło -
necz na sce no gra fia w sty lu we stern. Brzmi na praw dę cie ka wie! A mi -
mo, że bę dzie to kon cert bez prą du, mo cy na pew no nie za brak nie. 
 
KOR TEZ 
20 kwiet nia, godz. 18:00 

Na ten kon cert cze ka li śmy w Wo dzi sła wiu Ślą skim dłu go. Wio sną 
do Wo dzi sław skie go Cen trum Kul tu ry za wi ta Kor tez Kwa dro To ur 
pod wo dzą zna ne go w Pol sce mu zy ka, kom po zy to ra, wo ka li sty, gi ta rzy -
sty, pia ni sty i pu zo ni sty – Kor te za. Na sce nie oprócz Łu ka sza Fe der kie -
wicza, bo tak wła ści wie brzmią je go imię i na zwi sko, po ja wią się Krzy siek 
Do mań ski, Ro bert Szy mań ski i To mek Zię tek. Wy jąt ko wy kon cert, bo 
ta ki bez wąt pie nia bę dzie, ma roz po cząć się punk tu al nie. Spóź nial scy bę -
dą mu sie li nie ste ty za cze kać na prze rwę, by wejść do sa li wi do wi sko wej. 
 
Bi le ty są do stęp ne w ka sie WCK oraz on li ne na www.wck.wo dzi -
slaw -sla ski.pl/kup -bi let. 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. Za kup bi le tu jest rów no znacz ny z za po zna niem się 
z re gu la mi nem. Wa run ki uczest nic twa w wy da rze niach okre śla Re -
gu la min udzia łu w se an sach Ki na Pe gaz oraz w in nych wy da rze niach 
ar ty stycz nych w Wo dzi sław skim Cen trum Kul tu ry w trak cie pan -
de mii COVID-19 w Pol sce. Or ga ni za tor za strze ga so bie pra wo 
do od wo ła nia/prze nie sie nia im pre zy w ra zie wpro wa dze nia ob -
ostrzeń w wal ce z wi ru sem COVID-19. kb 
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Pod koniec 2020 roku Urząd Miasta poinformował, że 
stanowisko dyrektora Wodzisławskiego Centrum Kultury 
zostało powierzone Pani, Pani Dyrektor. Okres powierzenia 
stanowiska określono na rok. Jak Pani podsumuje te 
pierwsze 12 miesięcy pełnienia tak ważnej funkcji? 
Ka ta rzy na Ro kow ska -Szy ro ki: Rok 2020 był ro kiem trud nym, 
mi mo to uda ło się nam zre ali zo wać kil ka na ście róż no rod nych pro -
jek tów. Bar dzo cięż ko w pa ru zda niach opo wie dzieć o tych dzia ła -
niach, przy to czę te naj cie kaw sze. Część z nich zmu sze ni by li śmy 
prze pro wa dzić bez pu blicz no ści, tak jak w przy pad ku kon cer tu 
Mło dzie żo we go Chó ru Miej skie go „Can ti cum No vum” wraz 
z Miej ską Or kie strą Mło dzie żo wą „Ca me ra ta No va”. Był to pe łen 
uro ku ko lę do wy kon cert, trans mi to wa ny wi dzom przez in ter net. 
Na de skach wo dzi sław skiej sce ny nie za bra kło zna nych wy ko naw -
ców mu zy ki roz ryw ko wej. Go ści li śmy m.in. Paw ła Do ma ga łę, An -
drze ja Pia secz ne go, Te atr Pol ski z Biel ska -Bia łej ze spek ta klem 
„Ka li na”. Cie szę się nie zmier nie, że w tym ro ku znów zor ga ni zo -
wa li śmy Mię dzy na ro do wy Fe sti wal im. G. G. Gor czyc kie go. Fe -
sti wal ten wpi sał się na do bre w ka len darz im prez w mie ście. Li -
piec w Wo dzi sła wiu Ślą skim to czas NMNZ – Reg gae Fe sti wa lu. 
Brzmie nie La ta, kon cert je sien ny Krze si mi ra Dęb skie go wraz ze 
Ślą skim Chó rem Ka me ral nym „Ad Li bi tum”, Fe rie z In nej Becz ki 
w wer sji on li ne i Ak cja La to ze zróż ni co wa nym pro gra mem i cie -
ka wy mi za ję cia mi o róż no rod nej te ma ty ce – pla stycz nej, te atral nej, 
ar chi tek to nicz nej. Oprócz za jęć do stęp nych w pla ców ce, WCK 
wy szło z dzia ła nia mi po za swo ją sie dzi bę, or ga ni zu jąc za ję cia 
na skwer ku oraz Ryn ku, gdzie miał miej sce dwu go dzin ny fe styn 
„Ko lo ry la ta”. Ki no Pe gaz przy go to wa ło cykl „Wa ka cyj ne Ki no 
Dzie ci” z wie lo ma atrak cyj ny mi pro po zy cja mi fil mo wy mi, do stęp -
ny mi w ofer cie do po łu dnio wej i po po łu dnio wej. A do dat ko wo Ro -
dzin ne Spo tka nia z Te atrem, warsz ta ty „Tu i Teraz”, cykl spo tkań 
„COOLturalny gość WCK” i wie le in nych. 
 
W końcówce listopada 2021 roku prezydent miasta podpisał 
zarządzenie w sprawie powołania Pani na stanowisko dyrektora 
Wodzisławskiego Centrum Kultury z dniem 7 grudnia. Została 
Pani powołana na czas określony, od 7 grudnia 2021 roku do  
6 grudnia 2026 roku. Jaką ma Pani wizję tych pięciu lat? Jakie 
cele postawiła Pani przed sobą i zarządzanym przez Panią WCK? 
Cza sy, w któ rych przy szło mi za rzą dzać jed nost ką, są bar dzo 
trud ne. Więk szość pla nów trze ba by ło odło żyć na póź niej. Wie -
rzę, że wszyst ko przed na mi. Waż ne jest, aby prze trwać ten trud -
ny czas, nie tra cąc na szej wi dow ni oraz wy pra co wa nej przez la ta 
mar ki WCK. Bo WCK to miej sce, w któ rym, po mi mo „cięż kich 
cza sów”, „dzie je się” i to dzie je się bar dzo do brze! Mo je prio ry te -
ty to przede wszyst kim: szer sza współ pra ca z or ga ni za cja mi po -
za rzą do wy mi dzia ła ją cy mi w mie ście, wspól ne dzia ła nia z in ny -
mi jed nost ka mi miej ski mi, w tym współ pra ca przy or ga ni za cji 
wy da rzeń dla mia sta, sze ro ka współ pra ca z wo dzi sław ską oświa -
tą, kul tu ra w dziel ni cach, czy li przy go to wa nie na ich te re nach wy -
da rzeń w ce lu zwięk sze nia ich do stęp no ści dla miesz kań ców 
(przy współ pra cy z ra da mi dziel nic), two rze nie no wych „prze -
strze ni” na dzia ła nia kul tu ral ne (głów nie w cen trum mia sta), pro -
mo cja Ama tor skie go Ru chu Ar ty stycz ne go „ARA”, a przy tym 
kul ty wo wa nie i roz po wszech nia nie tra dy cji kul tu ry w Wo dzi sła -
wiu Ślą skim. 
 
Co podoba się Pani w pracy na tym stanowisku? 
Pra ca ta cha rak te ry zu je się du żą dy na mi ką oraz uroz ma ice niem pro -
jek tów i dzia łań. To bar dzo in te re su ją ce. Dla mnie pra ca nad kre -
owa niem ży cia kul tu ral ne go na sze go mia sta jest ogrom ną przy jem -
no ścią, tym bar dziej, że mo gę two rzyć je wraz z ta kim ze spo łem pra -
cow ni ków WCK. To gru pa pro fe sjo na li stów, lu dzi z pa sją i świet -
ny mi po my sła mi. Dzię ku ję im za to. Chcia ła bym w tym miej scu 
wspo mnieć rów nież o uczest ni kach Ama tor skie go Ru chu Ar ty stycz -
ne go, któ rzy wraz ze swo imi in struk to ra mi spo ty ka ją się na za ję ciach. 
Cie szy mnie fakt, że mo gę być świad kiem edu ka cji kul tu ral nej tych 
mło dych, zdol nych lu dzi. Uczy my ich tań ca, śpie wu, po czu cia ryt -
mu, ogła dy sce nicz nej, a jed no cze śnie bu du je my ich wspo mnie nia 
do ty czą ce lat spę dzo nych w na szych mu rach. Lat, któ re zo sta ną 
w ich pa mię ci na dłu go. Li czę, że w swo im do ro słym ży ciu „wró cą” 
oni do WCK na kon cer ty, za ję cia czy warsz ta ty. 

Na czym dokładnie polega praca dyrektora miejskiej jednostki 
kultury? 
Wo dzi sław skie Cen trum Kul tu ry to fir ma, za kład pra cy, któ ry cha -
rak te ry zu je się wie lo ścią i róż no rod no ścią swo ich dzia łań, stąd ko -
niecz ność po dej mo wa nia licz nych de cy zji i kro ków. Ro lą dy rek to ra 
jest or ga ni za cja dzia łal no ści pla ców ki w opar ciu o sta tut i obo wią zu -
ją ce prze pi sy pra wa. Są to de cy zje zwią za ne m.in. z dzia łal no ścią im -
pre sa ryj ną, ini cju ją cą wszel kie go ty pu ak tyw no ści kul tu ral ne, tj. wy -
stę py, spo tka nia, kon cer ty i se an se ki no we. Istot ną czę ścią obo wiąz -
ków na tym sta no wi sku jest dba łość o dal szy roz wój Ama tor skie go 
Ru chu Ar ty stycz ne go zrze sza ją ce go na chwi lę obec ną po nad 600 
uczest ni ków. Waż ny aspekt pra cy dy rek to ra WCK to rów nież ko or -
dy no wa nie dzia łań zwią za nych z edu ka cją kul tu ral ną i bu do wa niem 
re la cji jed nost ki kul tu ry z dzieć mi i mło dzie żą z wo dzi sław skich szkół. 
To tak że sta ra nia zwią za ne z apli ko wa niem o wszel kie go ro dza ju ze -
wnętrz ne środ ki fi nan so we, któ re nie jed no krot nie umoż li wi ły już re -
ali za cję bar dziej „fun du szo chłon nych” pro jek tów. Wo dzi sław skie 
Cen trum Kul tu ry to roz bu do wa na in fra struk tu ra, wy ma ga ją ca tro ski 
i dba ło ści. Te są nie zbęd ne, aby to wspól ne mie nie słu ży ło miesz kań -
com przez la ta. 
 
Co w tej pracy według Pani jest natomiast najtrudniejszego? 
Czas pan de mii to czas nie prze wi dy wal ny, w któ rym z nie po ko jem 
pla nu je my wy da rze nia i na szą dzia łal ność kul tu ral ną. Pró ba stwo -
rze nia bo ga tej ofer ty kul tu ral nej w cza sie pan de mii ge ne ru je licz ne 
trud no ści i tro ski. Sa tys fak cją z pod ję tych tru dów są za do wo le ni 
uczest ni cy na szych wy da rzeń. Czer pię ra dość z za koń czo nych po -
wo dze niem wszel kie go ty pu pro jek tów. 
 
Czy mogłaby powiedzieć Pani coś więcej o zarządzaniu miejską 
jednostką kultury właśnie w dobie pandemii? 
Czas pan de mii COVID-19 to nie speł na dwu let ni okres, w któ rym 
każ dy z nas pró bu je funk cjo no wać, za rów no na płasz czyź nie pry wat -
nej, jak i za wo do wej. Pry wat nie to czas po mię dzy nie po ko jem 
o zdro wie swo je i bli skich, nie pew no ścią „dnia ju trzej sze go”. Sy tu -
acja wy glą da bar dzo po dob nie w ży ciu za wo do wym. To okres z jed -
nej stro ny tro ski o zdro wie i osób nas od wie dza ją cych, i pra cow ni -
ków WCK, a z dru giej chęć, po mi mo trud nych wa run ków, two rze -
nia ży cia kul tu ral ne go w na szym mie ście. To mo ment szu ka nia 
kom pro mi sów i naj lep szych w tym cza sie roz wią zań. 
 
Jakie w kolejnych miesiącach atrakcje szykuje dla mieszkańców 
Wodzisławskie Centrum Kultury? 
W tym se zo nie ar ty stycz nym się ga my „po wię cej”, sta jąc się jed -
ną z nie licz nych scen, na któ rej za gra ją nie kwe stio no wa ne 
gwiaz dy pol skiej sce ny mu zycz nej. Za lew ski, Kor tez, Kaś ka So -

chac ka, Fisz – to wy jąt ko we ze sta wie nie mó wi sa mo za sie bie. 
Bę dzie mo men ta mi me lan cho lij nie, cza sem roc ko wo, za wsze ze 
sma kiem i peł nym za an ga żo wa niem. Cie ka wą pro po zy cją bę dzie 
też mu zycz na fu zja ze spo łu FEEL i Wo dzi sław skiej Or kie stry 
Roz ryw ko wej. WCK da też swo jej pu blicz no ści oka zję do śmie -
chu. Ze swo im naj now szym pro gra mem po ja wi się u nas uzna -
na po stać świa ta ka ba re tu – Igor Kwiat kow ski zna ny wcze śniej 
z gru py „Pa ra nie nor mal ni”. Je że li do rzu ci my do te go lu bia ne 
przez miesz kań ców cy kle warsz ta to we, ki no we oraz „Ro dzin ne 
Spo tka nia z Te atrem”, otrzy ma my ofer tę, w któ rej każ dy znaj -
dzie coś dla sie bie. Nie za po mi na my o na szej uta len to wa nej 
„ARZE”. Ama tor ski Ruch Ar ty stycz ny już od lu te go bę dzie pre -
zen to wał owo ce swo jej kil ku mie sięcz nej pra cy. Za czy na my 
od pre mier te atral nych – Te atru „Szy dło” i Te atru Tań ca „Me -
men to”, prze cho dząc przez Ga lę Akro bre ak Masters, kon cert ju -
bi le uszo wy ZPiT „Vla di sla via”, Ga lę Ta necz ną MIX, a koń cząc 
na wień czą cych se zon, czerw co wych wy stę pach „Mi ra żu” i „Spi -
nu”. Tak, zde cy do wa nie ten se zon za po wia da się obie cu ją co. 
War to nas śle dzić na na szej stro nie in ter ne to wej oraz w so cial 
me diach. 
 
