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Korzystaj z atrakcji w ramach Akcji Zima
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

PISZ
KOMENTUJ
PROPONUJ
www.facebook.com/WuCeKa
ZDJĘCIA ZE STYCZNIOWYCH
WYDARZEŃ NA FACEBOOKU
WODZISŁAWSKIEGO
CENTRUM KULTURY
Redakcja:
44300 Wodzisław Śl.,
ul. ks. płk. W. Kubsza 17,
tel. 32 455 48 55
email: kultura@wck.wodzislaw.pl
Redaktor naczelny:
Anna SzwedaPiguła
Dziennikarz:
Klaudia Bartkowiak
Reklama:
kultura@wck.wodzislaw.pl
Wydawca: Wodzisławskie Centrum
Kultury
Nakład:
7000 egzemplarzy
Projekt graficzny:
emildesign
Skład i druk:
Silesia Press Agencja Dziennikarska
Wydrukowano w:
Drukarnia Polskapresse Sp. z o.o.,
Sosnowiec
www.wck.wodzislawslaski.pl
Redakcja nie zwraca niezamówionych
materiałów; zastrzega sobie prawo
do dokonywania skrótów,
przeredagowań i zmiany tytułów.
Redakcja przyjmuje materiały
wyłącznie w postaci elektronicznej.
Redakcja nie odpowiada za treść
reklam, ogłoszeń i listów.

2

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

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

„ŚWIAT WEDŁUG KOTA
– ARTYSTYCZNE FERIE
W WCK”
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

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.
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zdjęcia: WCK, arch. Agnieszki Kozielskiej

– Możemy nosić chińskie ciuchy, jeździć czeskimi autami,
patrzeć w japońskie telewizory,
gotować w niemieckich garnkach hiszpańskie pomidory
i norweskie łososie. Co do kultury, to jednak wypadałoby
mieć własną – jak pisał niegdyś
Andrzej Sapkowski. A my tę
własną kulturę mamy! Mamy,
tworzymy, chłoniemy, kontemplujemy, rozwijamy. To takie
ważne w każdych czasach. Nie
inaczej jest dziś.
A żebyście tej kultury zawsze
mogli zasmakować, byście nie
przegapili niczego, co warte
uwagi, by żaden koncert czy
spektakl nie odbył się bez Was
– jesteśmy my. W każdym miesiącu dostarczymy wam informacji dla Was i o Was. O Waszych upodobaniach, gustach,
dobrej zabawie na koncercie,
ulubionych artystach, filmach,
książkach. Napiszemy z wielką
radością i o Was – Waszych pasjach, talentach, kolejnych arty- Młodzi wodzisławianie chętnie uczęszczają na coroczne feryjne
zajęcia w WCK
Twórcze zabawy rozwijające wyobraźnię – to czeka na małych uczestników Akcji Zima w WCK
stycznych osiągnięciach.
Bądźcie z nami. Zapraszamy
POZNAJ SZCZEGÓŁY PROGRAMU I ZAPISZ SIĘ
do lektury!
20 II g. 10:00 i 15:00 Kino na Ferie: „Pszczółka Maja:
Ania i Klaudia NA WYBRANE ZAJĘCIA.
Mały wielki skarb”, animowany, b.o., 88 min
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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.

KAŚKA SOCHACKA
19 lutego, godz. 19:00

FISZ EMADE TWORZYWO
25 lutego, godz. 19:00

FEEL
20 marca, godz. 18:00
mat. arch. FEEL

Wcześniej znany z kabaretu Paranienormalni, od kilku lat jako solista. Igor Kwiatkowski, bo o nim mowa, od lat zaskakuje nas niespożytą energią na scenie, chwytliwym żartem i oczywiście nowymi kreacjami scenicznymi. Zjednał sobie sympatię tysięcy widzów. Jesteśmy pewni, że ze swoim najnowszym programem „Tylko śmiech nas
ocali”, z którym już w marcu pojawi się w WCK, trafi w gusta największych wodzisławskich fanów kabaretu. A zmierzy się m.in. z takimi tematami: „Świat kradnie polskie piosenki”, „Koniec Netflixa”,
„Kąpiel tylko raz w tygodniu”, „Kobiety odnoszą liczne obrażenia”

Krzysztofa Zalewskiego w Polsce znają już chyba wszyscy. W Wodzisławiu Śląskim zaprezentuje swój najnowszy akustyczny projekt. A to
wszystko w ramach legendarnej trasy MTV Unplugged. Koncert w naszym mieście będzie jednym z 16 z akustycznymi wersjami jego największych przebojów. Będzie dużo energii i niecodzienna, niezwykła i słoneczna scenografia w stylu western. Brzmi naprawdę ciekawie! A mimo, że będzie to koncert bez prądu, mocy na pewno nie zabraknie.
KORTEZ
20 kwietnia, godz. 18:00
mat. arch. Korteza

mat. arch. Igora Kwiatkowskiego

mat. arch. Kaśki Sochackiej

Podczas wizyty w Wodzisławskim Centrum Kultury Kaśka Sochacka zaprezentuje materiał z debiutanckiego krążka „Ciche dni” (marzec 2021 roku), a także z albumu „Ministory”, który premierę miał
w listopadzie 2021 roku. Przy okazji tego pierwszego współpracowała z muzykami, którzy dali poznać się przy debiucie Korteza, czyli
płycie „Bumerang”, a także przy albumie nr 2 – „Mój dom”. W swojej twórczości artystka arcyciekawie opowiada o kolei rzeczy w związku, kryzysach, walce z samym sobą. Historie te możliwe do posłuchania na żywo w Wodzisławiu Śląskim już 19 lutego.

mat. arch. Fisz Emade Tworzywo

KRZYSZTOF ZALEWSKI
2 kwietnia, godz. 18 00
mat. arch. Krzysztofa Zalewskiego

IGOR KWIATKOWSKI
6 marca, godz. 17:00

Na ten koncert czekaliśmy w Wodzisławiu Śląskim długo. Wiosną
do Wodzisławskiego Centrum Kultury zawita Kortez Kwadro Tour
pod wodzą znanego w Polsce muzyka, kompozytora, wokalisty, gitarzysty, pianisty i puzonisty – Korteza. Na scenie oprócz Łukasza Federkiewicza, bo tak właściwie brzmią jego imię i nazwisko, pojawią się Krzysiek
Domański, Robert Szymański i Tomek Ziętek. Wyjątkowy koncert, bo
taki bez wątpienia będzie, ma rozpocząć się punktualnie. Spóźnialscy będą musieli niestety zaczekać na przerwę, by wejść do sali widowiskowej.
Jeden z najważniejszych zespołów na polskim rynku fonograficznym
powstał na początku tysiąclecia z inicjatywy braci Waglewskich: Piotra „Emade” Waglewskiego – producenta muzycznego i instrumentalisty oraz Bartosza „Fisza” Waglewskiego – rapera i wokalisty. Fisz
Emade Tworzywo powraca z najnowszym albumem „Ballady i Protesty”, który jest mocnym powrotem do korzeni muzycznej podróży
zespołu do lat 90., czyli do czasu, w którym rozwijała się tzw. muzyka miasta, hip-hop czy elektronika. Na uczestników koncertu 25 lutego czekają dobre brzmienie, trafione eksperymenty muzyczne
i pełne zaangażowania teksty.
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Bilety są dostępne w kasie WCK oraz online na www.wck.wodzislaw-slaski.pl/kup-bilet. Kasa czynna na pół godziny przed seansaTo będzie wyjątkowy koncert, wypełniony wrażliwością muzyczną mi filmowymi i wydarzeniami oraz w czwartki w godzinach
i różnorodnym temperamentem. 20 marca usłyszymy utwory z krąż- 10:00-12:00. Zakup biletu jest równoznaczny z zapoznaniem się
ka „FEEL The Best” w aranżacji na orkiestrę – za aranże odpowia- z regulaminem. Warunki uczestnictwa w wydarzeniach określa Reda Robert Czech. Przed nami wieczór najpopularniejszych przebo- gulamin udziału w seansach Kina Pegaz oraz w innych wydarzeniach
jów zespołu. „Jak anioła głos”, „No pokaż na co cię stać”, „Swoje artystycznych w Wodzisławskim Centrum Kultury w trakcie panszczęście znam”... Artystom na scenie towarzyszyć będą wodzisła- demii COVID-19 w Polsce. Organizator zastrzega sobie prawo
wianie, muzycy Wodzisławskiej Orkiestry Rozrywkowej. My już nie do odwołania/przeniesienia imprezy w razie wprowadzenia obmożemy się doczekać tego połączenia!
ostrzeń w walce z wirusem COVID-19. kb
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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 Rokowska-Szyroki: Rok 2020 był rokiem trudnym,
mimo to udało się nam zrealizować kilkanaście różnorodnych projektów. Bardzo ciężko w paru zdaniach opowiedzieć o tych działaniach, przytoczę te najciekawsze. Część z nich zmuszeni byliśmy
przeprowadzić bez publiczności, tak jak w przypadku koncertu
Młodzieżowego Chóru Miejskiego „Canticum Novum” wraz
z Miejską Orkiestrą Młodzieżową „Camerata Nova”. Był to pełen
uroku kolędowy koncert, transmitowany widzom przez internet.
Na deskach wodzisławskiej sceny nie zabrakło znanych wykonawców muzyki rozrywkowej. Gościliśmy m.in. Pawła Domagałę, Andrzeja Piasecznego, Teatr Polski z Bielska-Białej ze spektaklem
„Kalina”. Cieszę się niezmiernie, że w tym roku znów zorganizowaliśmy Międzynarodowy Festiwal im. G. G. Gorczyckiego. Festiwal ten wpisał się na dobre w kalendarz imprez w mieście. Lipiec w Wodzisławiu Śląskim to czas NMNZ – Reggae Festiwalu.
Brzmienie Lata, koncert jesienny Krzesimira Dębskiego wraz ze
Śląskim Chórem Kameralnym „Ad Libitum”, Ferie z Innej Beczki
w wersji online i Akcja Lato ze zróżnicowanym programem i ciekawymi zajęciami o różnorodnej tematyce – plastycznej, teatralnej,
architektonicznej. Oprócz zajęć dostępnych w placówce, WCK
wyszło z działaniami poza swoją siedzibę, organizując zajęcia
na skwerku oraz Rynku, gdzie miał miejsce dwugodzinny festyn
„Kolory lata”. Kino Pegaz przygotowało cykl „Wakacyjne Kino
Dzieci” z wieloma atrakcyjnymi propozycjami filmowymi, dostępnymi w ofercie dopołudniowej i popołudniowej. A dodatkowo Rodzinne Spotkania z Teatrem, warsztaty „Tu i Teraz”, cykl spotkań
„COOLturalny gość WCK” i wiele innych.

