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CO SŁYCHAĆ

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.
zdjęcia: Agnieszka Trzeciok, mat. arch. Karoliny Gajewskiej

I nadeszła wiosna. Dziwna wiosna. Taka, jakiej się nie chcieliśmy spodziewać. Wiosna w cieniu wojny.
Minął jej już miesiąc. W cieniu ogromu ludzkich dramatów
toczy się codzienne życie. Inne,
pełne spotkań z sąsiadami
z Ukrainy, pełne emocji. Ale się
toczy. I powinno się toczyć.
Pięknie zdajemy egzamin
z człowieczeństwa. Egzamin naszych czasów. Nasza ofiarność,
zaangażowanie, chęć pomocy
zadziwiają świat.
Dobrze się dzieje, gdy braterska pomoc i dobre działania wypełniają naszą codzienność. To
pomaga oprzeć się lękom, oddalić naturalny w tej sytuacji niepokój. Bo lękom poddać się nie
możemy. Nie możemy dać się
zastraszyć i sparaliżować. Dlatego też róbmy to, co tak dobrze
nam w ostatnich tygodniach wychodzi. I żyjmy. Korzystajmy
z wiosny, dostrzegajmy to, co
dobre wokół nas, łapmy dobre
chwile. Obiecujemy, że Wam
w tym pomożemy.

Mozaika przed
siedzibą WCK

Ania, Klaudia i cały Zespół
Wodzisławskiego Centrum Kultury
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Karolina Gajewska to artystka,
plastyk, pedagog. Specjalizuje
się w wielu technikach plastycznych od malarstwa, poprzez grafikę, biżuterię, rzeźbę, po ceramikę. Od lat prowadzi w Wodzisławskim Centrum Kultury
koło plastyki i ceramiki, ucząc
dzieci, młodzież oraz dorosłych
plastycznego kunsztu. W WCK
odpowiada również za wystawy
w Galerii Niebanalnej, która
znajduje się w małym holu
na dolnej kondygnacji WCK.
Pomysł na wykonanie mozaiki zrodził się na początku zeszłego roku, a inspiracją była
wielkoformatowa praca znajdująca się od lat na głównej ścianie
budynku oraz prace hiszpańskiego artysty z Barcelony, Gaudiego.
– Chcieliśmy wpuścić odrobinę koloru i sztuki w otoczenie
Wodzisławskiego Centrum
Kultury. Ławeczki znakomicie
wpisują się w krajobraz wokół,
czyniąc go oryginalnym i atrak-

cyjnym. Nie bez przyczyny ławeczki czekały na swój montaż
do marca, chcieliśmy bowiem
wpuścić trochę barw i świeżości
w zbliżającą się wiosnę. Mamy
nadzieję, że będzie to miejsce
miłych spotkań i rozmów o kulturze, sztuce i nie tylko – mówi
Katarzyna Rokowska-Szyroki.
Mozaika była niezwykle pracochłonnym dziełem, którego
wykonanie zajęło kilka miesięcy.
Złożona jest z niespełna tysiąc
małych elementów, tworzonych, szkliwionych, wypalanych
i składanych w pracowni plastycznej w WCK. Grafika nawiązuje do dwóch skrajnie
od siebie różnych pór roku, lata
i zimy, symbolizujących zmiany
w przyrodzie oraz spotkanie
dwóch żywiołów, ognia i lodu.
Z relacji osób, które już mogły zobaczyć ławeczki, wiemy,
że zachwycają każdego. Żadne
inne miasto takiego dzieła nie
ma u siebie, tym bardziej wodzisławianie są dumni, że to wła-

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.
śnie tutaj powstała tak oryginalna instalacja.
Jeśli i Wam się podoba, zachęcamy do hasztagowej zabawy. Prosimy o umieszczanie
zdjęć na swoich tablicach facebookowych z ławeczkami z dopiskiem #ławeczkaWCK. Najlepsze trzy zdjęcia nagrodzimy
niespodzianką pod koniec
kwietnia. red.

Dwa dni po wybuchu wojny na Ukrainie, czyli 26 lutego, w siedzibie Wodzisławskiego Centrum Kultury wystartowała zbiórka dla naszych wschodnich sąsiadów. W pomoc z godnym podziwu zapałem
zaangażowali się wodzisławianie, m.in. wolontariusze, pracownicy
Urzędu Miasta i miejskich jednostek.
Zbiórka została przeniesiona. Od 23 marca prowadzona jest
na wodzisławskim dworcu kolejowym (I piętro). Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00.
Aktualnej listy produktów oraz środków, które mogą być przekazywane potrzebującym na Ukrainie bądź potrzebującym Ukrainkom
i Ukraińcom w Wodzisławiu Śląskim, szukajcie na miejskiej stronie
internetowej www.wodzislaw-slaski.pl oraz w serwisie Facebook
na Miasto Wodzisław Śląski. Tutaj znajdziecie też najbardziej aktualne informacje dotyczące pomocy uchodźcom. kb
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Zbiórka dla Ukrainy
zdjęcia: UM, Agnieszka Trzeciok

DZIEŃ
DOBRY!

À propos Dnia Kobiet polecamy Wam wizytę w serwisie YouTube,
a dokładniej na kanale Wodzisławskie Centrum Kultury (zachęcamy także do subskrybowania). Dokładnie 8 marca premierowo ukazał się tam film „Koncert życzeń z okazji Dnia Kobiet”. „Życzenia
humorystyczne, dostojne, rymowane – do wyboru – z okazji Dnia
Kobiet ślemy te najcudowniejsze” – przekazali pracownicy WCK.
Tradycyjny „Koncert życzeń” poprowadzili Dorota Krawczyk oraz
Ireneusz Skupień. kb
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WCK ZAPRASZA

Premiera spektaklu dla
dzieci „Białe piórko” w WCK
n Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza małych i dorosłych widzów na premierę spektaklu

zdjęcia: mat. arch. Małgorzaty Karwot, Agnieszka Trzeciok

„Białe Piórko” w wykonaniu dziecięcej grupy Teatru Tańca Memento. Wydarzenie odbędzie się
9 kwietnia, w sobotę o godz. 16:00.

MAŁGORZATA
KARWOT
reżyserka spektaklu, instruktorka
Teatru Tańca Memento

Jordan, Anna Khomyn, Maja Kiszka, Milena Kubik, Alicja Mrozik, Pola Pielorz, Liliana Przybyszewska, Oliwia Reguła, Malwina Smyczek, Antonia Zagola, gościnnie
Sabina Chojecka.
Bilety w cenie 20 zł do nabycia w kasie
WCK i sprzedaży online. Kasa czynna na pół godziny przed seansami filmowymi i wydarzeniami oraz w czwartki w godzinach 10:00-12:00.
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 COVID-19 w Polsce. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania/przeniesienia imprezy w razie wprowadzenia obostrzeń w walce z wirusem
COVID-19. red.

KATARZYNA
ROKOWSKA-SZYROKI
dyrektor Wodzisławskiego
Centrum Kultury

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.
Andrzej Poniedzielski to artysta, którego nie trzeba zanadto
przedstawiać. Znany polskiej scenie jako satyryk, humorysta, poeta, aktor, autor piosenek m.in. dla Grzegorza Turnaua, Edyty
Geppert, Dawida Podsiadły. Mistrz Mowy Polskiej i Ambasador Polszczyzny 2016. Mówi o sobie, że nie jest ani poetą, ani
twórcą. Satyryk, a zwłaszcza refleksyjny, ma prawo tak z siebie
żartować. Ma na koncie parę setek wierszy, wiele piosenek pisanych m.in. dla Elżbiety Adamiak, Edyty Geppert, Anny Marii
Jopek, do muzyki m.in. Zygmunta Nahornego, Jerzego Satanowskiego, Seweryna Krajewskiego. To jeden z niekwestionowanych mistrzów subtelnego dowcipu i poezji rodem z krainy łagodności.
Recital Andrzeja Poniedzielskiego to prawdziwy rarytas dla wielbicieli inteligentnej, myślącej satyry, przeciwstawiającej się medialnym trendom. Znany bard łączy w swoich tekstach poetyckie frazy
i ostrze ironii.
– Wszystkich zmęczonych prozą dnia codziennego zapraszamy
na spotkanie z poetyckim poczuciem humoru Andrzeja Poniedzielskiego – mówią twórcy trasy artysty.
Koncert pt. „BA” to koncert jubileuszowo-urodzinowy Andrzeja
Poniedzielskiego „67”, będący jednocześnie wydarzeniem promującym nową płytę o tym samym tytule. W programie: satyryczne komentarze do aktualnej rzeczywistości w formie piosenek i monologów. Wieczór humoru niezwykle inteligentnego, a zarazem „łagodnego”. Teksty Andrzeja Poniedzielskiego (a także jego osoba i swoisty, urokliwy sposób bycia na scenie) pozwalają na zatrzymanie się
w pędzie prozaicznej codzienności i przypomnienie sobie o całej poezji życia, o marzeniach, tęsknotach i miłości. 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.