Razem ze współpracownikami organizuje Pani naprawdę duże 
imprezy, m.in. Dni Wodzisławia Śląskiego czy Najcieplejsze 
Miejsce Na Ziemi – Reggae Festiwal. Czy ich organizacja jest 
bardzo trudna, skomplikowana? 
Tak, przy go to wa nie tych im prez zaj mu je kil ka mie się cy. W or ga ni -
za cję jest za an ga żo wa nych spo ro osób. Prze bieg ta kie go du że go wy -
da rze nia od stro ny tech nicz nej, wy ko naw ców, za ple cza sce ny i pro -
mo cji, a tak że nie zbęd nej do ku men ta cji, to spo re wy zwa nie. Do te -
go do cho dzi za pew nie nie in nych, to wa rzy szą cych atrak cji. Dla pra -
cow ni ków WCK czas przy go to wań jest bar dzo in ten syw ny, nie jest 
ła twy, ale na gro dą za cięż ką pra cę są uda na im pre za i za do wo le nie 
miesz kań ców. 
 
Mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego często decydują się 
na wyjazdy do kin poza nasze miasto, do Rybnika czy  
JastrzębiaZdroju. Jak zachęciłaby Pani wodzisławian 
do częstszego odwiedzania zlokalizowanego w WCK Kina Pegaz? 
Je stem mi ło śnicz ką wo dzi sław skie go Ki na Pe gaz i po le cam je każ -
de mu! Jest to miej sce, w któ rym oprócz te go, że znaj du je my „skro -
jo ną na mia rę” ofer tę fil mo wą, mo że my się zre lak so wać, po czuć jak 
w do mu. Za pra szam wszyst kich do za po zna nia się z re per tu arem, 
na pew no każ dy znaj dzie coś dla sie bie. 
 
A inwestycje? Czy planuje Pani jakieś w odniesieniu  
do obiektu Centrum? 
Nie zbęd nym jest wy ko na nie re mon tu frag men tu da chu bu dyn ku, 
któ ry nie zo stał jesz cze od no wio ny. Po zo sta łe czę ści da chu re mon -
to wa ne by ły przy oka zji mon ta żu pa ne li fo to wol ta icz nych na na szym 
obiek cie. W tej chwi li w bu dże cie jed nost ki nie ma jed nak na tę in -
we sty cję środ ków. 
 
Na koniec: czy chciałaby Pani przekazać coś osobom czytającym 
nasz Informator KulturalnoSpołeczny? 
Pra gnę, aby no wy pro fil In for ma to ra tra fił w gu sta na szych czy tel ni -
ków. Bę dzie on prze ka zy wał sze ro ką wie dzę na te mat ży cia kul tu ral -
ne go w na szym mie ście i je go dziel ni cach. Ce lem rów nie waż nym 
tu taj jest pro mo wa nie wy da rzeń od by wa ją cych się w Wo dzi sła wiu 
Ślą skim. Chce my, by in for ma cje do cie ra ły nie tyl ko do miesz kań -
ców Wo dzi sła wia Ślą skie go, ale i po wia tu wo dzi sław skie go. Miesz -
kań ców są sied nich gmin go ści my bar dzo chęt nie. Moc no za chę cam 
tak do za po zna nia się na szą ofer tą, jak i do uczest nic twa w wy da rze -
niach or ga ni zo wa nych w WCK. 
 
Dziękuję za rozmowę i życzę realizacji wszystkich postawionych 
celów w kontekście działalności Wodzisławskiego Centrum 
Kultury. 
Dzię ku ję bar dzo za mi łą roz mo wę. Jesz cze raz za pra szam wszyst kich 
do Wo dzi sław skie go Cen trum Kul tu ry. Na szą ofer tę znaj dą Pań -
stwo m.in. w sie ci, na www.wck.wo dzi slaw -sla ski.pl. 
 

Roz ma wia ła: Klau dia Bart ko wiak

Rozmowa z dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury
n O kulturze w Wodzisławiu Śląskim, planach Wodzisławskiego Centrum Kultury na nadchodzące miesiące i lata, inwestycjach, których wymaga obiekt, ale nie 
tylko, rozmawiamy z KATARZYNĄ ROKOWSKĄ-SZYROKI, dyrektor jednostki organizacyjnej miasta. 

Katarzyna RokowskaSzyroki, dyrektor Wodzisławskiego 
Centrum Kultury
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Muzyczna fuzja w WCK
n Wyjątkowe wydarzenie odbędzie się 20 marca w Wodzisławskim Centrum Kultury. W muzyczną fuzję weszły bowiem działająca pod auspicjami miejskiej jednostki 
i Amatorskiego Ruchu Artystycznego „ARA” Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa oraz gwiazda polskiej sceny muzycznej, zespół FEEL. O tym, jak doszło do tej 
współpracy i jak wyglądają przygotowania do tego historycznego dla WCK występu, porozmawialiśmy z MARKIEM SOBOTĄ, pod dyrekcją którego koncertuje Orkiestra.

Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa dała już 
koncert z artystą znanym przynajmniej w całej 
Polsce, w maju 2018 roku. Marku, przypomnisz 
naszym czytelnikom o kim mowa? 
Ma rek So bo ta: Mo wa o Mar ci nie Wy rost ku, zna ko -
mi tym, cha ry zma tycz nym akor de oni ście. Pro po zy cja 
wy stę pu pa dła ze stro ny aran że ra Pio tra Za ufa la, któ ry 
sły szał nas na któ rymś kon cer cie i póź niej za pro po no -
wał nam wspól ny pro jekt. Przy go to wał na tę oka zję 
aran że. Mar cin Wy ro stek, to wa rzy szą cy mu ze spół Co -
ra zon i Wo dzi sław ska Or kie stra Roz ryw ko wa… Stres 
był ogrom ny. W koń cu gra li śmy z kimś z na praw dę ab -
so lut nej ar ty stycz nej szpi cy. Pu blicz no ści bar dzo się 
spodo ba ła na sza mu zy ka. Zy ska li śmy gra tu la cje nie tyl -
ko od niej, ale ja ko Or kie stra i od sa me go Mar ci na Wy -
rost ka oraz ze spo łu. I już wte dy za świ tał nam po mysł, 
by po peł nić ko lej ne ta kie kon cer ty z gwiaz da mi… 
 
Był Marcin Wyrostek. Teraz Piotr Kupicha i zespół 
FEEL. Dlaczego właśnie oni? Jak doszło do tej 
współpracy? 
FEEL był u nas, w Wo dzi sła wiu, już wcze śniej, np. 
na Dniach Mia sta czy Wo dzi sław skim Jar mar ku Bo żo -
na ro dze nio wym. Pro po zy cja współ pra cy wy szła z mo -
jej stro ny. Za py ta łem nie śmia ło ma na ge ra gru py, czy 
nie za gra li by śmy wspól nie. A że ma na ger sły szał nas już 
pod czas róż ne go ro dza ju wy stę pów, po wie dział „nie ma 
spra wy”. I tak za czę ły się przy go to wa nia. Do sta li śmy 
pły tę „FEEL The Best”, któ rą nie mal w ca ło ści za gra -
my na wspól nym kon cer cie. Kie dy aran że by ły go to we, 
prze ka za li śmy je do ak cep ta cji ze spo ło wi. Mu zy cy 
uzna li, że na pew no wno szą one zu peł nie no we brzmie -
nie do te go, co gra FEEL. Za czę li śmy ćwi czyć. Kon cert 
pier wot nie miał od być się w koń ców ce 2019 ro ku, póź -
niej za czy na ła się pan de mia, więc chcie li śmy go prze ło -
żyć. Pro jekt zo stał scho wa ny do szu fla dy. Cze kał na do -
bry czas. Po sta no wi li śmy zre ali zo wać go wła śnie te raz. 
 
Wodzisławską Orkiestrę Rozrywkową tworzy 
młodzież wspomagana profesjonalnymi muzykami 
oraz trzema solistkami z mocno brzmiącymi 
wokalami. Jaka była reakcja Orkiestry, kiedy muzycy 
dowiedzieli się o planach organizacji wspólnego 
koncertu z zespołem FEEL? 
Na po cząt ku by ło nie do wie rza nie. Kie dy po wie dzia łem 
o FEEL-u wszy scy my śle li, że żar tu ję. „Nie po to zo sta -
ły na pi sa ne te aran że, że by śmy so bie żar to wa li” – po wie -

dzia łem. Kie dy zo sta ły za ak cep to wa ne aran że, a nam 
ca ła pra ca za czę ła wy cho dzić, po zo sta ła kwe stia do ga -
da nia ter mi nu. I kie dy na si mu zy cy usły sze li kon kret ną 
da tę kon cer tu, zo rien to wa li się, że to nie żar ty, to dzie je 
się na praw dę. 
 
Czy występ Orkiestry i gwiazdy, jaką jest FEEL, to 
duże wyzwanie dla Twoich muzyków? Co czują oni 
na finiszu przygotowań do tego ważnego 
wydarzenia? Koncert przecież już w marcu. 
To na pew no du że wy zwa nie dla mu zy ków. Cho dzi 
o zu peł nie in ny po ziom, o kwe stie za cho wa nia się 
na sce nie… FEEL to gwiaz da pierw sze go for ma tu, je -
że li cho dzi o sce nę mu zycz ną w Pol sce. Ma my w Or -
kie strze oso by, któ re gra ły z po dob ny mi gwiaz da mi. 
Mó wią, że te go ty pu kon cer ty to za wsze ogrom ne prze -
ży cie. Ten wy stęp wy ma ga wiel kie go za an ga żo wa nia, 
za rów no ze stro ny człon ków Or kie stry, jak i człon ków 
ze spo łu FEEL. Ci na pew no swo je nu me ry umie ją za -
grać na wet z za mknię ty mi ocza mi… Ale te raz nie bę dą 
grać sa mi na sce nie. Bę dą grać z na mi. A my je ste śmy 
na tem mo ment pew ni swo je go przy go to wa nia i wy ko -
na nia. Do pra co wa li śmy to w każ dym szcze gó le. Czu je -

my się moc ni. Pod czas każ dej pró by wał ku je my FEEL 
i al bum z utwo ra mi, któ re gra ją na kon cer tach. Słu cha -
my, jak Piotr Ku pi cha śpie wa. Pod kła da my pod te wy -
ko na nia swo je aran że, więc czu je my za każ dym ra zem, 
jak by ze spół był z na mi w Wo dzi sław skim Cen trum 
Kul tu ry. Przyj dzie też na pew no czas na pró bę z ze spo -
łem na ży wo. Do tej po ry spo tka li śmy się już z Łu ka -
szem Ko żu chem, kla wi szow cem i swo je go ro dza ju kie -
row ni kiem ar ty stycz nym FEEL. Przy znał, że nie spo -
dzie wał się, że to wszyst ko mo że tak bar dzo do brze 
brzmieć. 
 
Przed nami wieczór ciekawych aranży największych 
hitów FEEL. Aranży, do których nawiązujesz 
w swoich dotychczasowych odpowiedziach. 
Odpowiedz, kto stoi za ich przygotowaniem i czy ten 
proces trwał bądź trwa długo. 
Wszyst kie aran że na kon cert z FEEL-em wy szły spod rę -
ki Ro ber ta Cze cha, ab sol wen ta pre sti żo we go Wy dzia łu 
Jaz zu i Mu zy ki Roz ryw ko wej Aka de mii Mu zycz nej 
w Ka to wi cach. Kie dyś za py ta łem Ro ber ta, jak on to ro bi, 
jak opra co wu je tak do bre aran że. Stwier dził, że mu si mieć 
na tchnie nie, bo to nie jest tak, że od ra zu sia da i roz pi su je 
po szcze gól ne par tie in stru men tów. To nie jest pra ca 
do wy ko na nia w ty dzień, a ra czej w kil ka mie się cy. I tak 
do pie ro po prze słu cha niu cze goś ca łość za czy na ukła dać 
mu się w gło wie. Nie każ dy ro dzi się z tym da rem. 
Z Ro ber tem zna my się od za wsze. Kie dy po wsta wa ła 
na sza Or kie stra, od ra zu wie dzia łem, że mu si się w niej 
zna leźć, bo nie dość, że jest świet nym ko le gą, do brym 
czło wie kiem, to jest też wy bit nym pia ni stą i aran że rem. 
Bez ta kie go ko goś or kie strze trud no funk cjo no wać. 
 
Któ re z utwo rów FEEL usły szy my ze sce ny WCK? 
Na pew no nie za brak nie prze bo jów, któ re wszy scy zna ją 
i śpie wa ją. Np. „Jak anio ła głos”, „A gdy jest już ciem -
no”, „No pokaż na co Cię stać”... 
 
Czy którychś z kawałków wykonany przez 
katowicką grupę i Wodzisławską Orkiestrą 
Rozrywkową 20 marca zapamiętamy szczególnie? 
Mó wiąc nie skrom nie, uwa żam, że wszyst kie te utwo ry 
bę dą wy jąt ko we, szcze gól ne. Wie le wy ja śni się na pew -
no pod czas pró by ge ne ral nej i sa me go wy stę pu. Du żo 
za le ży tu taj też od in te rak cji z pu blicz no ścią, ale my ślę, 
że ca ły kon cert na pew no na dłu go za pad nie wszyst kim 
w pa mięć. 
 
Życzę wiele powodzenia, satysfakcji z tej współpracy 
i kolejnych muzycznych fuzji... A jeżeli idzie o nie, czy 
masz już jakieś marzenia z nimi związane? Czy jest 
jakiś artysta, jakaś artystka bądź jacyś artyści, 
z którymi mocno chciałbyś czy chcielibyście 
wystąpić w WCK? 
 
Tak na praw dę jest wie lu ta kich ar ty stów, z któ ry mi ma -
rzy nam się wspól ny wy stęp. Nie zdra dzę pó ki co ni cze -
go, bo nie chcę za pe szać. To mu zy cy naj więk sze go for -
ma tu. Mo że dla od mia ny tym ra zem bę dzie to wo ka -
list ka, a nie wo ka li sta [śmiech]. 
 