WCK

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?

Katarzyna RokowskaSzyroki, dyrektor Wodzisławskiego
Centrum Kultury

chacka, Fisz – to wyjątkowe zestawienie mówi samo za siebie.
Będzie momentami melancholijnie, czasem rockowo, zawsze ze
smakiem i pełnym zaangażowaniem. Ciekawą propozycją będzie
też muzyczna fuzja zespołu FEEL i Wodzisławskiej Orkiestry
Rozrywkowej. WCK da też swojej publiczności okazję do śmiechu. Ze swoim najnowszym programem pojawi się u nas uznana postać świata kabaretu – Igor Kwiatkowski znany wcześniej
z grupy „Paranienormalni”. Jeżeli dorzucimy do tego lubiane
przez mieszkańców cykle warsztatowe, kinowe oraz „Rodzinne
Spotkania z Teatrem”, otrzymamy ofertę, w której każdy znajdzie coś dla sie bie. Nie za po mi na my o na szej uta len to wa nej
„ARZE”. Amatorski Ruch Artystyczny już od lutego będzie prezen to wał owo ce swo jej kil ku mie sięcz nej pra cy. Za czy na my
od premier teatralnych – Teatru „Szydło” i Teatru Tańca „Memento”, przechodząc przez Galę Akrobreak Masters, koncert jubileuszowy ZPiT „Vladislavia”, Galę Taneczną MIX, a kończąc
na wieńczących sezon, czerwcowych występach „Mirażu” i „Spinu”. Tak, zdecydowanie ten sezon zapowiada się obiecująco.
Warto nas śledzić na naszej stronie internetowej oraz w social
mediach.
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, przygotowanie tych imprez zajmuje kilka miesięcy. W organizację jest zaangażowanych sporo osób. Przebieg takiego dużego wydarzenia od strony technicznej, wykonawców, zaplecza sceny i proWodzisławskie Centrum Kultury to firma, zakład pracy, który cha- mocji, a także niezbędnej dokumentacji, to spore wyzwanie. Do terakteryzuje się wielością i różnorodnością swoich działań, stąd ko- go dochodzi zapewnienie innych, towarzyszących atrakcji. Dla pranieczność podejmowania licznych decyzji i kroków. Rolą dyrektora cowników WCK czas przygotowań jest bardzo intensywny, nie jest
jest organizacja działalności placówki w oparciu o statut i obowiązu- łatwy, ale nagrodą za ciężką pracę są udana impreza i zadowolenie
jące przepisy prawa. Są to decyzje związane m.in. z działalnością im- mieszkańców.
W końcówce listopada 2021 roku prezydent miasta podpisał
presaryjną, inicjującą wszelkiego typu aktywności kulturalne, tj. wyzarządzenie w sprawie powołania Pani na stanowisko dyrektora
stępy, spotkania, koncerty i seanse kinowe. Istotną częścią obowiąz- Mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego często decydują się
Wodzisławskiego Centrum Kultury z dniem 7 grudnia. Została
ków na tym stanowisku jest dbałość o dalszy rozwój Amatorskiego na wyjazdy do kin poza nasze miasto, do Rybnika czy
Ruchu Artystycznego zrzeszającego na chwilę obecną ponad 600 JastrzębiaZdroju. Jak zachęciłaby Pani wodzisławian
Pani powołana na czas określony, od 7 grudnia 2021 roku do
uczestników. Ważny aspekt pracy dyrektora WCK to również koor- do częstszego odwiedzania zlokalizowanego w WCK Kina Pegaz?
6 grudnia 2026 roku. Jaką ma Pani wizję tych pięciu lat? Jakie
dynowanie działań związanych z edukacją kulturalną i budowaniem Jestem miłośniczką wodzisławskiego Kina Pegaz i polecam je każcele postawiła Pani przed sobą i zarządzanym przez Panią WCK?
Czasy, w których przyszło mi zarządzać jednostką, są bardzo relacji jednostki kultury z dziećmi i młodzieżą z wodzisławskich szkół. demu! Jest to miejsce, w którym oprócz tego, że znajdujemy „skrotrudne. Większość planów trzeba było odłożyć na później. Wie- To także starania związane z aplikowaniem o wszelkiego rodzaju ze- joną na miarę” ofertę filmową, możemy się zrelaksować, poczuć jak
rzę, że wszystko przed nami. Ważne jest, aby przetrwać ten trud- wnętrzne środki finansowe, które niejednokrotnie umożliwiły już re- w domu. Zapraszam wszystkich do zapoznania się z repertuarem,
ny czas, nie tracąc naszej widowni oraz wypracowanej przez lata alizację bardziej „funduszochłonnych” projektów. Wodzisławskie na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
marki WCK. Bo WCK to miejsce, w którym, pomimo „ciężkich Centrum Kultury to rozbudowana infrastruktura, wymagająca troski
czasów”, „dzieje się” i to dzieje się bardzo dobrze! Moje prioryte- i dbałości. Te są niezbędne, aby to wspólne mienie służyło mieszkań- A inwestycje? Czy planuje Pani jakieś w odniesieniu
do obiektu Centrum?
ty to przede wszystkim: szersza współpraca z organizacjami po- com przez lata.
Niezbędnym jest wykonanie remontu fragmentu dachu budynku,
zarządowymi działającymi w mieście, wspólne działania z innyktóry nie został jeszcze odnowiony. Pozostałe części dachu remonmi jednostkami miejskimi, w tym współpraca przy organizacji Co w tej pracy według Pani jest natomiast najtrudniejszego?
wydarzeń dla miasta, szeroka współpraca z wodzisławską oświa- Czas pandemii to czas nieprzewidywalny, w którym z niepokojem towane były przy okazji montażu paneli fotowoltaicznych na naszym
tą, kultura w dzielnicach, czyli przygotowanie na ich terenach wy- planujemy wydarzenia i naszą działalność kulturalną. Próba stwo- obiekcie. W tej chwili w budżecie jednostki nie ma jednak na tę indarzeń w celu zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców rzenia bogatej oferty kulturalnej w czasie pandemii generuje liczne westycję środków.
(przy współpracy z radami dzielnic), tworzenie nowych „prze- trudności i troski. Satysfakcją z podjętych trudów są zadowoleni
strzeni” na działania kulturalne (głównie w centrum miasta), pro- uczestnicy naszych wydarzeń. Czerpię radość z zakończonych po- Na koniec: czy chciałaby Pani przekazać coś osobom czytającym
nasz Informator KulturalnoSpołeczny?
mocja Amatorskiego Ruchu Artystycznego „ARA”, a przy tym wodzeniem wszelkiego typu projektów.
Pragnę, aby nowy profil Informatora trafił w gusta naszych czytelnikultywowanie i rozpowszechnianie tradycji kultury w WodzisłaCzy mogłaby powiedzieć Pani coś więcej o zarządzaniu miejską
ków. Będzie on przekazywał szeroką wiedzę na temat życia kulturalwiu Śląskim.
jednostką kultury właśnie w dobie pandemii?
nego w naszym mieście i jego dzielnicach. Celem równie ważnym
Co podoba się Pani w pracy na tym stanowisku?
Czas pandemii COVID-19 to niespełna dwuletni okres, w którym tutaj jest promowanie wydarzeń odbywających się w Wodzisławiu
Praca ta charakteryzuje się dużą dynamiką oraz urozmaiceniem pro- każdy z nas próbuje funkcjonować, zarówno na płaszczyźnie prywat- Śląskim. Chcemy, by informacje docierały nie tylko do mieszkańjektów i działań. To bardzo interesujące. Dla mnie praca nad kre- nej, jak i zawodowej. Prywatnie to czas pomiędzy niepokojem ców Wodzisławia Śląskiego, ale i powiatu wodzisławskiego. Mieszowaniem życia kulturalnego naszego miasta jest ogromną przyjem- o zdrowie swoje i bliskich, niepewnością „dnia jutrzejszego”. Sytu- kańców sąsiednich gmin gościmy bardzo chętnie. Mocno zachęcam
nością, tym bardziej, że mogę tworzyć je wraz z takim zespołem pra- acja wygląda bardzo podobnie w życiu zawodowym. To okres z jed- tak do zapoznania się naszą ofertą, jak i do uczestnictwa w wydarzecowników WCK. To grupa profesjonalistów, ludzi z pasją i świet- nej strony troski o zdrowie i osób nas odwiedzających, i pracowni- niach organizowanych w WCK.
nymi pomysłami. Dziękuję im za to. Chciałabym w tym miejscu ków WCK, a z drugiej chęć, pomimo trudnych warunków, tworzewspomnieć również o uczestnikach Amatorskiego Ruchu Artystycz- nia życia kulturalnego w naszym mieście. To moment szukania Dziękuję za rozmowę i życzę realizacji wszystkich postawionych
celów w kontekście działalności Wodzisławskiego Centrum
nego, którzy wraz ze swoimi instruktorami spotykają się na zajęciach. kompromisów i najlepszych w tym czasie rozwiązań.
Kultury.
Cieszy mnie fakt, że mogę być świadkiem edukacji kulturalnej tych
Dziękuję bardzo za miłą rozmowę. Jeszcze raz zapraszam wszystkich
młodych, zdolnych ludzi. Uczymy ich tańca, śpiewu, poczucia ryt- Jakie w kolejnych miesiącach atrakcje szykuje dla mieszkańców
do Wodzisławskiego Centrum Kultury. Naszą ofertę znajdą Pańmu, ogłady scenicznej, a jednocześnie budujemy ich wspomnienia Wodzisławskie Centrum Kultury?
dotyczące lat spędzonych w naszych murach. Lat, które zostaną W tym sezonie artystycznym sięgamy „po więcej”, stając się jed- stwo m.in. w sieci, na www.wck.wodzislaw-slaski.pl.
w ich pamięci na długo. Liczę, że w swoim dorosłym życiu „wrócą” ną z nie licz nych scen, na któ rej za gra ją nie kwe stio no wa ne
Rozmawiała: Klaudia Bartkowiak
gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zalewski, Kortez, Kaśka Sooni do WCK na koncerty, zajęcia czy warsztaty.
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Na czym dokładnie polega praca dyrektora miejskiej jednostki
kultury?

