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Ka ro li na Ga jew ska to ar tyst ka, 
pla styk, pe da gog. Spe cja li zu je 
się w wie lu tech ni kach pla stycz -
nych od ma lar stwa, po przez gra -
fi kę, bi żu te rię, rzeź bę, po ce ra -
mi kę. Od lat pro wa dzi w Wo -
dzi sław skim Cen trum Kul tu ry 
ko ło pla sty ki i ce ra mi ki, ucząc 
dzie ci, mło dzież oraz do ro słych 
pla stycz ne go kunsz tu. W WCK 
od po wia da rów nież za wy sta wy 
w Ga le rii Nie ba nal nej, któ ra 
znaj du je się w ma łym ho lu 
na dol nej kon dy gna cji WCK. 

Po mysł na wy ko na nie mo -
zai ki zro dził się na po cząt ku ze -
szłe go ro ku, a in spi ra cją by ła 
wiel ko for ma to wa pra ca znaj du -
ją ca się od lat na głów nej ścia nie 
bu dyn ku oraz pra ce hisz pań -
skie go ar ty sty z Bar ce lo ny, Gau -
die go. 

– Chcie li śmy wpu ścić odro -
bi nę ko lo ru i sztu ki w oto cze nie 
Wo dzi sław skie go Cen trum 
Kul tu ry. Ła wecz ki zna ko mi cie 
wpi su ją się w kra jo braz wo kół, 
czy niąc go ory gi nal nym i atrak -

cyj nym. Nie bez przy czy ny ła -
wecz ki cze ka ły na swój mon taż 
do mar ca, chcie li śmy bo wiem 
wpu ścić tro chę barw i świe żo ści 
w zbli ża ją cą się wio snę. Ma my 
na dzie ję, że bę dzie to miej sce 
mi łych spo tkań i roz mów o kul -
tu rze, sztu ce i nie tyl ko – mó wi 
Ka ta rzy na Ro kow ska -Szy ro ki. 

Mo zai ka by ła nie zwy kle pra -
co chłon nym dzie łem, któ re go 
wy ko na nie za ję ło kil ka mie się cy. 
Zło żo na jest z nie speł na ty siąc 
ma łych ele men tów, two rzo -
nych, szkli wio nych, wy pa la nych 
i skła da nych w pra cow ni pla -
stycz nej w WCK. Gra fi ka na -
wią zu je do dwóch skraj nie 
od sie bie róż nych pór ro ku, la ta 
i zi my, sym bo li zu ją cych zmia ny 
w przy ro dzie oraz spo tka nie 
dwóch ży wio łów, ognia i lo du. 

Z re la cji osób, któ re już mo -
gły zo ba czyć ła wecz ki, wie my, 
że za chwy ca ją każ de go. Żad ne 
in ne mia sto ta kie go dzie ła nie 
ma u sie bie, tym bar dziej wo dzi -
sła wia nie są dum ni, że to wła -

śnie tu taj po wsta ła tak ory gi nal -
na in sta la cja. 

Je śli i Wam się po do ba, za -
chę ca my do hasz ta go wej za ba -
wy. Pro si my o umiesz cza nie 
zdjęć na swo ich ta bli cach fa ce -
bo oko wych z ła wecz ka mi z do -
pi skiem #ławeczkaWCK. Naj -
lep sze trzy zdję cia na gro dzi my 
nie spo dzian ką pod ko niec 
kwiet nia. red.

marzec 2022 nr 3

Redakcja: 
44300 Wodzisław Śląski  
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.

www.facebook.com/WuCeKa

ZDJĘCIA Z LUTOWYCH 
WYDARZEŃ NA FACEBOOKU 
WODZISŁAWSKIEGO 
CENTRUM KULTURY

PISZ 
KOMENTUJ 
PROPONUJ

CO SŁYCHAĆ

I na de szła wio sna. Dziw na wio -
sna. Ta ka, ja kiej się nie chcie li -
śmy spo dzie wać. Wio sna w cie -
niu woj ny.  

Mi nął jej już mie siąc. W cie -
niu ogro mu ludz kich dra ma tów 
to czy się co dzien ne ży cie. In ne, 
peł ne spo tkań z są sia da mi 
z Ukra iny, peł ne emo cji. Ale się 
to czy. I po win no się to czyć. 
Pięk nie zda je my eg za min 
z czło wie czeń stwa. Eg za min na -
szych cza sów. Na sza ofiar ność, 
za an ga żo wa nie, chęć po mo cy 
za dzi wia ją świat.  

Do brze się dzie je, gdy bra ter -
ska po moc i do bre dzia ła nia wy -
peł nia ją na szą co dzien ność. To 
po ma ga oprzeć się lę kom, od da -
lić na tu ral ny w tej sy tu acji nie po -
kój. Bo lę kom pod dać się nie 
mo że my. Nie mo że my dać się 
za stra szyć i spa ra li żo wać. Dla te -
go też rób my to, co tak do brze 
nam w ostat nich ty go dniach wy -
cho dzi. I żyj my. Ko rzy staj my 
z wio sny, do strze gaj my to, co 
do bre wo kół nas, łap my do bre 
chwi le. Obie cu je my, że Wam 
w tym po mo że my. 

 
Ania, Klaudia i cały Zespół 

Wodzisławskiego Centrum Kultury 

DZIEŃ 
DOBRY!

2

n Przed Wodzisławskim Centrum Kultury pojawiły się dwie ławeczki 
zdobione mozaiką ceramiczną autorstwa Karoliny Gajewskiej, która 
w WCK od wielu lat prowadzi zajęcia plastyczne i ceramiczne w ramach 
koła Amatorskiego Ruchu Artystycznego ARA.

À pro pos Dnia Ko biet po le ca my Wam wi zy tę w ser wi sie YouTube, 
a do kład niej na ka na le Wo dzi sław skie Cen trum Kul tu ry (za chę ca -
my tak że do sub skry bo wa nia). Do kład nie 8 mar ca pre mie ro wo uka -
zał się tam film „Kon cert ży czeń z oka zji Dnia Ko biet”. „Ży cze nia 
hu mo ry stycz ne, do stoj ne, ry mo wa ne – do wy bo ru – z oka zji Dnia 
Ko biet śle my te naj cu dow niej sze” – prze ka za li pra cow ni cy WCK. 
Tra dy cyj ny „Kon cert ży czeń” po pro wa dzi li Do ro ta Kraw czyk oraz 
Ire ne usz Sku pień. kb

Dwa dni po wy bu chu woj ny na Ukra inie, czy li 26 lu te go, w sie dzi -
bie Wo dzi sław skie go Cen trum Kul tu ry wy star to wa ła zbiór ka dla na -
szych wschod nich są sia dów. W po moc z god nym po dzi wu za pa łem 
za an ga żo wa li się wo dzi sła wia nie, m.in. wo lon ta riu sze, pra cow ni cy 
Urzę du Mia sta i miej skich jed no stek. 

Zbiór ka zo sta ła prze nie sio na. Od 23 mar ca pro wa dzo na jest 
na wo dzi sław skim dwor cu ko le jo wym (I pię tro). Za pra sza my od po -
nie dział ku do piąt ku w go dzi nach 10:00-17:00. 

Ak tu al nej li sty pro duk tów oraz środ ków, któ re mo gą być prze ka -
zy wa ne po trze bu ją cym na Ukra inie bądź po trze bu ją cym Ukra in kom 
i Ukra iń com w Wo dzi sła wiu Ślą skim, szu kaj cie na miej skiej stro nie 
in ter ne to wej www.wo dzi slaw -sla ski.pl oraz w ser wi sie Fa ce bo ok 
na Mia sto Wo dzi sław Ślą ski. Tu taj znaj dzie cie też naj bar dziej ak tu -
al ne in for ma cje do ty czą ce po mo cy uchodź com. kb

Zbiór ka dla Ukra iny 

Kon cert ży czeń

A
gniesz ka Trze ciok
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Mozaika przed 
siedzibą WCK

KAROLINA 
GAJEWSKA 
autorka pracy

Przygotowanie mozaiki 
było dla mnie nie lada 
wyzwaniem. Od lat 
zajmuje się ceramiką 
i mam na swoim 
artystycznym koncie kilka 
mozaik, ale jeszcze nigdy 
nie wykonywałam pracy 
w tak dużym formacie. 
Jestem dumna z efektu 
końcowego i mam 
nadzieję, że długo będzie 
cieszył oko wodzisławian. 
Dziękuje Marcie 
Gajewskiej, Tomaszowi 
Paszendzie, Marlenie 
Rduch, Katarzynie Brzozie, 
uczestnikom koła 
ceramicznego 
i plastycznego z WCK, 
którzy włożyli swój 
nieoceniony wkład 
w pomoc przy składaniu 
elementów w całość. 
Dziękuję również 
pracownikom technicznym 
WCK za montaż mozaiki 
na ławkach.
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Przed nami wspaniały wieczór kabaretowy. Dużo inteligentnej 
satyry, humoru i piosenki. Wszystko to w doskonałej oprawie 
mistrza słowa Andrzeja Poniedzielskiego. Ten ze swoim 
najnowszym programem „BA” wystąpi na scenie 
Wodzisławskiego Centrum Kultury już 24 maja o 19:00. 

 
An drzej Po nie dziel ski to ar ty sta, któ re go nie trze ba za nad to 
przed sta wiać. Zna ny pol skiej sce nie ja ko sa ty ryk, hu mo ry sta, po -
eta, ak tor, au tor pio se nek m.in. dla Grze go rza Tur naua, Edy ty 
Gep pert, Da wi da Podsiadły. Mistrz Mo wy Pol skiej i Am ba sa -
dor Pol sz czy zny 2016. Mó wi o so bie, że nie jest ani po etą, ani 
twór cą. Sa ty ryk, a zwłasz cza re flek syj ny, ma pra wo tak z sie bie 
żar to wać. Ma na kon cie pa rę se tek wier szy, wie le pio se nek pi sa -
nych m.in. dla Elż bie ty Ada miak, Edy ty Gep pert, An ny Ma rii 
Jo pek, do mu zy ki m.in. Zyg mun ta Na hor ne go, Je rze go Sa ta -
now skie go, Se we ry na Kra jew skie go. To je den z nie kwe stio no -
wa nych mi strzów sub tel ne go dow ci pu i po ezji ro dem z kra iny ła -
god no ści. 

Re ci tal An drze ja Po nie dziel skie go to praw dzi wy ra ry tas dla wiel -
bi cie li in te li gent nej, my ślą cej sa ty ry, prze ciw sta wia ją cej się me dial -
nym tren dom. Zna ny bard łą czy w swo ich tek stach po etyc kie fra zy 
i ostrze iro nii. 

– Wszyst kich zmę czo nych pro zą dnia co dzien ne go za pra sza my 
na spo tka nie z po etyc kim po czu ciem hu mo ru An drze ja Po nie dziel -
skie go – mó wią twór cy tra sy ar ty sty. 

Kon cert pt. „BA” to kon cert ju bi le uszo wo -uro dzi no wy An drze ja 
Po nie dziel skie go „67”, bę dą cy jed no cze śnie wy da rze niem pro mu ją -
cym no wą pły tę o tym sa mym ty tu le. W pro gra mie: sa ty rycz ne ko -
men ta rze do ak tu al nej rze czy wi sto ści w for mie pio se nek i mo no lo -
gów. Wie czór hu mo ru nie zwy kle in te li gent ne go, a za ra zem „ła god -
ne go”. Tek sty An drze ja Po nie dziel skie go (a tak że je go oso ba i swo -
isty, uro kli wy spo sób by cia na sce nie) po zwa la ją na za trzy ma nie się 
w pę dzie pro za icz nej co dzien no ści i przy po mnie nie so bie o ca łej po -
ezji ży cia, o ma rze niach, tę sk no tach i mi ło ści. red. 

 

Bilety w cenie 70 zł do nabycia w kasie WCK i sprzedaży 
online. Kasa czynna na pół godziny przed seansami 
filmowymi i wydarzeniami oraz w czwartki 
w godzinach 10:0012:00.

Ta niec, świa tło, dźwięk, nie zwy kła cho re ogra fia, ko stiu my... I te emo -
cje! „Zwier(z)cia dło” na spe cjal ną proś bę pu blicz no ści wra ca na de ski 
wo dzi sław skiej sce ny. Te atr Tań ca Me men to wy sta wi go już pod ko -
niec kwiet nia. 

„Zwier(z)cia dło” to spek takl ta necz ny, któ re go te ma tem sta je się 
pró ba uka za nia drugiego, nie zwy kłe go ob li cza na tu ry czło wie ka, nie 
do koń ca ludz kie go, a nie co bar dziej zwie rzę ce go. Je go pre mie ra 
mia ła miej sce 12 lu te go 2022 roku i spo tka ła się z bar dzo do bry mi 
re cen zja mi. To coś, co na praw dę war to zo ba czyć! 

Spek takl „Zwier(z)cia dło” zo stał przy go to wa ny przez naj star szą 
gru pę Te atru Tań ca Me men to dzia ła ją ce go w Wo dzi sław skim Cen -
trum Kul tu ry w ra mach Ama tor skie go Ru chu Ar ty stycz ne go ARA. 

Spek takl obę dzie się w Wo dzi sław skim Cen trum Kul tu ry 27 kwiet -
nia o go dzi nie 17:00. Bi le ty w ce nie 20 zł do stęp ne nie ba wem w ka sie 
WCK oraz na stro nie 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. red.

Lekarstwo  
na prozę życia 

Spek takl te atral ny TTM „Zwier(z)cia dło” po wra ca 

Premiera spektaklu dla 
dzieci „Białe piórko” w WCK
n Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza małych i dorosłych widzów na premierę spektaklu 
„Białe Piórko” w wykonaniu dziecięcej grupy Teatru Tańca Memento. Wydarzenie odbędzie się  
9 kwietnia, w sobotę o godz. 16:00.

„Bia łe Piór ko” to spek takl ta necz ny, któ ry 
po wstał na ba zie in spi ra cji „Baj ka mi o Cie -
płym i Pu cha tym” oraz hi sto rią o Po ca -
hon tas, two rzą cy no wą nie po wta rzal ną hi -
sto rię. 