W takim razie już wyczekując przyszłych wydarzeń, 
dziękuję za tę rozmowę. Do zobaczenia 20 marca. 
Dzię ku ję. Wi dzi my się w Wo dzi sław skim Cen trum 
Kul tu ry. 
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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 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, którą 
tworzą uczniowie, absolwenci 
i wykładowcy Państwowej Szkoły 
Muzycznej I st. im. Wojciecha Kilara 
w Wodzisławiu Śląskim, 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 10:0012:00. 
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. kb

GRUPA FEEL 

Wodzisławscy muzycy przygotowują się do ważnego wydarzenia, które już w marcu

Marek Sobota, pod dyrekcją którego działa 
Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa
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TEATR

Przed nami nowy spektakl Teatru „Szydło”. 
W zapowiedziach możemy przeczytać, że 
ponownie nas, widzów, zaskoczycie. Czy 
możesz uchylić rąbka tajemnicy? Co nas 
zaskoczy? 
Do ro ta Kraw czyk: Spek takl jest cał ko wi cie au tor -
ski, a sce na riusz po wstał na pró bach. Do tych czas 
Te atr „Szy dło” był ze spo łem mie sza nym. W tym 
ro ku przy pa dek spra wił, że gru pę two rzą sa me 
dziew czy ny. Po sta no wi ły śmy prze kuć to w do brą 
mo ne tę i stwo rzyć spek takl, któ ry trak tu je o mło -
dych ko bie tach wła śnie. Po spek ta klu „Oz”, peł -
nym barw, świa tła, mu zy ki, ko lo ro wych ko stiu -
mów i baj ko wych efek tów spe cjal nych przy szła po -
ra na zu peł nie coś no we go. Oszczęd ny w środ kach, 
ale moc ny w prze ka zie „Cel-pal” roz ba wi i wzru szy 
jed no cze śnie, o czym je stem prze ko na na. 
 
Skąd taki temat spektaklu? Co było inspiracją 
do jego powstania? 
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 a 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. 
 
Pracujecie w bardzo sfeminizowanym gronie. 
Skąd mała liczba młodych mężczyzn parających 
się tą dziedziną sztuki?  
To, że aku rat w tym se zo nie nie ma my chło pa ków 
w gru pie, jest ra czej przy pad kiem nie sta no wią cym 

re gu ły. Pro wa dzę te atr od 2009 ro ku i ta ka sy tu -
acja zda rzy ła się po raz pierw szy. Zwy kle ma my 
skład mie sza ny. Nie ukry wam jed nak, że dziew -
czę ta są za wsze w prze wa dze w gru pach ar ty stycz -
nych, czy to te atral nych, ta necz nych czy pla stycz -
nych. My ślę, że wśród chłop ców jest prze wa ga pa -
sjo na tów spor tu, gier kom pu te ro wych, me cha tro -
ni ki i in nych „ty po wo” mę skich za jęć. 
 
Mówicie, że w swoim najnowszym spektaklu 
naprowadzicie nas na odpowiedź. Czy uważasz, 
jako osoba doświadczona w pracy ze sztuką 
teatru, że to ważne, by naprowadzać widza 
na odpowiedź? Czy to jedna z funkcji teatru? 
Na pro wa dza nie wi dza na od po wiedź nie jest je dy -
ną funk cją te atru. Te atr za an ga żo wa ny ma ra czej 
za da wać py ta nia, po bu dzać do re flek sji, oczysz czać 
i wy wo ły wać emo cje. Te atr, któ ry uru cha mia wi -
dza, mo że sta no wić te ra pię. W te atrze ama tor -
skim, czy li ta kim, któ ry ja upra wiam, prócz wi dza 
istot ny jest rów nież ak tor, o ile nie naj waż niej szy. 
Pro wa dząc gru pę, za leż ny mi, by moi ak to rzy 
świa do mie prze ży wa li, by się otwie ra li, uwal nia li 
emo cje i my śli i nie ba li się ich wy po wia dać. To dla 
nich te ra pia i na uka. Na by wa ją pew no ści sie bie 
dzię ki moż li wo ści sta nia na sce nie przed dru gim 
czło wie kiem i opo wie dze nia mu swo jej hi sto rii. To 
rze czy bez cen ne.  W te atrze za an ga żo wa nym li czy 
się nie ty le efekt, czy li spek takl, ale pro ces je go 
two rze nia. To tu taj dzie je się ma gia. 
 
Pracujesz z młodymi ludźmi. Zazwyczaj pewnie 
tymi wrażliwymi bardziej niż przeciętnie. Jak 
Wam się pracuje w czasie długotrwałej 
pandemii? Widzisz jakieś różnice w podejściu 
czy zachowaniu młodych aktorów? 
Pan de mia to czas trud ny dla nas wszyst kich 
z róż nych przy czyn. Tech nicz nie cięż ko zor ga ni -
zo wać pró by, kie dy cią gle zda rza ją się kwa ran tan -
ny. To cią głe ba lan so wa nie na li nie i cią gła nie -
pew ność, ile osób przyj dzie. Po nad to za uwa żam 
spo ry spa dek for my u dzie ci i mło dzie ży, pro ble -
my z kon cen tra cją, alie na cję lub prze ciw nie, nad -
po bu dli wość. Dzie ci za mknię te w do mu na lek -

cjach zdal nych po przyj ściu na za ję cia po pro stu 
mu szą od re ago wać i zwy czaj nie się cza sem „na -
ga dać”. Po zwa lam im na tę swo bo dę, bo wiem, 
ja kie to dla nich waż ne. Są jed nak ta kie przy pad -
ki, któ re za my ka ją się w so bie, przy zwy cza ja ją 
do „sa mot no ści”, za czy na im to pa so wać, są roz -
le ni wie ni. Spo tka nie z dru gim czło wie kiem jest 
klu czo we w pra wi dło wym roz wo ju nie tyl ko 
dzie ci i mło dzie ży, ale rów nież do ro słych, stąd je -
stem prze ko na na, że za ję cia ta kie jak na sze ma ją 
nie oce nio ną war tość. 
 
Wyreżyserowałaś już sporo spektakli. Co 
najbardziej lubisz w tej pracy? Co bywa w niej 
wyzwaniem? 
W swo jej pra cy naj bar dziej lu bię pa trzeć na prze -
mia ny, któ re za cho dzą w dzie ciach i mło dzie ży. 
Gdy wi dzę, jak z nie śmia łej isto ty wy ła nia się pew -
ny sie bie mło dy czło wiek, któ ry nie boi się mó wić, 
śmiać i pła kać na sce nie, wte dy wiem, że je stem 
w tym mo men cie w je go ży ciu waż na. Wie rzę 
w sens swo jej pra cy i to mnie na krę ca. Sa ma 
od dziec ka uczest ni czy łam w za ję ciach ar ty stycz -
nych, od ta necz nych, przez wo kal ne, na te atrze 
skoń czyw szy. Z peł ną świa do mo ścią mó wię, że nie 
by ła bym tym kim je stem, gdy by nie to. Po nad to 
lu bię pra cę z dzieć mi i mło dzie żą. To mnie od mła -

dza i luzuje. ;) Otrzymuję od nich spo ro sym pa tii 
i do brej ener gii. To cięż ka pra ca, ale jed no cze śnie 
do bra za ba wa. 
 
I na koniec jeszcze pytania o cel. Jakie cele 
stawiasz przed Teatrem „Szydło” i jakie 
przed na swojej artystycznej drodze?  
Pan de mia na uczy ła mnie pó ki co nie pa trzeć za da -
le ko, tyl ko na to, co tu i te raz. Pó ki co ma rzę, by pre -
mie ra się uda ła. Na stęp nie mam na dzie ję, że jesz cze 
kil ka ra zy uda nam się spek takl za grać. W nor mal -
nych cza sach już pla no wa ła bym wy jaz dy na fe sti wa -
le, ale obec nie sta ram się po wścią gnąć en tu zjazm, by 
się nie zawieść, ale mi ło za sko czyć, je śli się uda. 
Po pre mie rze „Szy dła” za bie ram się do in ten syw nej 
pra cy nad pre mie rą spek ta klu „Pa sku da” Dzie cię ce -
go Te atru Szy deł ko, któ rą za pla no wa li śmy na  
5 mar ca (ser decz nie za pra szam już dziś). Po obu 
pre mie rach bę dzie czas na pra cę warsz ta to wą, szli -
fo wa nie tech nik te atral nych i do brą za ba wę bez pre -
sji ter mi nów. A da lej? Ko lej ne spek ta kle, ko lej ne 
wy zwa nia ar ty stycz ne, ko lej ne gó ry do zdo by cia… 

 
Dzię ku ję za po świę co ny czas i ży czę wspa nia łej 
pre mie ry. 

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

Sła wa? Pie nią dze? Ro dzi na? Ka rie ra? A Ty ja ki masz cel w ży ciu? Te atr „Szy dło” zno wu za sko czy! I zo sta wi nas z tym py ta niem, ale na pro wa dzi na od po wiedź. Za in try go wa ni? 

Roz ba wi i wzru szy jed no cze śnie

zd
ję

ci
a:

 m
at

. a
rc

h.
 D

or
ot

y 
K

ra
w

cz
yk

, W
C

K

n Naj now sza pre mie ra dzia ła ją ce go w Wo dzi sław skim Cen trum Kul tu ry Te atru „Szy dło” już nie dłu go. Mło de ak tor ki in ten syw nie pra cu ją nad spek ta klem pod okiem 
zde cy do wa nie ma ją cej swój styl re ży ser ki – Do ro ty Kraw czyk. Tuż przed pre mie rą uda ło nam się z nią po roz ma wiać. Jak za po wia da naj now sze dzie ło? Prze ko naj my się. 

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, Aleksandra Pająk 
REŻYSERIA: Dorota Krawczyk 
KOSTIUMY: Jadwiga Pławna, Urszula Getler, Hanna Sekuła 
SCENOGRAFIA: Aleksander Wilkus, Andrzej Grzesik, Dariusz Włoszczyk 
 
Premiera spektaklu odbędzie się w Wodzisławskim Centrum Kultury w niedzielę,  
6 lutego o godzinie 16:00. Bilety w cenie 20 zł dostępne w kasie WCK oraz online.

Spektakl teatralny „Celpal”, Teatr Szydło,  
6 lutego 2022, Wodzisław Śląski 
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TANIEC

Po dłu giej, pan de micz nej prze rwie wra ca cie 
na sce nę z no wym spek ta klem. Cze go mo że my 
się, ja ko wi dzo wie, spo dzie wać?  
Mał go rza ta Kar wot: Chcie li śmy, by ten spek takl 
był pew ne go ro dza ju od świe że niem w po rów na -
niu do wcze śniej szych na szych spek ta kli. Tu też 
wpro wa dza my du żo emo cji, jak za wsze. Tym ra -
zem po ru sza my te mat dzi ko ści czło wie ka, tej we -
wnętrz nej, nie co zwie rzę cej na tu ry. Dla te go bę dzie 
tro chę ina czej, bę dzie do syć dzi ko.  
 
Skąd pomysł na tę dzikość? Skąd pomysł 
na pokazanie tak trudnych, także czasem 
w odbiorze, emocji na scenie? 
Wy da je mi się, że lu dzie nie jed no krot nie ma ją 
pro blem z tym dzi kim ele men tem na szej ludz kiej 
na tu ry. Je ste śmy na co dzień wtło cze ni w świat 
bar dzo po ukła da ny, mu si my żyć we dług nie zli czo -
nych norm, do oko ła nas są za sa dy, cią gle mu si my 
się kon tro lo wać. A my za da je my py ta nie: co je śli 
nie bę dzie my się kon tro lo wać? Co się sta nie, gdy 
wyj dzie my po za co dzien ne ra my? Co tam znaj -
dzie my, głę biej, w nas sa mych? Sam po mysł na ten 
spek takl doj rze wał ka wa łek po ka wał ku. Tak za -
zwy czaj two rzy my. Po ja wia się ja kaś myśl, ja kaś in -
spi ra cja i za czy na my skła dać ca łość.  
 
Dla mnie do tej pory każdy Wasz spektakl był 
pewnego rodzaju wstrząsem – artystycznym 
i emocjonalnym. Ale każdy też przynosił 
w swym finale pewne ukojenie. Czy takie jest 
Wasze zamierzenie, gdy przygotowujecie 
kolejny spektakl? 
Ra czej tak (z uśmie chem). Wia do mo, każ dy widz 
spek takl prze ży wa ina czej, po swo je mu. My na to miast 
chce my w każ dym spek ta klu zo sta wić ta ką prze strzeń 
dla wi dza, by każ dy mógł prze żyć to spo tka nie ze sztu -
ką wła śnie po swo je mu, we dług swo ich we wnętrz -
nych emo cji czy ak tu al ne go sta nu. Ta po zo sta wio -
na prze strzeń to za wsze tro chę nie wia do ma. Nie wie -
my, ja kie uda nam się tam wzbu dzić emo cje. Jed no 
jest pew ne – za wsze sta ra my się je na szym spek ta klem 
wzbu dzić, za wsze sta ra my się po ru szyć czu łe ob sza ry. 
Czę sto na sze ży cie wy glą da jak bieg, w któ rym 
na wszyst ko bra ku je cza su. Chce my, by nasz spek takl 
był dla wi dza mo men tem, w któ rym moż na usiąść, 
za trzy mać się i coś praw dzi wie, we wnętrz nie prze żyć. 
To prze ży cie, w za mie rze niu, mo że nas do pro wa dzić 
do no wych od kryć o nas sa mych czy na szym ży ciu.  
 