styczeń 2022 nr 1

MUZYKA

Muzyczna fuzja w WCK
zdjęcia: 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.

my się mocni. Podczas każdej próby wałkujemy FEEL
i album z utworami, które grają na koncertach. Słuchamy, jak Piotr Kupicha śpiewa. Podkładamy pod te wykonania swoje aranże, więc czujemy za każdym razem,
jakby zespół był z nami w Wodzisławskim Centrum
Kultury. Przyjdzie też na pewno czas na próbę z zespołem na żywo. Do tej pory spotkaliśmy się już z Łukaszem Kożuchem, klawiszowcem i swojego rodzaju kierownikiem artystycznym FEEL. Przyznał, że nie spodziewał się, że to wszystko może tak bardzo dobrze
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.
Wodzisławscy muzycy przygotowują się do ważnego wydarzenia, które już w marcu

Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa dała już
koncert z artystą znanym przynajmniej w całej
Polsce, w maju 2018 roku. Marku, przypomnisz
naszym czytelnikom o kim mowa?

Marek Sobota: Mowa o Marcinie Wyrostku, znakomitym, charyzmatycznym akordeoniście. Propozycja
występu padła ze strony aranżera Piotra Zaufala, który
słyszał nas na którymś koncercie i później zaproponował nam wspólny projekt. Przygotował na tę okazję
aranże. Marcin Wyrostek, towarzyszący mu zespół Corazon i Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa… Stres
był ogromny. W końcu graliśmy z kimś z naprawdę absolutnej artystycznej szpicy. Publiczności bardzo się
spodobała nasza muzyka. Zyskaliśmy gratulacje nie tylko od niej, ale jako Orkiestra i od samego Marcina Wyrostka oraz zespołu. I już wtedy zaświtał nam pomysł,
by popełnić kolejne takie koncerty z gwiazdami…

Które z utworów FEEL usłyszymy ze sceny WCK?

Na pewno nie zabraknie przebojów, które wszyscy znają
i śpiewają. Np. „Jak anioła głos”, „A gdy jest już ciemno”, „No pokaż na co Cię stać”...

Był Marcin Wyrostek. Teraz Piotr Kupicha i zespół
FEEL. Dlaczego właśnie oni? Jak doszło do tej
współpracy?

FEEL był u nas, w Wodzisławiu, już wcześniej, np.
na Dniach Miasta czy Wodzisławskim Jarmarku Bożonarodzeniowym. Propozycja współpracy wyszła z mojej strony. Zapytałem nieśmiało managera grupy, czy
nie zagralibyśmy wspólnie. A że manager słyszał nas już
podczas różnego rodzaju występów, powiedział „nie ma
sprawy”. I tak zaczęły się przygotowania. Dostaliśmy
płytę „FEEL The Best”, którą niemal w całości zagramy na wspólnym koncercie. Kiedy aranże były gotowe,
przekazaliśmy je do akceptacji zespołowi. Muzycy
uznali, że na pewno wnoszą one zupełnie nowe brzmienie do tego, co gra FEEL. Zaczęliśmy ćwiczyć. Koncert
pierwotnie miał odbyć się w końcówce 2019 roku, później zaczynała się pandemia, więc chcieliśmy go przełożyć. Projekt został schowany do szuflady. Czekał na dobry czas. Postanowiliśmy zrealizować go właśnie teraz.
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 początku było niedowierzanie. Kiedy powiedziałem
o FEEL-u wszyscy myśleli, że żartuję. „Nie po to zostały napisane te aranże, żebyśmy sobie żartowali” – powiestyczeń 2022 nr 1

Wszystkie aranże na koncert z FEEL-em wyszły spod ręki Roberta Czecha, absolwenta prestiżowego Wydziału
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej
w Katowicach. Kiedyś zapytałem Roberta, jak on to robi,
jak opracowuje tak dobre aranże. Stwierdził, że musi mieć
natchnienie, bo to nie jest tak, że od razu siada i rozpisuje
poszczególne partie instrumentów. To nie jest praca
do wykonania w tydzień, a raczej w kilka miesięcy. I tak
dopiero po przesłuchaniu czegoś całość zaczyna układać
mu się w głowie. Nie każdy rodzi się z tym darem.
Z Robertem znamy się od zawsze. Kiedy powstawała
nasza Orkiestra, od razu wiedziałem, że musi się w niej
znaleźć, bo nie dość, że jest świetnym kolegą, dobrym
człowiekiem, to jest też wybitnym pianistą i aranżerem.
Bez takiego kogoś orkiestrze trudno funkcjonować.

Czy którychś z kawałków wykonany przez
katowicką grupę i Wodzisławską Orkiestrą
Rozrywkową 20 marca zapamiętamy szczególnie?
Marek Sobota, pod dyrekcją którego działa
Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa

działem. Kiedy zostały zaakceptowane aranże, a nam
cała praca zaczęła wychodzić, pozostała kwestia dogadania terminu. I kiedy nasi muzycy usłyszeli konkretną
datę koncertu, zorientowali się, że to nie żarty, to dzieje
się naprawdę.
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 pewno duże wyzwanie dla muzyków. Chodzi
o zupełnie inny poziom, o kwestie zachowania się
na scenie… FEEL to gwiazda pierwszego formatu, jeżeli chodzi o scenę muzyczną w Polsce. Mamy w Orkiestrze osoby, które grały z podobnymi gwiazdami.
Mówią, że tego typu koncerty to zawsze ogromne przeżycie. Ten występ wymaga wielkiego zaangażowania,
zarówno ze strony członków Orkiestry, jak i członków
zespołu FEEL. Ci na pewno swoje numery umieją zagrać nawet z zamkniętymi oczami… Ale teraz nie będą
grać sami na scenie. Będą grać z nami. A my jesteśmy
na tem moment pewni swojego przygotowania i wykonania. Dopracowaliśmy to w każdym szczególe. Czuje-

Mówiąc nieskromnie, uważam, że wszystkie te utwory
będą wyjątkowe, szczególne. Wiele wyjaśni się na pewno podczas próby generalnej i samego występu. Dużo
zależy tutaj też od interakcji z publicznością, ale myślę,
że cały koncert na pewno na długo zapadnie wszystkim
w pamięć.
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 naprawdę jest wielu takich artystów, z którymi marzy nam się wspólny występ. Nie zdradzę póki co niczego, bo nie chcę zapeszać. To muzycy największego formatu. Może dla odmiany tym razem będzie to wokalistka, a nie wokalista [śmiech].
W takim razie już wyczekując przyszłych wydarzeń,
dziękuję za tę rozmowę. Do zobaczenia 20 marca.

Dziękuję. Widzimy się w Wodzisławskim Centrum
Kultury.