Spek takl de dy ko wa ny jest nie tyl ko dzie -
ciom, ale też do ro słym. Po ru sza bar dzo 
waż ne te ma ty ży cia spo łecz ne go i wza jem -
nych re la cji w bar dzo pro sty, ale po ru sza ją -
cy spo sób. 

Przed sta wie nie wy re ży se ro wa ła Mał -
go rza ta Kar wot. Za świa tło od po wie -
dzial ny jest Ra do sław Bu jok. Dźwięk: Se -
ba stian Za łę ski. Stro je: Ja dwi ga Pław na, 
Ur szu la Ge tler, Iza be la Mro zik. Sce no -
gra fia: Ane ta Przy by szew ska, Alek san der 
Wil kus, An drzej Grze sik, Da riusz 
Włosz czyk. 

W spek ta klu wy stą pią: Pa try cja Bąk, Ni -
co la Ber nat, Ame lia Cu dok, Le na Dzu myk, 
La ra Ho sa niak, Oli wia Jor dan, Wik to ria 

Jor dan, An na Kho myn, Ma ja Kisz ka, Mi le -
na Ku bik, Ali cja Mro zik, Po la Pie lorz, Li -
lia na Przy by szew ska, Oli wia Re gu ła, Mal -
wi na Smy czek, An to nia Za go la, go ścin nie 
Sa bi na Cho jec ka. 

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

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. red.

MAŁGORZATA 
KARWOT
reżyserka spektaklu, instruktorka 
Teatru Tańca Memento

Spektakl 
opowiada 

o sekrecie 
pewnej szczęśliwej 
wioski. 
Niespodziewanie jej 
spokojne i radosne życie zakłócają 
dwie młode nieznajome, które 
przybyły z odległej krainy. Zabrały 
ze sobą pewne zwyczaje, których nie 
znali mieszkańcy wioski. Co dalej się 
wydarzy, zobaczycie sami już  
9 kwietnia, o godz. 16:00 
w Wodzisławskim Centrum Kultury.

KATARZYNA 
ROKOWSKA-SZYROKI 
dyrektor Wodzisławskiego 
Centrum Kultury

Serdecznie 
zapraszam 

na premierę 
spektaklu  
„Białe piórko” 
do Wodzisławskiego 
Centrum Kultury. Jestem 
przekonana, że będzie to przepiękna, 
taneczna opowieść pełna 
dziecięcego wdzięku i uroku.
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Pre mie ra książ ki Ire ny Sau er
n Wyjątkowa uroczystość miała 23 marca miejsce w Wodzisławskim Centrum Kultury. Odbyła się premiera kolejnego tomu z serii „O czym serce 
pokolyń ślonzoków nuci, a dusza mowom ojców opowiado”, czyli książki „Melodyjne od serca wołani i słowa prowdy naszych ojców, starek 
i strarzików” Ireny Sauer. Osoby niezwykle charyzmatycznej, która zaraża swoją pasją innych. Gratulujemy autorce i polecamy Wam tę publikację.

Utwo ry oraz wier sze, któ re zna -
la zły się w to mi ku, są wpi sa ne 
w hi sto rię Wo dzi sła wia Ślą skie -
go i utrwa la ją fa scy nu ją cy i cie -
ka wy ob raz na sze go mia sta. 
Książ ka jest zbio rem uni kal ne go 
bo gac twa ślą skie go folk lo ru, 
któ ry mo że być in spi ra cją dla ko -
lej nych po ko leń, pa miąt ką, ale 
rów nież któ ry po mo że w kul ty -
wo wa niu lo kal nych tra dy cji nie 
tyl ko w re gio nie, ale rów nież po -
za nim. 

Na pre mie rę książ ki przy by li 
m.in. człon ko wie dzia ła ją cej 
w ra mach Ama tor skie go Ru chu 
Ar ty stycz ne go ARA w Wo dzi -
sław skim Cen trum Kul tu ry Ar -
ty stycz nej Ro dzin ki Se nio rów 
„Nie Dej my Sie”. Ze spo łem 
przez wie le lat kie ro wa ła Ire -
na Sau er. kb

zdjęcia: K
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Współpraca 
z Panią Ireną jest 
zaszczytna, 

przyjemna, ale do łatwych 
nie należy. Ale właśnie dzięki temu powstał już 

ten trzeci tom. Kiedyś, w tej sali Pani Irena powiedziała, 
że ma marzenie, by z tych zgromadzonych przez nią 
materiałów powstała książka. Jak powstała pierwsza, 
już wtedy powiedziała mi, że będą kolejne. I tak się 
stało. Wielkie gratulacje dla Pani Ireny, osoby o wielu 
talentach i zainteresowaniach oraz bogatym dorobku 
artystycznym. 

Pani Ireno,  
od strony 

internetowej 
Kreatywność 

Polskich Seniorów, 
która rozsławia Pani 
imię w całej Polsce, 
najlepsze życzenia. 
Wszyscy uważamy, że 
jest Pani ikoną polskiej 
kultury. Życzymy 
wszystkiego najlepszego 
i dalszych wspaniałych osiągnięć.

MIECZYSŁAW 
KIECA

CZŁONKOWIE ZESPOŁU 
SERWISU KREATYWNOŚĆ 
POLSKICH SENIORÓW 

prezydent miasta 
Wodzisławia Śląskiego
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ROZRYWKA

n Znany w całej Polsce aktor, konferansjer, standup'er i kabareciarz Marcin Zbigniew Wojciech pojawi się już w sobotę, 23 kwietnia 
o godzinie 20:00 na scenie Wodzisławskiego Centrum Kultury. Przed jego występem, do udziału w którym Was zapraszamy, udało nam się zamienić 
kilka słów z komikiem. Czytajcie.

Redakcja: Marcinie Zbigniewie 
Wojciechu (nazwiska odmieniać nie 
powinnam, ale tym razem pokuszę 
się o to). Powiedz, dlaczego właśnie 
standup? Jak i kiedy pojawił się 
w Twoim życiu? 
Mar cin Zbi gniew Woj ciech: Stand -
-upem zaj mu ję się już od 10 lat. Na sce -
nie je stem od lat 17. Wcze śniej gra łem 
w ka ba re cie, ro bi łem im pro wi za cje ko -
me dio we. Po tem przy szedł czas 
na stand -up. Dla cze go stand -up? Dla -
te go, że jest bez po śred nią for mą kon -
tak tu z pu bli ką. Dzie je się tu i te raz. Jest 
w pew nym sen sie nie po wta rzal ny, bo 
w pew nym stop niu wy stę py stand -upo -
we są im pro wi zo wa ne i po le ga ją na sta -
łym kon tak cie z publicznością. 
 
Standup to co innego niż kabaret. 
Ale z kabaretem, jak już podkreśliłeś, 
w swojej karierze też miałeś 
do czynienia. 
Z ka ba re tem wy stę po wa łem w te le wi -
zji Pol sat, na Fe sti wa lu Top Tren dy. 

Gra li śmy też na RYJKU, Ryb nic kiej Je -
sie ni Ka ba re to wej, gdzie w fi na le z ka -
ba re tem 44-200 za ję li śmy trze cie miej -
sce oraz zdo by li śmy na gro dę pu blicz no -
ści. Te raz głów nie zaj mu ję się jed nak 
stand -upem i so lo wą ka rie rą. Mie sięcz -
nie to od pię ciu do na wet 25 wy stę pów. 
 
Kilkanaście lat na scenie, przeszło 
pięć milionów wyświetleń w serwisie 
YouTube i kilka tysięcy występów 
na koncie… To naprawdę sporo. 
A spore jest i pewnie grono fanów 
Twojej scenicznej działalności. 
Nie daw no zda rzy ła się np. ta ka sy tu -
acja, że oso by, któ re by ły na mo im wy -
stę pie w Rze szo wie, ze bra ły więk szą 
eki pę i przy je cha ły zo ba czyć jesz cze raz 
ten sam pro gram, ale do Kra ko wa. 
A po jed nym z ostat nich mo ich wy stę -
pów pod szedł do mnie je den pan i po -
wie dział, że prze ze mnie bę dzie mu siał 
iść do or to don ty, bo ze śmie chu po lu zo -
wał mu się apa rat i wy ma ga na pra wy 
[śmiech]. 

Twój najnowszy program 
o zwracającej uwagę nazwie „Moja 
konkubina”, który już 23 kwietnia 
zaprezentujesz gościom 
Wodzisławskiego Centrum Kultury… 
O czym dokładnie jest? 
Pro gram jest o re la cjach dam sko -mę -
skich, jest głów nie o ko bie tach i męż -
czy znach, któ rzy są w związ kach, jest 
o ży ciu, jest in spi ro wa ny mo imi do -
świad cze nia mi. In spi ra cją do stwo rze -
nia więk szo ści żar tów by ła mo ja na rze -
czo na. 
 
Pewnie jest zadowolona… [śmiech] 
Nie ze wszystkich, ale generalnie tak. 
 
Trasa „Moja konkubina”  
trwa. Jak widzowie reagują  
na ten program? 
My ślę, że bar dzo do brze. Czę sto z tym 
pro gra mem bi su ję, mam na dzie ję, że 
rów nież zda rzy się to w Wo dzi sła wiu 
Ślą skim, w Wo dzi sław skim Cen trum 
Kul tu ry. 
 
Muszę nawiązać do sprawy 
związanej z aktualną sytuacją 
w naszej części Europy. Mamy 
czas, jaki mamy. Polacy, 
wodzisławianie, pomagając naszym 
sąsiadom zza wschodniej granicy, 
zdają egzamin z człowieczeństwa. 
Wiem, że Ty i Twoi koledzy 
i koleżanki po fachu także, 
wykorzystując to, co robicie na co 
dzień, pomagacie. 
Zor ga ni zo wa łem do tych czas trzy 
wy stę py dla Ukra iny, z któ rych ca ły 
do chód z my ślą o oby wa te lach Ukra -
iny zo stał prze ka za ny Pol skiej Ak cji 
Hu ma ni tar nej. Był to do chód ze 
sprze da ży wej śció wek, ale i z pro wa -
dzo nych li cy ta cji. Dwa wy da rze nia 
od by ły się w War sza wie, gdzie wy -
stępowały też chło pa ki z Ka ba re tu 
Mło dych Pa nów, Ro bert Ko ról czyk 
i Łu kasz Kacz mar czyk. Do te go skła -
du do łą czy li To mek Ja chi mek i To -
mek No wa czyk. Z ko lei w Kra ko wie 
ze bra łem eki pę kra kow skich ar ty -
stów, by li też ra diow cy z RMF-u, 
Adam Grzan ka, Adam Mał czyk, 
To mek Bi skup. Uzbie ra li śmy wspól -
nie na praw dę spo ro pie nię dzy na tak 
waż ny cel. Je stem otwar ty na ta kie 
współ pra ce, więc je śli bę dą ku te mu 
ko lej ne oka zje, zno wu za gra my dla 
Ukra iny. 
 
Przywołałeś m.in. Kabaret 
Młodych Panów i RYJEK. Chyba 
zgodzisz się ze stwierdzeniem, że 
Rybnik właśnie kabaretem  
i standupem stoi. Jak wyglądają 
Twoje relacje z innymi artystami 
kabaretowymi i standuperami  
tu w Rybniku? 

Nie na wi dzę in nych, bo to mo ja kon ku -
ren cja [śmiech]. Oczy wi ście żar tu ję. 
Bar dzo się lu bi my, kum plu ję się np. 
wła śnie z Ka ba re tem Mło dych Pa nów. 
To moi bar dzo do brzy ko le dzy. Je że li 
tyl ko jest po trze ba, to so bie po ma ga my, 
na gry wa my fil mi ki, włą cza my się 
wspól nie w ak cje cha ry ta tyw ne. 
 
Naj bliż sze Two je pla ny to… 
Nie dłu go na YouTube, na mo im ka na -
le Mar cin Zbi gniew Woj ciech, gdzie, 
po chwa lę się, w cią gu ostat nie go mie -
sią ca ze bra łem pra wie mi lion wy świe -
tleń, uka że się mój po przed ni pro gram. 
Oprócz te go przy mie rzam się już 
do zu peł nie no we go pro gra mu. 

Od wrze śnia, paź dzier ni ka bę dę grał 
coś to tal nie in ne go. W Wo dzi sła wiu 
Ślą skim bę dzie więc ostat nia oka zja, by 
na ży wo zo ba czyć ak tu al ny, czy li „Mo ją 
kon ku bi nę”. 
 
Możesz powiedzieć nam już coś 
na temat nowego programu? 
Je stem w trak cie pi sa nia. Na ten mo -
ment jesz cze nic nie mo gę zdra dzić. 
 
W takim razie czekamy. Dzięki za tę 
rozmowę i do zobaczenia 
w końcówce kwietnia w WCK. 
Dzię ku ję i do zo ba cze nia. 
 

Roz ma wia ła: Klau dia Bart ko wiak

Standup'er Marcin Zbigniew Wojciech w WCK

Siedemnaście lat na scenie, przeszło pięć milionów wyświetleń 
na YouTube i kilka tysięcy występów na koncie. Przed Państwem wystąpi 
żywioł sceniczny i dusza towarzystwa – Marcin Zbigniew Wojciech 
– znany w całej Polsce aktor, konferansjer i standup'er. Komik pojawi się 
w sobotę, 23 kwietnia o 20:00 w Wodzisławskim Centrum Kultury. 
Najnowszy program „Moja konkubina” to podróż po galaktyce  
damskomęskich relacji. Program o walce płci, która równie dobrze trafia 
do mężczyzn, jak i do kobiet. Kobietom spodoba się to, że przekłuwa tutaj 
nieco zbyt nadmuchany balon męskiego ego oraz trafia prosto 
do mężczyzn, zdzierając po drodze zasłony skrywające brzydką prawdę 
o tym, co czasem myślimy o naszych dziewczynach. Szczery do bólu, ostry 
i trafiający w punkt. 
Prosimy o wcześniejsze przyjście, aby zająć jak najlepsze miejsca. Bilety są 
nienumerowane. 
BILETY: 29 PLN (przedsprzedaż), 39 PLN (dzień występu) 
Sprzedaż biletów TYLKO ONLINE – sprawdź na www.wck.wodzislaw.pl.