Przyznaję się, że po próbie, którą obejrzałam, nie 
mogę już doczekać się premiery. Wiem, że będzie 
dużo emocji, barw, dynamicznych przeżyć. 
A powiedz, Gosiu, czy w Waszym najnowszym 
spektaklu mamy także odbicie obecnej sytuacji 
na świecie? Sytuacja pandemiczna, niełatwe 
emocje, jakie w związku z nią przeżywamy, 
codzienne trudności mocno się na nas odbijają. 
Czy w spektaklu także widać ich ślad? 
Ży je my w cza sach, gdy jesz cze bar dziej wy ma ga się 
na nas prze strze ga nia za sad, przy swa ja nia no wych 
norm. Za bra no nam w pew nym sen sie wcze śniej -
szą wol ność, któ ra jesz cze dwa la ta te mu by ła dla nas 
wszyst kich nor mą. Wpro wa dzo no jesz cze wię cej 
obostrzeń, więc nasz spek takl w tym sen sie jest bar -
dzo na cza sie. Każ dy czło wiek ma so bie coś nie -

okieł zna ne go, dzi kie go, coś, co pra gnie wy rwać się 
za sa dom.  
 
Gdybyś miała powiedzieć komuś, kto nigdy nie 
zetknął się z taką formą sztuki jak teatr tańca, 
czego może się spodziewać, przychodząc 
na spektakl...  
Na pew no jest to for ma ar ty stycz ne go wy ra zu zde -
cy do wa nie róż nią ca się od kla sycz ne go te atru. Nie 
od gry wa my po pro stu ko lej nych scen. Na sce nie 
uży wa my ca łe go cia ła. To bar dzo es te tycz na for -
ma wy ra zu, w któ rej moc no dba my o prze ży cie 
pięk na po ru sza ją ce go się ludz kie go cia ła, je go do -
sko na ło ści. Two rzy my dla nie go róż ne kom po zy -
cje, cho re ogra fie. To je den aspekt na szej sztu ki. 
Dru gi to emo cje, o któ rych już mó wi ły śmy. Na -
szym spek ta klem da je my głęb sze prze ży cie na po -
zio mie emo cjo nal nym. Za wsze po ru sza my ja kiś 
kon kret ny te mat, coś, co moż na przy swo ić, prze -
my śleć. Od wie lu wi dzów sły sza łam już, że nasz 
spek takl po obej rze niu go zo sta je w nich na dłu żej, 
wra ca we wspo mnie niach, ob ra zach w pa mię ci. 
 
Teatr to opowieść. Czy Twoim zdaniem poprzez 
taniec trudniej jest opowiadać? Czy słowa dają 
nam większe możliwości wyrazu? 
To chy ba za le ży od da ne go czło wie ka. Nie któ rzy 
bez żad ne go pro ble mu po tra fią wy ra żać sie bie 
za po mo cą słów i to im w zu peł no ści wy star cza. Ja 
jed nak je stem oso bą, któ ra wo li ruch. To dla mnie 
ulu bio na for ma ko mu ni ka cji. Ale sło wa też lu bię. 
Więc w na szym naj now szym spek ta klu też bę dzie 
sło wo i ode gra ono w nim zna czą cą ro lę. My ślę, że 
to po łą cze nie tań ca, ru chu, mi mi ki i sło wa jest dla 
wi dza ła twiej sze w od bio rze. Ruch i ta niec du żo le -
piej prze ka zu ją w war stwie emo cjo nal nej, in tu icyj -
nej, sło wa na po zio mie ra cjo nal nym. W te atrze 
tań ca do brze te po zio my łą czy my. 

Jesteście już w końcówce przygotowań 
do spektaklu. Jak idą próby? 
Przy go to wa nie pre mie ry to dla nas za wsze kil ka 
mie się cy in ten syw nej pra cy. Ty go dnio wo ćwi czy -
my po czte ry, pięć go dzin. W ty go dniach po prze -
dza ją cych pre mie rę pra cy jest jesz cze wię cej. Po -
świę ca my ko lej ne dni i do dat ko we go dzi ny, by 
wszyst ko by ło jak naj le piej do pra co wa ne. To 
ogrom pra cy, ale też nie zwy kła sa tys fak cja, gdy 
wszyst ko się uda.  
 
Na koniec powiedz nam, Gosiu,  
do kogo adresowałabyś Wasz najnowszy 
spektakl „Zwier(z)ciadło”? Kogo zaprosiłabyś 
na premierę do Wodzisławskiego  
Centrum Kultury? Kto, Twoim  
zdaniem, powinien zobaczyć ten 
 spektakl? 

My ślę, że każ dy. By móc go obej rzeć, nie trze ba się 
ja koś spe cjal nie znać na sztu ce. Tu sa mo prze ży cie 
ma nam dać du żo. Nie mu si my ocze ki wać peł ne -
go zro zu mie nia. By ob co wać ze sztu ką, z te atrem 
tań ca, nie trze ba być znaw cą, na wet nie trze ba lu -
bić tań ca. Ale zo ba czyć war to! War to so bie po -
zwo lić na ta ki kon takt z ar ty stycz ną for mą wy ra zu 
emo cji. War to po zwo lić sztu ce wy zwo lić w nas ja -
ko od bior cach prze ży cie, któ re go nie da nam nic 
in ne go. Dla te go za pra szam każ de go i li czę, że 
po pierw szym ra zie no wy widz zo sta nie z na mi 
na ko lej ne spek ta kle. Bar dzo czę sto tak wła śnie się 
dzie je. 

 
Bardzo dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki 
za nadchodzącą premierę. Powodzenia! 
 

Roz ma wia ła: An na Szwe da Pi gu ła

n Teatr Tańca Memento zaprasza na premierę teatralną do Wodzisławskiego Centrum Kultury. Tym razem grupa wystawi spektakl pt. „Zwier(z)ciadło”. To spektakl 
taneczny, którego tematem staje się próba ukazania drugiego niezwykłego oblicza natury człowieka, nie do końca ludzkiego, a nieco bardziej zwierzęcego. – Jest 
w nas coś nieodkrytego, nieokiełznanego. Czy jest to potencjał, czy jednak coś, co działa na naszą niekorzyść? Czy jest w nas jakaś cząstka zwierzęcia? Co łączy 
człowieka i zwierzę? Te pytania skłoniły nas do stworzenia nowego spektaklu – mówi MAŁGORZATA KARWOT, reżyser spektaklu. My przyglądamy się jednej 
z licznych prób przed premierą i dopytujemy o spektakl i teatr tańca, który zabierze nas niebawem w artystyczną podróż. 

Bę dzie do syć dzi ko 
 A

n na Szw
e da Pi gu ła 

Przedstawienie wyreżyserowała Gosia Karwot. Odpowiedzialny za światło: Radosław Bujok. 
W spektaklu wystąpią: Gosia 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. 
Premiera spektaklu odbędzie się w Wodzisławskim Centrum Kultury  
12 lutego o godzinie 18:00. Bilety w cenie 20 zł dostępne w kasie WCK oraz na stronie 
www.wck.wodzislawslaski.pl/kupbilet. Kasa czynna na pół godziny przed seansami filmowymi 
i wydarzeniami oraz w czwartki w godzinach 10:0012:00. 
Spektakl „Zwier(z)ciadło” został przygotowany przez najstarszą grupę Teatru Tańca Memento 
działającego w Wodzisławskim Centrum Kultury w ramach Amatorskiego Ruchu 
Artystycznego „ARA”. 
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.
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14 stycz nia w Wo dzi sław skim 
Cen trum Kul tu ry kon cert da ło 
Sta re Do bre Mał żeń stwo. 
Pod czas piąt ko we go wy da rze -
nia mu zy cy pod wo dzą cha ry -
zma tycz nego pie śnia rza i kom -
po zy to ra, Krzysz to fa Mysz -
kow skie go, za pre zen to wa li 
oprócz naj po pu lar niej szych, 
star szych hi tów, utwo ry skła da -
ją ce się na pły tę „Ucie ki nie rzy”, 
wy da ną w 2021 ro ku, czy li 
na naj now szy al bum for ma cji. 
For ma cji, któ ra na pol skiej sce -
nie mu zycz nej jest od 35 lat, 
któ ra wy da ła po nad 20 krąż -
ków i któ ra w mu zy ce bę dą cej 
po łą cze niem utwo rów fol ko -
wych i po ezji śpie wa nej nie ma 
so bie rów nych. Sta re Do bre 
Mał żeń stwo za pre zen to wa ło 
się wo dzi sła wia nom i przy jezd -
nym, da jąc po pis swo ich umie -
jęt no ści, w skła dzie: Krzysz tof 
Mysz kow ski (śpiew, gi ta ra, 
har mo nij ka ust na), Woj ciech 
Czem plik (skrzyp ce), To masz 
Pierzch niak (kon tra bas, gi ta ra 
ba so wa). kb

Legendarna g
wystąpiła dla
wodzisławsk
publiczności 

Mło dzi i nie zwy kle uta len to wa ni ar ty ści z Mło -
dzie żo we go Chó ru Miej skie go „Can ti cum No -
vum” i Miej skiej Or kie stry „Ca me ra ta No va”  
16 stycz nia wy stą pi li w ko ście le pw. św. Her ber -
ta w re per tu arze ko lę do wym i świą tecz nym. 
Rów nież pod czas te go rocz ne go wspól ne go kon -
cer tu chó ru i or kie stry mo gli śmy po dzi wiać pięk -
ne brzmie nie obu ze spo łów. Bez wąt pie nia mu -
zy cy wzru szy li, za chwy ci li i uję li swo im ta len tem. 
A or ga ni za cję kon cer tu wspar ło Wo dzi sław skie 

Cen trum Kul tu ry. To je go pra cow ni cy od po wia -
da li za na gło śnie nie i oświe tle nie wy da rze nia. 

Przy po mnij my, Mło dzie żo wy Chór Miej ski 
„Can ti cum No vum”, któ re go dy ry gent ką jest 
Emi lia Ko piec, dzia ła w Ogni sku Pra cy Po zasz -
kol nej nr 1 w Wo dzi sła wiu Ślą skim. Je go po -
cząt ki to paź dzier nik 2012 ro ku. Współ two rzą 
go dzie ci i mło dzież ze szkół pod sta wo wych 
i śred nich. Chór po sia da w swo im re per tu arze 
za rów no utwo ry roz ryw ko we, jak i sa kral ne. 

Wy stę pu je głów nie na uro czy sto ściach miej -
skich, a tak że jest re pre zen tan tem mia sta pod -
czas uro czy sto ści or ga ni zo wa nych w Pol sce 
i za gra ni cą. 

Przy OPP nr 1 swo je umie jęt no ści roz wi ja ją 
też mu zy cy Miej skiej Or kie stry Mło dzie żo wej 
„Ca me ra ta No va” pod dy rek cją Hen ry ka Krót -
kie go. Or kie stra po wsta ła w stycz niu 2016 ro ku 
i czę sto uświet nia wy da rze nia ma ją ce miej sce 
w Wo dzi sła wiu Ślą skim. kb 

Magiczny kolędowy koncert 
chóru i orkiestry 

 To był wyjątkowy muzyczny wieczór w parafii pw. świętego Herberta

Emilia Kopiec kieruje Młodzieżowym Chórem 
Miejskim „Canticum Novum” Miejska Orkiestra Młodzieżowa „Camerata Nova” działa pod dyrekcją Henryka Krótkiego
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Krzysztof Myszkowski, wokalista, gitarzysta, założyciel i lider zes

Tomasz Pierzchniak jest uznany
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27. Wo dzi sław skie Spo tka nia Ko lę do we prze szły 
do hi sto rii. To wy jąt ko we wy da rze nie, któ re go współ -
or ga ni za to rem by ło Wo dzi sław skie Cen trum Kul tu -
ry, od by ło się 22 stycz nia w ko ście le pw. Wnie bo -
wzię cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny na Sta rym Mie -
ście. Ko lę do wa ły czte ry chó ry i ze spół chó ral ny. 

Ko lę dy i pa sto rał ki, któ re zna my, lu bi my, któ re 
wy wo łu ją uczu cie cie pła, za brzmia ły w ko ście le 
na Sta rym Mie ście w in ter pre ta cji: Mło dzie żo we go 
Chó ru Miej skie go „Can ti cum No vum” pod dy rek cją 
Emi lii Ko piec (Wo dzi sław Ślą ski), Mie sza ne go Chó -
ru „Ja dwi ga” kie ro wa ne go przez Do na tę Mi łow ską 
(Wo dzi sław Ślą ski) oraz chó rów i ze spo łu, któ re go 
dy ry gen tem jest Ty mo te usz Ku bi ca. Mo wa o Chó rze 
Mę skim „Echo” (Bier tuł to wy – Ra dlin), Chó rze 
Mie sza nym „Sło wik n/Ol zą” (Ol za) i Ze spo le Chó -
ral nym „Son -Ar te” (Ra dlin). Każ dy z wy ko naw ców 
za pre zen to wał po trzy utwo ry.  

– Naj star szy chór – „Ja dwi ga” prze trwał już 103 la -
ta. Chór „Sło wik nad Ol zą” 102 la ta. Mę ski Chór 
„Echo” z Bier tuł tów 94 la ta. Te chó ry prze trwa ły 
i bar dzo Wam dzię ku ję za tra dy cję śpie wa czą, któ rą 
pod trzy mu je cie tak że w obec nym trud nym cza sie 
– pod kre ślił ks. pra łat Bo gu sław Płon ka, pro boszcz 
pa ra fii WNMP. – Bar dzo je stem Wam wdzięcz ny 
za za ten wy stęp ko lę do wy, już dwu dzie sty siód my. 
To też jest hi sto ria. My two rzy my tę hi sto rię – do dał. 

Na za koń cze nie, z ini cja ty wy ks. pra ła ta, wy -
brzmia ła me lo dia „Ci chej No cy” we wspól nym wy -
ko na niu obec nych w świą ty ni chó rzy stów. Mi ło -
śni cy mu zy ki chó ral nej, któ rzy zgro ma dzi li się 
w ko ście le, na gro dzi li wy stę pu ją cych owa cja mi 
na sto ją co.  

– Bar dzo się cie szę, że wspa nia ła tra dy cja wspól -
ne go ko lę do wa nia jest pod trzy my wa na w ta ki nie co -
dzien ny spo sób. Dzię ku ję wszyst kim ar ty stom za do -
star cze nie nam ty lu emo cji – po wie dzia ła nam jed -
na z wo dzi sła wia nek za raz po za koń cze niu wy da rze -
nia. 