Serdecznie
zapraszam
na premierę
spektaklu
„Białe piórko”
do Wodzisławskiego
Centrum Kultury. Jestem
przekonana, że będzie to przepiękna,
taneczna opowieść pełna
dziecięcego wdzięku i uroku.

mat. artysty

„Białe Piórko” to spektakl taneczny, który
powstał na bazie inspiracji „Bajkami o Ciepłym i Puchatym” oraz historią o Pocahontas, tworzący nową niepowtarzalną historię.
Spektakl dedykowany jest nie tylko dzieciom, ale też dorosłym. Porusza bardzo
ważne tematy życia społecznego i wzajemnych relacji w bardzo prosty, ale poruszający sposób.
Przedstawienie wyreżyserowała Małgo rza ta Kar wot. Za świa tło od po wie dzialny jest Radosław Bujok. Dźwięk: Sebastian Załęski. Stroje: Jadwiga Pławna,
Urszula Getler, Izabela Mrozik. Scenografia: Aneta Przybyszewska, Aleksander
Wil kus, An drzej Grze sik, Da riusz
Włoszczyk.
W spektaklu wystąpią: Patrycja Bąk, Nicola Bernat, Amelia Cudok, Lena Dzumyk,
Lara Hosaniak, Oliwia Jordan, Wiktoria

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.

Lekarstwo
na prozę życia

Magdalena Szymańska

Spektakl teatralny TTM „Zwier(z)ciadło” powraca
Taniec, światło, dźwięk, niezwykła choreografia, kostiumy... I te emocje! „Zwier(z)ciadło” na specjalną prośbę publiczności wraca na deski
wodzisławskiej sceny. Teatr Tańca Memento wystawi go już pod koniec kwietnia.
„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. Jego premiera
miała miejsce 12 lutego 2022 roku i spotkała się z bardzo dobrymi
recenzjami. To coś, co naprawdę warto zobaczyć!
Spektakl „Zwier(z)ciadło” został przygotowany przez najstarszą
grupę Teatru Tańca Memento działającego w Wodzisławskim Centrum Kultury w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego ARA.
Spektakl obędzie się w Wodzisławskim Centrum Kultury 27 kwietnia o godzinie 17:00. Bilety w cenie 20 zł dostępne niebawem w kasie
WCK oraz na stronie www.wck.wodzislaw-slaski.pl/kup-bilet. Kasa
czynna na pół godziny przed seansami filmowymi i wydarzeniami oraz
w czwartki w godzinach 10:00-12:00. red.
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FOLKLOR

Premiera książki Ireny Sauer
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.
zdjęcia: Klaudia Bartkowiak, UM

Utwory oraz wiersze, które znalazły się w tomiku, są wpisane
w historię Wodzisławia Śląskiego i utrwalają fascynujący i ciekawy obraz naszego miasta.
Książka jest zbiorem unikalnego
bogactwa śląskiego folkloru,
który może być inspiracją dla kolejnych pokoleń, pamiątką, ale
również który pomoże w kultywowaniu lokalnych tradycji nie
tylko w regionie, ale również poza nim.
Na premierę książki przybyli
m.in. członkowie działającej
w ramach Amatorskiego Ruchu
Artystycznego ARA w Wodzisławskim Centrum Kultury Artystycznej Rodzinki Seniorów
„Nie Dejmy Sie”. Zespołem
przez wiele lat kierowała Irena Sauer. kb

MIECZYSŁAW
KIECA
prezydent miasta
Wodzisławia Śląskiego
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.

CZŁONKOWIE ZESPOŁU
SERWISU KREATYWNOŚĆ
POLSKICH SENIORÓW
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.
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Standup'er Marcin Zbigniew Wojciech w WCK
n Znany w całej Polsce aktor, konferansjer, standup'er i kabareciarz Marcin Zbigniew Wojciech pojawi się już w sobotę, 23 kwietnia

zdjęcia: mat. pras. Marcina Zbigniewa Wojciecha

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.
Twój najnowszy program
o zwracającej uwagę nazwie „Moja
konkubina”, który już 23 kwietnia
zaprezentujesz gościom
Wodzisławskiego Centrum Kultury…
O czym dokładnie jest?

Program jest o relacjach damsko-męskich, jest głównie o kobietach i mężczyznach, którzy są w związkach, jest
o życiu, jest inspirowany moimi doświadczeniami. Inspiracją do stworzenia większości żartów była moja narzeczona.
Pewnie jest zadowolona… [śmiech]

Nie ze wszystkich, ale generalnie tak.
Trasa „Moja konkubina”
trwa. Jak widzowie reagują
na ten program?

Myślę, że bardzo dobrze. Często z tym
programem bisuję, mam nadzieję, że
również zdarzy się to w Wodzisławiu
Śląskim, w Wodzisławskim Centrum
Kultury.
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.

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?

Marcin Zbigniew Wojciech: Stand-upem zajmuję się już od 10 lat. Na scenie jestem od lat 17. Wcześniej grałem
w kabarecie, robiłem improwizacje komediowe. Potem przyszedł czas
na stand-up. Dlaczego stand-up? Dlatego, że jest bezpośrednią formą kontaktu z publiką. Dzieje się tu i teraz. Jest
w pewnym sensie niepowtarzalny, bo
w pewnym stopniu występy stand-upowe są improwizowane i polegają na stałym kontakcie z publicznością.
Standup to co innego niż kabaret.
Ale z kabaretem, jak już podkreśliłeś,
w swojej karierze też miałeś
do czynienia.

Z kabaretem występowałem w telewizji Polsat, na Festiwalu Top Trendy.
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Graliśmy też na RYJKU, Rybnickiej Jesieni Kabaretowej, gdzie w finale z kabaretem 44-200 zajęliśmy trzecie miejsce oraz zdobyliśmy nagrodę publiczności. Teraz głównie zajmuję się jednak
stand-upem i solową karierą. Miesięcznie to od pięciu do nawet 25 występów.
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.

Niedawno zdarzyła się np. taka sytuacja, że osoby, które były na moim występie w Rzeszowie, zebrały większą
ekipę i przyjechały zobaczyć jeszcze raz
ten sam program, ale do Krakowa.
A po jednym z ostatnich moich występów podszedł do mnie jeden pan i powiedział, że przeze mnie będzie musiał
iść do ortodonty, bo ze śmiechu poluzował mu się aparat i wymaga naprawy
[śmiech].

Zor ga ni zo wa łem do tych czas trzy
wy stę py dla Ukra iny, z któ rych ca ły
dochód z myślą o obywatelach Ukrainy został przekazany Polskiej Akcji
Hu ma ni tar nej. Był to do chód ze
sprzedaży wejściówek, ale i z prowadzonych licytacji. Dwa wydarzenia
odbyły się w Warszawie, gdzie występowały też chło pa ki z Ka ba re tu
Młodych Panów, Robert Korólczyk
i Łukasz Kaczmarczyk. Do tego składu dołączyli Tomek Jachimek i Tomek Nowaczyk. Z kolei w Krakowie
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,
Tomek Biskup. Uzbieraliśmy wspólnie naprawdę sporo pieniędzy na tak
waż ny cel. Je stem otwar ty na ta kie
współprace, więc jeśli będą ku temu
kolejne okazje, znowu zagramy dla
Ukrainy.