GRUPA FEEL
Powstała w 2005 roku
w Katowicach. Jej założycielem jest
Piotr Kupicha, wokalista,
kompozytor, autor tekstów
i gitarzysta. W skład zespołu
wchodzą jeszcze: basista Michał
Nowak, klawiszowiec Łukasz
Kożuch, perkusista Michał Opaliński.
Wśród wielu zdobytych przez FEEL
w czasie 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

Rozmawiała: Klaudia Bartkowiak
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TEATR
Sława? Pieniądze? Rodzina? Kariera? A Ty jaki masz cel w życiu? Teatr „Szydło” znowu zaskoczy! I zostawi nas z tym pytaniem, ale naprowadzi na odpowiedź. Zaintrygowani?

Rozbawi i wzruszy jednocześnie
zdjęcia: mat. arch. Doroty Krawczyk, WCK

n Najnowsza premiera działającego w Wodzisławskim Centrum Kultury Teatru „Szydło” już niedługo. Młode aktorki intensywnie pracują nad spektaklem pod okiem
zdecydowanie mającej swój styl reżyserki – Doroty Krawczyk. Tuż przed premierą udało nam się z nią porozmawiać. Jak zapowiada najnowsze dzieło? Przekonajmy się.

Przed nami nowy spektakl Teatru „Szydło”.
W zapowiedziach możemy przeczytać, że
ponownie nas, widzów, zaskoczycie. Czy
możesz uchylić rąbka tajemnicy? Co nas
zaskoczy?

Dorota Krawczyk: Spektakl jest całkowicie autorski, a scenariusz powstał na próbach. Dotychczas
Teatr „Szydło” był zespołem mieszanym. W tym
roku przypadek sprawił, że grupę tworzą same
dziewczyny. Postanowiłyśmy przekuć to w dobrą
monetę i stworzyć spektakl, który traktuje o młodych kobietach właśnie. Po spektaklu „Oz”, pełnym barw, światła, muzyki, kolorowych kostiumów i bajkowych efektów specjalnych przyszła pora na zupełnie coś nowego. Oszczędny w środkach,
ale mocny w przekazie „Cel-pal” rozbawi i wzruszy
jednocześnie, o czym jestem przekonana.
Skąd taki temat spektaklu? Co było inspiracją
do jego powstania?

Pomysł na spektakl powstał w zeszłym roku.
Chcieliśmy zrobić przedstawienie, które poruszałoby kwestie istotne dla młodych ludzi w wieku,
kiedy zbliżają się do dorosłości. Niepewność, wątpliwości, presja społeczna i niejasny plan na przyszłość to problemy, z którymi mierzy się młodzież
na co dzień. Jaki jest mój cel? Jakie studia wybrać
i jaki zawód będzie tym, który da mi satysfakcję?
Jaką drogę wybrać i czy jest ona właściwa? Te pytania nastręczają wiele stresu. Spektakl miał traktować o „pokoleniu przed wyborem”. W trakcie
pracy nad spektaklem zmieniłyśmy nieco jego kierunek i w efekcie powstała historia o kobietach
miotających się pomiędzy swoimi ambicjami, marzeniami a wymaganiami, które nakłada na nie
społeczeństwo. Wiele o tym mówimy dzisiaj w naszym kraju. Gdzie kończy się wybór a zaczyna się
presja i brak wolności.
Pracujecie w bardzo sfeminizowanym gronie.
Skąd mała liczba młodych mężczyzn parających
się tą dziedziną sztuki?

To, że akurat w tym sezonie nie mamy chłopaków
w grupie, jest raczej przypadkiem niestanowiącym
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reguły. Prowadzę teatr od 2009 roku i taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy. Zwykle mamy
skład mieszany. Nie ukrywam jednak, że dziewczęta są zawsze w przewadze w grupach artystycznych, czy to teatralnych, tanecznych czy plastycznych. Myślę, że wśród chłopców jest przewaga pasjonatów sportu, gier komputerowych, mechatroniki i innych „typowo” męskich zajęć.
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?

Naprowadzanie widza na odpowiedź nie jest jedyną funkcją teatru. Teatr zaangażowany ma raczej
zadawać pytania, pobudzać do refleksji, oczyszczać
i wywoływać emocje. Teatr, który uruchamia widza, może stanowić terapię. W teatrze amatorskim, czyli takim, który ja uprawiam, prócz widza
istotny jest również aktor, o ile nie najważniejszy.
Prowadząc grupę, zależny mi, by moi aktorzy
świadomie przeżywali, by się otwierali, uwalniali
emocje i myśli i nie bali się ich wypowiadać. To dla
nich terapia i nauka. Nabywają pewności siebie
dzięki możliwości stania na scenie przed drugim
człowiekiem i opowiedzenia mu swojej historii. To
rzeczy bezcenne. W teatrze zaangażowanym liczy
się nie tyle efekt, czyli spektakl, ale proces jego
tworzenia. To tutaj dzieje się magia.
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?

Pandemia to czas trudny dla nas wszystkich
z różnych przyczyn. Technicznie ciężko zorganizować próby, kiedy ciągle zdarzają się kwarantanny. To ciągłe balansowanie na linie i ciągła niepewność, ile osób przyjdzie. Ponadto zauważam
spory spadek formy u dzieci i młodzieży, problemy z koncentracją, alienację lub przeciwnie, nadpobudliwość. Dzieci zamknięte w domu na lek-

cjach zdalnych po przyjściu na zajęcia po prostu
muszą odreagować i zwyczajnie się czasem „nagadać”. Pozwalam im na tę swobodę, bo wiem,
jakie to dla nich ważne. Są jednak takie przypadki, które zamykają się w sobie, przyzwyczajają
do „samotności”, zaczyna im to pasować, są rozleniwieni. Spotkanie z drugim człowiekiem jest
kluczowe w prawidłowym rozwoju nie tylko
dzieci i młodzieży, ale również dorosłych, stąd jestem przekonana, że zajęcia takie jak nasze mają
nieocenioną wartość.
Wyreżyserowałaś już sporo spektakli. Co
najbardziej lubisz w tej pracy? Co bywa w niej
wyzwaniem?

W swojej pracy najbardziej lubię patrzeć na przemiany, które zachodzą w dzieciach i młodzieży.
Gdy widzę, jak z nieśmiałej istoty wyłania się pewny siebie młody człowiek, który nie boi się mówić,
śmiać i płakać na scenie, wtedy wiem, że jestem
w tym momencie w jego życiu ważna. Wierzę
w sens swojej pracy i to mnie nakręca. Sama
od dziecka uczestniczyłam w zajęciach artystycznych, od tanecznych, przez wokalne, na teatrze
skończywszy. Z pełną świadomością mówię, że nie
byłabym tym kim jestem, gdyby nie to. Ponadto
lubię pracę z dziećmi i młodzieżą. To mnie odmła-

dza i luzuje. ;) Otrzymuję od nich sporo sympatii
i dobrej energii. To ciężka praca, ale jednocześnie
dobra zabawa.
I na koniec jeszcze pytania o cel. Jakie cele
stawiasz przed Teatrem „Szydło” i jakie
przed na swojej artystycznej drodze?

Pandemia nauczyła mnie póki co nie patrzeć za daleko, tylko na to, co tu i teraz. Póki co marzę, by premiera się udała. Następnie mam nadzieję, że jeszcze
kilka razy uda nam się spektakl zagrać. W normalnych czasach już planowałabym wyjazdy na festiwale, ale obecnie staram się powściągnąć entuzjazm, by
się nie zawieść, ale miło zaskoczyć, jeśli się uda.
Po premierze „Szydła” zabieram się do intensywnej
pracy nad premierą spektaklu „Paskuda” Dziecięcego Teatru Szydełko, którą zaplanowaliśmy na
5 marca (serdecznie zapraszam już dziś). Po obu
premierach będzie czas na pracę warsztatową, szlifowanie technik teatralnych i dobrą zabawę bez presji terminów. A dalej? Kolejne spektakle, kolejne
wyzwania artystyczne, kolejne góry do zdobycia…
Dziękuję za poświęcony czas i życzę wspaniałej
premiery.
Rozmawiała: Anna SzwedaPiguła

Spektakl teatralny „Celpal”, Teatr Szydło,
6 lutego 2022, Wodzisław Śląski
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.
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Będzie dosyć dziko
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.
Anna SzwedaPiguła

Po długiej, pandemicznej przerwie wracacie
na scenę z nowym spektaklem. Czego możemy
się, jako widzowie, spodziewać?

Małgorzata Karwot: Chcieliśmy, by ten spektakl
był pewnego rodzaju odświeżeniem w porównaniu do wcześniejszych naszych spektakli. Tu też
wprowadzamy dużo emocji, jak zawsze. Tym razem poruszamy temat dzikości człowieka, tej wewnętrznej, nieco zwierzęcej natury. Dlatego będzie
trochę inaczej, będzie dosyć dziko.
Skąd pomysł na tę dzikość? Skąd pomysł
na pokazanie tak trudnych, także czasem
w odbiorze, emocji na scenie?