Walka płci na wodzisławskiej scenie
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Redakcja: Dzień dobry. Witam na kolejnej 
odsłonie „COOLturalnego gościa WCK”. Dziś 
jest z nami człowiek, który, wydaje się, że wie 
wszystko o tym, co dzieje się w regionie. 
Posiadacz rozpoznawalnego głosu, który 
od wielu, wielu lat wybrzmiewa już w Radiu 90. 
Dziennikarz, konferansjer, moderator spotkań, 
ale i społecznik. Arkadiusz Żabka. Bardzo nam 
miło. 
Ar ka diusz Żab ka: Dzień do bry Pań stwu. Wi tam 
Was wszyst kich. Wi tam tych, któ rzy zna leź li czas 
w po nie dział ko wy wie czór. Dzię ku ję za za pro sze -
nie. Bar dzo mi mi ło i cze kam na py ta nia. Już mó -
wi łem, że zwy kle to ja te py ta nia za da ję, a dzi siaj 
nie co od wró ci my ro le i po sta ram się tro chę wię cej 
po wie dzieć o tym, co ro bię, czym się zaj mu ję. Je -
dzie my, pro szę Pań stwa. 

 
Jedziemy. Zatem pierwsze pytanie. 
Zaangażowany, uparty, błyskotliwy, ciekawski. 
Które z tych określeń Twoim zdaniem najlepiej 
oddają Twoją osobowość? Pod którym byś się 
podpisał i dlaczego? 
Chcia ło by się pod pi sać pod wszyst kim, ale my ślę, 
że po tro sze z wszyst kie go. Słu chaj cie, to jest tak, 
że oso ba, któ ra jest dzien ni ka rzem, któ ra sta ra się 
do wie dzieć wię cej, mu si po tro szę każ dą z tych po -
sia dać bądź je wy ro bić. To nie jest tak, że od ra zu 
wszyst ko wie my, od ra zu wszyst ko po tra fi my. 
Po pro stu po wo li, po wo li sta ra my się pię lę gno wać 
te ce chy. Ale my ślę, że ta cie ka wość świa ta jest naj -
waż niej sza i to, że in te re su je nas wię cej. Wła ści wie 
wszyst ko jest te ma tem. Jak pro wa dzę warsz ta ty 
dzien ni kar skie, to mó wię o tym, że to jest naj waż -
niej sze, ta cie ka wość świa ta, cie ka wość dru giej oso -
by, pró ba do wie dze nia się cze goś wię cej. To jest 
nie zwy kle istot ne. Je że li te go nie ma my, to moż -
na oczy wi ście być dzien ni ka rzem, moż na oczy wi -
ście pi sać, mó wić, ale ta chęć po szu ki wa nia jest 
naj waż niej sza, chęć opo wia da nia praw dy al bo zbli -
że nia się do praw dy, ale praw dy chy ba i tak ni gdy 
do koń ca nie po zna my. Sta ra my się po pro stu 
do niej zbli żyć. 

 
W swoim życiu zawodowym, Arku, łączysz 
dwie profesje. To dziennikarstwo, ale i bycie 
konferansjerem. Wydaje się, że zarówno 
w jednym, jak i drugim przypadku kontakt 
z człowiekiem wymaga pewnej czujności, 
a nieraz bardzo szybkiej reakcji. Takie relacje 
potrafią często nas zaskakiwać. W swoim życiu 
doświadczyłeś pewnie wielu takich 
zaskoczeń. I właśnie, gdybyś mógł nam 
opowiedzieć o takich tematach, które utkwiły 
Ci w pamięci najbardziej. 
To jest bar dzo trud ne py ta nie, po nie waż, ja się 
przy znam, pra cu ję w Ra diu 90 nie mal 26 lat. Roz -
po czą łem pra cę w ro ku 1996. I na praw dę mia łem 
to szczę ście i mam je na dal, że spo ro się dzie je. 
Ostat nie cza sy to pokazują. Nie spo dzie wa li śmy 
się ta kie go sce na riu sza. Gdy uma wia li śmy się 
na spo tka nie, nikt nie przy pusz czał, że wy buch nie 
woj na. Ży li śmy wów czas jesz cze w cza sie pan de -
mii. Dzi siaj na gle o tej pan de mii za po mi na my. To 
po wo du je, że na praw dę bar dzo du żo się dzie je. 

Na Two je py ta nie, któ re sy tu acje naj bar dziej za pa -
mię ta łem, na praw dę trud no jest od po wie dzieć. 
A to dla te go, że co dzien ne hi sto rie przy kry wa ją 
ko lej ne. 

Oczy wi ście są ta kie wy da rze nia, któ re po zo -
sta ją w pa mię ci jak np. po wódź z 1997 ro ku. 
Wów czas pra co wa łem rok w ra diu. By li śmy wte -
dy od dzia łem RMF Wo dzi sław Ślą ski. Ta ki jest 
ro do wód Ra dia 90. Po tem za czę li śmy po wo li 
prze cho dzić na au to no mię, usa mo dziel niać się. 
Naj pierw to by ły ser wi sy lo kal ne, ser wi sy kul tu -
ral ne. Po tem to by ły czte ry go dzi ny wła sne go 
pro gra mu nada wa ne go z Ko ko szyc. Stop nio wo 
ro bi li śmy swój wła sny pro gram. I wte dy też, gdy 
przy szedł ten li piec 1997 ro ku, kie dy po ja wi ła się 
ta wiel ka wo da, gdy wy la ła rze ka Od ra, pa mię -
tam, to by ło bar dzo moc ne wy da rze nie dla nas 
wszyst kich. Uda ło mi się do trzeć z mo imi ko le -
ga mi z ra dia kon wo jem z po mo cą do za la ne go 
Ra ci bo rza. Je cha li śmy przez Krap ko wi ce, przez 
Opolsz czy znę, to by ła je dy na do stęp na dro ga. 
Do tar li śmy do te go za la ne go mia sta i te ob raz ki 
pa mię tam do dziś. By łem od po wie dzial ny za ma -
ga zyn. Dzi siaj zbie ra my da ry dla Ukra iny, wów -
czas zbie ra li śmy da ry dla po wo dzian. Przy jeż dża li 
do nas lu dzie, przy wo zi li dla po wo dzian do słow -
nie wszyst ko, od kon serw, po ciu chy, wy po sa że -
nie. Wszy scy po trze bo wa li to z po trze by ser ca, 
nie któ rzy czy ści li so bie do dat ko wo sza fy. Ale by -
ły też ta kie przy pad ki, że nie któ re faj ne me ble czy 
sprzę ty AGD tra fi ły w miej sca nie do koń ca w ta -
kie, któ re po win ny. Nie wiem, czy mo gę po wie -
dzieć. [Sko ro Pan za czął, pro szę do koń czyć 
– głos z pu blicz no ści]. W po rząd ku. Tra fi ły 
na pew ną pa ra fię. By ły też ta kie hi sto rie, smut ne 
nie ste ty, któ re pa mię tam. To był 1997 rok.  

Ko lej na spra wa. Re struk tu ry za cja ko palń, czy li 
to wszyst ko, co dla nas na tu ral ne, dla gór ni cze go 
Ślą ska. Wo dzi sław Ślą ski miał swo ją ko pal nię, ko -
pal nię I Ma ja, w któ rej mia łem oka zję być. Uda ło 
mi się jesz cze przed za mknię ciem ko pal ni być 
pod zie mią. To by ła chy ba Bar bór ka. Pro si łem 
bar dzo, że by po pro wa dzić mnie tak, jak pra cu je 

gór nik. Po wiem szcze rze, że z wiel kim sza cun -
kiem za wsze mó wię o tych wszyst kich, któ rzy mu -
szą wy ko ny wać tę cięż ką pra cę. Pod zie mię mo -
głem zje chać dzię ki te mu, że pra cu ję w ra diu.  

Tych wy da rzeń jest na praw dę ca łe mnó stwo. 
Te hi sto rie, któ re wy da rzy ły się w Pol sce przez 
ostat nie la ta, one też do ty ka ją re gio nu. Ka ta stro fa 
smo leń ska, śmierć pa pie ża, pan de mia, woj na… 
Przy kład ostat nich ty go dni. Roz ma wiam te raz 
wła ści wie z uchodź ca mi. Spraw dzam, jak z tą sy -
tu acją ra dzą so bie sa mo rzą dy, jak so bie nie ra dzą. 
Z po dzi wem pa trzę na wszyst kich, któ rzy uchodź -
ców przy ję li do do mu.  

Tych te ma tów jest na praw dę bar dzo du żo. 
Dzię ki pra cy dzien ni ka rza moż na być w miej scach, 
w któ rych zwy kły śmier tel nik nie mo że być. Mia -
łem oka zję być np. w za kła dzie kar nym. Na czel nik 
za kła du w Ra ci bo rzu, pro si łem go bar dzo, że by 
być na od dzia le spe cjal nym, tam, gdzie tra fia ją naj -
groź niej si z naj groź niej szych. Pa mię tam, że kie dyś 
na gra łem tam ta ki ma te riał przed Świę ta mi Bo że -
go Na ro dze nia. Wów czas za le ża ło mi bar dzo, by 
spotkać się z oso bą, któ ra otrzy ma ła wy so ki wy -
rok, 25 lat bądź do ży wo cia. Pa mię tam roz mo wę 
z od sia du ją cym wy rok i py ta łem go, ile mu jesz cze 
gwiaz dek po zo sta ło do opusz cze nia mu ru. 
W tam tym przy pad ku 12, czy li 13 do wyj ścia. 

To są też faj ne chwi le spę dzo ne w sy tu acjach 
in nych, wa ga ry na skrzy dłach. Dzi siaj ma my 
pierw szy dzień wio sny. Dzień wa ga ro wi cza. Kil -
ka na ście lat te mu w Ryb ni ku ktoś wpadł na po -
mysł, że by zro bić ta ką im pre zę. Po sta no wio no 
uczniom szkół udo stęp nić sa mo lot, tzw. An tek, 
An to nov, dwu pła to wiec. Jed na z klas mo gła 
z wy cho waw czy nią wsiąść do sa mo lo tu. Pa mię -
tam, jak po le cia łem z ni mi i w pew nym mo men -
cie dzie ci za czę ły moc no krzy czeć, pisz czeć i bar -
dzo moc no kląć. Pa nie by ły zdu mio ne, że te dzie -
ci zna ją ta kie sło wa. Ni cze go tam nie na gra łem. 
Ma szy na gło śno pra co wa ła, a i dzie ci by ły moc -
no roz e mo cjo no wa ne. To by ła pierw sza, ale chy -
ba i ostat nia edy cja ta kich wa ga rów. Ra czej się nie 
spraw dzi ła.  

Hi sto ria, którą przy po mnie li śmy przy oka zji ju -
bi le uszu Ra dia 90. W 1996 ro ku bądź 1997 ro ku 
w Ja strzę biu -Zdro ju do szło do ta kiej oto hi sto rii. 
Dziew czyn ka, trzy let nia, zwi sa z siód me go pię tra 
w jed nym z blo ków. Tę sy tu ację wi dzi je den 
z miesz kań ców, wbie ga na da szek przy wej ściu 
do klat ki scho do wej, wy cią ga rę ce, bo wie, że ta 
dziew czy na za chwi lę spad nie. I ta dziew czyn ka 
spa da w je go rę ce. On ją ura to wał. Po 18 la tach 
wró ci li śmy do tej hi sto rii. Na 20-le cie Ra dia 90 
w Te atrze Zie mi Ryb nic kiej uda ło mi się za pro sić 
tę dziew czy nę i te go męż czy znę. Oni się po ty lu la -
tach spo tka li. Ra dio 90 od po cząt ku uczest ni czy ło 
w tej hi sto rii. 

Nie spo sób zli czyć tych wszyst kich hi sto rii. 
Mia łem przy jem ność roz ma wia nia z wie lo ma 
po li ty ka mi, pre zy den ta mi Rzecz po spo li tej, któ -
rzy od wie dza li nasz re gion, z wie lo ma oso ba mi 
ze świa ta kul tu ry i spor tu. To są też cie ka we 
wspo mnie nia ob co wa nia z ludź mi. Ta kiej spo -
sob no ści ktoś, kto nie jest dzien ni ka rzem, 
po pro stu nie ma. 

Kto bywa bardziej wymagającym rozmówcą? 
Polityk, człowiek sportu, artysta czy zwykły, 
w cudzysłowie zwykły człowiek? Może to nie 
jest rzecz osoby, a tematu który się podejmuje? 
Ja my ślę, że z każ dym trze ba roz ma wiać uczci -
wie. Ja bar dzo lu bię roz ma wiać z każ dym, na -
praw dę. Bar dzo lu bię od wie dzać miej sca ta kie 
zwy kłe. Faj nie, że mam spo sob ność roz ma wia -
nia z po li ty ka mi, oso ba mi z pierw szych stron ga -
zet, ale za wsze ce nię so bie od wie dzi ny czy to 
w ośrod kach dla bez dom nych, ośrod kach do mu 
po mo cy spo łecz nej, ze zwy kły mi ludź mi. Te 
spo tka nia są bar dzo cie ka we i bar dzo czę sto uczą 
nas po ko ry. To jest nie zwy kle istot ne, że wów -
czas mó wi my so bie „Kur czę, my na praw dę nie 
ma my pra wa na rze kać”. Jak się oglą da cza sem te 
ludz kie tragedie, to oczy wi ście nie jest tak, że ta 
re flek sja za wsze przy cho dzi, ale bar dzo czę sto 
na praw dę uczy nas to po ko ry. I to też so bie bar -
dzo ce nię, że roz mo wy ze zwy kły mi ludź mi, 
ludź mi, któ rzy prze ży li o wie le wię cej niż my, 
uczą nas ta kie go in ne go spoj rze nia. 

A czy po li ty cy są wy ma ga ją cy? No pew nie tak 
jest. Wszy scy się uczą. Ja pa mię tam tak że tych 
na szych lo kal nych po li ty ków, bur mi strzów, pre -
zy den tów, wój tów, spo sób ich mó wie nia, spo sób 
ich opo wia da nia. Dzi siaj każ dy z nich mó wi co -
raz le piej. Każ dy z nich co raz le piej wy pa da. 
Każ dy ma swo je go spin do cto ra. Każ dy się szko -
li. Każ dy wie, jak się za cho wać, jak trzy mać rę ce, 
jak do brze wy paść. To jest ten ca ły PR. Dzi siaj 
oni są na praw dę do brze wy szko le ni. Za wsze sta -
ra li się nie od po wia dać na py ta nie, je śli nie chcie -
li od po wie dzieć. Dzi siaj sta ra ją się to ro bić bar -
dziej umie jęt nie. Oczy wi ście dzien ni ka rze też się 
uczą, też zna ją te krucz ki. Do cho dzi tu do ja kie -
goś zde rze nia. Nie mniej jed nak trze ba przy znać, 
że to się zmie ni ło. 