27. Wo dzi sław skie Spo tka nia Ko lę do we zor ga ni -
zowały: Wo dzi sław skie Cen trum Kul tu ry, Ślą ski 
Zwią zek Chó rów i Or kiestr Okręg Wo dzi sław ski 
oraz pa ra fia Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma ryi Pan -
ny w Wo dzi sła wiu Ślą skim. kb

grupa 
a 
kiej 

Piękne spotkanie chórów 
społu Stare Dobre Małżeństwo Na koniec usłyszeliśmy kolędę „Cicha Noc” we wspólnym wykonaniu chórów 

ym kontrabasistą, ale i gitarzystą basowym
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Wodzisław Śląski i dzielnicę Radlin II godnie reprezentowali chórzyści „Jadwigi” 

Na tym wydarzeniu nie mogło zabraknąć wodzisławskich głosów z Młodzieżowego Chóru Miejskiego Canticum Novum 
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WARSZTATY

Za na mi ko lej na od sło na warsz ta tów „Uwol nij cia ło”. 22 stycz nia 
w Wo dzi sław skim Cen trum Kul tu ry in struk tor ka tań ca i adept ka 
psy cho lo gii Mał go rza ta Kar wot po raz ko lej ny za bra ła uczest nicz ki 
w wy jąt ko wą po dróż. Każ da z nich mo gła zaj rzeć w głąb sie bie 
i swo ich po trzeb. Efekt? Re laks, spo kój, har mo nia. Też chcesz spró -
bo wać? 

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

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

 
 

Kolejna okazja do uwolnienia swojego ciała już  
w przyszłym miesiącu, bo 19 lutego. Dwugodzinny  
warsztat rozpocznie się równo o godzinie 16:00.  
Do udziału zapraszamy młodzież i osoby dorosłe. 

 
 
Koszt uczest nic twa w za ję ciach to 25 zł. Za pi sy przyj mo wa ne są 

do 17 lu te go pod ad re sem piak@wck.wo dzi slaw.pl. In for ma cji na te -
mat wy da rze nia udzie la ją pra cow ni cy Dzia łu Pro jek tów i Ani ma cji 
Kul tu ral nej WCK (tel. 32 455 48 55). Re ali za cja warsz ta tów bę dzie 
moż li wa pod wa run kiem zgło sze nia się mi ni mal nej licz by za in te re so -
wa nych i uza leż nio na będzie od ak tu al nej sy tu acji epi de mio lo gicz nej. 

WCK za cho wu je wszel kie stan dar dy zwią za ne z prze strze ga niem 
obo wią zu ją ce go re żi mu sa ni tar ne go. Wa run ki uczest nic twa w warsz -
ta tach okre śla Re gu la min udzia łu w se an sach Ki na Pe gaz oraz w in -
nych wy da rze niach ar ty stycz nych w Wo dzi sław skim Cen trum Kul -
tu ry w trak cie pan de mii COVID-19 w Pol sce. asp

Twoje ciało  
może być wolne

„Za ba wy wo kół ki na” z Miś kiem
n Sobota, 22 stycznia, godz. 14:00. Dokładnie w tym momencie rozpoczęły się w Wodzisławskim Centrum 
Kultury niezwykle ciekawe warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 59 lat. Bohaterem zajęć prowadzonych 
przez animatorki z impresariatu WCK okazał się przesympatyczny, puchaty i biały Misiek polarny. To na nim 
skupiła się uwaga najmłodszych, którzy za zadanie mieli wykonać m.in. pracę przedstawiającą właśnie 
niedźwiedzia z Północy. 

Bez po śred nio po za ję ciach ma lu chy wraz z ro dzi ca mi prze nio sły się 
do Ki na Pe gaz, by tam spraw dzić, jak po to czy ły się lo sy kró la Ark -
ty ki. A do kład niej rzecz uj mu jąc: wziąć udział w se an sie fil mu „Mi -
siek: Eki pa na Wa ka cjach”. 

Cykl „Za ba wy wo kół ki na” to pro po zy cja za chę ca ją ca dzie ci i mło -
dzież do twór cze go spę dza nia wol ne go cza su z ulu bio ny mi bo ha te ra mi 
z du że go ekra nu. Udział w za ję ciach jest nie od płat ny. Wię cej o przy -
szłych od sło nach cy klu już wkrót ce na www.wck.wo dzi slaw -sla ski.pl. kb
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Organizując warsztaty 
plastyczne dla dzieci, chcemy inspirować 
i pobudzać dziecięcą kreatywność. 

Pokazać, że z papierowego talerzyka może 
powstać korona, a przy pomocy zwykłego 

dziurkacza przygotujemy śnieg, który idealnie 
wkomponuje się w zimowy krajobraz. Jeżeli dodatkowo 
procesowi twórczemu towarzyszy śmiech i zabawa oraz 
żywe zainteresowanie tematem, to dla prowadzących 
nie ma nic bardziej satysfakcjonującego.

Warsztaty były dla mnie miłą 
odskocznią od codziennej pracy 
przy komputerze i imprezach 

scenicznych. Świetnie powrócić 
do pracy z dziećmi. Ich zaangażowanie 

i entuzjazm dały mi wiele satysfakcji.

AGNIESZKA 
TRZECIOK 
Dział Impresariatu WCK

IZABELA  
HALFAR 
Dział Impresariatu WCK
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KINO

Jak co roku Wodzisławskie Centrum Kultury 
i Kino Pegaz włączają się w „Akcję Zima”, 
przygotowując z myślą o dzieciach atrakcje 
na ferie zimowe. W takim razie co w tym 
miesiącu wyjątkowego Kino Pegaz 
przygotowało dla najmłodszych wodzisławian? 
Co na pewno warto zobaczyć? 
 Ar ka dy Barszcz: Ki no Pe gaz, jak co ro ku, przy -
go to wa ło dla na szych naj młod szych wi dzów bo -
ga tą ofer tę ki no wą. Łącz nie wy świe tli my sześć fil -
mów pod czas dwu dzie stu ośmiu se an sów. Uło ży -
li śmy ta ki miks re per tu aro wy. Zo ba czy cie u nas fil -
my ani mo wa ne i ak tor skie pro duk cje fa mi lij ne. 
Każ da gru pa wie ko wa znaj dzie coś dla sie bie. 
Oczy wi ście po le cam każ dy z tych fil mów, po nie -
waż nio są one ze so bą waż ne lek cje ży cio we, prze -
sła nia i przede wszyst kim roz ryw kę. Z ta kich pro -
duk cji, któ re ko niecz nie trze ba zo ba czyć, wy mie -
nię: „O czym dzi siaj ma rzą zwie rzę ta” i „Su per 
miś”. To hi sto rie o przy jaź ni i mi ło ści oraz by ciu 
su per bo ha te rem i zwią za nej z tym od po wie dzial -
no ści. „Mo ja ma ma Go ry li ca” to cie pła opo wieść 
o re la cjach ro dzin nych, prze ła ma niu ste reo ty pów 
i to le ran cji. „Pszczół ka Ma ja: Ma ły wiel ki skarb” 
to ko lej na część o kul to wej bo ha ter ce, któ ra zna -
na jest na ca łym świe cie. Ma ja i Gu cio mu szą ura -
to wać ma łą księż nicz kę mró wek, po nie waż od te -
go za le żą lo sy ca łej łą ki. „W 80 dni do oko ła świa -
ta” to za pie ra ją ca dech w pier siach, sza lo na po dróż 
Małp ki i Żab ki. Przy ja cie le po sta na wia ją w osiem -
dzie siąt dni ob je chać świat w cza sach, gdy o sa mo -
lo tach i in nych szyb kich środ kach lo ko mo cji nikt 
jesz cze na wet nie śnił. 
  
„Gierek”. W lutym w wodzisławskim kinie 
będzie można zobaczyć aż dziewięciokrotnie 
głośny film, który swoją premierę miał  
21 stycznia, a w którym wystąpili znani aktorzy: 
Misiek Koterski, Małgorzata Kożuchowska czy 
Jan Frycz. Pierwsze pytanie: Czy to zasłużenie 
głośny film? Drugie: Polecasz go komuś 
w największej mierze? 
„Gie rek” za po wia da się na nie jed no znacz ny film. 
Pro duk cja zbie ra róż ne opi nie. Jed ni są to tal nie 
na nie, a in ni wy cho dzą z se an su za do wo le ni. To, 
co ich dzie li w swo ich oce nach, to przed sta wie nie 
re aliów tam tych cza sów oraz od mien ny ob raz I se -

kre ta rza KC PZPR i in nych po sta ci hi sto rycz nych. 
Mi siek Ko ter ski ja ko Edward Gie rek to cie ka wa 
i od waż na de cy zja ca stin go wa. Ko ter ski już nie raz 
po ka zał, że po tra fi grać – war to przy po mnieć je go 
ro lę w fil mie „7 uczuć”. Do ro li w „Gier ku” przy -
tył 17 ki lo gra mów. Pod szedł do niej po waż nie. 
Film mo że się spodo bać oso bom, któ re pa mię ta ją 
cza sy PRL, jak i sa me go Gier ka oraz je go rzą dy. 
Mo gą one skon fron to wać swo je wspo mnie nia 
z wi zją ar ty stycz ną twór ców fil mu. 
  
Luty, więc Walentynki, święto zakochanych. Co 
w Pegazie znajdą w kolejnych tygodniach pary 
celebrujące to święto? 
Na Wa len tyn ki przy go to wa li śmy wło ską ko me dię 
„(Nie) dłu go i szczę śli wie” z Ka sią Smut niak. Jest 
to film twór ców zna nej na ca łym świe cie pro duk -
cji „Do brze się kła mie w mi łym to wa rzy stwie”. 
Film opo wia da o czte rech mał żeń stwach, któ re 

do wia du ją się, że ich ślu by by ły nie waż ne, bo zo -
sta ły udzie lo ne przez oso bę pod szy wa ją cą się 
pod księ dza. Mu szą pod jąć waż ną de cy zję: po raz 
ko lej ny po wie dzieć so bie „tak”, a mo że wy ko rzy -
stać tę nada rza ją cą się oka zję do roz sta nia i roz po -
czę cia no we go roz dzia łu w ży ciu. Za po wia da się 
na spo rą daw kę hu mo ru, wzru szeń i dra ma tycz -
nych prze my śleń.  
  
Nie mogę nie zapytać o Środowe Kino 
Konesera. Na co w tym miesiącu zwrócić 
uwagę, jeśli mowa o tym cyklu? 
W Ki nie Ko ne se ra zo ba czy my czte ry fil my: fran -
cu ski thirl ler „Ko chan ko wie”, do ku ment „Tru fla -
rze”, ame ry kań ski dra mat „Od ku pie nie”, is landz -
ki „Lamb”. W lu tym war to szcze gól nie zwró cić 
uwa gę na dwa fil my. „Tru fla rze” to opo wieść 
o gru pie wło skich sta rusz ków, któ rzy ra zem ze 
swo imi uko cha ny mi psa mi szu ka ją rzad kich 

i dro gich tru fli Al ba w pie monc kich gó rach. Ja ko 
że jest to do ku ment, to bę dzie my mo gli za ob ser -
wo wać nie zwy kłą re la cję mię dzy czło wie kiem 
a psa mi oraz pro ces od naj do wa nia ty tu ło wych 
tru fli. Do te go do cho dzi prze pięk na sce ne ria pół -
noc no -za chod nich Włoch. Ze swo jej stro ny po -
le cam „Lamb”, któ ry zo ba czy łem w ze szłym ro -
ku na Fe sti wa lu Fil mo wym w Gdy ni. To in try -
gu ją ca i me ta fo rycz na opo wieść o ogrom nej pu -
st ce, ja ką po zo sta wia w ser cu ro dzi ca utra ta dziec -
ka. Bo ha te ro wie fil mu do sta ją nie zwy kłą szan sę 
od lo su i opie ku ją się ta jem ni czym no wo rod kiem, 
któ ry przy szedł na świat na ich far mie. Fil my is -
landz kie cie szą się po pu lar no ścią w na szym ki nie, 
więc li czę, że „Lamb” spodo ba się wo dzi sław skiej 
pu blicz no ści. 
  
W lutym w Kinie Pegaz wyświetlicie też filmy 
biograficzne? Czy któryś z nich jest Twoim 
ulubionym? 
W lu tym wy świe tli my trzy fil my bio gra ficz ne: 
„Gie rek”, „King Ri chard”, „Oczy Tam my Faye”. 
„King Ri chard” opo wia da hi sto rię oj ca słyn nych 
te ni si stek Ve nus i Se re ny Wil liams oraz ich cięż ką 
dro gę do suk ce su. W głów nej ro li zo ba czy my Wil -
la Smi tha – mó wi się o no mi na cji do Osca ra, a na -
wet wy gra nej. Film już wi dzia łem i jest to wzru -
sza ją ce ki no o nie usta ją cej wal ce, de ter mi na cji 
i speł nia niu ma rzeń. Jed nak naj cie ka wiej za po wia -
da ją się „Oczy Tam my Faye”. Film przy bli ża hi -
sto rię suk ce sów i nie po wo dzeń te le wi zyj nej ewan -
ge list ki Tam my Faye Bak ker. W la tach 70. i 80. 
ubie głe go stu le cia Tam my i jej mąż Jim zbu do wa li 
od pod staw naj więk szą na świe cie re li gij ną sieć 
me dial ną oraz chrze ści jań ski park roz ryw ki. 
W głów nych ro lach Jes si ca Cha sta in i An drew 
Gar field. Te mat fil mu da je du że moż li wo ści i li czę 
na to, że zo ba czy my od kuch ni, jak funk cjo nu ją ta -
kie re li gij ne sie ci me dial ne. Przy tym fil mie rów -
nież mó wi się o po ten cjal nych no mi na cjach 
do Osca rów. 
  
Bar dzo dzię ku ję za roz mo wę i Two je po le ce nia. 
Rów nież dzię ku ję za roz mo wę i go rą co za pra szam 
na se an se w Ki nie Pe gaz. 

 
Roz ma wia ła: Klaudia Bartkowiak

Pięć py tań do Ar ka de go Barsz cza
n O lutowy repertuar Kina Pegaz zapytaliśmy Arkadego Barszcza, kinooperatora na co dzień pracującego w Wodzisławskim Centrum Kultury. Które seanse 
w wodzisławskim kinie poleca szczególnie? Przeczytacie niżej. 