Nienawidzę innych, bo to moja konkurencja [śmiech]. Oczywiście żartuję.
Bardzo się lubimy, kumpluję się np.
właśnie z Kabaretem Młodych Panów.
To moi bardzo dobrzy koledzy. Jeżeli
tylko jest potrzeba, to sobie pomagamy,
nagrywamy filmiki, włączamy się
wspólnie w akcje charytatywne.
Najbliższe Twoje plany to…

Niedługo na YouTube, na moim kanale Marcin Zbigniew Wojciech, gdzie,
pochwalę się, w ciągu ostatniego miesiąca zebrałem prawie milion wyświetleń, ukaże się mój poprzedni program.
Oprócz tego przymierzam się już
do zupełnie nowego programu.

Od września, października będę grał
coś totalnie innego. W Wodzisławiu
Śląskim będzie więc ostatnia okazja, by
na żywo zobaczyć aktualny, czyli „Moją
konkubinę”.
Możesz powiedzieć nam już coś
na temat nowego programu?

Jestem w trakcie pisania. Na ten moment jeszcze nic nie mogę zdradzić.
W takim razie czekamy. Dzięki za tę
rozmowę i do zobaczenia
w końcówce kwietnia w WCK.

Dziękuję i do zobaczenia.
Rozmawiała: Klaudia Bartkowiak

Walka płci na wodzisławskiej scenie
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.

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?
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Spotkanie z Arkadiuszem Żabką
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.
górnik. Powiem szczerze, że z wielkim szacunkiem zawsze mówię o tych wszystkich, którzy muszą wykonywać tę ciężką pracę. Pod ziemię mogłem zjechać dzięki temu, że pracuję w radiu.
Tych wydarzeń jest naprawdę całe mnóstwo.
Te historie, które wydarzyły się w Polsce przez
ostatnie lata, one też dotykają regionu. Katastrofa
smoleńska, śmierć papieża, pandemia, wojna…
Przykład ostatnich tygodni. Rozmawiam teraz
właściwie z uchodźcami. Sprawdzam, jak z tą sytuacją radzą sobie samorządy, jak sobie nie radzą.
Z podziwem patrzę na wszystkich, którzy uchodźców przyjęli do domu.
Tych tematów jest naprawdę bardzo dużo.
Dzięki pracy dziennikarza można być w miejscach,
w których zwykły śmiertelnik nie może być. Miałem okazję być np. w zakładzie karnym. Naczelnik
zakładu w Raciborzu, prosiłem go bardzo, żeby
być na oddziale specjalnym, tam, gdzie trafiają najgroźniejsi z najgroźniejszych. Pamiętam, że kiedyś
nagrałem tam taki materiał przed Świętami Bożego Narodzenia. Wówczas zależało mi bardzo, by
spotkać się z osobą, która otrzymała wysoki wyrok, 25 lat bądź dożywocia. Pamiętam rozmowę
z odsiadującym wyrok i pytałem go, ile mu jeszcze
gwiazdek pozostało do opuszczenia muru.
W tamtym przypadku 12, czyli 13 do wyjścia.
To są też fajne chwile spędzone w sytuacjach
innych, wagary na skrzydłach. Dzisiaj mamy
pierwszy dzień wiosny. Dzień wagarowicza. Kilkanaście lat temu w Rybniku ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić taką imprezę. Postanowiono
uczniom szkół udostępnić samolot, tzw. Antek,
Antonov, dwupłatowiec. Jedna z klas mogła
z wychowawczynią wsiąść do samolotu. Pamiętam, jak poleciałem z nimi i w pewnym momencie dzieci zaczęły mocno krzyczeć, piszczeć i bardzo mocno kląć. Panie były zdumione, że te dzieci znają takie słowa. Niczego tam nie nagrałem.
Maszyna głośno pracowała, a i dzieci były mocno rozemocjonowane. To była pierwsza, ale chyba i ostatnia edycja takich wagarów. Raczej się nie
sprawdziła.
Historia, którą przypomnieliśmy przy okazji juz każdym, naprawdę.
bileuszu Radia 90. W 1996 roku bądź 1997 roku
Bardzo lubię odwiedzać miejsca
w Jastrzębiu-Zdroju doszło do takiej oto historii.
Dziewczynka, trzyletnia, zwisa z siódmego piętra
takie zwykłe. Fajnie, że mam
w
jednym z bloków. Tę sytuację widzi jeden
sposobność rozmawiania
z mieszkańców, wbiega na daszek przy wejściu
z politykami, osobami
do klatki schodowej, wyciąga ręce, bo wie, że ta
z pierwszych stron gazet, ale
dziewczyna za chwilę spadnie. I ta dziewczynka
zawsze cenię sobie odwiedziny czy spada w jego ręce. On ją uratował. Po 18 latach
wróciliśmy do tej historii. Na 20-lecie Radia 90
to w ośrodkach dla bezdomnych,
w Teatrze Ziemi Rybnickiej udało mi się zaprosić
ośrodkach domu pomocy
tę dziewczynę i tego mężczyznę. Oni się po tylu latach spotkali. Radio 90 od początku uczestniczyło
społecznej, ze zwykłymi ludźmi.
w tej historii.
Nie sposób zliczyć tych wszystkich historii.
Kolejna sprawa. Restrukturyzacja kopalń, czyli Miałem przyjemność rozmawiania z wieloma
to wszystko, co dla nas naturalne, dla górniczego politykami, prezydentami Rzeczpospolitej, któŚląska. Wodzisław Śląski miał swoją kopalnię, ko- rzy odwiedzali nasz region, z wieloma osobami
palnię I Maja, w której miałem okazję być. Udało ze świata kultury i sportu. To są też ciekawe
mi się jeszcze przed zamknięciem kopalni być wspomnienia obcowania z ludźmi. Takiej spopod ziemią. To była chyba Barbórka. Prosiłem sobności ktoś, kto nie jest dziennikarzem,
bardzo, żeby poprowadzić mnie tak, jak pracuje po prostu nie ma.