Funk cja rzecz ni ka pra so we go. Pa mię tam, 
jak jeź dzi łem na ko men dę po li cji do Wo dzi sła -
wia Ślą skie go. Je ste śmy w Wo dzi sła wiu Ślą -
skim, więc opo wiem o Wo dzi sła wiu Ślą skim. 
Er ne styn Ba zgiel, na czel nik Wy dzia łu Kry mi -
nal ne go. Je cha ło się do pa na Er ne sty na, py ta ło 
się o to, co faj ne go się zda rzy ło. I Pan Er ne styn 
wy cią gał ka jet i opo wia dał po ko lei. To faj ne, to 
nie faj ne. Nie chce zdra dzać oko licz no ści, ale 
by ła ta ka ro dzin na at mos fe ra. Wów czas ja sam 
do ko ny wa łem eli mi na cji, bio rę, nie bio rę, 
a mo że we zmę tam to, ten te mat… Po tem po -
ja wi li się rzecz ni cy pra so wi. Ma ło te go. Ko -
men da Głów na Po li cji, po tem wo je wódz kie, 
wpa dły na po mysł, że trze ba ocie plić wi ze ru nek 
po li cji. Jak to zro bić. Wpro wa dza my pa nie i oto 
pa nie w więk szo ści sta ły się rzecz ni ka mi pra so -
wy mi po li cji, ocie pla jąc jed no cze śnie wi ze ru -
nek. Do stęp ność i doj ście do ko men dan ta już 
się wy dłu ży ły. To jest je den z wie lu przy kła -
dów. Rzecz ni cy pra so wi w Urzę dach Miast. 
Oni za wsze by li. Oni też się zmie nia li, uczy li 
się. I sa mi wło da rze miast. Tak że wiem, jak 
po tra fią roz ma wiać dzi siaj, a wiem, jak roz ma -
wia li ileś lat te mu. Ma my nie wie le przy kła dów 
osób, któ re przez te dwa dzie ścia pa rę lat pia stu -
ją te sta no wi ska. 

Spo tka nie z Ar ka diu szem Żab ką
n 21 marca w sali widowiskowej Wodzisławskiego Centrum Kultury miała miejsce kolejna odsłona cyklu „COOLturalny gość WCK”. Spotkanie 
z ARKADIUSZEM ŻABKĄ, którego ciepły głos możecie znać z radia, a zawadiacki uśmiech z imprez plenerowych, okazało się pewne zabawnych historii 
i osobistych refleksji. Na co dzień to on staje za mikrofonem i zadaje dociekliwe pytania. Tym razem było inaczej. Rozmowę z dziennikarzem, 
konferansjerem, moderatorem, społecznikiem i wprawnym radiowcem przeprowadziła Magdalena Szymańska. Zapraszamy do przeczytania zapisu 
początku tej ciekawej konwersacji.

Ja myślę, że z każdym 
trzeba rozmawiać 
uczciwie. Ja bardzo 

lubię rozmawiać 
z każdym, naprawdę. 

Bardzo lubię odwiedzać miejsca 
takie zwykłe. Fajnie, że mam 
sposobność rozmawiania 
z politykami, osobami 
z pierwszych stron gazet, ale 
zawsze cenię sobie odwiedziny czy 
to w ośrodkach dla bezdomnych, 
ośrodkach domu pomocy 
społecznej, ze zwykłymi ludźmi. 
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Jeszcze pozwolę sobie podpytać…Czy masz 
ulubionego włodarza miasta, takiego, z którym 
rozmawia Ci bardzo dobrze? Jest taka osoba? 
Po wiem tak. Trud no jest mi po wie dzieć, kto jest 
ta kim ulu bio nym. Z wie lo ma na praw dę bar dzo 
faj nie mi się roz ma wia. Wła ści wie z więk szo ścią. 
Mu szę przy po mnieć Pań stwu al bo po wie dzieć, że 
ja też bar dzo lu bię i pro wa dzę od wie lu lat roz mo -
wy na ży wo w Ra diu 90. Po ran ne roz mo wy. I to 
so bie nie zwy kle ce nię. Ra dio ja ko me dium też się 
zmie nia. Ja za wsze by łem orę dow ni kiem sło wa, 
za wsze lu bi łem re por ta że, któ re moż na by ło bu do -
wać ja ko dzien ni karz ra dio wy. Te go sło wa jest nie -
ste ty co raz mniej. Jest co raz wię cej ob ra zu. Ale za -
wsze lu bi łem roz mo wy na ży wo, roz mo wy, któ re 
dzie ją się tu i te raz, z któ rych nie mo że my nic wy -
ciąć, nie mo że my ni cze go zmie nić, gdzie ja za -
da ję py ta nie i nie wiem, ja ka pad nie od po -
wiedź, jak na tę od po wiedź za re agu ję. I to 
jest naj pięk niej sze. Ja wi dzę, że Ty masz 
przy go to wa ne ja kieś tam py ta nia, ja nie 
wiem ja kie, po dej rze wam. Ja bar dzo czę -
sto, jak roz ma wiam z ludź mi, do sta ję 
py ta nie „Ja kie pan za da py ta nia?”. A ja 
mó wię „Za le ży, ja ką usły szę od po -
wiedź”. Co nie zna czy, że nie na le ży 
przy go to wy wać się do roz mo wy, bo ab -
so lut nie trze ba wie dzieć, z kim się roz -
ma wia i o czym się chce roz ma wiać. 
Dla te go od po wia da jąc na py ta nie, z kim 
lu bię roz ma wiać… Lu bię roz ma wiać 
z oso ba mi, któ re są bły sko tli we, któ re 
szyb ko ła pią, któ re ma ją po czu cie hu mo -
ru. Po wiem Wam szcze rze, że po czu cie 
hu mo ru bar dzo nam po ma ga. W ogó le za -
wód dzien ni ka rza jest za wo dem, któ ry po -
tra fi bar dzo wie le wy ssać z czło wie ka. Dzien -
ni ka rze, jak kie dyś czy ta łem, dziś już nie czy -
tam na ten te mat, nie do ży wa li ja kie goś sę dzi -
we go wie ku z ra cji te go, że ca ły czas du żo ka -
wy, du żo stre su, du żo ad re na li ny, pra cy po wie -
le, wie le go dzin. Coś w tym jest, że an ga żu je my 
się bar dzo moc no w pew ne spra wy. Wra ca jąc… 
Lu bię roz ma wiać z ludź mi, któ rzy lu bią ta ką 
szyb ką roz mo wę, ta ki ping -pong, jest py ta nie, jest 
od po wiedź. I to ty le. 

 
Powiedz w takim razie, jakie Twoim zdaniem 
najważniejsze pytanie zadałeś i w jakich 
okolicznościach ono padło. 
Nie od po wiem na to py ta nie, dla te go że nie pa -
mię tam, nie wiem. Tych py tań jest tak wie le, że 
trud no mi jest od po wie dzieć na py ta nie, 
któ re py ta nie by ło ta kim naj waż niej -
szym. My ślę, że te py ta nia jesz -

cze przede mną. Co dzien nie wła ści wie ta kie py ta -
nia się za da je i co dzien nie te py ta nia są waż ne, bo 
gdy na wet roz ma wia my z prze cięt nym Ko wal -
skim, gdy roz ma wia my z kimś waż nym, trze ba 
wie dzieć o co py tać. Każ de py ta nie jest waż ne. 
Oczy wi ście to nie jest tak, że od ra zu wie my, że za -
raz za da my to py ta nie. Ono wy cho dzi cza sem nie -
spo dzie wa nie. Ono cza sem ukrad kiem się gdzieś 
po ja wia, ale gdy uzy sku je my od po wiedź, jest pew -
na sa tys fak cja, że uda ło nam się ją wy do być. 

Chcę jesz cze do dać, że w ogó le w roz mo wach, 
słu chaj cie, czę sto jest tak, że przy jeż dżam na miej -
sce ja kie goś zda rze nia, np. trud ne go… Bo mu szę 
po wie dzieć, że ja mam to szczę ście bądź nie szczę -
ście, że ja pra cu ję w me dium, któ re sto sun ko wo 
ma nie wiel ką re dak cję. W du żych dzien ni kach 
ma my dział świat, kraj, go spo dar ka, po li ty ka, wy -
da rze nia spo łecz ne, kry mi nal ne, kul tu ra… U nas 
wła ści wie w re dak cji jest re dak cja spor to wa i resz ta 
świa ta. Ja znaj du ję się oczy wi ście w tej resz cie 
świa ta. Ge ne ral nie zaj mu ję się wie lo ma aspek ta -
mi. To też spra wia, że trze ba znać się, ktoś mógł -

by po wie dzieć, na wszyst kim i na ni -
czym. I po nie kąd tak jest. Ale dzię ki te -

mu, że mu szę znać się na wszyst kim 
al bo wie dzieć mniej wię cej, to si łą 

rze czy czło wiek tym ży je. Ale 
do cze go zmie rzam… Zmie -

rzam do te go, że gdy czę sto 
by wa łem w sy tu acjach, gdy 
mu sia łem z kimś po roz ma -
wiać i mia łem na to nie -
wie le cza su, a mu sia łem 
wy do być ja kieś in for ma -
cje, być pew ne go ro dza -

ju psy cho lo giem. 
Trze ba wie dzieć, 

jak po dejść, że by tej oso by nie zra nić. Nie sztu ką 
jest od ra zu wy cią gać mi kro fon, na grać. Za ufa nie. 
To jest naj waż niej sze. Ja jak za wsze roz ma wiam 
z ludź mi, mi kro fon od kła dam i roz ma wia my so -
bie… Po tem ten mi kro fon wy cią gam. Czę sto 
zda rza się, oglą da my to w te le wi zji, że przy cho dzi 
re por ter, jest ze staw osób oświe tle niow ców, 
dźwię kow ców i oni ukrad kiem na gry wa ją ta kim 
mi kro fo nem z gó ry, a da na oso ba za po mi na, że 
jest na gry wa na. To jest naj waż niej sze, że by śmy 
za po mnie li, że ta roz mo wa się na gry wa, że ją re -
je stru je my. Istot ne, by pod czas ta kie go krót kie go 
kon tak tu wy cią gnąć jak naj wię cej, jed no cze śnie tej 
oso by nie ra niąc. To jest nie zwy kle waż ne. 

By ły tra ge die w ko pal niach, gdzie cze ka li śmy 
na nie ste ty te smut ne wie ści, czy to w ko pal ni 
Jas -Mos, gdzie do szło do wiel kiej tra ge dii, czy 
w in nych ko pal niach… Czę sto dzien ni ka rze nie -
ko niecz nie ze Ślą ska by li po strze ga ni przez np. 
gór ni ków ja ko oso by, któ re wpa da ją, na gry wa ją 
i wy jeż dża ją da lej. My ja ko dzien ni ka rze na Ślą -
sku zna my spe cy fi kę re gio nu i my się z ty mi 
ludź mi spo ty ka my. Chcę po wie dzieć, że ja, pra -
cu jąc w tym miej scu, też się z ty mi ludź mi spo -
ty kam. 

I a pro pos po li ty ków, a pro pos pre zy den tów, 
wło da rzy miast… Gdy bym spa lił so bie mo sty 
bar dzo ostrą roz mo wą, ta oso ba już by do mnie 
nie przy szła. Oczy wi ście zda rzy ło się tak, że by ły 
bar dzo trud ne py ta nia, bar dzo trud na roz mo wa, 
ale za wsze wie dzia łem, że po roz mo wie mo że my 
po dać so bie rę ce. I to jest nie zwy kle dla mnie faj -
ne. My ślę so bie, że w więk szo ści przy pad ków 
z oso ba mi, z któ ry mi nie za wsze się zga dzam, po -
tra fię po dejść, przy wi tać się. To jest dla mnie cen -
ne. Przy naj mniej tak mi się wy da je, że nie spa li -
łem tych mo stów. A to jest bar dzo ła twe. Dzi siaj 
je ste śmy moc no spo la ry zo wa nym spo łe czeń -
stwem, dzi siaj się lu bi my okre ślać. „Je steś al bo 
po tej stro nie, al bo po dru giej”. Dzien ni karz sta ra 
się być apo li tycz ny, sta ra się nie pre zen to wać 
swo ich po glą dów, ale jed no cze śnie każ dy ja kieś 
po glą dy ma, każ dy w coś wie rzy. 

m
at. arch. A

rkadiusza Żabki
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Wo dzi sław ska Or kie stra Roz -
ryw ko wa za gra ła pod dy rek cją 
nie za stą pio ne go Mar ka So bo ty. 
Skład: Ro bert Czech (kla wi sze), 
Ja kub Za wisz (gi ta ra), Zo fia Frą -
czek (obój), Ka mi la Wo dec ka, 
Ka ro li na Frą czek, Han na Pa nek, 
An drzej Ma lirz, Wik to ria Kwa -
pisz (flet), Ja kub Dzia dosz, Fran -
ci szek Dzi do, Mi le na Ci ma ła, 
Klau dia Wa lasz czyk (klar net), 
Ame lia Na tzań ska, Kac per Wy -
soc ki, Adam Ta tuś, Mar ta Król, 
Ewa Ja kub czyk, Mi cha li na So -
bik (skrzyp ce), Se ba stian Wie -
czo rek, Ka mil Ry ba czyk, Bar tło -
miej Kwa śni ca, Piotr Frą czek, 
Pa tryk Chła pek (pu zon), Pa wel 
Piec, Sła wo mir Zych ma, Ju lia 
Gaw li ca, Wik to ria To bi czek, 
Ka rol Ku cza, Le szek Du da (sak -
so fon), Ma riusz Ośli zło, Ja cek 
Wach tar czyk, Kac per Sko necz -
ny, Mar cin Ant ko wiak, Grze -
gorz Zych ma, Mi chał Wod niok 
(trąb ka). Wy stą pi ły rów nież wo -
ka list ki: Rok sa na Ostoj ska i Ali -
cja Ta ra sek.  kb

Nie sa mo wi ta mu zycz na fu zja
n 20 marca 2022, niedzielny wieczór i, jak się okazało, prawdziwa petarda na scenie Wodzisławskiego Centrum Kultury. Działająca pod auspicjami 
Amatorskiego Ruchu Artystycznego „ARA” w WCK Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa wystąpiła wspólnie z Piotrem Kupichą i zespołem FEEL. 
Wybrzmiały największe hity katowickiej formacji, m.in. „A gdy jest już ciemno”, „Jak anioła głos”, „No pokaż na co Cię stać” czy „Mój dom” 
w połączeniu z orkiestrą. Za aranże odpowiada utalentowany Robert Czech.