Wydaje mi się, że ludzie niejednokrotnie mają
problem z tym dzikim elementem naszej ludzkiej
natury. Jesteśmy na co dzień wtłoczeni w świat
bardzo poukładany, musimy żyć według niezliczonych norm, dookoła nas są zasady, ciągle musimy
się kontrolować. A my zadajemy pytanie: co jeśli
nie będziemy się kontrolować? Co się stanie, gdy
wyjdziemy poza codzienne ramy? Co tam znajdziemy, głębiej, w nas samych? Sam pomysł na ten
spektakl dojrzewał kawałek po kawałku. Tak zazwyczaj tworzymy. Pojawia się jakaś myśl, jakaś inspiracja i zaczynamy składać całość.
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?

Raczej tak (z uśmiechem). Wiadomo, każdy widz
spektakl przeżywa inaczej, po swojemu. My natomiast
chcemy w każdym spektaklu zostawić taką przestrzeń
dla widza, by każdy mógł przeżyć to spotkanie ze sztuką właśnie po swojemu, według swoich wewnętrznych emocji czy aktualnego stanu. Ta pozostawiona przestrzeń to zawsze trochę niewiadoma. Nie wiemy, jakie uda nam się tam wzbudzić emocje. Jedno
jest pewne – zawsze staramy się je naszym spektaklem
wzbudzić, zawsze staramy się poruszyć czułe obszary.
Często nasze życie wygląda jak bieg, w którym
na wszystko brakuje czasu. Chcemy, by nasz spektakl
był dla widza momentem, w którym można usiąść,
zatrzymać się i coś prawdziwie, wewnętrznie przeżyć.
To przeżycie, w zamierzeniu, może nas doprowadzić
do nowych odkryć o nas samych czy naszym życiu.
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?

Żyjemy w czasach, gdy jeszcze bardziej wymaga się
na nas przestrzegania zasad, przyswajania nowych
norm. Zabrano nam w pewnym sensie wcześniejszą wolność, która jeszcze dwa lata temu była dla nas
wszystkich normą. Wprowadzono jeszcze więcej
obostrzeń, więc nasz spektakl w tym sensie jest bardzo na czasie. Każdy człowiek ma sobie coś niestyczeń 2022 nr 1

okiełznanego, dzikiego, coś, co pragnie wyrwać się
zasadom.
Gdybyś miała powiedzieć komuś, kto nigdy nie
zetknął się z taką formą sztuki jak teatr tańca,
czego może się spodziewać, przychodząc
na spektakl...

Na pewno jest to forma artystycznego wyrazu zdecydowanie różniąca się od klasycznego teatru. Nie
odgrywamy po prostu kolejnych scen. Na scenie
używamy całego ciała. To bardzo estetyczna forma wyrazu, w której mocno dbamy o przeżycie
piękna poruszającego się ludzkiego ciała, jego doskonałości. Tworzymy dla niego różne kompozycje, choreografie. To jeden aspekt naszej sztuki.
Drugi to emocje, o których już mówiłyśmy. Naszym spektaklem dajemy głębsze przeżycie na poziomie emocjonalnym. Zawsze poruszamy jakiś
konkretny temat, coś, co można przyswoić, przemyśleć. Od wielu widzów słyszałam już, że nasz
spektakl po obejrzeniu go zostaje w nich na dłużej,
wraca we wspomnieniach, obrazach w pamięci.
Teatr to opowieść. Czy Twoim zdaniem poprzez
taniec trudniej jest opowiadać? Czy słowa dają
nam większe możliwości wyrazu?

To chyba zależy od danego człowieka. Niektórzy
bez żadnego problemu potrafią wyrażać siebie
za pomocą słów i to im w zupełności wystarcza. Ja
jednak jestem osobą, która woli ruch. To dla mnie
ulubiona forma komunikacji. Ale słowa też lubię.
Więc w naszym najnowszym spektaklu też będzie
słowo i odegra ono w nim znaczącą rolę. Myślę, że
to połączenie tańca, ruchu, mimiki i słowa jest dla
widza łatwiejsze w odbiorze. Ruch i taniec dużo lepiej przekazują w warstwie emocjonalnej, intuicyjnej, słowa na poziomie racjonalnym. W teatrze
tańca dobrze te poziomy łączymy.

Jesteście już w końcówce przygotowań
do spektaklu. Jak idą próby?

Przygotowanie premiery to dla nas zawsze kilka
miesięcy intensywnej pracy. Tygodniowo ćwiczymy po cztery, pięć godzin. W tygodniach poprzedzających premierę pracy jest jeszcze więcej. Poświęcamy kolejne dni i dodatkowe godziny, by
wszystko było jak najlepiej dopracowane. To
ogrom pracy, ale też niezwykła satysfakcja, gdy
wszystko 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?

Myślę, że każdy. By móc go obejrzeć, nie trzeba się
jakoś specjalnie znać na sztuce. Tu samo przeżycie
ma nam dać dużo. Nie musimy oczekiwać pełnego zrozumienia. By obcować ze sztuką, z teatrem
tańca, nie trzeba być znawcą, nawet nie trzeba lubić tańca. Ale zobaczyć warto! Warto sobie pozwolić na taki kontakt z artystyczną formą wyrazu
emocji. Warto pozwolić sztuce wyzwolić w nas jako odbiorcach przeżycie, którego nie da nam nic
innego. Dlatego zapraszam każdego i liczę, że
po pierwszym razie nowy widz zostanie z nami
na kolejne spektakle. Bardzo często tak właśnie się
dzieje.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki
za nadchodzącą premierę. Powodzenia!
Rozmawiała: Anna SzwedaPiguła

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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To był wyjątkowy muzyczny wieczór w parafii pw. świętego Herberta

Krzysztof Myszkowski, wokalista, gitarzysta, założyciel i lider zes

Magiczny kolędowy koncert Legendarna g
chóru i orkiestry
wystąpiła dla
wodzisławsk
publiczności
Młodzi i niezwykle utalentowani artyści z Młodzieżowego Chóru Miejskiego „Canticum Novum” i Miejskiej Orkiestry „Camerata Nova”
16 stycznia wystąpili w kościele pw. św. Herberta w repertuarze kolędowym i świątecznym.
Również podczas tegorocznego wspólnego koncertu chóru i orkiestry mogliśmy podziwiać piękne brzmienie obu zespołów. Bez wątpienia muzycy wzruszyli, zachwycili i ujęli swoim talentem.
A organizację koncertu wsparło Wodzisławskie

Emilia Kopiec kieruje Młodzieżowym Chórem
Miejskim „Canticum Novum”
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Centrum Kultury. To jego pracownicy odpowiadali za nagłośnienie i oświetlenie wydarzenia.
Przypomnijmy, Młodzieżowy Chór Miejski
„Canticum Novum”, którego dyrygentką jest
Emilia Kopiec, działa w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim. Jego początki to październik 2012 roku. Współtworzą
go dzieci i młodzież ze szkół podstawowych
i średnich. Chór posiada w swoim repertuarze
zarówno utwory rozrywkowe, jak i sakralne.

Występuje głównie na uroczystościach miejskich, a także jest reprezentantem miasta podczas uroczystości organizowanych w Polsce
i za granicą.
Przy OPP nr 1 swoje umiejętności rozwijają
też muzycy Miejskiej Orkiestry Młodzieżowej
„Camerata Nova” pod dyrekcją Henryka Krótkiego. Orkiestra powstała w styczniu 2016 roku
i często uświetnia wydarzenia mające miejsce
w Wodzisławiu Śląskim. kb

Miejska Orkiestra Młodzieżowa „Camerata Nova” działa pod dyrekcją Henryka Krótkiego

14 stycznia w Wodzisławskim
Centrum Kultury koncert dało
Stare Dobre Małżeństwo.
Podczas piątkowego wydarzenia muzycy pod wodzą charyzmatycznego pieśniarza i kompozytora, Krzysztofa Myszkowskiego, zaprezentowali
oprócz najpopularniejszych,
starszych hitów, utwory składające się na płytę „Uciekinierzy”,
wydaną w 2021 roku, czyli
na najnowszy album formacji.
Formacji, która na polskiej scenie muzycznej jest od 35 lat,
która wydała ponad 20 krążków i która w muzyce będącej
połączeniem utworów folkowych i poezji śpiewanej nie ma
sobie równych. Stare Dobre
Małżeństwo zaprezentowało
się wodzisławianom i przyjezdnym, dając popis swoich umiejętności, w składzie: Krzysztof
Myszkowski (śpiew, gitara,
harmonijka ustna), Wojciech
Czemplik (skrzypce), Tomasz
Pierzchniak (kontrabas, gitara
Tomasz Pierzchniak jest uznany
basowa). kb
styczeń 2022 nr 1

zdjęcia: Klaudia Bartkowiak
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społu Stare Dobre Małżeństwo

grupa
a
kiej

ym kontrabasistą, ale i gitarzystą basowym
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Na koniec usłyszeliśmy kolędę „Cicha Noc” we wspólnym wykonaniu chórów