Na Twoje pytanie, które sytuacje najbardziej zapamiętałem, naprawdę trudno jest odpowiedzieć.
A to dlatego, że codzienne historie przykrywają
kolejne.
Oczywiście są takie wydarzenia, które pozostają w pamięci jak np. powódź z 1997 roku.
Wówczas pracowałem rok w radiu. Byliśmy wtedy oddziałem RMF Wodzisław Śląski. Taki jest
rodowód Radia 90. Potem zaczęliśmy powoli
Arkadiusz Żabka: Dzień dobry Państwu. Witam przechodzić na autonomię, usamodzielniać się.
Was wszystkich. Witam tych, którzy znaleźli czas Najpierw to były serwisy lokalne, serwisy kultuw poniedziałkowy wieczór. Dziękuję za zaprosze- ralne. Potem to były cztery godziny własnego
nie. Bardzo mi miło i czekam na pytania. Już mó- programu nadawanego z Kokoszyc. Stopniowo
wiłem, że zwykle to ja te pytania zadaję, a dzisiaj robiliśmy swój własny program. I wtedy też, gdy
nieco odwrócimy role i postaram się trochę więcej przyszedł ten lipiec 1997 roku, kiedy pojawiła się
powiedzieć o tym, co robię, czym się zajmuję. Je- ta wielka woda, gdy wylała rzeka Odra, pamiętam, to było bardzo mocne wydarzenie dla nas
dziemy, proszę Państwa.
wszystkich. Udało mi się dotrzeć z moimi koleJedziemy. Zatem pierwsze pytanie.
gami z radia konwojem z pomocą do zalanego
Zaangażowany, uparty, błyskotliwy, ciekawski.
Raciborza. Jechaliśmy przez Krapkowice, przez
Które z tych określeń Twoim zdaniem najlepiej
Opolszczyznę, to była jedyna dostępna droga.
oddają Twoją osobowość? Pod którym byś się
Dotarliśmy do tego zalanego miasta i te obrazki
podpisał i dlaczego?
pamiętam do dziś. Byłem odpowiedzialny za maChciało by się podpisać pod wszystkim, ale myślę, gazyn. Dzisiaj zbieramy dary dla Ukrainy, wówże po trosze z wszystkiego. Słuchajcie, to jest tak, czas zbieraliśmy dary dla powodzian. Przyjeżdżali
że osoba, która jest dziennikarzem, która stara się do nas ludzie, przywozili dla powodzian dosłowdowiedzieć więcej, musi po troszę każdą z tych po- nie wszystko, od konserw, po ciuchy, wyposażesiadać bądź je wyrobić. To nie jest tak, że od razu nie. Wszyscy potrzebowali to z potrzeby serca,
wszystko wiemy, od razu wszystko potrafimy. niektórzy czyścili sobie dodatkowo szafy. Ale byPo prostu powoli, powoli staramy się pięlęgnować ły też takie przypadki, że niektóre fajne meble czy
te cechy. Ale myślę, że ta ciekawość świata jest naj- sprzęty AGD trafiły w miejsca nie do końca w taważniejsza i to, że interesuje nas więcej. Właściwie kie, które powinny. Nie wiem, czy mogę powiewszystko jest tematem. Jak prowadzę warsztaty dzieć. [Skoro Pan zaczął, proszę dokończyć
dziennikarskie, to mówię o tym, że to jest najważ- – głos z publiczności]. W porządku. Trafiły
niejsze, ta ciekawość świata, ciekawość drugiej oso- na pewną parafię. Były też takie historie, smutne
by, próba dowiedzenia się czegoś więcej. To jest niestety, które pamiętam. To był 1997 rok.
niezwykle istotne. Jeżeli tego nie mamy, to można oczywiście być dziennikarzem, można oczywiście pisać, mówić, ale ta chęć poszukiwania jest
Ja myślę, że z każdym
najważniejsza, chęć opowiadania prawdy albo zblitrzeba rozmawiać
żenia się do prawdy, ale prawdy chyba i tak nigdy
uczciwie. Ja bardzo
do końca nie poznamy. Staramy się po prostu
do niej zbliżyć.
lubię rozmawiać
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.

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 bardzo trudne pytanie, ponieważ, ja się
przyznam, pracuję w Radiu 90 niemal 26 lat. Rozpocząłem pracę w roku 1996. I naprawdę miałem
to szczęście i mam je nadal, że sporo się dzieje.
Ostatnie czasy to pokazują. Nie spodziewaliśmy
się takiego scenariusza. Gdy umawialiśmy się
na spotkanie, nikt nie przypuszczał, że wybuchnie
wojna. Żyliśmy wówczas jeszcze w czasie pandemii. Dzisiaj nagle o tej pandemii zapominamy. To
powoduje, że naprawdę bardzo dużo się dzieje.
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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 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. Te
spotkania są bardzo ciekawe i bardzo często uczą
nas pokory. To jest niezwykle istotne, że wówczas mówimy sobie „Kurczę, my naprawdę nie
mamy prawa narzekać”. Jak się ogląda czasem te
ludzkie tragedie, to oczywiście nie jest tak, że ta
refleksja zawsze przychodzi, ale bardzo często
naprawdę uczy nas to pokory. I to też sobie bardzo cenię, że rozmowy ze zwykłymi ludźmi,
ludźmi, którzy przeżyli o wiele więcej niż my,
uczą nas takiego innego spojrzenia.
A czy politycy są wymagający? No pewnie tak
jest. Wszyscy się uczą. Ja pamiętam także tych
naszych lokalnych polityków, burmistrzów, prezydentów, wójtów, sposób ich mówienia, sposób
ich opowiadania. Dzisiaj każdy z nich mówi coraz lepiej. Każdy z nich coraz lepiej wypada.
Każdy ma swojego spin doctora. Każdy się szkoli. Każdy wie, jak się zachować, jak trzymać ręce,
jak dobrze wypaść. To jest ten cały PR. Dzisiaj
oni są naprawdę dobrze wyszkoleni. Zawsze starali się nie odpowiadać na pytanie, jeśli nie chcieli odpowiedzieć. Dzisiaj starają się to robić bardziej umiejętnie. Oczywiście dziennikarze też się
uczą, też znają te kruczki. Dochodzi tu do jakiegoś zderzenia. Niemniej jednak trzeba przyznać,
że to się zmieniło.
Funkcja rzecznika prasowego. Pamiętam,
jak jeździłem na komendę policji do Wodzisławia Śląskiego. Jesteśmy w Wodzisławiu Śląskim, więc opowiem o Wodzisławiu Śląskim.
Ernestyn Bazgiel, naczelnik Wydziału Kryminalnego. Jechało się do pana Ernestyna, pytało
się o to, co fajnego się zdarzyło. I Pan Ernestyn
wyciągał kajet i opowiadał po kolei. To fajne, to
niefajne. Nie chce zdradzać okoliczności, ale
była taka rodzinna atmosfera. Wówczas ja sam
do ko ny wa łem eli mi na cji, bio rę, nie bio rę,
a może wezmę tamto, ten temat… Potem poja wi li się rzecz ni cy pra so wi. Ma ło te go. Ko menda Główna Policji, potem wojewódzkie,
wpadły na pomysł, że trzeba ocieplić wizerunek
policji. Jak to zrobić. Wprowadzamy panie i oto
panie w większości stały się rzecznikami prasowymi policji, ocieplając jednocześnie wizerunek. Dostępność i dojście do komendanta już
się wydłużyły. To jest jeden z wielu przykładów. Rzecz ni cy pra so wi w Urzę dach Miast.
Oni zawsze byli. Oni też się zmieniali, uczyli
się. I sami włodarze miast. Tak że wiem, jak
potrafią rozmawiać dzisiaj, a wiem, jak rozmawiali ileś lat temu. Mamy niewiele przykładów
osób, które przez te dwadzieścia parę lat piastują te stanowiska.
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Jeszcze pozwolę sobie podpytać…Czy masz
ulubionego włodarza miasta, takiego, z którym
rozmawia Ci bardzo dobrze? Jest taka osoba?

Powiem tak. Trudno jest mi powiedzieć, kto jest
takim ulubionym. Z wieloma naprawdę bardzo
fajnie mi się rozmawia. Właściwie z większością.
Muszę przypomnieć Państwu albo powiedzieć, że
ja też bardzo lubię i prowadzę od wielu lat rozmowy na żywo w Radiu 90. Poranne rozmowy. I to
sobie niezwykle cenię. Radio jako medium też się
zmienia. Ja zawsze byłem orędownikiem słowa,
zawsze lubiłem reportaże, które można było budować jako dziennikarz radiowy. Tego słowa jest niestety coraz mniej. Jest coraz więcej obrazu. Ale zawsze lubiłem rozmowy na żywo, rozmowy, które
dzieją się tu i teraz, z których nie możemy nic wyciąć, nie możemy niczego zmienić, gdzie ja zadaję pytanie i nie wiem, jaka padnie odpowiedź, jak na tę odpowiedź zareaguję. I to
jest najpiękniejsze. Ja widzę, że Ty masz
przygotowane jakieś tam pytania, ja nie
wiem jakie, podejrzewam. Ja bardzo często, jak rozmawiam z ludźmi, dostaję
pytanie „Jakie pan zada pytania?”. A ja
mówię „Zależy, jaką usłyszę odpowiedź”. Co nie znaczy, że nie należy
przygotowywać się do rozmowy, bo absolutnie trzeba wiedzieć, z kim się rozmawia i o czym się chce rozmawiać.
Dlatego odpowiadając na pytanie, z kim
lubię rozmawiać… Lubię rozmawiać
z osobami, które są błyskotliwe, które
szybko łapią, które mają poczucie humoru. Powiem Wam szczerze, że poczucie
humoru bardzo nam pomaga. W ogóle zawód dziennikarza jest zawodem, który potrafi bardzo wiele wyssać z człowieka. Dziennikarze, jak kiedyś czytałem, dziś już nie czytam na ten temat, nie dożywali jakiegoś sędziwego wieku z racji tego, że cały czas dużo kawy, dużo stresu, dużo adrenaliny, pracy po wiele, wiele godzin. Coś w tym jest, że angażujemy
się bardzo mocno w pewne sprawy. Wracając…
Lubię rozmawiać z ludźmi, którzy lubią taką
szybką rozmowę, taki ping-pong, jest pytanie, jest
odpowiedź. I to tyle.