Arkady Barszcz, kinooperator w WCK

Oferta dla każdego w Kinie Pegaz 
W repertuarze Kina Pegaz każdy znajdzie coś dla siebie. Filmy 
animowane, familijne, biograficzne, dramaty, sensacje, 
dokumentalne… Jest w czym wybierać. Zapraszamy na lutowe 
seanse. Pełen repertuar znajdziesz na stronie 16 lub stronie 
internetowej www.wck.wodzislawslaski.pl. A my polecamy 
Twojej uwadze poniższe propozycje. 
 
„King Richard: zwycięska rodzina”  
Film oparty na prawdziwej historii, która zainspiruje ludzi na całym 
świecie. „King Richard: zwycięska rodzina” studia Warner Bros. 
Pictures opowiada o życiu Richarda Williamsa, niezważającego 
na żadne przeszkody człowieka, który odegrał kluczową rolę 
w wychowaniu dwóch najbardziej utalentowanych sportsmenek 
wszech czasów, które z kolei na zawsze zmieniły oblicze tenisa. 
– biograficzny, +15, 138 min, reż. Reinaldo Marcus Green, 1/02 
godz. 18:00, 2/02 godz. 14:00 

 
„C’mon C’mon”  
Wielki powrót Mike'a Millsa, twórcy niezapomnianych 
„Debiutantów”, a także spektakularny powrót na ekrany Joaquina 
Phoenixa, który w „C'mon C'mon” zagrał swoją pierwszą 
od czasów „Jokera” rolę, zaskakując i całkowicie redefiniując swój 
wizerunek. Jego bohater – Johnny, dziennikarz radiowy – uczy się 
uważnie słuchać, budować trwałe więzi, naprawiać błędy 
przeszłości i... przytulać. 
– dramat, +15, 108 min, reż. Mike Mills, 4,5/02 godz. 17:00,  
6/02 godz. 18:15, 9/02 godz. 14:00, 10/02 godz. 18:00 
 
„Gierek”  
Gierek. Nazwisko, o którym słyszał w Polsce każdy. Czy 
znamy jego prawdziwą historię? Kim był Gierek i o jakim kraju 
marzył? Głośny film z Miśkiem Koterskim, Małgorzatą 

Kożuchowską, Janem Fryczem premierę miał w styczniu tego 
roku. 
– biograficzny, +15, 140 min, reż. Michał Węgrzyn, 4,5,8,11,13/02 
godz. 19:00, 6,10/02 godz. 20:00, 9/02 godz. 16:00, 13/02 
godz. 12:00 
 
„(Nie) długo i szczęśliwie”  
Bohaterami filmu „(Nie) długo i szczęśliwie” są cztery 
małżeństwa, które dowiadują się, że ich śluby były nieważne, bo 
zostały udzielone przez osobę podszywającą się pod księdza. 
Mają miesiąc na podjęcie decyzji o przyszłości swoich 
związków. Czy zgodzą się po raz kolejny powiedzieć sobie „tak”, 
a może wykorzystają tę nadarzającą się okazję do poszukania 
nowej życiowej szansy? 
– komedia, +15, 101 min, reż. Paolo Costella, 11,13,16/02 
godz. 17:00, 13/02 godz. 15:00, 15,17/02 godz. 18:00 kb 
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Z punk tu wi dze nia geo gra ficz ne go to 
zlew nia Gór nej Od ry z Ko tli ną Ko ziel -
ską, Pła sko wy żem Ryb nic kim i Pła sko -
wy żem Głub czyc kim. Gór na Od ra hy -
dro gra ficz nie za czy na się od źró deł 
na Fi dluv Kop cu w Gó rach Ode rskich 
w Re pu bli ce Cze skiej i się ga do Kę dzie -
rzy na -Koź la (ko lej ne od cin ki to Od ra 
Środ ko wa i Dol na). 

Z hi sto rycz ne go punk tu wi dze nia to 
ob szar daw ne go księ stwa ra ci bor skie go 

i wy od ręb nio nych z nie go w póź niej -
szym okre sie  – Ryb nic kie go Pań stwa 
Sta no we go i Wo dzi sław skie go Pań -
stwa Sta no we go. 

  
PRZY RO DA 
Pra wie jed ną trze cią po wierzch ni Kra -
iny Gór nej Od ry sta no wią la sy, stąd 
– nie bez ra cji – na zy wa się ją „płu ca mi 
Ślą ska”. Spo rą część te re nu obej mu je 
Park Kra jo bra zo wy „Cy ster skie Kom -

po zy cje Kra jo bra zo we Rud Wiel kich” 
i przy le ga ją ca do nie go otu li na, zaś po -
za nim znaj du ją się tu taj też re zer wa ty 
przy ro dy i ob szar ochro ny sie dli sko wej 
Na tu ra 2000 – Gra nicz ne Me an dry 
Od ry. Mi ło śni cy pta ków znaj dą 
tu praw dzi wy raj w po sta ci re zer wa tu 
„Łęż czok” i ze spo łu przy rodni czo -kra -
jo bra zo we go „Wie li kąt”. Na tych ob -
sza rach wy stę pu je pra wie 60 proc. 
wszyst kich ga tun ków pta ków wystę pu -
ją cych w Pol sce. Nie zwy kle atrak cyj -
nym miej scem jest też Ar bo re tum Bra -
my Mo raw skiej w Ra ci bo rzu (ścież ka 
edu ka cyj na, minizoo) z je go naj now szą 
atrak cją „Za cza ro wa nym Ogro dem”, 
na któ ry mo że my spoj rzeć tak że z gó ry, 
bo wiem tuż nad nim stoi jed na z pię ciu 
wież Szla ku Wież i plat form wi do ko -
wych „Si le sian ka”. Z po dob nych wież 
w Po grze bie niu i Gra bów ce mo że my 
po pa trzeć na ma low ni cze te re ny Do li -
ny Gór nej Od ry i le żą ce w niej roz le głe 
ob sza ry sta wów. 

Do daj my w tym miej scu, że przy ro -
da Kra iny Gór nej Od ry to nie tyl ko ob -
sza ry na tu ral ne, ale tak że ukształ to wa -

ne przez czło wie ka za ło że nia par ko we, 
jak roz le gły park w są siedz twie daw ne -
go klasz to ru w Ru dach czy ma low ni czy 
Park Zdro jo wy w Ja strzę biu -Zdro ju. 

  
DZIE DZIC TWO 
W Kra inie Gór nej Od ry jak w so czew -
ce sku pia się ca ła nie mal hi sto ria Gór -
ne go Ślą ska i je go dzie dzic two kul tu ro -
we. To śre dnio wiecz ny Ra ci bórz, bę dą -
cy nie gdyś zna czą cym mia stem wła dzy 

ksią żę cej; to dzie dzic two cy ster sów 
z opac twa w Ru dach; to tra dy cje sta -
rych, za ni ka ją cych już rze miosł. To 
licz ne pa ła ce (m. in. Wo dzi sław Ślą ski, 
Woj no wi ce, Krzy ża no wi ce, Kro wiar ki, 
Cha łup ki czy zruj no wa ny Twor ków) 
i wresz cie to tak że cząst ka in du strial ne -
go dzie dzic twa Gór ne go Ślą ska. Nie 
bra ku je tu więc daw nej ko pal ni „Igna -
cy” w Ryb ni ku i eks po zy cji czyn nych 
ma szyn i urzą dzeń gór ni czych w Wo -

KRAINA GÓRNEJ ODRY – tu miesz kasz! 
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n Kraina Górnej Odry to malowniczy obszar terenów rolniczych, lasów i wód zlokalizowany w Polsce, w południowozachodniej części województwa śląskiego, 
na pograniczu z Republiką Czeską i województwem opolskim. Obejmuje ona powiaty: rybnicki, raciborski, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Rybnik, 
Żory i JastrzębieZdrój. W tym obszarze Odra i jej dopływy: Olza, Szotkówka, Psina, Ruda i Bierawka – niczym krwiobieg dłoni, położonej na mapie – wyznaczają jej 
terytorialny zasięg i łączą poszczególne części składowe. 

 Na Festiwalu Górnej Odry 2021 
bawiło się kilkadziesiąt tysięcy 
ludzi!  
Pierwsze święto Krainy Górnej 
Odry, która jest najmłodszą marką 
turystyczną w województwie 
śląskim, zaskoczyło mieszkańców 
naszego regionu. Festiwal 
z powodzeniem dołączył do grona 
najważniejszych wydarzeń 

turystycznych, takich jak 
Industriada czy Juromania.  
W ostatni weekend czerwca 
Festiwal Górnej Odry gościł 
mieszkańców naszego regionu 
i turystów w wyjątkowych 
miejscach, tj. Racibórz, Rybnik, 
Żory, Wodzisław Śląski, Jastrzębie 
Zdrój, Chałupki (gm. Krzyżanowice 
czy Turze (gm. Kuźnia Raciborska). 

FESTIWAL GÓRNEJ ODRY 2022
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dzi sła wiu Ślą skim, ko lo ni i osie dli ro -
bot ni czych z cha rak te ry stycz ny mi ślą -
ski mi „fa mi lo ka mi” czy wresz cie skan -
se nu – po pu lar nej nie gdyś na Ślą sku 
– ko lei wą sko to ro wej w Ru dach. 

Kra ina Gór nej Od ry to tak że bo ga te 
dzie dzic two sa kral ne. To m.in. sank tu -
aria w Ru dach, Pszo wie i Tu rzy Ślą -
skiej. To Po grze bień, zwią za ny z dzia -
łal no ścią i śmier cią Lau ry Me oz zi, któ -
rej pro ces be aty fi ka cyj ny jest w to ku. To 
tak że drew nia ne bu dow nic two sa kral -
ne Szla ku Ar chi tek tu ry Drew nia nej 
wo je wódz twa ślą skie go, m.in. ko ścio ły 
w Ryb ni ku – Wie lo po lu, Ryb ni ku – Li -
goc kiej Kuź ni, Ła zi skach, Jan ko wi cach, 
Goł ko wi cach czy Pie tro wi cach Wiel -
kich, nie wspo mi na jąc już o drew nia -
nych ka pli cach (np. w Bu ko wie czy Lu -
bo mi). 

W Kra inie Gór nej Od ry ży wy jest 
sil nie za ko rze nio ny dia lekt ślą ski 
– „god ka”, z któ rym nie jed no krot nie 
ze tknie my się na co dzień. Tu tak że le -
żą bli skie ser cu wie lu Ślą za ków Łu bo -
wi ce – miej sce uro dze nia wy bit ne go 
po ety schył ku nie miec kie go ro man ty -
zmu, Jo se pha von Eichen dorf fa.  

 
WY DA RZE NIA 
W Kra inie Gór nej Od ry nie bra ku je 
atrak cji kul tu ral nych i im prez cy klicz -

nych. Część z nich po sia da wie lo wie -
ko we tra dy cje, jak kon ne ka wal ka dy 
wiel ka noc ne w Pie tro wi cach Wiel -
kich, Su do le, Bień ko wi cach, jak ukła -
da nie – na zie mi ra ci bor skiej – na Bo -
że Cia ło ko lo ro wych dy wa nów na uli -
cach z far bo wa nych tro cin, do rocz -
na Pro ce sja Ognio wa w Żo rach czy 
msza na wo dzie na Za le wie Ryb nic -
kim w  ostat nią nie dzie lę czerw ca. 
Część wy da rzeń ma za le d wie kil ka lub 
kil ka na ście lat, ale już na trwa łe wpi -
sa ła się w ka len darz re gio nu: Fe sti wal 
Fil mów Nie za leż nych ReFeNe 
w Ryb ni ku, RYJEK – czy li Ryb nic ka 
Je sień Ka ba re to wa, licz ne fe sti wa le 
mu zycz ne (Ogól no pol ski Fe sti wal 
Pio sen ki Ar ty stycz nej, Po kła dy Roc -
ka, Si le sian Jazz Me eting) i im pre zy 
spor to we: bie gi, raj dy ko lar skie, re ga ty 
że glar skie, spły wy ka ja ko we i uni kal -
ny spływ „by le czym” – od Ra ci bo rza 
do Kę dzie rzy na – czy li „Pły wa dła”. 

  
AK TYW NIE 
Kra ina Gór nej Od ry to ide al ne miej sce 
na re kre ację i ak tyw ny wy po czy nek, 
zwłasz cza dla ro dzin z dzieć mi. Kra ina 
Gór nej Od ry – już z na zwy – ofe ru je 
atrak cje zwią za ne z wo dą (że glar stwo, 
ka ja kar stwo, węd ko wa nie i ogól nie po -
ję tą re kre ację). Oprócz wspo mnia nej 

Od ry z do pły wa mi, w wod nej „pro mo -
cji” te go re gio nu udział bio rą wo dy sto -
ją ce: sztucz ny Zbior nik Ryb nic ki, 
wspo mnia ne już ze spo ły sta wo we 
„Łęż czok” i „Wie li kąt”, tzw. „Po je zie -
rze Pa lo wic kie” w oko li cy Żor oraz 
ośrod ki re kre acyj ne „Ba la ton” w Wo -
dzi sła wiu Ślą skim i „Ol za” w Ol zie. Ale 
KGO to tak że ide al ny te ren na krót sze 
i dłuż sze wy ciecz ki ro we ro we po świet -
nie utrzy ma nych szla kach, jak transgra -
nicz ne: Że la zny Szlak Ro we ro wy i tra sa 
R4, tra sy wzdłuż Me an drów Od ry, 
w La sach Rudz kich i na Po je zie rzu Pa -
lo wic kim. Wresz cie to zna ko mi ty cel 
wy jaz dów z mi lu siń ski mi do par ków te -
ma tycz nych: Trzy Wzgó rza w Wo dzi -
sła wiu Ślą skim, Sło necz na Wy spa 
w Mar klo wi cach, RAFA w Ry duł to -
wach, Par ku te ma tycz ne go nad Na cy -
ną, Ame ry kań skie go Par ku Roz ryw ki 
TWINPIGS w Żo rach. 