Piękne spotkanie chórów
27. Wodzisławskie Spotkania Kolędowe przeszły
do historii. To wyjątkowe wydarzenie, którego współorganizatorem było Wodzisławskie Centrum Kultury, odbyło się 22 stycznia w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Starym Mieście. Kolędowały cztery chóry i zespół chóralny.
Kolędy i pastorałki, które znamy, lubimy, które
wywołują uczucie ciepła, zabrzmiały w kościele
na Starym Mieście w interpretacji: Młodzieżowego
Chóru Miejskiego „Canticum Novum” pod dyrekcją
Emilii Kopiec (Wodzisław Śląski), Mieszanego Chóru „Jadwiga” kierowanego przez Donatę Miłowską
(Wodzisław Śląski) oraz chórów i zespołu, którego
dyrygentem jest Tymoteusz Kubica. Mowa o Chórze
Męskim „Echo” (Biertułtowy – Radlin), Chórze
Mieszanym „Słowik n/Olzą” (Olza) i Zespole Chóralnym „Son-Arte” (Radlin). Każdy z wykonawców
zaprezentował po trzy utwory.
– Najstarszy chór – „Jadwiga” przetrwał już 103 lata. Chór „Słowik nad Olzą” 102 lata. Męski Chór
„Echo” z Biertułtów 94 lata. Te chóry przetrwały
i bardzo Wam dziękuję za tradycję śpiewaczą, którą
podtrzymujecie także w obecnym trudnym czasie
– podkreślił ks. prałat Bogusław Płonka, proboszcz
parafii WNMP. – Bardzo jestem Wam wdzięczny
za za ten występ kolędowy, już dwudziesty siódmy.
To też jest historia. My tworzymy tę historię – dodał.
Na zakończenie, z inicjatywy ks. prałata, wybrzmiała melodia „Cichej Nocy” we wspólnym wykonaniu obecnych w świątyni chórzystów. Miłośnicy mu zyki chóral nej, którzy zgroma dzili się
w kościele, nagrodzi li wystę pują cych owacjami
na stojąco.
– Bardzo się cieszę, że wspaniała tradycja wspólnego kolędowania jest podtrzymywana w taki niecodzienny sposób. Dziękuję wszystkim artystom za dostarczenie nam tylu emocji – powiedziała nam jedna z wodzisławianek zaraz po zakończeniu wydarzenia.
27. Wodzisławskie Spotkania Kolędowe zorganizowały: Wodzisławskie Centrum Kultury, Śląski
Związek Chórów i Orkiestr Okręg Wodzisławski
oraz parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim. kb

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

Wodzisław Śląski i dzielnicę Radlin II godnie reprezentowali chórzyści „Jadwigi”
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WARSZTATY

„Zabawy wokół kina” z Miśkiem

zdjęcia: Anna SzwedaPiguła

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.

Twoje ciało
może być wolne

AGNIESZKA
TRZECIOK
Dział Impresariatu WCK

zdjęcia: Klaudia Bartkowiak, WCK, mat. arch. Agnieszki Trzeciok i Izabeli Halfar

Bezpośrednio po zajęciach maluchy wraz z rodzicami przeniosły się
do Kina Pegaz, by tam sprawdzić, jak potoczyły się losy króla Arktyki. A dokładniej rzecz ujmując: wziąć udział w seansie filmu „Misiek: Ekipa na Wakacjach”.
Cykl „Zabawy wokół kina” to propozycja zachęcająca dzieci i młodzież do twórczego spędzania wolnego czasu z ulubionymi bohaterami
z dużego ekranu. Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Więcej o przyszłych odsłonach cyklu już wkrótce na www.wck.wodzislaw-slaski.pl. kb

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.

IZABELA
HALFAR
Dział Impresariatu WCK

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.

Za nami kolejna odsłona warsztatów „Uwolnij ciało”. 22 stycznia
w Wodzisławskim Centrum Kultury instruktorka tańca i adeptka
psychologii Małgorzata Karwot po raz kolejny zabrała uczestniczki
w wyjątkową podróż. Każda z nich mogła zajrzeć w głąb siebie
i swoich potrzeb. Efekt? Relaks, spokój, harmonia. Też chcesz spróbować?
Styczniowe warsztaty miały niezwykłą atmosferę. Biorące w nich
udział panie, otulone miękkim światłem i odpowiednią muzyką,
uwalniały swoje ciała. I to nie od byle czego. Wraz z instruktorką
Małgorzatą Karwot pozbywały się bólu, napięć, śladów stresu. Powoli, zupełnie bez zbędnego pośpiechu, ale za to z pełną świadomością odsuwały od siebie wszelkie skumulowane nieprzyjemności.
Ciało, oddech, taniec – każde z osobna znaczy wiele. Ale siła drzemiąca w nich razem, połączona w jedno, uwalnia potężne pokłady
energii. Warto wsłuchać się w to, co podpowiada ciało. Zwłaszcza
pod okiem doświadczonej i pełnej pasji instruktorki.
„Uwolnij ciało” przynależą do cyklu warsztatów sygnowanych nazwą „Tu i teraz”, zaproponowanego przez Wodzisławskie Centrum
Kultury. Warto nadmienić, że ów cykl proponuje różne formy aktywności i dedykowany jest wszystkim, którzy dążą do jak najszerszego rozwoju osobowości, a przy okazji chcą ciekawie spędzać wolny czas. Pomysłodawczynią i koordynatorką warsztatów jest Izabela
Sobota z Działu Projektów i Animacji Kulturalnej w WCK.
Kolejna okazja do uwolnienia swojego ciała już
w przyszłym miesiącu, bo 19 lutego. Dwugodzinny
warsztat rozpocznie się równo o godzinie 16:00.
Do udziału zapraszamy młodzież i osoby dorosłe.

Koszt uczestnictwa w zajęciach to 25 zł. Zapisy przyjmowane są
do 17 lutego pod adresem piak@wck.wodzislaw.pl. Informacji na temat wydarzenia udzielają pracownicy Działu Projektów i Animacji
Kulturalnej WCK (tel. 32 455 48 55). Realizacja warsztatów będzie
możliwa pod warunkiem zgłoszenia się minimalnej liczby zainteresowanych i uzależniona będzie 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. asp
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KINO

Pięć pytań do Arkadego Barszcza
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.
WCK

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?

Arkady Barszcz: Kino Pegaz, jak co roku, przygotowało dla naszych najmłodszych widzów bogatą ofertę kinową. Łącznie wyświetlimy sześć filmów podczas dwudziestu ośmiu seansów. Ułożyliśmy taki miks repertuarowy. Zobaczycie u nas filmy animowane i aktorskie produkcje familijne.
Każda grupa wiekowa znajdzie coś dla siebie.
Oczywiście polecam każdy z tych filmów, ponieważ niosą one ze sobą ważne lekcje życiowe, przesłania i przede wszystkim rozrywkę. Z takich produkcji, które koniecznie trzeba zobaczyć, wymienię: „O czym dzisiaj marzą zwierzęta” i „Super
miś”. To historie o przyjaźni i miłości oraz byciu
superbohaterem i związanej z tym odpowiedzialności. „Moja mama Gorylica” to ciepła opowieść
o relacjach rodzinnych, przełamaniu stereotypów
i tolerancji. „Pszczółka Maja: Mały wielki skarb”
to kolejna część o kultowej bohaterce, która znana jest na całym świecie. Maja i Gucio muszą uratować małą księżniczkę mrówek, ponieważ od tego zależą losy całej łąki. „W 80 dni dookoła świata” to zapierająca dech w piersiach, szalona podróż
Małpki i Żabki. Przyjaciele postanawiają w osiemdziesiąt dni objechać świat w czasach, gdy o samolotach i innych szybkich środkach lokomocji nikt
jeszcze nawet 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?

„Gierek” zapowiada się na niejednoznaczny film.
Produkcja zbiera różne opinie. Jedni są totalnie
na nie, a inni wychodzą z seansu zadowoleni. To,
co ich dzieli w swoich ocenach, to przedstawienie
realiów tamtych czasów oraz odmienny obraz I se-

i drogich trufli Alba w piemonckich górach. Jako
że jest to dokument, to będziemy mogli zaobserwować niezwykłą relację między człowiekiem
a psami oraz proces odnajdowania tytułowych
trufli. Do tego dochodzi przepiękna sceneria północno-zachodnich Włoch. Ze swojej strony polecam „Lamb”, który zobaczyłem w zeszłym roku na Festiwalu Filmowym w Gdyni. To intrygująca i metaforyczna opowieść o ogromnej pustce, jaką pozostawia w sercu rodzica utrata dziecka. Bohaterowie filmu dostają niezwykłą szansę
od losu i opiekują się tajemniczym noworodkiem,
który przyszedł na świat na ich farmie. Filmy islandzkie cieszą się popularnością w naszym kinie,
więc liczę, że „Lamb” spodoba się wodzisławskiej
publiczności.
W lutym w Kinie Pegaz wyświetlicie też filmy
biograficzne? Czy któryś z nich jest Twoim
ulubionym?