Ten koncert był 
fantastycznym 
doznaniem dla 

zmysłów, dla słuchu, dla 
oka. Bardzo, bardzo pozytywnie oceniam ten 

wieczór. Przepełnia mnie ogromna duma, bo 
na scenie zaśpiewała moja córka. Ten koncert jest 
kolejnym krokiem w jej muzycznej karierze i fajną 
przygodą. Sam FEEL też mi się oczywiście bardzo podobał. 
Świetny kontakt z publicznością, ogromna charyzma, 
tylko na plus. 
Ten wieczór to pamiątka na całe życie. Mam ciary i to jest 
dobre podsumowanie całego koncertu. Jestem bardzo 
dumna z mojej wnuczki, która jest jedną z solistek. 

Jestem 
zachwycona. 
Koncert był 

niezwykle 
charyzmatyczny. 

Poruszył widzów, wszystkich rozbujał. Wielkie 
gratulacje. Fantastyczne aranże Roberta Czecha. 
Jestem pod wielkim wrażeniem. Również naszych 
wokalistek. Pamiętam dziewczyny, kiedy zaczynały 
śpiewać w Orkiestrze około ośmiu lat temu. Ogromny, 
niesamowity progres.

MONIKA 
I BARBARA 
Wodzisław Śląski

DOROTA 
Wodzisław Śląski

Jestem 
bardzo 

zadowolona, 
że przyszłam dziś 

do Wodzisławskiego 
Centrum Kultury, właściwie w zastępstwie za moją 
koleżankę. Raz już byłam na koncercie FEEL, 
na początku ich kariery. Dziś jestem drugi raz. 
Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa pięknie 
dopasowała się do zespołu.

JADWIGA 
Radlin

zdję cia: A
gniesz ka Trze ciok, K

lau dia B
art ko w

iak, D
orota K

raw
czyk
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Protest, który zapamiętamy na długo
n To był niewątpliwie bardzo dobry koncert. Fisz Emade Tworzywo, jeden z najważniejszych zespołów na polskim rynku fonograficznym, 25 lutego 
wystąpił w Wodzisławskim Centrum Kultury. Występ rozpoczął się manifestem przeciwko wojnie w Ukrainie. Bartosz „Fisz” Waglewski utwór „Nie 
za miłe wiadomości” zadedykował Władimirowi Putinowi. Ten wieczór wpisał się więc idealnie w obecną sytuację w Europie. Zapamiętamy go na długo.

To było moje najpewniej piętnaste spotkanie 
z panami Fiszem i Emade. Jak zwykle jest to 
spotkanie obfitujące w emocje. Wspaniałe 

brzmienie, zaangażowane teksty, emocje w każdej 
nucie. Pierwsza piosenka zagrana na koncercie 

w Wodzisławskim Centrum Kultury idealnie wpasowała się 
w obecną sytuację. „Ballady i protesty” pięknie wybrzmiały.

Razem z żoną jesteśmy pod wielkim wrażeniem 
dzisiejszego koncertu Fisz Emade Tworzywo 
w Wodzisławskim Centrum Kultury. Bartosz 

Waglewski to właściwie człowiek z mojego 
rocznika, pięknie opowiada ze sceny o bardzo 

aktualnych, ważnych dla nas wszystkich sprawach. Myślę, że dzisiejszy koncert to 
wielki, bardzo potrzebny protest. Polecam wszystkim muzykę zespołu.

MAGDALENA JastrzębieZdrój

MICHAŁ Rybnik

Dla mnie każdy koncert jest przeżyciem. 
Na koncerty jeżdżę już od 40 lat. A braci 

Waglewskich podziwiam bardzo. To są nieodrodni 
synowie swojego ojca. A ojca podziwiam za to, że tak 

fajnie tych synów wychował. Fisz i Emade mocno rozwinęli się muzycznie 
na przestrzeni lat. Dziś w Wodzisławskim Centrum Kultury mieliśmy przekrój ich 
twórczości. To był chyba 20. mój ich koncert. Długi, niemal dwugodzinny, co teraz 
zdarza się coraz rzadziej. Fantastyczna płyta „Ballady i protesty”, z której utwory dziś 
usłyszeliśmy, jest trafioną formą protestu. Bardzo dobrym albumem tworzonym 
w okresie pandemii, kiedy muzycy nie grali około półtora roku. To wyjątkowy wieczór 
w Wodzisławiu Śląskim.

MAREK Rydułtowy

Fisz Emade Tworzywo ma to do siebie, że nigdy 
nie zaskakuje. Nie zaskakuje z prostej 

przyczyny. Zawsze jest dobry, zawsze jest 
rewelacyjny. Muzycy zawszą są na scenie sobą. 

Niezmiernie się cieszę, że mogli być sobą na scenie właśnie 
w Wodzisławiu Śląskim. I jeszcze bardziej cieszy mnie, że nie zawiodła wodzisławska 
publiczność, tak licznie zgromadzona, mimo trudnych czasów, w których się 
znaleźliśmy. Czuło się taką wspólną energię. Fajnie, że zespół pojawił się teraz z tą 
refleksją, która jest charakterystyczna dla jego tekstów i fajnie, że mogliśmy wspólnie 
uczestniczyć w tym koncercie. Nie wiem, czy dobrymi słowami będą słowa „bawić się”, 
bo myślę, że dzisiaj to za dużo, ale na pewno posłuchać, pomyśleć, odciążyć głowę 
po to, by już jutro zmagać się z tą rzeczywistością, w której nas obsadzono.

ALEKSANDRA Wodzisław Śląski

Gru pa po wsta ła 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 wró cił 
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 ły 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. kb

zdjęcia: A
gnieszka Trzeciok, K
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Celem projektu, który rozpocznie się w kwietniu i potrwa 
do końca czerwca, jest integracja i budowanie kapitału 
społecznego środowisk trzech dzielnic miasta. Będzie on 

realizowany w ramach przygotowania lokalnych przetworów 
kiszonkarskich, za którymi kryją się wspólne wartości i elementy 

integrujące społeczność.

Realizację projektu rozpoczynamy w kwietniu. 
Za nami już wstępne uzgodnienia 
z przedstawicielami rad dzielnic Kokoszyce, Wilchwy i Stare 

Miasto. Ustalamy na bieżąco harmonogram spotkań 
i umawiamy prowadzących warsztaty kiszonkarskie. Liczymy, 

że w każdej dzielnicy powstaną niebanalne przetwory, które 
zachwycą niejedne podniebienie. Uczestnicy warsztatów, których 
rekrutacją zajmie się WCK wraz z radami dzielnic, poszerzą swoją wiedzę 
na temat właściwości zdrowotnych warzyw i owoców poddawanych 
fermentacji, zdobędą również praktyczne umiejętności wykonywania 
przetworów kiszonkarskich. Naukę tworzenia kiszonek poprzedzą 
warsztaty z mieszkańcami, a ich efektem będzie m.in. zaprojektowanie 
etykiety przeznaczonej do umieszczenia później na słoikach. Chcielibyśmy, 
aby w każdej z dzielnic powstał produkt odwołujący się do lokalnej tradycji, 
wyróżników i wartości ważnych dla mieszkańców lokalnych wspólnot 
Kokoszyc, Wilchw i Starego Miasta.

MAGDALENA ŚWIERGOLIK 
kierownik Działu Projektów  
i Animacji Kulturalnej WCK

Wo dzi sław skie Cen trum Kul -
tu ry przy go to wa ło z my ślą o wo -
dzi sła wian kach cie ka we atrak -
cje. Wy da rze nie „Ko bie ta w ro li 
głów nej” od by ło się 12 mar ca. 

Warsz ta ty tre nin go wo -die -
te tycz ne po pro wa dził To masz 
Ma jew ski z Fi tvi sion. Uczest -
nicz ki mo gły sko rzy stać z bez -
płat nych po rad ży wie nio wych, 
in dy wi du al nych ćwi czeń, a tak -
że wziąć udział w po ga dan ce 

o zdro wym try bie ży cia. Ak cja 
zo sta ła przy go to wa na we współ -
pra cy z TEB Edu ka cja Wo dzi -
sław Ślą ski. 

12 mar ca w sie dzi bie WCK 
by ła też nie co dzien na oka zja 
do stwo rze nia pięk nych, uni ka -
to wych ma kra mo wych kol czy -
ków. Warsz ta ty pro wa dzo ne by -
ły pod okiem Ma rze ny Job czyk 
z TEB Edu ka cja Wo dzi sław 
Ślą ski. kb

Fundacja Orlen dofinansuje projekt 
WCK skierowany do dzielnic!
n Wodzisławskie Centrum Kultury stało się beneficjentem programu Fundacji Orlen “Moje 
Miejsce na Ziemi”. 10 tys. zł przekazane zostanie miejskiej jednostce kultury na realizację projektu 
“Sztuka kiszenia  nasza wspólna pasja”.

„Ko bie ta w ro li głów nej”

zdję cia: A
gniesz ka K

o ziel ska

Ce lem pro gra mu jest wspie ra nie miesz kań -
ców w dzia ła niach na rzecz ich spo łecz no ści. 
Po dej mo wa ne ini cja ty wy bu du ją ka pi tał spo -
łecz ny na po zio mie lo kal nym i in te gru ją 
miesz kań ców. Wspie ra ją tych, któ rzy ma ją 
po mysł i ener gię, że by zmie niać naj bliż sze 
oto cze nie, tj. swo je miej sce na zie mi.  

W ra mach przed się wzię cia od bę dą się 
spo tka nia w trzech dziel ni cach Wo dzi sła wia 
Ślą skie go. Mo wa o Ko ko szy cach, Wil -
chwach i Sta rym Mie ście. W pla nach są jed -
no dnio we, po dzie lo ne na dwie czę ści warsz -
ta ty. Pierw sza za kła da opra co wa nie mar ki 
lo kal ne go pro duk tu w opar ciu o ma pę za so -
bów, uwzględ nia ją cą lo kal ne dzie dzic two, 
oso bo wo ści i in ne wy róż ni ki. Uczest ni cy wy -
bio rą ele men ty, któ re in te gru ją miesz kań ców 
i z któ ry mi chcą być iden ty fi ko wa ni. Opra -
cu ją pro jekt lo go ty pów na ety kie ty na kle ja ne 
na sło iki z ki szon ka mi.  

Dru ga część to warsz ta ty ku li nar ne wy -
kra cza ją ce po za tra dy cyj ne, ślą skie re cep tu ry. 
Bio rą cy udział po zna ją za sa dy pro duk cji ki -
szo nek i ich proz dro wot ne od dzia ły wa -
nie. 20 uczest ni ków z każ dej dziel ni cy przy -
go tu je po dwa ro dza je prze two rów. Oprócz 
nich, dzię ki otwar tej for mu le spo tkań, 
w spo tka niach mo gą wziąć tak że udział chęt -
ni miesz kań cy dziel nic. Za pro jek to wa ne 
pod czas pierw szej czę ści warsz ta tów ety kie ty 
iden ty fi ku ją ce da ną dziel ni cę zo sta ną opra -
co wa ne gra ficz nie i przy go to wa ne do na kle -
je nia. Zo sta ną one też udo stęp nio ne do sa -
mo dziel ne go wy dru ku. 

Nie dłu go WCK bę dzie in for mo wać 
o ko lej nych eta pach pro jek tu, w tym o na -
bo rze na za pla no wa ne warsz ta ty. In for ma -
cji szu kaj cie na stro nie in ter ne to wej 
www.wck.wo dzi slaw -sla ski.pl, fa ce bo oko -
wej stro nie Wo dzi sław skie Cen trum Kul -
tu ry i oczy wi ście w ko lej nych nu me rach na -
szej „Ga ze ty Wo dzi sław skiej”. kb

KATARZYNA  
ROKOWSKA-SZYROKI 
dyrektor Wodzisławskiego  
Centrum Kultury

zdjęcia: M
agdalena Św

iergolik, A
gnieszka Trzeciok

Prysz nic gło so wy? Jak naj bar dziej! 
Do świad czy li go uczest ni cy lu to wych 
warsz ta tów mu zy ko te ra pii, któ re od -
by ły się w Wo dzi sław skim Cen trum 
Kul tu ry.  

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

Głę bo ki re laks, har mo nia, roz luź -
nie nie – te go moż na by ło do świad -
czyć pod czas warsz ta tów po pro wa -
dzo nych przez Ma rio lę Ro dzik -Zie -
miań ską. To by ła praw dzi wa, trzy go -
dzin na po dróż przez emo cje wy ra ża -
ne gło sem – dźwię kiem. Uczest ni cy 
dzię ki prak ty ce od de cho wo -gło so wej, 
któ rej to wa rzy szy ły re lak sa cyj ne i et -
nicz ne in stru men ty, po pra co wa li 
nad roz luź nie niem cia ła, głę bo kim 
od de chem i pra wi dło wą emi sją. Na -
tu ral ny głos to szcze gól ne na rzę dzie, 
któ re wpły wa ko rzyst nie na ca łe cia ło, 
wspie ra układ fi zycz ny, psy chicz ny 
i emo cjo nal ny. Dzię ki wspól nej wi -
bra cji dźwię ków wpra wia my cia ło 
w re zo nans, któ ry umoż li wia od blo -
ko wa nie za sto jów i jest po moc ne 
w pro ce sie ni we lo wa nia stre su. asp

Na tu ral na moc gło su
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KINO

Oferta dla każdego  
w Kinie Pegaz
W repertuarze Kina Pegaz każdy 
znajdzie coś dla siebie. Filmy 
animowane, familijne, dramaty, 
fantasy, sensacje, komedie… Jest 
w czym wybierać. Zapraszamy 
na kwietniowe seanse i projekcje już 
zaplanowane na majówkę. Pełen 
rozkład filmowy znajdziecie 
w kalendarzu wydarzeń na ostatniej 
stronie „Gazety Wodzisławskiej”. 
 