Kraina Górnej Odry 
 

 
Dowiedz się więcej o Krainie 
Górnej Odry, jej atutach 
i miejscach wartych 
zobaczenia na: 
www.krainagornejodry.travel.

W programie I edycji znalazło się 87 wydarzeń w 22 lokalizacjach, 
na których bawiło się łącznie ponad 72 tys. mieszkańców Subregionu 
Zachodniego oraz turystów, a w tym rodziny z dziećmi, seniorzy 
i młodzież. W obsługę Festiwalu Górnej Odry było 
zaangażowanych 280 osób i ponad 1000 artystów! 

FESTIWAL W LICZBACH
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Zima sprzyja spędzaniu czasu z książką jak mało która 
pora roku. Dni są krótkie, a aura zachęca do schowania 
się w przyjaznym środowisku ciepłego koca. Najlepiej 
z pełnym kubkiem ulubionego napoju i z dobrą lekturą 
w ręce. Może do następnych książkowych wyborów 
zainspiruje Was lista najczęściej czytanych książek 
ubiegłego roku, jakie wypożyczaliście z Biblioteki 
w Wodzisławiu Śląskim.  
 
BIBLIOTECZNE TOP 2021 
• Pacjentka – A. Michaelides, WAB,  

2019 – 36 wypożyczeń 
• Tatuażysta z Auschwitz, Wydawnictwo Marginesy,  

2018 – H. Morris – 35 wypożyczeń 
• Pozwól mi wrócić – B. A. Paris, Albatros,  

2017 – 31 wypożyczeń 
• Wyrwa – W. Chmielarz, Wydawnictwo Marginesy,  

2020 – 28 wypożyczeń 
• Srebrne skrzydła – C. Lacberg, Czarna Owca,  

2020 – 27 wypożyczeń 
• Na skraju załamania – B. A. Paris, Albatros,  

2018 – 26 wypożyczeń 
• Dylemat – B. A. Paris, Albatros,  

2020 – 25 wypożyczeń 
• Położna z Auschwitz – M. Knedler, Mando,  

2020 – 25 wypożyczeń 
• Pokój motyli – L. Riley, Albatros,  

2019 – 24 wypożyczenia 
• Halny – R. Mróz, Wydawnictwo Filia,  

2020 – 24 wypożyczenia 
• Żmijowisko – W. Chmielarz, Wydawnictwo 

Marginesy, 2019 – 22 wypożyczenia 
• Gdybym Cię spotkała – A. Przybyłek, Czwarta Strona,  

2020 – 22 wypożyczenia 
• Nieodnaleziona – R. Mróz, Wydawnictwo Filia,  

2018 – 21 wypożyczeń 
• Precedens – R. Mróz, Czwarta Strona,  

2020 – 21 wypożyczeń 
• Najlepsze, co mnie spotkało – A. Przybyłek, Czwarta 

Strona, 2020 – 22 wypożyczenia 
• Zimny chirurg – M. Czornyj, Filia,  

2020 – 20 wypożyczeń 
• Dublerka – B. A. Paris, Albatros,  

2020 – 20 wypożyczeń 
• Dziewczyna z Neapolu – L. Riley, Albatros,  

2020 – 20 wypożyczeń 
• Asystentka – S. K. Tremayne, Wydawnictwo 

Czarna Owca, 2020 – 20 wypożyczeń 
• Prosta sprawa – W. Chmielarz, Marginesy,  

2020 – 20 wypożyczeń 
• Posłuszna żona – K. Fisher, Wydawnictwo Literackie,  

2018 – 20 wypożyczeń 
• Światło w jej oczach – K. Wilczyńska, Czwarta Strona,  

2020 – 19 wypożyczeń 
• Słowik – K. Hannah, Świat Książki Wydawnictwo,  

2016 – 19 wypożyczeń 
• Listy zza grobu – R. Mróz, Wydawnictwo Filia,  

2019 – 19 wypożyczeń 
• Obserwatorka – A. Sinicka, Wydawnictwo Kobiece,  

2020 – 19 wypożyczeń. asp 
 
 
W 2021 roku w wodzisławskiej Bibliotece i podległych 
filiach zarejestrowano 8250 czytelników, którzy 
wypożyczyli 161 491 książek oraz 17 385 zbiorów 
audiowizualnych, w tym 10 057 płyt CD i DVD 
oraz 6957 audiobooków. W Czytelni na miejscu 
skorzystano z 1770 książek, a odwiedzającym 
udostępniono 2147 czasopism. Stan księgozbioru 
na 31 grudnia 2021 (centrala oraz filie) wynosi  
168 547 egzemplarzy książek. Stan zbiorów 
muzycznych to 22 423 egzemplarze  
płyt CD, DVD, książek audio, płyt gramofonowych 
 oraz nut i śpiewników. 

Co lubimy czytać?

Zaczytana Polko, Jak zaczęła się 
u Ciebie czytelnicza pasja? 
Za czy ta na Po lka: Książ ka obec -
na by ła w mo im ży ciu od dzie ciń -
stwa. Ro dzi ce każ de go dnia czy ta li 
mi baj ki przed snem. Je śli aku rat 
nie by ło na to cza su, pusz cza li je 
z ka set ma gne to fo no wych. Do dziś 
pa mię tam głos Pio tra Fron czew -
skie go, któ ry je czy tał. To wy star -
czy ło, że by za szcze pić we mnie pa -
sję do czy ta nia. 
 
A skąd pomysł na pisanie recenzji 
książek? Jak to się w ogóle 
u Ciebie zaczęło? 
Po mysł na ro dził się na po cząt ku 
pan de mii ko ro na wi ru sa i pierw sze -
go lock dow nu. W tam tym cza sie 
by łam jesz cze stu dent ką. Z dnia 
na dzień zo sta li śmy za mknię ci 
w do mach, a na uka od by wa ła się 
zdal nie. Że by wy ko rzy stać nad miar 
wol ne go cza su, po sta no wi łam po łą -
czyć przy jem ne z po ży tecz nym, czy -
li pa sję do ksią żek z pro wa dze niem 
kon ta na In sta gra mie, co z ko lei 
wią za ło się z kie run kiem mo ich stu -
diów, czy li Kul tu rą me diów. 
 
Ile recenzji poczyniłaś jako 
Zaczytana Polka? 
Na tę chwi lę jest ich pra wie 90. 
 
W jaki sposób wybierasz 
wydawnictwa i książki? 
Ga tu nek ani wy daw nic two nie 
ma ją dla mnie zna cze nia. Na mo jej 
pół ce znaj du ją się za rów no re por -
ta że, bio gra fie oraz kry mi na ły, jak 
i li te ra tu ra oby cza jo wa czy fan ta -
sty ka. Przede wszyst kim mu si 
mnie za in te re so wać opis, cza sa mi 
spodo ba mi się okład ka bądź ty tuł 
i to de cy du je o wy bo rze. 
 
Czy wydawnictwa chętnie 
odpowiadają na Twoje 
propozycje przygotowania 
recenzji w zamian za przesłanie 
książek? Czy spotkałaś się kiedyś 
z ich odmową? A może 
wydawnictwa, znając Cię czy 
wyszukując w sieci Twoje 
poprzednie recenzje, same 
przesyłają Ci już swoje książki 
do zrecenzowania? 
To za le ży od wy daw nic twa, ale 
naj czę ściej to one od zy wa ją się 
do mnie, pro po nu jąc mi współ pra -
cę. Cza sa mi są to też sa mi au to rzy. 
Wy sy ła ją okład kę oraz opis da nej 
książ ki na e -ma ila lub bez po śred -
nio przez In sta gram i py ta ją, czy 
mia ła bym ocho tę zre cen zo wać tę 
po zy cję. Naj więk sze i naj po pu lar -
niej sze wy daw nic twa w Pol sce do -
kład nie śle dzą tzw. bo ok sta gra ma 
i kon ta ta kie jak mo je, zda jąc so bie 

spra wę z si ły, ja ką ma ją me dia spo -
łecz no ścio we we współ cze snym 
świe cie i ja ką ro lę mo gą one ode -
grać w pro mo cji ich pro duk tu. 
 
Czy zdarzyło Ci się kiedyś 
zaplanować recenzowanie 
książki, przez strony której nie 
umiałaś po prostu przebrnąć? 
 Ja wy bie ram książ ki, któ re chcę 
zre cen zo wać. Rzad ko kie dy się 
my lę, de cy du jąc się na pod ję cie 
współ pra cy z da nym wy daw nic -
twem, bo książ ka, na któ rej prze -
czy ta nie się de cy du ję, wpa so wu je 
się w mój gust. Je śli mnie nie in te -
re su je, to po pro stu od ma wiam. 
Oczy wi ście by wa tak, że książ ki, 
któ re po sta na wiam zre cen zo wać, 
są mniej lub bar dziej cie ka we, ale 
ni gdy nie jest tak, że nie da się 
przez nie prze brnąć. 
 
Do publikowanych na Instagramie 
recenzji przeczytanych książek 
dołączasz oceny punktowe.  
Czy możesz przypomnieć, kto 
w historii Zaczytanej Polki 
otrzymał najwięcej punktów 
w 10punktowej skali,  
a kto najmniej? 
W ubie głym ro ku mia łam przy -
jem ność prze czy ta nia kil ku ta kich 
ksią żek, któ re za słu ży ły na 10. 
By ły to m.in. „Fact ful ness. Dla -
cze go świat jest lep szy, niż my śli -

my, czy li jak ste reo ty py za stą pić 
re al ną wie dzą” Han sa Ro slin ga. 
Mo im zda niem lek tu ra obo wiąz -
ko wa dla każ de go. „Chwa ła mek -
sy kań skim za kon ni com” Bar ba ry 
Kwin ty, chwy tli wy ty tuł i kom -
plet na po wieść oby cza jo wa. „Eu -
ro pej czy cy. Po cząt ki ko smo po li -
tycz nej kul tu ry” Or lan do Fi ge sa, 
fa scy nu ją cy ob raz XIX wie ku. Je -
śli cho dzi o naj mniej szą licz bę 
punk tów, to chy ba ni gdy nie oce -
ni łam żad nej książ ki na mo im 
pro fi lu po ni żej „szóst ki”. Nie 
ozna cza to jed nak, że nie mam 
na pół ce ksią żek, któ re za słu gu ją 
na niż szą oce nę. Po sta no wi łam 
ich jed nak nie pro mo wać, po nie -
waż naj czę ściej są to po zy cje, któ -
re w mo jej oce nie po wie la ją 
krzyw dzą ce i ne ga tyw ne tre ści. 
Mo je kon to mie sięcz nie śle dzi 
od 20 do 25 tys. osób. Wiem, że 
są wśród nich też mło dzi lu dzie, 
któ rzy nie ko niecz nie po tra fi li by 
od róż nić rze czy wi stość od fik cji, 
dla te go nie chcia ła bym re kla mo -
wać ta kich ty tu łów. 
 
Często recenzentom książek 
zarzuca się, że prawie ciągle je 
chwalą zamiast patrzeć na nie 
krytycznie. Jak się do tego 
odniesiesz? 
 Oce na książ ki jest bar dzo su biek -
tyw na. To, że ja uwa żam ja kąś 

książ kę za śred nią, nie ozna cza, że 
ktoś in ny nie bę dzie się przy niej 
świet nie ba wił. Sta ram się nie 
znie chę cać swo ich ob ser wa to rów 
i po zo sta wić im po le do wy da nia 
wła snej opi nii, dla te go też za wsze 
oprócz re cen zji zo sta wiam krót ki 
opis, że by się z nim za zna jo mi li. 
Dzię ki te mu sa mi mo gą za po znać 
się z hi sto rią, a mo ja re cen zja nie 
jest ich je dy nym źró dłem wie dzy 
na te mat tej książ ki. Mam na dzie -
ję, że to w pe wien spo sób uła twia 
im pod ję cie de cy zji, czy książ ka 
ich in te re su je i czy chcą po nią się -
gnąć. Nie chcia ła bym ni ko mu na -
rzu cać swo je go zda nia, bo, pod -
kre ślam, każ da re cen zja jest mo ją 
su biek tyw ną opi nią, z któ rą moż -
na się zgo dzić lub nie. Chcia ła -
bym, aby moi ob ser wa to rzy wcho -
dzi li w po le mi kę z mo imi re cen -
zja mi, a nie bez re flek syj nie się 
z ni mi zga dza li. 
 
Mówi się, że coraz częstsze staje 
się zjawisko kupowania dobrych 
recenzji książek. Zapytam 
wprost. Czy ktoś zaproponował 
Ci kiedyś tego typu ofertę? 
Na szczę ście ni gdy nie otrzy ma łam 
pro po zy cji, któ ra wy mu sza ła by 
na mnie kon kret ną oce nę książ ki. 
Gdy bym jed nak ta ką otrzy ma ła, 
na pew no bym jej nie przy ję ła. Lu -
dzi in te re su je praw da lub sen sa cja. 
Ja swo imi re cen zja mi chcę da wać 
im to pierw sze. 
 
Na sam koniec: czy masz plany, 
by uczynić instagramowe konto 
Zaczytana Polka bardziej 
rozpoznawalnym? 
W tej chwi li pro wa dze nie te go 
kon ta jest mo ją pa sją i od skocz nią 
od co dzien no ści, nie jest czymś, 
czym zaj mu je się na co dzień i cze -
mu po świę cam więk szość swo je go 
cza su. Ko cham książ ki i lu bię pi sać, 
więc je śli są oso by, któ re chcą to 
czy tać, ko men tu ją i wy sy ła ją 
do mnie pry wat ne wia do mo ści, za -
wsze jest mi bar dzo mi ło, bo to 
ozna cza, że nie tyl ko oglą da ją ład -
ne zdję cia, ale od wie dza ją ten pro -
fil w kon kret nym ce lu, czy li dla re -
cen zji, a ta ki wła śnie jest cel. Ro bię 
to, co spra wia mi ra dość, a resz ta, 
w tym roz po zna wal ność kon ta, jest 
mi łym do dat kiem. Chcia ła bym, 
że by moi czy tel ni cy czu li, że ro bię 
to z pa sji, a nie dla li ke’ów czy fol -
lo wer sów. 
 
I tego bardzo Ci życzę. Dziękuję 
za rozmowę. 
Dzię ku ję. 