Arkady Barszcz, kinooperator w WCK

kretarza KC PZPR i innych postaci historycznych.
Misiek Koterski jako Edward Gierek to ciekawa
i odważna decyzja castingowa. Koterski już nie raz
pokazał, że potrafi grać – warto przypomnieć jego
rolę w filmie „7 uczuć”. Do roli w „Gierku” przytył 17 kilogramów. Podszedł do niej poważnie.
Film może się spodobać osobom, które pamiętają
czasy PRL, jak i samego Gierka oraz jego rządy.
Mogą one skonfrontować swoje wspomnienia
z wizją artystyczną twórców filmu.
Luty, więc Walentynki, święto zakochanych. Co
w Pegazie znajdą w kolejnych tygodniach pary
celebrujące to święto?

dowiadują się, że ich śluby były nieważne, bo zostały udzielone przez osobę podszywającą się
pod księdza. Muszą podjąć ważną decyzję: po raz
kolejny powiedzieć sobie „tak”, a może wykorzystać tę nadarzającą się okazję do rozstania i rozpoczęcia nowego rozdziału w życiu. Zapowiada się
na sporą dawkę humoru, wzruszeń i dramatycznych przemyśleń.
Nie mogę nie zapytać o Środowe Kino
Konesera. Na co w tym miesiącu zwrócić
uwagę, jeśli mowa o tym cyklu?

W Kinie Konesera zobaczymy cztery filmy: francuski thirller „Kochankowie”, dokument „TruflaNa Walentynki przygotowaliśmy włoską komedię rze”, amerykański dramat „Odkupienie”, islandz„(Nie) długo i szczęśliwie” z Kasią Smutniak. Jest ki „Lamb”. W lutym warto szczególnie zwrócić
to film twórców znanej na całym świecie produk- uwagę na dwa filmy. „Truflarze” to opowieść
cji „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”. o grupie włoskich staruszków, którzy razem ze
Film opowiada o czterech małżeństwach, które swoimi ukochanymi psami szukają rzadkich

W lutym wyświetlimy trzy filmy biograficzne:
„Gierek”, „King Richard”, „Oczy Tammy Faye”.
„King Richard” opowiada historię ojca słynnych
tenisistek Venus i Sereny Williams oraz ich ciężką
drogę do sukcesu. W głównej roli zobaczymy Willa Smitha – mówi się o nominacji do Oscara, a nawet wygranej. Film już widziałem i jest to wzruszające kino o nieustającej walce, determinacji
i spełnianiu marzeń. Jednak najciekawiej zapowiadają się „Oczy Tammy Faye”. Film przybliża historię sukcesów i niepowodzeń telewizyjnej ewangelistki Tammy Faye Bakker. W latach 70. i 80.
ubiegłego stulecia Tammy i jej mąż Jim zbudowali
od podstaw największą na świecie religijną sieć
medialną oraz chrześcijański park rozrywki.
W głównych rolach Jessica Chastain i Andrew
Garfield. Temat filmu daje duże możliwości i liczę
na to, że zobaczymy od kuchni, jak funkcjonują takie religijne sieci medialne. Przy tym filmie również mówi się o potencjalnych nominacjach
do Oscarów.
Bardzo dziękuję za rozmowę i Twoje polecenia.

Również dziękuję za rozmowę i gorąco zapraszam
na seanse w Kinie Pegaz.
Rozmawiała: Klaudia Bartkowiak

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

styczeń 2022 nr 1

„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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KRAINA GÓRNEJ ODRY – tu mieszkasz!
zdjęcia: Kraina Górnej Odry

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.

Z punktu widzenia geograficznego to
zlewnia Górnej Odry z Kotliną Kozielską, Płaskowyżem Rybnickim i Płaskowyżem Głubczyckim. Górna Odra hydrograficznie zaczyna się od źródeł
na Fidluv Kopcu w Górach Oderskich
w Republice Czeskiej i sięga do Kędzierzyna-Koźla (kolejne odcinki to Odra
Środkowa i Dolna).
Z historycznego punktu widzenia to
obszar dawnego księstwa raciborskiego

pozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”
i przylegająca do niego otulina, zaś poza nim znajdują się tutaj też rezerwaty
przyrody i obszar ochrony siedliskowej
Natura 2000 – Graniczne Meandry
PRZYRODA
Odry. Miłośnicy ptaków znajdą
Prawie jedną trzecią powierzchni Kra- tu prawdziwy raj w postaci rezerwatu
iny Górnej Odry stanowią lasy, stąd „Łężczok” i zespołu przyrodniczo-kra– nie bez racji – nazywa się ją „płucami jobrazowego „Wielikąt”. Na tych obŚląska”. Sporą część terenu obejmuje szarach występuje prawie 60 proc.
Park Krajobrazowy „Cysterskie Kom- wszystkich gatunków ptaków występujących w Polsce. Niezwykle atrakcyjnym miejscem jest też Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu (ścieżka
edukacyjna, minizoo) z jego najnowszą
atrakcją „Zaczarowanym Ogrodem”,
na który możemy spojrzeć także z góry,
turystycznych, takich jak
bowiem tuż nad nim stoi jedna z pięciu
Industriada czy Juromania.
wież Szlaku Wież i platform widokoW ostatni weekend czerwca
wych „Silesianka”. Z podobnych wież
Festiwal Górnej Odry gościł
w Pogrzebieniu i Grabówce możemy
mieszkańców naszego regionu
popatrzeć na malownicze tereny Dolii turystów w wyjątkowych
ny Górnej Odry i leżące w niej rozległe
miejscach, tj. Racibórz, Rybnik,
obszary stawów.
Żory, Wodzisław Śląski, Jastrzębie
Dodajmy w tym miejscu, że przyroZdrój, Chałupki (gm. Krzyżanowice
da Krainy Górnej Odry to nie tylko obczy Turze (gm. Kuźnia Raciborska).
szary naturalne, ale także ukształtowa-

i wyodrębnionych z niego w późniejszym okresie – Rybnickiego Państwa
Stanowego i Wodzisławskiego Państwa Stanowego.

FESTIWAL GÓRNEJ ODRY 2022
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
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ne przez człowieka założenia parkowe,
jak rozległy park w sąsiedztwie dawnego klasztoru w Rudach czy malowniczy
Park Zdrojowy w Jastrzębiu-Zdroju.
DZIEDZICTWO
W Krainie Górnej Odry jak w soczewce skupia się cała niemal historia Górnego Śląska i jego dziedzictwo kulturowe. To średniowieczny Racibórz, będący niegdyś znaczącym miastem władzy

książęcej; to dziedzictwo cystersów
z opactwa w Rudach; to tradycje starych, zanikających już rzemiosł. To
liczne pałace (m. in. Wodzisław Śląski,
Wojnowice, Krzyżanowice, Krowiarki,
Chałupki czy zrujnowany Tworków)
i wreszcie to także cząstka industrialnego dziedzictwa Górnego Śląska. Nie
brakuje tu więc dawnej kopalni „Ignacy” w Rybniku i ekspozycji czynnych
maszyn i urządzeń górniczych w Wostyczeń 2022 nr 1
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FESTIWAL W LICZBACH
87 wydarzeń w 22 lokalizacjach,
na których bawiło się łącznie ponad 72 tys. mieszkańców Subregionu

W programie I edycji znalazło się

Zachodniego oraz turystów, a w tym rodziny z dziećmi, seniorzy
i młodzież. W obsługę Festiwalu Górnej Odry było
zaangażowanych

dzisławiu Śląskim, koloni i osiedli robotniczych z charakterystycznymi śląskimi „familokami” czy wreszcie skansenu – popularnej niegdyś na Śląsku
– kolei wąskotorowej w Rudach.
Kraina Górnej Odry to także bogate
dziedzictwo sakralne. To m.in. sanktuaria w Rudach, Pszowie i Turzy Śląskiej. To Pogrzebień, związany z działalnością i śmiercią Laury Meozzi, której proces beatyfikacyjny jest w toku. To
także drewniane budownictwo sakralne Szlaku Architektury Drewnianej
województwa śląskiego, m.in. kościoły
w Rybniku – Wielopolu, Rybniku – Ligockiej Kuźni, Łaziskach, Jankowicach,
Gołkowicach czy Pietrowicach Wielkich, nie wspominając już o drewnianych kaplicach (np. w Bukowie czy Lubomi).
W Krainie Górnej Odry żywy jest
silnie zakorzeniony dialekt śląski
– „godka”, z którym niejednokrotnie
zetkniemy się na co dzień. Tu także leżą bliskie sercu wielu Ślązaków Łubowice – miejsce urodzenia wybitnego
poety schyłku niemieckiego romantyzmu, Josepha von Eichendorffa.

nych. Część z nich posiada wielowiekowe tradycje, jak konne kawalkady
wielkanocne w Pietrowicach Wielkich, Sudole, Bieńkowicach, jak układanie – na ziemi raciborskiej – na Boże Ciało kolorowych dywanów na ulicach z farbowanych trocin, doroczna Procesja Ogniowa w Żorach czy
msza na wodzie na Zalewie Rybnickim w ostatnią niedzielę czerwca.
Część wydarzeń ma zaledwie kilka lub
kilkanaście lat, ale już na trwałe wpisała się w kalendarz regionu: Festiwal
Filmów Niezależnych ReFeNe
w Rybniku, RYJEK – czyli Rybnicka
Jesień Kabaretowa, liczne festiwale
muzyczne (Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Artystycznej, Pokłady Rocka, Silesian Jazz Meeting) i imprezy
sportowe: biegi, rajdy kolarskie, regaty
żeglarskie, spływy kajakowe i unikalny spływ „byle czym” – od Raciborza
do Kędzierzyna – czyli „Pływadła”.