 
FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA: 
TAJEMNICE DUMBLEDORE'A 
(2022) 

Fani uniwersum stworzonego przez 
J.K. Rowling wyczekiwali tej 
premiery z ogromną niecierpliwością. 
Naszym oczom ukaże się trzeci film 
z serii opartej na książce 
„Fantastyczne zwierzęta i jak je 
znaleźć” autorstwa właśnie  
J.K. Rowling. Zły i potężny czarodziej 
Gellert Grindelwald (kolejna zmiana 
w obsadzie, tym razem w tej roli 
Mads Mikkelsen) dąży do przejęcia 
władzy na świecie. Zdaje sobie 
sprawę z tego profesor Albus 
Dumbledore, którego także w tej 
odsłonie gra uwielbiany przez wielu 
Jude Law. Przejęciu profesor chce 
zapobiec razem ze znanym 
z poprzednich części 
magizoologoiem Newtem 
Skamanderem, granym bez zmian 
przez Eddiego Redmayne’a. Ten 
dowodzi nieustraszoną drużyną 
czarodziejów, czarodziejek 
i dzielnego mugola, piekarza. 
W niebezpiecznej misji staną oni 
do walki z powiększającymi się 
zastępami zwolenników 
Grindelwalda. 
 
 
TO NIE WYPANDA (2022) 
Animowany film Disney’a i Pixara 
przedstawia historię pewnej siebie 
nastolatki, szkolnej kujonki, idealnej 
córki. Mei Lee, bo tak się nazywa, 
cierpi jednak na specyficzną 
przypadłość. Kiedy mocno się 

ekscytuje, zmienia się w pandę rudą. 
Dotychczas uporządkowany świat 
Mei przeobraża okres jej 
dojrzewania. Trzynastolatce mocno 
przeszkadza, że jej nadopiekuńcza 
matka Ming jest zawsze u jej boku. 
“To nie wypanda” wyreżyserowała 
zdobywczyni Oscara Domee Shi 
(krótkometrażówka Pixara pt. 
"Bao"). Czy ta zwariowana opowieść 
dorówna innym hitom skierowanym 
do młodszych widzów? 
Przekonajcie się, odwiedzając Kino 
Pegaz. 
 
 
CÓRKA (2021) 
„Córka” jest określana jako 
spektakularny debiut reżyserski 
Maggie Gyllenhaal, bazujący 
na bestsellerowej powieści Eleny 
Ferrante (nominacja do Oscara 
za najlepszy scenariusz adaptowany). 
Główna bohaterka Leda wybiera się 
na wakacje do Grecji. Plan? Książki, 
wypoczynek na prywatnej plaży, 
korzystanie z urlopu. Zamiast 
odpoczynku woli obserwować młodą 
mamę, Ninę (Dakota Johnson), jej 
córkę oraz dziwaczną, agresywną 
rodzinę mieszkającą w różowej willi 
i terroryzującą całe miasteczko. 
A obserwacje te skłaniają Ledę 
do refleksji, wywołują wspomnienia 
z okresu macierzyństwa, widma 
przeszłości, z którymi od wielu lat nie 
miała odwagi się zmierzyć. W roli 
pierwszoplanowej laureatka Oscara 
Olivia Colman (najlepsza aktorka 
pierwszoplanowa za film 
„Faworyta”). 
 
 
ŁOWCA ANDROIDÓW (1982) 
Ten fantastycznonaukowy film 
Ridley’a Scotta na motywach 
powieści „Czy androidy śnią 
o elektrycznych owcach?” autorstwa 
Philipa K. Dicka był nominowany 
m.in. do Oscarów w 1982 roku 
za scenografię i efekty wizualne. 
W roli głównej w tej produkcji 
wystąpił Harrison Ford, grający Ricka 
Deckarda. Obraz ukazuje Los 
Angeles roku 2019. Replikanci, czyli 
genetycznie wytworzone istoty, 
podobni do ludzi, wykorzystywani są 
do niebezpiecznych zadań 
w koloniach pozaziemskich. W jednej 
z takich kolonii dochodzi do ich 
buntu. Przebywanie replikantów 
na Ziemi uznane zostaje 
za nielegalne. Wspomniany Rick 
Deckard należy do specjalnych 
jednostek policji, tzw. łowców 
androidów. Ich zadaniem jest 
złapanie nieposłusznych jednostek 
i „odesłanie ich na emeryturę”. 
„Łowca androidów” ma status 
kultowego dzieła. Pozycja 
obowiązkowa w repertuarze Kina 
Pegaz. kb

Arkady Barszcz 
o repertuarze Pegaza
n O repertuar Kina Pegaz na kwiecień i na majówkę zapytaliśmy Arkadego Barszcza, 
kinooperatora na co dzień pracującego w Wodzisławskim Centrum Kultury. Które seanse 
w wodzisławskim kinie poleca szczególnie? Przeczytacie niżej.

Redakcja: Jako wielka fanka 
Harry’ego Pottera i tego świata magii 
jestem przeszczęśliwa, że wkrótce 
w Kinie Pegaz zagracie „Fantastyczne 
zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a”. 
Ar ka dy Barszcz: Ja też je stem me ga- 
fa nem se rii o Pot te rze. Po nad trzy dzie -
ści ra zy czy ta łem sied miok siąg 
o „Chłop cu, któ ry prze żył”. Ak cja 
„Fan ta stycz nych zwie rząt” roz gry wa 
się na dłu go przed star ciem z Vol de -
mor tem, ale za to mo że my po znać ty -
tu ło we ta jem ni ce naj wspa nial sze go na -
uczy cie la Ho gwar tu oraz je go wal kę 
z po tęż nym czar no księż ni kiem, Grin -
del wal dem. Moc ną stro ną fil mu są ak -
to rzy. Ju de Law ja ko Al bus Dum ble -
bo re to strzał w dzie siąt kę. John ny 
Depp zo stał za mie nio ny na in ne go ak -
to ra. W ro lę an ta go ni sty wcie li się cha -
ry zma tycz ny Mads Mik kel sen, któ ry 
mo im zda niem bar dziej pa su je do ro li 
niż Depp. Zo ba czy my, jak to wszyst ko 
zo sta ło uło żo ne przez twór ców. Waż -
na in for ma cja: film za gra my w dwóch 
wer sjach. Naj pierw z dub bin giem, 
a po week en dzie ma jo wym z na pi sa mi. 
 
Na nadchodzące tygodnie 
zaplanowaliście także arcyciekawy 
Festiwal Filmów Azjatyckich… 
Je stem nie zwy kle szczę śli wy, że w Pe ga -
zie uda nam się po ka zać ge nial ne fil my 
Wong Kar Wa ia. Być mo że nie wie lu 
wo dzi sław skich wi dzów zna do ko na nia 
te go re ży se ra po cho dzą ce go z Chin, ale 
pra cu ją ce go głów nie w Hong kon gu. 
Nie ukry wam, że to je den z mo ich uko -
cha nych twór ców, a je go fil my to nie -
kwe stio no wa ne ar cy dzie ła, któ re 
do dzi siaj in spi ru ją fil mow ców z ca łe go 
świa ta. W ra mach fe sti wa lu wy świe tli -

my pięć pro duk cji mi strza, któ re są 
po re kon struk cji cy fro wej. Wszyst kie 
pre zen tu ją się zna ko mi cie. Mia łem je 
oka zję zo ba czyć w in ter ne to wej czę ści 
Azja tyc kie go Fe sti wa lu Fil mo we go 
Pięć Sma ków. I to dzię ki oso bom od -
po wie dzial nym za ten fe sti wal bę dzie -
my mo gli za pre zen to wać dla wo dzi -
sław skiej pu blicz no ści tak prze pysz ną 
ucztę ki no wą. Re ży ser w swo ich fil mach 
opo wia da głów nie o sa mot no ści, skom -
pli ko wa nych re la cjach mię dzy ludz kich, 
mi ło ści. Go rą co za pra szam do ki -
na na te se an se. Ja sam nie mo gę się do -
cze kać. Dla mnie to bę dą bar dzo emo -
cjo nal ne do zna nia fil mo we. 
 
A czy w repertuarze i w tym miesiącu 
znajdziemy jakieś oscarowe 
produkcje? 
Tak. Se zon osca ro wy mo że nie jest 
dłu gi, ale ob fi ty. W Pe ga zie zo ba czy -
my „Cór kę”, któ ra zbie ra bar dzo do bre 
re cen zje. Do bo ro wa ob sa da i de biut 
re ży ser ski zna nej ak tor ki, Mag gie Gyl -
len ha al. Za po wia da się na moc ną hi -
sto rię z nie ba nal nym prze sła niem. 
„Naj gor szy czło wiek na świe cie” to nie -
ty po wa ko me dia ro man tycz na. Po zor -
nie opo wia da o ty po wych re la cjach 
uczu cio wych, ale ro bi to w słod ko -
-gorz kim kli ma cie. „Prze żyć” to rów -
nież nie ty po wa pro duk cja. Ani mo wa -
ny do ku ment o pro ble mach pew ne go 
uchodź cy. Moc ny ze staw osca ro wych 
fil mów. 
 
Dużo miejsca poświęcacie także 
na polskie kino. Jakie tytuły polecasz? 
Jak zwy kle Ki no Pe gaz sta wia na pol -
skie pro duk cje. Szcze gól nie po le cam 
„So na tę” oraz „In nych lu dzi” – oba wi -

dzia łem na Fe sti wa lu w Gdy ni. Ten 
pierw szy opo wia da praw dzi wą hi sto rię 
chłop ca, któ ry zo stał źle zdia gno zo wa -
ny przez le ka rzy we wcze snym dzie ciń -
stwie oraz wal kę ro dzi ców o po pra wę 
je go zdro wia. Oka zu je się, że głów ny 
bo ha ter po sia da nie zwy kły ta lent mu -
zycz ny. To nie zwy kle wzru sza ją ca hi -
sto ria ze zna ko mi ty mi ro la mi. Jed nak 
praw dzi wą pe tar dą oka zu ją się „In ni lu -
dzie” na pod sta wie książ ki Do ro ty Ma -
słow skiej. To pierw sza pol ska pro duk -
cja sfi nan so wa na przez War ner Bros. 
Na praw dę film jest z naj wyż szej pół ki. 
To ta ki hip -ho po wy mu si cal. Tak zwa -
rio wa ny miks nie mógł się udać, 
a szcze gól nie w pol skim ki nie. A jed nak 
twór cy po ka za li, że da się ro bić w Pol -
sce od waż ne i zróż ni co wa ne ki no ga -
tun ko we. Ten film ma wszyst ko, co 
naj lep sze. Szcze gól nie trze ba zwró cić 
uwa gę na je go rytm, na któ ry skła da ją 
się mu zy ka, tekst i przede wszyst kim 
mon taż. Pod tym wzglę dem to ar cy -
dzie ło. Film o nas i na szych dra ma tach 
oraz bez na dziej nych ma rze niach 
na lep sze ju tro. 
 
Na co mają szczególnie zwrócić 
uwagę najmłodsi wodzisławianie, 
a na co nasi wodzisławscy seniorzy? 
Za czy na my hi tem od Di sney’a. „To 
nie wy pan da” opo wia da o pe ry pe tiach 
dziew czyn ki, któ ra cier pi na dziw ną 
przy pa dłość. Gdy się eks cy tu je, za mie -
nia się w pan dę ru dą. Bę dzie we so ło 
i wzru sza ją co, z war to ścio wym mo ra -
łem na koń cu. „Za jąc Max: Mi sja pi -
san ka” to ani ma cja na Świę ta Wiel ka -
noc ne o re zo lut nym za jącz ku, któ ry 
pra gnie do łą czyć do Za ję czej Aka de -
mii. Film bę dzie moż na zo ba czyć 
przed i po świę tach. Dla se nio rów 
szcze gól nie po le cam se ans fil mu „Ko -
lor pur pu ry” Ste ve na Spiel ber ga z 1985 
ro ku. Dzie ło ame ry kań skie go fil mow -
ca wy świe tli my w ra mach na sze go cy -
klu z kla sy ką ki na. Ma ło zna na pro -
duk cja, ale war ta uwa gi. W Ki nie Se -
nio ra za pre zen tu je my „So na tę”, 
a na do kład kę za pra szam na trosz kę 
lżej sze ki no w po sta ci pol skiej pro duk -
cji pt. „Ma rzec „68” o stu den tach pro -
te stu ją cych prze ciw ko bez praw ne mu 
re le go wa niu ko le gów z uczel ni oraz 
w obro nie zdję tych z afi sza „Dzia dów” 
wy sta wia nych w Te atrze Na ro do wym. 
 
Arkady, dziękuję za rozmowę i Twoje 
bardzo ciekawe polecenia. 
Dzię ku ję. Wi dzi my się w Pe ga zie. 
 

Roz ma wia ła: Klau dia Bart ko wiak

Ar ka dy Barszcz, ki no ope ra tor w WCK 
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Po znaj wo dzi sław ską Basz tę Ry cer ską
n Zlokalizowana w lesie, na historycznym wodzisławskim Grodzisku, zrewitalizowana dzięki środkom unijnym Baszta Rycerska w swoje progi turystów 
zaprasza od zeszłego roku, w okresie od kwietnia do września. Jest jednym ze skarbów ziemi wodzisławskiej, który koniecznie musicie poznać.

zdję cia: K
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Wie ża Ro man tycz na, bo tak 
rów nież jest na zy wa na, jest jed ną 
z hi sto rycz nych atrak cji mia sta. 
Wy re mon to wa ną Basz tę Ry cer -
ską od da no do użyt ku w 2021 
ro ku. Obiekt zy skał wie żę wi do -
ko wą, otwar tą co ro ku w se zo nie 
wio sen no -let nio -je sien nym bez -
płat nie dla wszyst kich tu ry stów. 
Aby do stać się na gó rę, na le ży 
po ko nać 59 scho dów, skąd 
na szczy cie moż na po dzi wiać 
oka za łą pa no ra mę mia sta. 