cze przede mną. Codziennie właściwie takie pytania się zadaje i codziennie te pytania są ważne, bo
gdy nawet rozmawiamy z przeciętnym Kowalskim, gdy rozmawiamy z kimś ważnym, trzeba
wiedzieć o co pytać. Każde pytanie jest ważne.
Oczywiście to nie jest tak, że od razu wiemy, że zaraz zadamy to pytanie. Ono wychodzi czasem niespodziewanie. Ono czasem ukradkiem się gdzieś
pojawia, ale gdy uzyskujemy odpowiedź, jest pewna satysfakcja, że udało nam się ją wydobyć.

Chcę jeszcze dodać, że w ogóle w rozmowach,
słuchajcie, często jest tak, że przyjeżdżam na miejsce jakiegoś zdarzenia, np. trudnego… Bo muszę
powiedzieć, że ja mam to szczęście bądź nieszczęście, że ja pracuję w medium, które stosunkowo
ma niewielką redakcję. W dużych dziennikach
mamy dział świat, kraj, gospodarka, polityka, wydarzenia społeczne, kryminalne, kultura… U nas
właściwie w redakcji jest redakcja sportowa i reszta
świata. Ja znajduję się oczywiście w tej reszcie
świata. Generalnie zajmuję się wieloma aspektami. To też sprawia, że trzeba znać się, ktoś mógłby powiedzieć, na wszystkim i na niczym. I poniekąd tak jest. Ale dzięki temu, że muszę znać się na wszystkim
albo wiedzieć mniej więcej, to siłą
rzeczy człowiek tym żyje. Ale
do czego zmierzam… Zmierzam do tego, że gdy często
bywałem w sytuacjach, gdy
musiałem z kimś porozmawiać i miałem na to niewiele czasu, a musiałem
wydobyć jakieś informacje, być pewnego rodzaju psychologiem.
Trzeba wiedzieć,

jak podejść, żeby tej osoby nie zranić. Nie sztuką
jest od razu wyciągać mikrofon, nagrać. Zaufanie.
To jest najważniejsze. Ja jak zawsze rozmawiam
z ludźmi, mikrofon odkładam i rozmawiamy sobie… Potem ten mikrofon wyciągam. Często
zdarza się, oglądamy to w telewizji, że przychodzi
reporter, jest zestaw osób oświetleniowców,
dźwiękowców i oni ukradkiem nagrywają takim
mikrofonem z góry, a dana osoba zapomina, że
jest nagrywana. To jest najważniejsze, żebyśmy
zapomnieli, że ta rozmowa się nagrywa, że ją rejestrujemy. Istotne, by podczas takiego krótkiego
kontaktu wyciągnąć jak najwięcej, jednocześnie tej
osoby nie raniąc. To jest niezwykle ważne.
Były tragedie w kopalniach, gdzie czekaliśmy
na niestety te smutne wieści, czy to w kopalni
Jas-Mos, gdzie doszło do wielkiej tragedii, czy
w innych kopalniach… Często dziennikarze niekoniecznie ze Śląska byli postrzegani przez np.
górników jako osoby, które wpadają, nagrywają
i wyjeżdżają dalej. My jako dziennikarze na Śląsku znamy specyfikę regionu i my się z tymi
ludźmi spotykamy. Chcę powiedzieć, że ja, pracując w tym miejscu, też się z tymi ludźmi spotykam.
I a propos polityków, a propos prezydentów,
włodarzy miast… Gdybym spalił sobie mosty
bardzo ostrą rozmową, ta osoba już by do mnie
nie przyszła. Oczywiście zdarzyło się tak, że były
bardzo trudne pytania, bardzo trudna rozmowa,
ale zawsze wiedziałem, że po rozmowie możemy
podać sobie ręce. I to jest niezwykle dla mnie fajne. Myślę sobie, że w większości przypadków
z osobami, z którymi nie zawsze się zgadzam, potrafię podejść, przywitać się. To jest dla mnie cenne. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nie spaliłem tych mostów. A to jest bardzo łatwe. Dzisiaj
jesteśmy mocno spolaryzowanym społeczeństwem, dzisiaj się lubimy określać. „Jesteś albo
po tej stronie, albo po drugiej”. Dziennikarz stara
się być apolityczny, stara się nie prezentować
swoich poglądów, ale jednocześnie każdy jakieś
poglądy ma, każdy w coś wierzy.

Powiedz w takim razie, jakie Twoim zdaniem
najważniejsze pytanie zadałeś i w jakich
okolicznościach ono padło.

Nie odpowiem na to pytanie, dlatego że nie pamiętam, nie wiem. Tych pytań jest tak wiele, że
trudno mi jest odpowiedzieć na pytanie,
które pytanie było takim najważniejszym. Myślę, że te pytania jesz-

mat. arch. Arkadiusza Żabki
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Niesamowita muzyczna fuzja
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.
zdjęcia: Agnieszka Trzeciok, Klaudia Bartkowiak, Dorota Krawczyk

Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa zagrała pod dyrekcją
niezastąpionego Marka Soboty.
Skład: Robert Czech (klawisze),
Jakub Zawisz (gitara), Zofia Frączek (obój), Kamila Wodecka,
Karolina Frączek, Hanna Panek,
Andrzej Malirz, Wiktoria Kwapisz (flet), Jakub Dziadosz, Franciszek Dzido, Milena Cimała,
Klaudia Walaszczyk (klarnet),
Amelia Natzańska, Kacper Wysocki, Adam Tatuś, Marta Król,
Ewa Jakubczyk, Michalina Sobik (skrzypce), Sebastian Wieczorek, Kamil Rybaczyk, Bartłomiej Kwaśnica, Piotr Frączek,
Patryk Chłapek (puzon), Pawel
Piec, Sławomir Zychma, Julia
Gawlica, Wiktoria Tobiczek,
Karol Kucza, Leszek Duda (saksofon), Mariusz Oślizło, Jacek
Wachtarczyk, Kacper Skoneczny, Marcin Antkowiak, Grzegorz Zychma, Michał Wodniok
(trąbka). Wystąpiły również wokalistki: Roksana Ostojska i Alicja Tarasek. kb

MONIKA
I BARBARA
Wodzisław Śląski
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.

DOROTA
Wodzisław Śląski
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.

JADWIGA
Radlin
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.
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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.
zdjęcia: Agnieszka Trzeciok, Klaudia Bartkowiak, Aleksandra Bienias, Michał Klasik

Grupa powstała na początku
tysiąclecia z inicjatywy braci
Waglewskich: Piotra „Emade”
Waglewskiego – producenta
muzycznego i instrumentalisty
oraz Bartosza „Fisza” Waglewskiego – rapera i wokalisty. Fisz
Emade Tworzywo powrócił
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 czekały dobre
brzmienie, trafione eksperymenty muzyczne i pełne zaangażowania teksty. kb

MAGDALENA JastrzębieZdrój
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.

MICHAŁ Rybnik
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.

MAREK Rydułtowy
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.

ALEKSANDRA Wodzisław Śląski
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.
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WARSZTATY
„Kobieta w roli głównej”
zdjęcia: Agnieszka Kozielska

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”.