AKTYWNIE
Kraina Górnej Odry to idealne miejsce
na rekreację i aktywny wypoczynek,
zwłaszcza dla rodzin z dziećmi. Kraina
Górnej Odry – już z nazwy – oferuje
atrakcje związane z wodą (żeglarstwo,
WYDARZENIA
W Krainie Górnej Odry nie brakuje kajakarstwo, wędkowanie i ogólnie poatrakcji kulturalnych i imprez cyklicz- jętą rekreację). Oprócz wspomnianej
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280 osób i ponad 1000 artystów!

Odry z dopływami, w wodnej „promocji” tego regionu udział biorą wody stojące: sztuczny Zbiornik Rybnicki,
wspomniane już zespoły stawowe
„Łężczok” i „Wielikąt”, tzw. „Pojezierze Palowickie” w okolicy Żor oraz
ośrodki rekreacyjne „Balaton” w Wodzisławiu Śląskim i „Olza” w Olzie. Ale
KGO to także idealny teren na krótsze
i dłuższe wycieczki rowerowe po świetnie utrzymanych szlakach, jak transgraniczne: Żelazny Szlak Rowerowy i trasa
R4, trasy wzdłuż Meandrów Odry,
w Lasach Rudzkich i na Pojezierzu Palowickim. Wreszcie to znakomity cel
wyjazdów z milusińskimi do parków tematycznych: Trzy Wzgórza w Wodzisławiu Śląskim, Słoneczna Wyspa
w Marklowicach, RAFA w Rydułtowach, Parku tematycznego nad Nacyną, Amerykańskiego Parku Rozrywki
TWINPIGS w Żorach.
Kraina Górnej Odry

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

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.
archiwum autorki instagramowego konta Zaczytana Polka

Zaczytana Polko, Jak zaczęła się
u Ciebie czytelnicza pasja?

Zaczytana Polka: Książka obecna była w moim życiu od dzieciństwa. Rodzice każdego dnia czytali
mi bajki przed snem. Jeśli akurat
nie było na to czasu, puszczali je
z kaset magnetofonowych. Do dziś
pamiętam głos Piotra Fronczewskiego, który je czytał. To wystarczyło, żeby zaszczepić we mnie pasję do czytania.
A skąd pomysł na pisanie recenzji
książek? Jak to się w ogóle
u Ciebie zaczęło?

Pomysł narodził się na początku
pandemii koronawirusa i pierwszego lockdownu. W tamtym czasie
byłam jeszcze studentką. Z dnia
na dzień zostaliśmy zamknięci
w domach, a nauka odbywała się
zdalnie. Żeby wykorzystać nadmiar
wolnego czasu, postanowiłam połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli pasję do książek z prowadzeniem
konta na Instagramie, co z kolei
wiązało się z kierunkiem moich studiów, czyli Kulturą mediów.
Ile recenzji poczyniłaś jako
Zaczytana Polka?

Mówi się, że coraz częstsze staje
się zjawisko kupowania dobrych
recenzji książek. Zapytam
wprost. Czy ktoś zaproponował
Ci kiedyś tego typu ofertę?
Książki obecne są w jej życiu od lat dziecięcych. Teraz z pasją je recenzuje

Na tę chwilę jest ich prawie 90.
W jaki sposób wybierasz
wydawnictwa i książki?

Gatunek ani wydawnictwo nie
mają dla mnie znaczenia. Na mojej
półce znajdują się zarówno reportaże, biografie oraz kryminały, jak
i literatura obyczajowa czy fantastyka. Przede wszystkim musi
mnie zainteresować opis, czasami
spodoba mi się okładka bądź tytuł
i to decyduje o wyborze.
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 zależy od wydawnictwa, ale
najczęściej to one odzywają się
do mnie, proponując mi współpracę. Czasami są to też sami autorzy.
Wysyłają okładkę oraz opis danej
książki na e-maila lub bezpośrednio przez Instagram i pytają, czy
miałabym ochotę zrecenzować tę
pozycję. Największe i najpopularniejsze wydawnictwa w Polsce dokładnie śledzą tzw. bookstagrama
i konta takie jak moje, zdając sobie
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książkę za średnią, nie oznacza, że
ktoś inny nie będzie się przy niej
świetnie bawił. Staram się nie
zniechęcać swoich obserwatorów
i pozostawić im pole do wydania
własnej opinii, dlatego też zawsze
oprócz recenzji zostawiam krótki
opis, żeby się z nim zaznajomili.
Dzięki temu sami mogą zapoznać
się z historią, a moja recenzja nie
jest ich jedynym źródłem wiedzy
na temat tej książki. Mam nadzieję, że to w pewien sposób ułatwia
im podjęcie decyzji, czy książka
ich interesuje i czy chcą po nią sięgnąć. Nie chciałabym nikomu narzucać swojego zdania, bo, podkreślam, każda recenzja jest moją
subiektywną opinią, z którą można się zgodzić lub nie. Chciałabym, aby moi obserwatorzy wchodzili w polemikę z moimi recenzjami, a nie bezrefleksyjnie się
z nimi zgadzali.

my, czyli jak stereotypy zastąpić
realną wiedzą” Hansa Roslinga.
Moim zdaniem lektura obowiązkowa dla każdego. „Chwała meksykańskim zakonnicom” Barbary
Czy zdarzyło Ci się kiedyś
Kwinty, chwytliwy tytuł i komzaplanować recenzowanie
pletna powieść obyczajowa. „Euksiążki, przez strony której nie
ropejczycy. Początki kosmopolitycznej kultury” Orlando Figesa,
umiałaś po prostu przebrnąć?
Ja wybieram książki, które chcę fascynujący obraz XIX wieku. Jezrecenzować. Rzadko kiedy się śli chodzi o najmniejszą liczbę
mylę, decydując się na podjęcie punktów, to chyba nigdy nie ocewspółpracy z danym wydawnic- niłam żadnej książki na moim
twem, bo książka, na której prze- profilu poniżej „szóstki”. Nie
czytanie się decyduję, wpasowuje oznacza to jednak, że nie mam
się w mój gust. Jeśli mnie nie inte- na półce książek, które zasługują
resuje, to po prostu odmawiam. na niższą ocenę. Postanowiłam
Oczywiście bywa tak, że książki, ich jednak nie promować, poniektóre postanawiam zrecenzować, waż najczęściej są to pozycje, któsą mniej lub bardziej ciekawe, ale re w mojej ocenie powielają
nigdy nie jest tak, że nie da się krzywdzące i negatywne treści.
przez nie przebrnąć.
Moje konto miesięcznie śledzi
od 20 do 25 tys. osób. Wiem, że
Do publikowanych na Instagramie są wśród nich też młodzi ludzie,
recenzji przeczytanych książek
którzy niekoniecznie potrafiliby
dołączasz oceny punktowe.
odróżnić rzeczywistość od fikcji,
Czy możesz przypomnieć, kto
dlatego nie chciałabym reklamow historii Zaczytanej Polki
wać takich tytułów.
sprawę z siły, jaką mają media społecznościowe we współczesnym
świecie i jaką rolę mogą one odegrać w promocji ich produktu.

otrzymał najwięcej punktów
w 10punktowej skali,
a kto najmniej?

W ubiegłym roku miałam przyjemność przeczytania kilku takich
książek, które zasłużyły na 10.
Były to m.in. „Factfulness. Dlaczego świat jest lepszy, niż myśli-

Często recenzentom książek
zarzuca się, że prawie ciągle je
chwalą zamiast patrzeć na nie
krytycznie. Jak się do tego
odniesiesz?

Ocena książki jest bardzo subiektywna. To, że ja uważam jakąś

Na szczęście nigdy nie otrzymałam
propozycji, która wymuszałaby
na mnie konkretną ocenę książki.
Gdybym jednak taką otrzymała,
na pewno bym jej nie przyjęła. Ludzi interesuje prawda lub sensacja.
Ja swoimi recenzjami chcę dawać
im to pierwsze.
Na sam koniec: czy masz plany,
by uczynić instagramowe konto
Zaczytana Polka bardziej
rozpoznawalnym?

W tej chwili prowadzenie tego
konta jest moją pasją i odskocznią
od codzienności, nie jest czymś,
czym zajmuje się na co dzień i czemu poświęcam większość swojego
czasu. Kocham książki i lubię pisać,
więc jeśli są osoby, które chcą to
czytać, komentują i wysyłają
do mnie prywatne wiadomości, zawsze jest mi bardzo miło, bo to
oznacza, że nie tylko oglądają ładne zdjęcia, ale odwiedzają ten profil w konkretnym celu, czyli dla recenzji, a taki właśnie jest cel. Robię
to, co sprawia mi radość, a reszta,
w tym rozpoznawalność konta, jest
miłym dodatkiem. Chciałabym,
żeby moi czytelnicy czuli, że robię
to z pasji, a nie dla like’ów czy followersów.
I tego bardzo Ci życzę. Dziękuję
za rozmowę.

Dziękuję.

Co lubimy czytać?
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.

Rozmawiała: Klaudia Bartkowiak
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NA DOBRY KONIEC
HOROSKOP

PASJONATKA POLECA

Przyszłość rysuje się wybornie!
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.

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
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.
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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.

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

NA ZIELONO
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?
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