War to przy po mnieć, że to 
dzię ki do fi nan so wa niu po zy ska -
ne mu z Eu ro pej skie go Fun du szu 
Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach 
Pro gra mu In ter reg V -A Re pu bli -
ka Cze ska -Pol ska zo sta ła wy re -
mon to wa na za byt ko wa wo dzi -
sław ska Basz ta. Re wi ta li za cja by -
ła moż li wa dzię ki współ pra cy do -
ty czą cej pro jek tu „Si le sian ka” 
– szlak wież i plat form wi do ko -
wych w Eu ro re gio nie Si le sia. 
Chce cie po znać wię cej in for ma -
cji o szla ku i znaj du ją cych się 
na nim obiek tach? Od sy ła my 
do stro ny in ter ne to wej Eu ro re -
gio nu Si le sia (www.eu ro re gion -
-si le sia pl). 

 
Ciekawa historia Baszty 
(na podstawie tekstu 
historyków miejskiego 
Muzeum) 
Z wo dzi sław skim Gro dzi skiem 
od lat wią za ło się wie le le gend 
i opo wie ści. Źró dła hi sto rycz ne 
mó wią, że to miej sce mia ło 
funk cjo no wać już w XII wie ku. 
Gro dzi sko bar dzo upodo bał 
so bie eme ry to wa ny lan drat 
Edward Brauns, ży ją cy w la -
tach 1800-1881. W okre -
sie 1867-1868 zle cił na tych te -
re nach urzą dze nie par ku le śne -
go. Na stęp nie ka zał wznieść tu 
swój wła sny za me czek my śliw -
ski. Obiekt zlo ka li zo wa no 
w po bli żu wa łów daw ne go 
Gro dzi ska, w miej scu nie za -
miesz ka łym. Je go ar chi tek tem 
był naj pew niej miej sco wy bu -
dow ni czy Jó zef Brze zak. Bu -
dow la przy bra ła for mę śre dnio -
wiecz nej sie dzi by moż no wład -
czej z do mi na cją sty li sty ki go -
tyc kiej. Cen tral ną jej czę ścią by -
ła czte ro kon dy gna cyj na wie ża, 
do której przy le gał pię tro wy 
obiekt miesz kal ny. W je go 
wnę trzach Brauns za ło żył wła -
sne pry wat ne mu zeum. 

Nie ste ty po śmier ci fun da to -
ra w 1881 ro ku bu dow la szyb ko 
po pa dła w ru inę. Już na po cząt -
ku XX wie ku na zy wa no ją „Al te 
Burg” i przy pi sy wa no śre dnio -
wiecz ny ro do wód. Krót ko dzia -
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ła ła w niej re stau ra cja, jed nak 
po jej za mknię ciu w 1913 ro ku 
do szło do wiel kiej de wa sta cji 
obiek tu. W 1925 ro ku zo sta ła 
z nie go już tyl ko wie ża. 

1925 – był to rok prze ło mo wy 
dla Basz ty – wte dy dwaj wo dzi -
sław scy kup cy Ste fan Krzy stek 
i Jan Ko wol otwo rzy li w jej wnę -
trzach po now nie re stau ra cję, na -
zwa ną „Gro dzi sko” – wraz 
z punk tem wi do ko wym na szczy -
cie wie ży, któ ry cie szył się ogrom -
ną po pu lar no ścią. Nie ste ty po za -
mknię ciu re stau ra cji w po ło wie 
lat trzy dzie stych na stą pi ła ko lej -
na de wa sta cja Basz ty. 

Do pie ro w 1991 ro ku sta ra -
niem To wa rzy stwa Mi ło śni ków 
Zie mi Wo dzi sław skiej obiekt 
od re stau ro wa no, a tu ry stom udo -
stęp nio no punkt wi do ko wy. Nie -
ste ty w czerw cu 2004 ro ku nie -
zna ni spraw cy pod pa li li wie żę. 

Mia sto Wo dzi sław Ślą ski 
od lat sta ra ło się o za bez pie cze -
nie i od bu do wę obiek tu. W spo -
sób kom plek so wy zo sta ło to wy -
ko na ne w 2021 ro ku w ra mach 
pro jek tu „Si le sian ka – szlak wież 
i plat form wi do ko wych w Eu ro -
re gio nie Si le sia”. 

 
Nowy opiekun Baszty 
poszukiwany 
Trwa ją po szu ki wa nia opie ku -
na Basz ty Ry cer skiej. Mo wa 
o se zo no wej ob słu dze obiek tu, 
od kwiet nia do wrze śnia. Mia sto 
Wo dzi sław Ślą ski za pra sza za in -
te re so wa nych do skła da nia swo -
ich apli ka cji. 

Oso ba peł nią ca funk cję opie -
ku na Wie ży Ro man tycz nej bę dzie 
mu sia ła za pew nić ob słu gę obiek tu 
przez sześć mie się cy, od kwiet nia 
do wrze śnia, we wtor ki, śro dy 
i piąt ki w go dzi nach 12:00-18:00, 
w so bo ty i nie dzie le w go dzi -
nach 10:00-18:00. W za kres obo -
wiąz ków opie ku na wcho dzą: udo -
stęp nie nie obiek tu (otwie ra nie, za -
my ka nie), in for mo wa nie tu ry stów 
o szla ku „Si le sian ka”, in for mo wa -
nie o hi sto rii obiek tu, za pew nie nie 
cią głej ob słu gi ru chu tu ry stycz ne -
go zgod nie z ter mi na mi otwar cia 
Basz ty. 

Na apli ka cje mia sto cze ka 
do 29 mar ca. Do stęp ne na 
www.wo dzi slaw -sla ski.pl for -
mu la rze ofer to we moż na skła dać 
elek tro nicz nie bądź w sie dzi bie 
Urzę du Mia sta. 

Ma cie py ta nia od no śnie do 
re kru ta cji? Skon tak tuj cie się 
z pra cow ni ka mi Wy dzia łu Stra -
te gii i Fun du szy Ze wnętrz nych 
(nr tel. 32 45 90 540).  kb

Aby dostać się na górę, 
należy pokonać  

59 schodów,  
skąd na szczycie 
można podziwiać 
okazałą panoramę 

miasta.
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KSIĄŻKA

n Natalia (jeszcze nie chce podawać nazwiska) jest wodzisławianką. 
Jej największą pasją są książki, co dobitnie pokazuje na prowadzonym 
na Instagramie koncie. Jeśli podzielacie jej czytelnicze zainteresowania, 
odsyłamy Was właśnie w to miejsce w internecie, do instagramowego 
profilu Zaczytana Polka. Zapraszamy także do zapoznania się z jej 
książkowymi rekomendacjami na łamach „Gazety Wodzisławskiej”.

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

 
„Pierwsze słowa” – seria 
Akademii Mądrego Dziecka 
Nathalie Choux 

 
Tę edu ka cyj ną se rię ksią że czek 
dla dzie ci i ro dzi ców po le ca my 
szcze gól nie. Wspól nie oglą dać 
i czy tać moż na go dzi na mi. 
Czy tać, mi mo że tekst ogra ni -
czo ny jest do mi ni mum. Tu 
skon cen tro wa ny jest przede 
wszyst kim na po zna wa niu no -
wych słów. Ce chą cha rak te ry -
stycz ną tych kar to no wych pu -
bli ka cji są ru cho me ele men ty, 
któ re ide al nie wspie ra ją roz wój 
naj młod szych. Se rię wy róż nia ją 
pięk ne ko lo ro we ilu stra cje. 
Świet na za ba wa, przy jem ne 
od kry wa nie świa ta i ra do sna 

na uka ty tu ło wych pierw szych 
słów… To wła śnie gwa ran tu je 
ca ła przy wo ła na se ria Aka de -
mii Mą dre go Dziec ka. Na sze 
ulu bio ne ty tu ły to „Dzi kie 
zwie rzę ta”, „Mu zy ka” i „Stra -
ża cy”. 
 
„Rok w lesie” 
Emilia Dziubak 

To, co za chwy ca nas w tej 
książ ce naj bar dziej, to wspa nia -
łe, ko lo ro we, nie zwy kle szcze -
gó ło we ilu stra cje pre zen tu ją ce 
las i je go do mow ni ków o róż -
nych po rach ro ku. Pu bli ka cja 
nie mal w ca ło ści po zba wio -
na jest tek stu (nie li cząc np. 
krót kich opi sów zwie rząt). To 
da je ogrom ne po le dla wy -
obraź ni ma lu cha i ro dzi ca. 
Świat ob ra zów uczy bo wiem 
bu do wa nia nar ra cji i da je moż -
li wość ukła da nia za każ dym ra -
zem cał kiem no wych, fa scy nu -
ją cych hi sto rii. Ta książ ka do -
star cza spo sob no ści do roz bu -
dze nia w naj młodszych mi ło ści 
i sza cun ku do na tu ry i zwie rząt. 
Ide al nie spraw dzi się na pre -

zent dla naj młod szych człon -
ków ro dzi ny. Ostat nio po -
twier dzo ne!  
 
„Pucio uczy się mówić. 
Zabawy 
dźwiękonaśladowcze  
dla najmłodszych” 
Marta GalewskaKustra 

Tym ra zem Pu cio wspo ma ga 
Wa sze po cie chy w na uce mó -
wie nia. Mó wi my tym ra zem, 
bo prze róż ne, nie zwy kle cie -
ka we hi sto rie Pu cia i je go naj -
bliż szych znaj dzie cie w wie lu 
książ kach na ryn ku wy daw ni -
czym. Hi sto rie, któ re, ostrze -
ga my, wcią ga ją bez resz -
ty. I dzie ci, i ro dzi ców. „Pu cio 
uczy się mó wić. (...)” to ty tuł, 
który po przez za ba wę, za po -
mo cą po ru sza ją cych wy obraź -
nię ilu stra cji, uczy naj młod -
szych mó wić i po zna wać no we 
dźwię ki. Się gnij cie po tę lek -
tu rę, spędź cie czas ze swo imi 
dzieć mi, po łącz cie przy jem ne 
i po ży tecz ne. Książ ka po le ca -
na za rów no w przy pad ku, kie -
dy po cie chy do pie ro roz po czy -
na ją na ukę z mó wie niem, jak 
i wte dy, gdy po ja wia ją się 
pew ne trud no ści z mo wą. kb

„Jak nie podcinać sobie skrzydeł. 
O przełamywaniu wewnętrznych oporów 
i niemarnowaniu własnego potencjału”, 
Michaela Muthig 

 
Ile ra zy w ży ciu sły sze li ście, że na le ży słu chać swo -
je go we wnętrz ne go gło su? Au tor ka prze ko nu je 
jed nak, że nie za wsze po win ni śmy mu ufać, po nie -
waż w każ dym z nas miesz ka sa bo ta ży sta, któ ry 
prze szka dza nam w osią ga niu ce lów. Ko bie ta po -
ka zu je, jak go roz po znać i się przed nim bro nić, 
aby raz na za wsze się z nim roz pra wić i roz wi nąć 
skrzy dła. W każ dym z nas miesz ka pod stęp ny sa -
bo ta ży sta, któ ry za wszel ką ce nę sta ra się po krzy -
żo wać nam pla ny. Au tor ka w przy stęp ny spo sób 
tłu ma czy czy tel ni kom, jak moż na z nim wal czyć. 
Każ dy roz dział jest za koń czo ny py ta nia mi do au -
to re flek sji, za da nia mi oraz krót kim pod su mo wa -
niem. Po mi mo to, że książ kę czy ta się przy jem niej, 
bra ko wa ło mi w niej bar dziej na uko we go po dej -
ścia. Ko bie ta głów nie po da je przy kła dy, co dla nie -
któ rych bę dzie plu sem, dla nie któ rych mi nu sem. 
Je śli lu bi cie ty tu ły te go ty pu, ale ma cie pro blem 
z na uko wym żar go nem, to ta książ ka zde cy do wa -
nie bę dzie dla Was. 

 
„Mój mąż i ja”, In grid Se ward 

Czy są tu ja cyś fa ni bry tyj skiej ro dzi ny kró lew -
skiej? Je śli tak, to ta książ ka jest wła śnie dla 
Was! Opo wieść o mał żeń stwie, któ re trwa ło 
po nad 73 la ta. Kró lo wa Elż bie ta jest naj dłu żej 
pa nu ją cym ży ją cym obec nie przy wód cą pań -
stwa na świe cie (70 lat), na to miast ksią żę Fi lip 
(śmierć w kwiet niu 2021 ro ku), bun tow nik 
z cię tym hu mo rem, nie zmien nie przez lata 
stojący dwa kro ki za kró lo wą (za wsze mu to 
prze szka dza ło). Mi mo róż nic po mię dzy tą 
dwój ką, ksią żę Fi lip był dla kró lo wej, któ ra zna -
na jest z sztyw ne go trzy ma nia się ety kie ty, je dy -
nym ak tem re be lii. Mło da Elż bie ta po ko cha ła 
Fi li pa od pierw sze go wej rze nia. To, że uda ło się 
jej zna leźć swo je go księ cia, wca le nie jest ta kie 
oczy wi ste, po nie waż w la tach 40. XX wie ku do -
bre uro dze nie wciąż prze wyż sza ło mi łość 
i praw dzi we uczu cia. Ja ko do peł nie nie książ ki 
po le cam ge nial ny se rial „The Crown” (do stęp -
ny na Net fli xie), w któ rym głów ną bo ha ter ką 
jest kró lo wa Elż bie ta. Mi ło śni kom po le cam 
rów nież śle dze nie ofi cjal nych pro fi lów ro dzi ny 
kró lew skiej na In sta gra mie. 