KATARZYNA
ROKOWSKA-SZYROKI
dyrektor Wodzisławskiego
Centrum Kultury
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.

zdjęcia: Magdalena Świergolik, Agnieszka Trzeciok

Celem programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności.
Podejmowane inicjatywy budują kapitał społeczny na poziomie lokalnym i integrują
mieszkańców. Wspierają tych, którzy mają
pomysł i energię, żeby zmieniać najbliższe
otoczenie, tj. swoje miejsce na ziemi.
W ramach przedsięwzięcia odbędą się
spotkania w trzech dzielnicach Wodzisławia
Śląskiego. Mowa o Kokoszycach, Wilchwach i Starym Mieście. W planach są jednodniowe, podzielone na dwie części warsztaty. Pierwsza zakłada opracowanie marki
lokalnego produktu w oparciu o mapę zasobów, uwzględniającą lokalne dziedzictwo,
osobowości i inne wyróżniki. Uczestnicy wybiorą elementy, które integrują mieszkańców
i z którymi chcą być identyfikowani. Opracują projekt logotypów na etykiety naklejane
na słoiki z kiszonkami.
Druga część to warsztaty kulinarne wykraczające poza tradycyjne, śląskie receptury.
Biorący udział poznają zasady produkcji kiszonek i ich prozdrowotne oddziaływanie. 20 uczestników z każdej dzielnicy przygotuje po dwa rodzaje przetworów. Oprócz
nich, dzięki otwartej formule spotkań,
w spotkaniach mogą wziąć także udział chętni mieszkańcy dzielnic. Zaprojektowane
podczas pierwszej części warsztatów etykiety
identyfikujące daną dzielnicę zostaną opracowane graficznie i przygotowane do naklejenia. Zostaną one też udostępnione do samodzielnego wydruku.
Niedługo WCK będzie informować
o kolejnych etapach projektu, w tym o naborze na zaplanowane warsztaty. Informacji szukajcie na stronie internetowej
www.wck.wodzislaw-slaski.pl, facebookowej stronie Wodzisławskie Centrum Kultury i oczywiście w kolejnych numerach naszej „Gazety Wodzisławskiej”. kb

MAGDALENA ŚWIERGOLIK
kierownik Działu Projektów
i Animacji Kulturalnej WCK
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.

Naturalna moc głosu
Anna SzwedaPiguła

Prysznic głosowy? Jak najbardziej!
Doświadczyli go uczestnicy lutowych
warsztatów muzykoterapii, które odbyły się w Wodzisławskim Centrum
Kultury.
W zabieganej rzeczywistości, mając na uwadze poprawę komfortu naszego życia, coraz częściej poszukujemy skutecznych sposobów na jej
zrównoważenie. Nadmiar obowiązków, ale i wyzwań, stresujące sytuacje,
pośpiech niejednokrotnie budzą potrzebę regeneracji naszego organizmu
i to zarówno w sensie sprawności fizycznej, jak i psychicznej. Tu w sukurs
przychodzi to, co płynie wprost z natury. Warto było poznać relaksacyjną
moc naturalnego głosu w ramach kolejnej odsłony warsztatów z cyklu „Tu
i teraz”.
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Głęboki relaks, harmonia, rozluźnienie – tego można było doświadczyć podczas warsztatów poprowadzonych przez Mariolę Rodzik-Ziemiańską. To była prawdziwa, trzygodzinna podróż przez emocje wyrażane głosem – dźwiękiem. Uczestnicy
dzięki praktyce oddechowo-głosowej,
której towarzyszyły relaksacyjne i etniczne instrumenty, popracowali
nad rozluźnieniem ciała, głębokim
oddechem i prawidłową emisją. Naturalny głos to szczególne narzędzie,
które wpływa korzystnie na całe ciało,
wspiera układ fizyczny, psychiczny
i emocjonalny. Dzięki wspólnej wibracji dźwięków wprawiamy ciało
w rezonans, który umożliwia odblokowanie zastojów i jest pomocne
w procesie niwelowania stresu. asp

Wodzisławskie Centrum Kultury przygotowało z myślą o wodzisławiankach ciekawe atrakcje. Wydarzenie „Kobieta w roli
głównej” odbyło się 12 marca.
Warsztaty treningowo-dietetyczne poprowadził Tomasz
Majewski z Fitvision. Uczestniczki mogły skorzystać z bezpłatnych porad żywieniowych,
indywidualnych ćwiczeń, a także wziąć udział w pogadance

o zdrowym trybie życia. Akcja
została przygotowana we współpracy z TEB Edukacja Wodzisław Śląski.
12 marca w siedzibie WCK
była też niecodzienna okazja
do stworzenia pięknych, unikatowych makramowych kolczyków. Warsztaty prowadzone były pod okiem Marzeny Jobczyk
z TEB Edukacja Wodzisław
Śląski. kb
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Arkady Barszcz
o repertuarze Pegaza
WCK

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”.

Arkady Barszcz: Ja też jestem megafanem serii o Potterze. Ponad trzydzieści razy czytałem siedmioksiąg
o „Chłopcu, który przeżył”. Akcja
„Fantastycznych zwierząt” rozgrywa
się na długo przed starciem z Voldemortem, ale za to możemy poznać tytułowe tajemnice najwspanialszego nauczyciela Hogwartu oraz jego walkę
z potężnym czarnoksiężnikiem, Grindelwaldem. Mocną stroną filmu są aktorzy. Jude Law jako Albus Dumblebore to strzał w dziesiątkę. Johnny
Depp został zamieniony na innego aktora. W rolę antagonisty wcieli się charyzmatyczny Mads Mikkelsen, który
moim zdaniem bardziej pasuje do roli
niż Depp. Zobaczymy, jak to wszystko
zostało ułożone przez twórców. Ważna informacja: film zagramy w dwóch
wersjach. Najpierw z dubbingiem,
a po weekendzie majowym z napisami.

my pięć produkcji mistrza, które są
po rekonstrukcji cyfrowej. Wszystkie
prezentują się znakomicie. Miałem je
okazję zobaczyć w internetowej części
Azjatyckiego Festiwalu Filmowego
Pięć Smaków. I to dzięki osobom odpowiedzialnym za ten festiwal będziemy mogli zaprezentować dla wodzisławskiej publiczności tak przepyszną
ucztę kinową. Reżyser w swoich filmach
opowiada głównie o samotności, skomplikowanych relacjach międzyludzkich,
miłości. Gorąco zapraszam do kina na te seanse. Ja sam nie mogę się doczekać. Dla mnie to będą bardzo emocjonalne doznania filmowe.
A czy w repertuarze i w tym miesiącu
znajdziemy jakieś oscarowe
produkcje?

Tak. Sezon oscarowy może nie jest
długi, ale obfity. W Pegazie zobaczymy „Córkę”, która zbiera bardzo dobre
recenzje. Doborowa obsada i debiut
reżyserski znanej aktorki, Maggie Gyllenhaal. Zapowiada się na mocną historię z niebanalnym przesłaniem.
„Najgorszy człowiek na świecie” to nieNa nadchodzące tygodnie
typowa komedia romantyczna. Pozorzaplanowaliście także arcyciekawy
nie opowiada o typowych relacjach
Festiwal Filmów Azjatyckich…
uczuciowych, ale robi to w słodkoJestem niezwykle szczęśliwy, że w Pega- -gorzkim klimacie. „Przeżyć” to rówzie uda nam się pokazać genialne filmy nież nietypowa produkcja. AnimowaWong Kar Waia. Być może niewielu ny dokument o problemach pewnego
wodzisławskich widzów zna dokonania uchodźcy. Mocny zestaw oscarowych
tego reżysera pochodzącego z Chin, ale filmów.
pracującego głównie w Hongkongu.
Nie ukrywam, że to jeden z moich uko- Dużo miejsca poświęcacie także
chanych twórców, a jego filmy to nie- na polskie kino. Jakie tytuły polecasz?
kwestionowane arcydzieła, które Jak zwykle Kino Pegaz stawia na poldo dzisiaj inspirują filmowców z całego skie produkcje. Szczególnie polecam
świata. W ramach festiwalu wyświetli- „Sonatę” oraz „Innych ludzi” – oba wi-
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Na co mają szczególnie zwrócić
uwagę najmłodsi wodzisławianie,
a na co nasi wodzisławscy seniorzy?