 
Roz ma wia ła: Klau dia Bart ko wiak

Zaczytana Polka z Wodzisławia Śląskiego
n NATALIA (jeszcze nie chce podawać nazwiska) jest wodzisławianką. Jej największą pasją są książki, co dobitnie 
pokazuje na prowadzonym na Instagramie koncie. Jeśli podzielacie jej czytelnicze zainteresowania, odsyłamy Was 
właśnie w to miejsce w internecie, do instagramowego profilu Zaczytana Polka. Zapraszamy także do przeczytania 
zapisu krótkiej rozmowy, jaką kilka dni temu odbyliśmy z Natalią. 

Książki obecne są w jej życiu od lat dziecięcych. Teraz z pasją je recenzuje
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PASJONATKA POLECA

NA ZIELONO

HOROSKOP
Drogi Czytelniku, luty może być 
miesiącem naprawdę ciepłym, może 
nawet gorącym. Wszak św. Walenty 
czuwa. A jak temu czuwaniu świętego 
jeszcze odrobinkę dopomóc, lutowe 
wspomnienia na długo mogą mile 
rozpalać Twoje serce. 
 
JAK WALENTY NIE POLEJE, TO 
NA WIOSNĘ MASZ NADZIEJĘ* 
Pasjonatka zaleca się nie zżymać 
wszystkim oportunistom dnia 
patrona wszystkich zakochanych. 
Zanim ewentualnie to zrobimy, 
przypomnijmy sobie, iż wbrew 
obiegowej opinii, święto to nie jest 
przejawem szalejącej w ostatniej 
dekadzie minionego wieku 
amerykanizacji. O nie, nie. 
W Europie – przede wszystkim 
południowej i zachodniej – dzień 
miłości pod szyldem katolickiego 
patrona świętowano już 
w średniowieczu. Więc to nie my 
od nich, a oni od nas zapożyczyli to 
święto. Czym innym jest jego 
skrajna komercjalizacja. Ale mniejsza 
już o to. Pasjonatka absolutnie 
nikogo nie namawia 
do komercyjnego świętowania  
14 lutego. Ale, jeśli już mamy ochotę 
na coś miłego względem swojej 
drugiej połówki, z pewnością warto 
to uczynić. O miłość dbać zawsze 
warto, a nawet trzeba. A jednym 
z ulubionych sposobów pasjonatki 
w tej materii jest z pewnością dobra 
kuchnia.  
By zrobiło się smacznie i miło, 
Pasjonatka poleca Ci, Drogi 
Czytelniku, coś pysznego, 
efektownego i bardzo szybkiego.  
 
Polędwiczki wieprzowe  
z nutką gorczycy 
Przygotuj sobie:  
• 500 g polędwiczki wieprzowej, 
• 1 średnią cebulę, 

• 23 ząbki czosnku, 
• 1 dużą łyżkę oliwy lub oleju 

roślinnego, 
• 3 duże łyżki musztardy rosyjskiej, 
• 4 duże łyżki sosu sojowego, 
• 150 ml słodkiej śmietanki, 
• świeżo zmielony pieprz, 
• szczyptę soli,  
• 1 dużą łyżkę masła, najlepiej 

klarowanego. 
 
A teraz szybciutko do pracy. 
Polędwiczki umyj i pokrój 
w plastry o grubości 1 cm. Oprósz 
je świeżo zmielonym pieprzem. 
Obierz i posiekaj cebulę i czosnek. 
Rozgrzej oliwę, wrzuć cebulę 
i czosnek, lekko posól i smaż 
na średnim ogniu 78 minut. Niech 
się odrobinkę zrumienią, po czym 
odstaw je na bok. Na sporej 
patelni rozgrzej masło. Ułóż 
na nim plastry polędwiczki. Każdy 
z nich obsmaż z obu stron 
po około 34 minuty. Zmniejsz 
moc palnika. Na plastrach 
polędwiczki rozmieść musztardę 
oraz podsmażone wcześniej 
cebulę i czosnek. Swoje danie 
podlej teraz przygotowanym 
sosem sojowym oraz śmietanką. 
Wymieszaj, przykryj i duś 
kolejne 4 minuty. Et voila! 
Gotowe. Dla finezji i pełnej 
kompozycji Twojego dania dodaj 
coś zielonego i zdrowego. Dla 
lepszych uciech dołóż świeżą 
chrupiącą bagietkę.  
Pasjonatka zaręcza: danie 
przygotujesz w 25 minut, a kolacja 
będzie pełna doskonałych wrażeń. 
A po kolacji Pasjonatka gorąco 
poleca spacer po okolicy. Może 
Wieża Romantyczna w lesie 
na Grodzisku? Idealna dla 
zakochanych! Pasjonatka 
 

*przysłowie polskie 

BARAN 
Drogi Baranie, wiosna za pasem. Czas 
obudzić się z zimowego marazmu. Twoja 
drzemiąca smacznie od paru miesięcy 

energia pragnie uwolnienia. To nie jest 
dobry miesiąc na leżenie na kanapie. To, co 

dziś wyleżysz, za miesiąc będziesz musiał ostro 
wypocić. Twój wrodzony upór wykorzystaj do realizacji 
postawionego celu. Zacznij od dobrego koncertu. 25 lutego 
poleca się FISZ EMADE TWORZYWO. To z pewnością będzie 
dobry powiew wiosny dla Twojego umysłu. 

 
BYK 

Oj Byku, Byku… Zastało się nieco ostatnio, 
co? Kanapa i kocyk były kuszące bardziej 
niż biegi przełajowe? Nic straconego. To 
idealny miesiąc na pobudkę z zimowego 

snu i rozbudzenie byczej energii. 
Przed wiosną przyda się zastrzyk pozytywnych 

wibracji. Porzuć wygodę. Zmuś swoje ciało do wytworzenia 
endorfin. Może basen? Manta na Wilchwach pomoże się 
rozruszać. Może też rozgrzać, gdy zdecydujesz się na kilka 
chwil w saunie. 

 
BLIŹNIĘTA 

Bliźniaku, luty to z pewnością dobry 
moment, by pomyśleć o sobie. W Twym 
ciele nagromadziło się już wystarczająco 
wiele zimowego stresu i napięć. Wszystko 

boli? Nic się nie chce? Ciało odmawia 
posłuszeństwa, a umysł poddaje się 

zmęczonemu ciału? Wystarczy tego! Zadbaj o swój komfort 
i dobrą energię do życia. Uwolnij swoje ciało! Od stresu, 
napięć, nieprzyjemności. Pomogą Ci w tym cykliczne warsztaty 
w Wodzisławskim Centrum Kultury. Kolejna edycja „Uwolnij 
ciało” już w tym miesiącu. 

 
RAK 

Drogi Raku, oboje wiemy, jak bardzo 
kochasz letnie słońce i jak bardzo wkurza 
Cię zima. Słońce to energia, siła, witalność. 
Nie daj się zimie. Teraz też możesz 

wykrzesać z siebie moc, która pozwoli Ci 
realizować swoje pomysły. Potrzebujesz tylko 

małego kopniaka. Iskierki, która wznieci Twój wewnętrzny 
płomień. Może na przekór swej przekornej naturze wybierz 
na luty lód? Lodowisko będzie czynne jeszcze przez kilka 
tygodni. 

 
LEW 

Lwie! Tobie jak mało komu brakuje już 
energetycznych wydarzeń i gorącej 
atmosfery letnich wieczorów. Wszystkiego 
jednak mieć nie można. Zanim nadejdą 

letnie plenery, festiwale, rozrywki pod gołym 
niebem, musisz sobie jakoś radzić. Koniecznie 

kup bilet na dobry koncercik! Zalewski brzmi dobrze. 
Przypomni dobrą zabawę pod sierpniowym, żywieckim 
niebem. Da nadzieję na lepsze dni i siłę, by do nich  
dotrwać.  

 
PANNA 

Panno… Panno… Czy przypadkiem nie 
zaniedbałaś ostatnio emocjonalnych 
potrzeb swojej drugiej połówki? 
Pamiętałaś o rocznicy? Zadbałaś  

o dobrą atmosferę w związku? Pomyśl, czego 
Wam brakuje. Może wspólny  

wieczór we dwoje? Tylko Wy, zero obowiązków, ciemna sala 
kinowa, wygodne fotele, ciekawy film? Do Pegaza  
niedaleko, a kto wie, jak skończy się dobrze rozpoczęty 
wieczór. 

WAGA 
Droga Wago, czy rozważyłaś już, co będzie 
najważniejsze w nadchodzących 
tygodniach? Postanowienia noworoczne 

zostały odpowiednio ugruntowane? Czy 
wśród nich znalazła się odpowiednia ilość 

wydarzeń kulturalnych? Jak wiesz, muzyka jest dla 
Ciebie jednym z najlepszych lekarstw dla skołatanych nerwów. 
Nie możesz odpuszczać! Musisz wypełnić swój kalendarz 
czasem dla siebie i swoich potrzeb. Jedną z nich może być 
wieczór z Kaśką Sochacką i jej magicznym głosem. 

 
SKORPION 

I co tam, Skorpionie, aktualnie Ci się nie 
podoba? Co Cię uwiera? Silnie odczuwasz 
potrzebę pozbycia się stresu. Ciało 
podpowiada Ci, że niewiele trosk jest już 

w stanie unieść. Napięcie, wkurzenie na zimę, 
pandemię, marazm i ograniczenia doskwierają 

coraz mocniej. Zmyj to z siebie. Zrób tak jak lubisz – z nutką 
ekstremy. Może wpadniesz w niedzielny poranek na Balaton? 
Morsy celebrują swój sezon w każdy weekend.  

 
STRZELEC 

Strzelcu, w lutym wypadałoby już wyjrzeć 
spod ciepłego kocyka. Tak, książka, 
herbatka, ulubiony serial są wspaniałe. Ale 
spójrz – dzień staje się dłuższy. Natura 

woła Cię na zewnątrz. Wyjrzyj do parku lub 
ogrodu. Tam już coś zaczyna się budzić. Tak jak 

wiosenna energia w Tobie. Czas na spacer. Zajrzyj 
do biblioteki, potem na Ekobazar. Poczytaj kalendarz 
ogrodnika, kup nasiona, obudź wiosnę. 

 
KOZIOROŻEC 

Dlaczego, Drogi Koziorożcu, nie zacząć by 
tego miesiąca od czegoś nowego? 
Odczuwasz potrzebę poznania ciekawych 
miejsc, odkrycia pasji, poznania ludzi? 

A może odwiedziłbyś Centrum Aktywności 
Społecznej na wodzisławskim Starym Mieście? 

Poznałbyś ofertę organizacji społecznych, pozarządowych, 
nowych ludzi. Znalazłbyś nowe ścieżki dla siebie, uruchomił 
pokłady swoich zdolności organizacyjnych. Jest jeszcze tyle 
do zrobienia, tyle do odkrycia.  

 
WODNIK 

Wodniku! Wyglądasz jakbyś  
potrzebował odpowiedniej dawki  
relaksu! Szef Cię wkurza, dzieci wchodzą 
na głowę, telefony nie milkną. Potrzebujesz 

chwili spokoju i zajęcia się sobą. Skorzystaj 
z pomocy specjalistów – wyślij dzieciaki 

na jakże zajmujące zajęcia w ramach Akcji Zima. 
Wodzisławskie Centrum Kultury czy Biblioteka mają  
świetną ofertę zajęć na ferie. Dzieci będą się dobrze 
 i twórczo bawiły, a Ty zaznasz upragnionego  
spokoju. Warto! 

 
RYBY 
Rybko, Droga Rybko! Jak się ma Twoja 
artystyczna dusza? Zima dała się we 
znaki? Wiele wskazuje na to, że dobrze 

radzisz sobie z przeciwnościami. Wiesz, 
jak ważny jest balans w życiu. Jak ważny 

jest czas tylko dla siebie. Słusznie. Tu tkwi siła. 
Gdyby Ci było mało artystycznych doznań, gdybyś 
potrzebowała jeszcze więcej poruszania tych wrażliwych 
strun wewnątrz Ciebie, koniecznie spójrz na ofertę 
premierowych spektakli Amatorskiego Ruchu 
Artystycznego. Ależ tam się szykują emocje, ależ przeżycia. 
To coś idealnego dla Ciebie. 

Zieleń wokół nas uspokaja, 
poprawia nasze samopoczucie, ale 
też pozwala realizować pasje. 
W ostatnich latach można zauważyć 
znaczący wzrost zainteresowania 
uprawą roślin domowych. 
Przyczynia się ku temu zarówno 
sytuacja na świecie, jak i ogromna 
dostępność sadzonek i całkiem 
okazałych roślin. Możemy je 
bowiem kupić w Internecie, 
kwiaciarni, a nawet niemalże 
w każdym markecie. Poświęćmy 
zatem trochę miejsca zielonej pasji. 
Dziś pomówmy o niezwykle 
wdzięcznej grupie roślin 
– marantowatych. Sporo ich teraz 
na sklepowych półkach, a ich 
popularność zdaje się ciągle rosnąć. 
Nic dziwnego. Są piękne, różnorodne, 
egzotyczne. Ale przy tym są niezłym 
wyzwaniem dla każdego ogrodnika 
amatora. 

Większość roślin z tej bogatej 
i efektownej grupy nie będzie się 
czuła dobrze w bezpośrednich 
promieniach słonecznych. 
Wybierajcie im kąty o rozproszonym 
świetle, a nawet lekko ocienione. Te 
rośliny mogą wspaniale ożywić nieco 
ciemniejsze miejsca w mieszkaniu. 
Wymagają podłoża 
przepuszczalnego i nie znoszą 
przesuszania. Warto zadbać, by 
ziemia w doniczce nigdy całkiem nie 
przeschła. Najtrudniejsze w ich 
uprawie jest zapewnienie im 
odpowiedniej wilgotności powietrza. 
Im wilgotniej, tym lepiej, dlatego 
marantowate dobrze będą czuły się 
w kuchni czy widnej łazience. Są 
wyzwaniem, jednakże naprawdę 
wdzięcznym, gdy uda nam się dobrze 
poznać ich potrzeby. 
A Wy jakie rośliny macie wokół 
siebie?

Przyszłość rysuje się wybornie!