 
„Kła mał. Kła ma ła”, Erin Kel ly 

 
Pa sją Ki ta są za ćmie nia Słoń ca. To, któ re bę dzie 
mia ło miej sce w Korn wa lii, męż czy zna bę dzie 
ob ser wo wał u bo ku Lau ry. Wy da rze nia jed nak 
przy bie ra ją nie ocze ki wa ny ob rót. Ko bie ta jest 
świad kiem na pa ści, któ ra zmie ni ich ży cia na za -
wsze… Od wy da rzeń w Korn wa lii mi nę ło spo -
ro cza su, jed nak pa ra przez ca ły ten czas ukry wa 
swo ją praw dzi wą toż sa mość, ży jąc w cią głym 
stra chu. Co na praw dę wy da rzy ło się tam te go 
dnia? Hi sto ria przed sta wio na w książ ce jest cie -
ka wa i nie tu zin ko wa. Przy znam, że do sa me go 
koń ca trzy ma ła w na pię ciu. By ło w niej kil ka 
mo men tów wał ko wa nych zbyt dłu go. My ślę 
jed nak, że mi mo to war to ją prze czy tać, po nie -
waż fa bu ła jest in try gu ją ca i po ka zu je do ja kich 
kon se kwen cji mo że do pro wa dzić za ta ja nie 
praw dy i czy wo bec te go war to po dej mo wać ta -
kie de cy zje. kb

Rekomendacje 
Zaczytanej Polki

Ciekawe książki dla najmłodszych 
– z polecenia wodzisławskiej mamy 
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W śro do wy wie czór 23 mar ca w wo dzi sław skiej 
Bi blio te ce od by ło się spo tka nie ze Zbi gnie wem 
Ro ki tą, lau re atem Na gro dy Li te rac kiej Ni ke, au -
to rem książ ki „Kajś. Opo wieść o Gór nym Ślą -
sku”. Licz nie zgro ma dzo na pu blicz ność mia ła 
moż li wość za po zna nia się z ge ne zą po wsta nia 
książ ki, a tak że mo gła do wie dzieć się, skąd wziął 
się po mysł na tak nie oczy wi sty ty tuł utwo ru. Ko -
dy fi ka cja ję zy ka, ślą skie spe cja ły i po trze ba ich cer -
ty fi ka cji, ślą ska róż no rod ność oraz jesz cze 
nieopisane ta jem ni ce – to tyl ko nie któ re z za gad -
nień, ja kie zo sta ły po ru szo ne. By ło o od kry wa niu 
wła snych ko rze ni i swo jej toż sa mo ści. Tłum nie 
przy by li słu cha cze ak tyw nie włą cza li się w go rą cą 
dys ku sję, za da jąc py ta nia i po ślą sku, i po pol sku, 
przy ta cza jąc aneg do ty i za baw ne hi sto rie zwią za -
ne z „by ciem Ślą za kiem w Pol sce”. Wie le po dzię -
ko wań, gra tu la cji i roz mów in dy wi du al nych od -
by wa ło się przy oka zji pod pi sy wa nia ksią żek, 
a po au to gra fy usta wi ła się nie ma ła ko lej ka. Spo -
tka nie po pro wa dzi ły Elż bie ta Ja no ta oraz Pau li -
na Rzy ma nek, au tor ki po pu lar ne go pod ca stu 
o książ kach „Już tłu ma czę”. red.

Być Ślązakiem w Polsce

M
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NA ZIELONO

HOROSKOP PASJONATKA POLECA

BARAN 
Drogi Baranie, przede wszystkim 
życzymy Ci wszystkiego 
najlepszego. Świętuj pięknie swą 

kolejną wiosnę. Przed Tobą 
całkiem przyjemny czas. Będzie tak, 

jak lubisz. Aktywnie, rozrywkowo.  
Pojawią się też wyzwania, którym będziesz chciał 
sprostać. Też tak, jak lubisz. Niech pierwszym  
będzie: jedna przeczytana książka na miesiąc.  
Zapasy dobrej literatury zapewni  
Ci Daszyńskiego 2.  

 
BYK 

Byk poczuł już wiosnę, prawda? Byk 
jest już gotowy na wiosennoletnie 
zmagania. W myślach już smaruje 
ruszcik grilla. I słusznie. Bo kiedy, jak 

nie teraz. Ale gdy tego grillowanego 
będzie więcej niż sobie, Drogi Byczku, 

obiecywałeś, konieczne będzie zaaplikowanie sobie 
kilku kilometrów przełajowego spaceru. Balaton się 
poleca! 

 
BLIŹNIĘTA 

Bliźniaku! A co to za nerwy Cię 
ponoszą ostatnio? Co to 
za napięcie? Gdzie Twój spokój 
ducha? Daj już odpocząć sobie 

i innym wokół. Zrób coś dobrego dla 
siebie. Ruch, radość, dobra zabawa – to 

zawsze w cenie. Może zumba? Wodzisławskie Centrum 
Kultury ma świetne zajęcia w ofercie. Potańczysz, 
spocisz się, stres spłynie, ludzi nowych poznasz. Same 
plusy. 

 
RAK 

Raczku! Esteto! Znawco piękna! 
Gdy otacza Cię przyjemna 
sceneria, od razu czujesz Cię 
lepiej. A wiosna temu sprzyja. 

Może tak nowe krzaczki 
w przydomowym ogródku posadzić? 

Albo chociaż kilka kwiatków na balkonie? Inspirację 
znajdziesz najpewniej na wodzisławskim rynku. 
Wypatruj informacji o planowanym niebawem 
kwiatobazarze. 

 
LEW 
I jak tam, Lwie, u Ciebie? Pierwsze 
promienie Słońca ogrzały Cię już 
wystarczająco? Siły witalne 

rozbudzone po zimie?  
Teraz czas na działanie. Tak, tak. To 

Twój czas. Dzień stał się dłuższy, 
możliwości więcej. Proponujemy Ci małe bieganko 
po Rodzinnym Parku Rozrywki. Małe, ale częste. 
Zdecydowanie przysłuży się zdrowiu, nadszarpniętym 
nerwom. A jednocześnie nad formą popracujesz. 
Wiesz, że się przyda. 

 
PANNA 

Panno! Droga Panno! Z kalendarzem 
wydarzeń na najbliższe 
 tygodnie już się zapoznałaś? 
Powinnaś. To właśnie w nim 

znajdziesz receptę na  
chwilowe spadki nastroju.  

Nie braknie w nim koncertów, wydarzeń 
rozrywkowych, planów na dobrą zabawę.  
A wydaje nam się, że tego właśnie potrzebujesz. 
Korzystaj śmiało. 

WAGA 
Wagi wpadły już w wir wiosennych 
porządków. Bardzo tego już 
potrzebowały, czyż nie? Sprzątnąć, 

odkurzyć, wyrzucić, poukładać. Tak, 
od razu lepiej się robi. A przy tych 

wiosennych porządkach bacznie 
rozejrzyjcie się po obejściu i domowym strychu. 
Muzeum ogłosiło zbiórkę ciekawych, pamiątkowych 
przedmiotów związanych z naszą ziemią. Sprawdź, 
Wago.  

 
SKORPION 

Skorpionie, znalazłeś w końcu czas 
dla siebie? Drugą połówkę do kina 
zabrałeś? Jeśli tak, bardzo dobrze. 

Na pewno od razu poczułeś się 
lepiej. I połówka także. Kino „Pegaz” 

polecamy Ci także w tym miesiącu. 
Sprawdź repertuar. Jesteśmy przekonani, że znów 
znajdziesz w nim coś dla siebie. Nie braknie dobrego 
filmu, przyjemnych chwil, relaksu. Wiesz, że warto. 

 
STRZELEC 

Strzelec wydaje nam się jakiś nie 
w nastroju. Czego Ci, Drogi Strzelcu, 
brakuje? Co Cię męczy? Może dobry 
koncert poprawiłby Twój nastrój? 

Może jakiś kabaret? No weź! Nie daj 
się chandrze. Tyle świetnych okazji wokół. 

Zajrzyj na stronę www.wck.wodzislaw.pl. Zapoznaj się 
z dobrze skrojoną ofertą, wyjdź z domu, uśmiechnij się 
do siebie. 

 
KOZIOROŻEC 

Koziorożec pracy się nie boi. 
Koziorożec gotów jest 
do wiosennego działania. 
Koziorożec potrzebuje zajęcia. 

Może, Koziorożcu, przyjrzysz się 
ogłoszeniu o konkursie 

wielkanocnym? Znajdziesz je na miejskiej stronie 
internetowej. Spróbuj! Zrealizujesz swoją potrzebę 
tworzenia. Wykonasz arcydzieło, które nawet  
za 30 lat będziesz pokazywał wnukom na zdjęciach, 
duma i satysfakcja Cię ogarną. A może i nagroda 
jakaś wpadnie. 

 
WODNIK 

Wodniku! A co powiesz na odrobinę 
kultury? Najlepiej w towarzystwie 
Twoich dzieci lub wnuków. 
Z pewnością wspólne wyjście 

dobrze Wam zrobi.  
Dzieciaki wdzięcznie obdarzą  

Cię uśmiechem w podzięce. Szukasz pomysłu 
na wyjście? Proponujemy kwietniowy spektakl  
Teatru Tańca Memento. „Białe piórko” zapowiada się 
rewelacyjnie. 

 
RYBY 

Wszystkie rybki lubią… Pływać 
oczywiście! A Ty kiedy ostatni raz 
zakosztowałeś swego żywiołu? 
Woda z pewnością zrobiłaby Ci 

dobrze. Zrelaksujesz się,  
poskładasz myśli, nacieszysz czasem dla 

siebie. Przy odrobinie determinacji i stałości, to nawet 
w lustrze chętniej się będziesz oglądał.  
Pamiętaj, że wodzisławska Manta na Wilchwach  
czeka na każdego spragnionego wodnych  
wrażeń. 

Na ten wczesno wiosenny czasy gorąco 
polecamy Wam stare, sprawdzone bratki. 
Te jakże wdzięczne kwiaty potrafią 
niezwykle skutecznie wprowadzić wiosnę 
w nasze domostwa.  
Znajdziecie ich dziesiątki odmian barwnych. 
O kwiatach mniejszych i większych. Bratki 
potrafią kwitnąć naprawdę długo, a nawet 
powtórzyć swoje kwitnienie późnym latem. 
Są przy tym zupełnie niewymagające. Co 
ważne o tej porze roku, bratkom 
niestraszne przymrozki. Nawet kilka stopni 
poniżej zera z reguły nie zrobi im krzywdy. 
Bratki możecie sadzić w donicach, 
na rabatach, klombach. Możecie je sadzić 
w rzędach, np. jako obwódki rabat, jak 
i w grupach. W każdej kombinacji sprawdzą 
się wyśmienicie. Dobrze będą rosły 
na stanowiskach słonecznych 
i półcienistych, na których zazwyczaj nieco 
dłużej utrzymują kwiaty. Pięknie pachną. 
Kolejną ich zaletą jest cena i ogólna 
dostępność. Sadźmy bratki!

Przyszłość rysuje się wybornie!
tegoroczna wiosna rozpoczęła się niezwykle 
życzliwie. Pasjonatka z rozkoszą wystawiała 
twarz w stronę ciepłych promieni 
słonecznych, a wiosenna radość zagościła jej 
w sercu. Kwiecień w prognozach już tak 
piękny nie jest, ale nie ma co się złościć.  
Kwiecień, co deszczem rosi, wiele owoców 
przynosi* 
Zanim jednak doczekamy się owoców 
i zakosztujemy w letnich przysmakach, trzeba 
nam i teraz dbać o nasze nastroje. Te 
kulinarne także. A jakże! Pasjonatka gorąco Ci 
poleca otworzyć się na wschód. Chociaż 
okoliczności dramatyczne, wielu z nas gości 
u siebie naszych przyjaciół z Ukrainy. A nic tak 
nie zbliża jak wspólne gotowanie. U Pasjonatki 
królują ostatnio pielmieni. Cudownie pyszne, 
soczyste, mięciutkie pielmieni. Pasjonatka 
podpatrzyła proces tworzenia u mistrzyni. 
Chętnie się nim z Tobą podzieli.  
 
Przygotuj zatem: 
Składniki na ciasto na pielmieni 
• 500 g mąki pszennej np. typ 500 
• 1 szklanka gorącej wody – 250 ml 
• 4 łyżki oleju – 50 ml lub jedno jajko 

(z olejem ciasto bardziej elastyczne) 
• pół łyżeczki soli 
Składniki na farsz 
• 300 g mielonej wołowiny 
• 300 g mielonej wieprzowiny 
• około 150 g cebuli 
• 2 ząbki czosnku 
• 2 łyżki oleju  
• 1 żółtko jajka 
• 50 ml ciepłej wody 
• płaska łyżeczka soli, płaska łyżeczka 

czarnego pieprzu 
 
A teraz do roboty. Trochę to potrwa, ale, 
uwierz, Drogi Czytelniku, warto! Zacznij 
od przygotowania ciasta. Mąkę, sól, wodę 
i olej wymieszaj łyżką, a następnie wyrabiaj 
ciasto aż będzie miękkie, gładkie i elastyczne. 
Owiń swoje dzieło w folię spożywczą i daj 
mu odpocząć minimum pół godzinki. Danego 

Ci teraz czasu nie marnuj. Farszyk przygotuj. 
Pasjonatka radzi rozpocząć od posiekania 
drobno cebuli i czosnku. Podsmaż je 
na odrobinie oleju. W misce połącz mielone 
mięso, cebulkę i czosnek, żółtko jaja, 
przyprawy oraz trochę gorącej wody. 
Zamiast wody śmiało możesz dodać bulionu, 
jeśli masz. Farsz dokładnie wymieszaj, aż 
wszystkie składniki dobrze się połączą.  
Ciasto rozwałkuj cienko i wykrawaj z niego 
kółka, z których przygotujesz pielmieni. Niech 
Twoje kółka mają około 6 cm średnicy 
– wówczas będzie wprost idealnie. Wypełniaj 
pielmieni łyżeczką farszu i sklejaj dokładnie ich 
brzegi, finalnie nadając maleństwom 
tradycyjnego kształtu. Układaj je obok siebie 
na desce oprószonej delikatnie mąką. 
Przed gotowaniem możesz umieścić je na jakiś 
czas w zamrażalniku, chociaż nie jest to 
koniecznością. 
Przedostatni krok: gotowanie! Pielmieni gotuj 
w osolonej wodzie około 5 minut, licząc 
od ich wypłynięcia. I ostatni krok, najlepszy: 
zajadaj! Pasjonatka, idąc za wzorem 
ukraińskich gości, poleca delikatnie okrasić 
gorące pielmieni odrobiną świeżego masła 
i kwaśną śmietaną. Coś pięknego! 

Drogi Czytelniku, 

Pasjonatka
Pasjonatka