Zaczynamy hitem od Disney’a. „To
nie wypanda” opowiada o perypetiach
dziewczynki, która cierpi na dziwną
przypadłość. Gdy się ekscytuje, zamienia się w pandę rudą. Będzie wesoło
i wzruszająco, z wartościowym morałem na końcu. „Zając Max: Misja pisanka” to animacja na Święta Wielkanocne o rezolutnym zajączku, który
pragnie dołączyć do Zajęczej Akademii. Film będzie można zobaczyć
przed i po świętach. Dla seniorów
szczególnie polecam seans filmu „Kolor purpury” Stevena Spielberga z 1985
roku. Dzieło amerykańskiego filmowca wyświetlimy w ramach naszego cyklu z klasyką kina. Mało znana produkcja, ale warta uwagi. W Kinie Seniora zaprezentujemy „Sonatę”,
a na dokładkę zapraszam na troszkę
lżejsze kino w postaci polskiej produkcji pt. „Marzec „68” o studentach protestujących przeciwko bezprawnemu
relegowaniu kolegów z uczelni oraz
w obronie zdjętych z afisza „Dziadów”
wystawianych w Teatrze Narodowym.
Arkady, dziękuję za rozmowę i Twoje
bardzo ciekawe polecenia.

Dziękuję. Widzimy się w Pegazie.

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”.

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.

FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA:
TAJEMNICE DUMBLEDORE'A
(2022)
zdjęcia: mat. producentów

Arkady Barszcz, kinooperator w WCK

działem na Festiwalu w Gdyni. Ten
pierwszy opowiada prawdziwą historię
chłopca, który został źle zdiagnozowany przez lekarzy we wczesnym dzieciństwie oraz walkę rodziców o poprawę
jego zdrowia. Okazuje się, że główny
bohater posiada niezwykły talent muzyczny. To niezwykle wzruszająca historia ze znakomitymi rolami. Jednak
prawdziwą petardą okazują się „Inni ludzie” na podstawie książki Doroty Masłowskiej. To pierwsza polska produkcja sfinansowana przez Warner Bros.
Naprawdę film jest z najwyższej półki.
To taki hip-hopowy musical. Tak zwariowany miks nie mógł się udać,
a szczególnie w polskim kinie. A jednak
twórcy pokazali, że da się robić w Polsce odważne i zróżnicowane kino gatunkowe. Ten film ma wszystko, co
najlepsze. Szczególnie trzeba zwrócić
uwagę na jego rytm, na który składają
się muzyka, tekst i przede wszystkim
montaż. Pod tym względem to arcydzieło. Film o nas i naszych dramatach
oraz beznadziejnych marzeniach
na lepsze jutro.

Oferta dla każdego
w Kinie Pegaz

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

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

Rozmawiała: Klaudia Bartkowiak
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NA WEEKEND

Poznaj wodzisławską Basztę Rycerską
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.
zdjęcia: Klaudia Bartkowiak, UM, Sebastian Kulesza, Grzegorz Mazurek, mat. Muzeum

Wieża Romantyczna, bo tak
również jest nazywana, jest jedną
z historycznych atrakcji miasta.
Wyremontowaną Basztę Rycerską oddano do użytku w 2021
roku. Obiekt zyskał wieżę widokową, otwartą co roku w sezonie
wiosenno-letnio-jesiennym bezpłatnie dla wszystkich turystów.
Aby dostać się na górę, należy
pokonać 59 schodów, skąd
na szczycie można podziwiać
okazałą panoramę miasta.
Warto przypomnieć, że to
dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska została wyremontowana zabytkowa wodzisławska Baszta. Rewitalizacja była możliwa dzięki współpracy dotyczącej projektu „Silesianka”
– szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia.
Chcecie poznać więcej informacji o szlaku i znajdujących się
na nim obiektach? Odsyłamy
do strony internetowej Euroregionu Silesia (www.euroregion-silesia pl).
Ciekawa historia Baszty
(na podstawie tekstu
historyków miejskiego
Muzeum)
Z wodzisławskim Grodziskiem
od lat wiązało się wiele legend
i opowieści. Źródła historyczne
mówią, że to miejsce miało
funkcjonować już w XII wieku.
Grodzisko bardzo upodobał
sobie emerytowany landrat
Edward Brauns, żyjący w latach 1800-1881. W okresie 1867-1868 zlecił na tych terenach urządzenie parku leśnego. Następnie kazał wznieść tu
swój własny zameczek myśliwski. Obiekt zlokalizowano
w pobliżu wałów dawnego
Grodziska, w miejscu niezamieszkałym. Jego architektem
był najpewniej miejscowy budowniczy Józef Brzezak. Budowla przybrała formę średniowiecznej siedziby możnowładczej z dominacją stylistyki gotyckiej. Centralną jej częścią była czterokondygnacyjna wieża,
do której przylegał piętrowy
obiekt mieszkalny. W jego
wnętrzach Brauns założył własne prywatne muzeum.
Niestety po śmierci fundatora w 1881 roku budowla szybko
popadła w ruinę. Już na początku XX wieku nazywano ją „Alte
Burg” i przypisywano średniowieczny rodowód. Krótko dzia-
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Aby dostać się na górę,
należy pokonać

59 schodów,
skąd na szczycie
można podziwiać
okazałą panoramę
miasta.
łała w niej restauracja, jednak
po jej zamknięciu w 1913 roku
doszło do wielkiej dewastacji
obiektu. W 1925 roku została
z niego już tylko wieża.
1925 – był to rok przełomowy
dla Baszty – wtedy dwaj wodzisławscy kupcy Stefan Krzystek
i Jan Kowol otworzyli w jej wnętrzach ponownie restaurację, nazwaną „Grodzisko” – wraz
z punktem widokowym na szczycie wieży, który cieszył się ogromną popularnością. Niestety po zamknięciu restauracji w połowie
lat trzydziestych nastąpiła kolejna dewastacja Baszty.
Dopiero w 1991 roku staraniem Towarzystwa Miłośników
Ziemi Wodzisławskiej obiekt
odrestaurowano, a turystom udostępniono punkt widokowy. Niestety w czerwcu 2004 roku nieznani sprawcy podpalili wieżę.
Miasto Wodzisław Śląski
od lat starało się o zabezpieczenie i odbudowę obiektu. W sposób kompleksowy zostało to wykonane w 2021 roku w ramach
projektu „Silesianka – szlak wież
i platform widokowych w Euroregionie Silesia”.
Nowy opiekun Baszty
poszukiwany
Trwają poszukiwania opiekuna Baszty Rycerskiej. Mowa
o sezonowej obsłudze obiektu,
od kwietnia do września. Miasto
Wodzisław Śląski zaprasza zainteresowanych do składania swoich aplikacji.
Osoba pełniąca funkcję opiekuna Wieży Romantycznej będzie
musiała zapewnić obsługę obiektu
przez sześć miesięcy, od kwietnia
do września, we wtorki, środy
i piątki w godzinach 12:00-18:00,
w soboty i niedziele w godzinach 10:00-18:00. W zakres obowiązków opiekuna wchodzą: udostępnienie obiektu (otwieranie, zamykanie), informowanie turystów
o szlaku „Silesianka”, informowanie o historii obiektu, zapewnienie
ciągłej obsługi ruchu turystycznego zgodnie z terminami otwarcia
Baszty.
Na aplikacje miasto czeka
do 29 marca. Dostępne na
www.wodzislaw-slaski.pl formularze ofertowe można składać
elektronicznie bądź w siedzibie
Urzędu Miasta.
Macie pytania odnośnie do
rekrutacji? Skontaktujcie się
z pracownikami Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych
(nr tel. 32 45 90 540). kb
marzec 2022 nr 3
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Rekomendacje
Zaczytanej Polki

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

Czy są tu jacyś fani brytyjskiej rodziny królewskiej? Je śli tak, to ta książ ka jest wła śnie dla
Was! Opowieść o małżeństwie, które trwało
ponad 73 lata. Królowa Elżbieta jest najdłużej
panującym żyjącym obecnie przywódcą państwa na świecie (70 lat), natomiast książę Filip
(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
dwójką, książę Filip był dla królowej, która znana jest z sztywnego trzymania się etykiety, jedynym aktem rebelii. Młoda Elżbieta pokochała
Filipa od pierwszego wejrzenia. To, że udało się
jej znaleźć swojego księcia, wcale nie jest takie
oczywiste, ponieważ w latach 40. XX wieku dobre uro dze nie wciąż prze wyż sza ło mi łość
i prawdziwe uczucia. Jako dopełnienie książki
polecam genialny serial „The Crown” (dostępny na Netflixie), w którym główną bohaterką
jest kró lo wa Elż bie ta. Mi ło śni kom po le cam
również śledzenie oficjalnych profilów rodziny
królewskiej na Instagramie.

„Mój mąż i ja”, Ingrid Seward
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Pasją Kita są zaćmienia Słońca. To, które będzie
miało miejsce w Kornwalii, mężczyzna będzie
obserwował u boku Laury. Wydarzenia jednak
przybierają nieoczekiwany obrót. Kobieta jest
świadkiem napaści, która zmieni ich życia na zawsze… Od wydarzeń w Kornwalii minęło sporo czasu, jednak para przez cały ten czas ukrywa
swoją prawdziwą tożsamość, żyjąc w ciągłym
strachu. Co naprawdę wydarzyło się tamtego
dnia? Historia przedstawiona w książce jest ciekawa i nietuzinkowa. Przyznam, że do samego
końca trzymała w napięciu. Było w niej kilka
momentów wałko wanych zbyt dłu go. My ślę
jednak, że mimo to warto ją przeczytać, ponieważ fabuła jest intrygująca i pokazuje do jakich
kon sekwen cji może doprowadzić zata ja nie
prawdy i czy wobec tego warto podejmować takie decyzje. kb

nauka tytułowych pierwszych
słów… To właśnie gwarantuje
cała przywołana seria Akademii Mądrego Dziecka. Nasze
ulubione tytuły to „Dzikie
zwierzęta”, „Muzyka” i „Strażacy”.

zent dla najmłodszych członków rodziny. Ostatnio potwierdzone!

„Rok w lesie”
Emilia Dziubak

Marta GalewskaKustra

„Pucio uczy się mówić.
Zabawy
dźwiękonaśladowcze
dla najmłodszych”

„Pierwsze słowa” – seria
Akademii Mądrego Dziecka
Nathalie Choux

To, co zachwyca nas w tej
książce najbardziej, to wspaniałe, kolorowe, niezwykle szczegółowe ilustracje prezentujące
Tę edukacyjną serię książeczek las i jego domowników o różdla dzieci i rodziców polecamy nych porach roku. Publikacja
szczególnie. Wspólnie oglądać niemal w całości pozbawioi czytać można godzinami. na jest tekstu (nie licząc np.
Czytać, mimo że tekst ograni- krótkich opisów zwierząt). To
czony jest do minimum. Tu daje ogromne pole dla wyskoncentrowany jest przede obraźni malucha i rodzica.
wszystkim na poznawaniu no- Świat obrazów uczy bowiem
wych słów. Cechą charaktery- budowania narracji i daje możstyczną tych kartonowych pu- liwość układania za każdym rablikacji są ruchome elementy, zem całkiem nowych, fascynuktóre idealnie wspierają rozwój jących historii. Ta książka donajmłodszych. Serię wyróżniają starcza sposobności do rozbupiękne kolorowe ilustracje. dzenia w najmłodszych miłości
Świetna zabawa, przyjemne i szacunku do natury i zwierząt.
odkrywanie świata i radosna Idealnie sprawdzi się na pre-

Tym razem Pucio wspomaga
Wasze pociechy w nauce mówienia. Mówimy tym razem,
bo przeróżne, niezwykle ciekawe historie Pucia i jego najbliższych znajdziecie w wielu
książkach na rynku wydawniczym. Historie, które, ostrzega my, wcią ga ją bez resz ty. I dzieci, i rodziców. „Pucio
uczy się mówić. (...)” to tytuł,
który poprzez zabawę, za pomocą poruszających wyobraźnię ilu stra cji, uczy naj młod szych mówić i poznawać nowe
dźwięki. Sięgnijcie po tę lekturę, spędźcie czas ze swoimi
dziećmi, połączcie przyjemne
i pożyteczne. Książka polecana zarówno w przypadku, kiedy pociechy dopiero rozpoczynają naukę z mówieniem, jak
i wte dy, gdy po ja wia ją się
pewne trudności z mową. kb

Być Ślązakiem w Polsce
W środowy wieczór 23 marca w wodzisławskiej
Bibliotece odbyło się spotkanie ze Zbigniewem
Rokitą, laureatem Nagrody Literackiej Nike, autorem książki „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku”. Licznie zgromadzona publiczność miała
możliwość zapoznania się z genezą powstania
książki, a także mogła dowiedzieć się, skąd wziął
się pomysł na tak nieoczywisty tytuł utworu. Kodyfikacja języka, śląskie specjały i potrzeba ich certyfikacji, śląska różnorodność oraz jeszcze
nieopisane tajemnice – to tylko niektóre z zagadnień, jakie zostały poruszone. Było o odkrywaniu
własnych korzeni i swojej tożsamości. Tłumnie
przybyli słuchacze aktywnie włączali się w gorącą
dyskusję, zadając pytania i po śląsku, i po polsku,
przytaczając anegdoty i zabawne historie związane z „byciem Ślązakiem w Polsce”. Wiele podziękowań, gratulacji i rozmów indywidualnych odbywało się przy okazji podpisywania książek,
a po autografy ustawiła się niemała kolejka. Spotkanie poprowadziły Elżbieta Janota oraz Paulina Rzymanek, autorki popularnego podcastu
o książkach „Już tłumaczę”. red.

MiPBP

Ile razy w życiu słyszeliście, że należy słuchać swojego wewnętrznego głosu? Autorka przekonuje
jednak, że nie zawsze powinniśmy mu ufać, ponie- „Kłamał. Kłamała”, Erin Kelly
waż w każdym z nas mieszka sabotażysta, który
przeszkadza nam w osiąganiu celów. Kobieta pokazuje, jak go rozpoznać i się przed nim bronić,
aby raz na zawsze się z nim rozprawić i rozwinąć
skrzydła. W każdym z nas mieszka podstępny sabotażysta, który za wszelką cenę stara się pokrzyżować nam plany. Autorka w przystępny sposób
tłumaczy czytelnikom, jak można z nim walczyć.
Każdy rozdział jest zakończony pytaniami do autorefleksji, zadaniami oraz krótkim podsumowaniem. Pomimo to, że książkę czyta się przyjemniej,
brakowało mi w niej bardziej naukowego podejścia. Kobieta głównie podaje przykłady, co dla niektórych będzie plusem, dla niektórych minusem.
Jeśli lubicie tytuły tego typu, ale macie problem
z naukowym żargonem, to ta książka zdecydowanie będzie dla Was.

Na tej stronie „Gazety Wodzisławskiej” prezentujemy jedyne
w swoim rodzaju, ciekawe tytuły
dla niemowląt i małych dzieci.
Książki dla najmłodszych zachęcają nasze pociechy do rozpoczęcia niesamowitej, arcyciekawej przygody z czytaniem. Pamiętajmy, że czytanie to nie tylko rozrywka. Książki mają pozytywny wpływ na rozwój intelektualny i emocjonalny maluchów.
Miłej lektury!

zdjęcia: wydawnictwa Nasza Księgarnia i Egmont

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”.

Ciekawe książki dla najmłodszych
– z polecenia wodzisławskiej mamy
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NA DOBRY KONIEC
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.

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
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!

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
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.

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.

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
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.
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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.

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!

NA ZIELONO
Pasjonatka

LEW

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.

Drogi Czytelniku,
Pasjonatka

Przyszłość rysuje się wybornie!

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!
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