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CO SŁYCHAĆ

Dro dzy Czy tel ni cy, wska ku je my 
w je den z naj pięk niej szych mie -
się cy w ro ku. Maj! Wszyst ko 
do oko ła wspa nia le się zie le ni, 
wno sząc w na sze ser ca na dzie ję 
i po wiew opty mi zmu. War to tak 
wła śnie spo glą dać na świat. Na -
dziei nikt nam ode brać nie mo -
że. A my mo że my so bie po móc 
ją od czu wać. Naj lep sze ku te mu 
bę dą wyj ścia z do mu.  

A wy cho dzić w ma ju bę dzie 
gdzie. W Wo dzi sław skim Cen -
trum Kul tu ry nie brak nie kul tu ral -
nej roz ryw ki i do brych po my słów 
na przy jem ne spę dza nie cza su. Już 
nie ba wem cze ka nas ko lej na pre -
mie ra Te atru Tań ca Me men to 
oraz wy jąt ko wy ju bi le uszo wy kon -
cert Ze spo łu Pie śni i Tań ca Vla di -
sla via. Świet ną ofer tę przy go to wa -
ło tak że Ki no Pe gaz. Na pew no 
war te uwa gi są również warsz ta ty 
z ki sze nia. Tak, ki sze nia. Ani ma -
to rzy prze nio są się na lo kal ne, 
dziel ni co we po dwór ka, gdzie ra -
zem z ni mi będziecie mo gli do -
wie dzieć się spo ro o jak że zdro wej 
sztu ce ki szo nek. 

To jed nak nie wszyst ko. 
W ma ju war to ob ser wo wać też 
to, co dzie je się w ple ne rze. Już  
3 ma ja cze ka nas ro dzin ny pik -
nik w Par ku Miej skim. Na ryn -
ku znaj dzie cie Eko ba zar, Kwia -
to ba zar, Jar mark Sta ro ci oraz 
wiel kie gril lo wa nie. Spraw dzaj -
cie ofer tę wy da rzeń. Na praw dę 
war to! Ania i Klau dia

DZIEŃ 
DOBRY!
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Na tę im pre zę cze ka wie lu 
z nas. Wpi sa ła się ona w ka len -
darz miej skich wy da rzeń i na szą 
świa do mość. W tym ro ku, 
po dwu let niej pan de micz nej 
prze rwie, znów spo tka my się 
pod czas świę ta na sze go mia sta. 
W dniach 10-12 czerw ca 
wspól nie bę dzie my świę to -
wać 51. Dni Mia sta Wo dzi sła -
wia Ślą skie go.  

Cze go mo że my się spo dzie -
wać po te go rocz nej im pre zie? 
Zde cy do wa nie do brej za ba wy, 
nie za po mnia nej at mos fe ry i do -
brych kon cer tów.  

Or ga ni za to rzy, czy li Wo dzi -
sław skie Cen trum Kul tu ry 
i Urząd Mia sta, przy go to wu ją 
dla nas dwa kon cer to we dni 
na Sta dio nie Miej skim przy ul. 
Bo gu miń skiej. To wła śnie tam 
od bę dzie się im pre za ma so wa, 
pod czas któ rej na du żej sce nie 
wy stą pią: Ewa Far na, Va rius 
Manx, Ro xie Wę giel, Noc ny 

Ko cha nek, Gro mee i Mar tin 
Lan ge! Bę dzie sztos!  

Po za du ży mi ple ne ro wy mi 
kon cer ta mi świą tecz nej at mos -
fe ry Dni Mia sta mo że my spo -
dzie wać się tak że na ryn ku Sta -
re go Mia sta. Tu już bę dzie bar -
dziej kli ma tycz nie. Nie brak nie 
mu zy ki, wspól ne go spę dza nia 
cza su, kul tu ral nej roz ryw ki. 
A na de ser, w nie dzie lę 12 czerw -
ca, wła śnie na Sta rym Mie ście 
w 200. rocz ni cę wiel kie go po ża ru 
Wo dzi sła wia Ślą skie go, ro ze -
gra na zo sta nie wy jąt ko wa gra 
miej ska dla ca łych ro dzin. To 
coś, cze go z pew no ścią war to bę -
dzie spró bo wać.  

I jak Wam się po do ba te go -
rocz ny po mysł na Dni Mia sta? 
Wię cej szcze gó łów szu kaj cie 
nie ba wem na stro nach www.wo -
dzi slaw -sla ski.pl, www.wck.wo -
dzi slaw -sla ski.pl oraz w na stęp -
nym nu me rze na sze go In for ma -
to ra. asp

We wto rek, 3 ma ja br. w Par ku Miej skim w Wo -
dzi sła wiu Ślą skim od bę dzie się pik nik ro dzin ny. 
Ma jów ko wą im pre zę po prze dzą ofi cjal ne uro czy -
sto ści z oka zji przy ję cia pierw szej w Eu ro pie spi sa -
nej kon sty tu cji. Głów ną atrak cją wy da rze nia bę -
dzie za gro da zwie rząt. To do sko na ła oka zja, by 
wspól nie spę dzić czas. 

Jak co ro ku w Wo dzi sła wiu Ślą skim od bę dą się 
uro czy sto ści upa mięt nia ją ce rocz ni cę uchwa le nia 
Kon sty tu cji 3 Ma ja. Te go rocz ne ob cho dy roz pocz -
ną się przed pa ła cem Die trich ste inów, skąd o go -
dzi nie 10:30 ru szy or szak do ko ścio ła pw. Wnie bo -
wzię cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny. W świą ty ni 
o go dzi nie 11:00 roz pocz nie się msza świę ta. Li tur -
gia w in ten cji Oj czy zny od pra wio na zo sta nie przez 
ks. pra ła ta Bo gu sła wa Płon kę. Po jej za koń cze niu 

po chód uda się pod po mnik Po wstań ców Ślą skich. 
Po uro czy sto ściach od bę dzie się pik nik ro dzin ny 
z wie lo ma atrak cja mi dla ca łych ro dzin. 

Im pre za w Par ku Miej skim w Wo dzi sła wiu Ślą -
skim roz pocz nie się o godz. 13:00 i po trwa do 17:00. 
 
W pro gra mie m.in.: 
• za gro da zwie rząt, w któ rej znaj dą się al pa ki, owce 
oraz mi ni ko zy, 

• prze jażdż ka ku cy kiem, 
• stre fa hob by hor se (pa ra da jeźdź ców oraz kon -
kurs na naj pięk niej szy ko stium), 

• kre atyw ne za ba wy z aż sze ścio ma ani ma to ra mi 
(m.in. ma lo wa nie wod ny mi ba lo na mi, tor prze -
szkód, kry kiet ogro do wy), 

• atrak cja spe cjal na. red.

Naj cie plej sze Miej sce Na Zie mi 
znów wpro wa dzi go rą cą at mos -
fe rę w mie ście. Sztan da ro wej 
wo dzi sław skiej im pre zy mo że -
my spo dzie wać się tra dy cyj nie 

już w lip cu. Or ga ni za to rzy do pi -
na ją ostat nie szcze gó ły te go wy -
da rze nia, by śmy znów mo gli 
spę dzić dwa wspa nia łe fe sti wa -
lo we dni.  

Szcze gó łów szu kaj cie już 
w na stęp nym nu me rze In for -
ma to ra. Bę dzie my mie li dla 
Was por cję peł nych słoń ca in -
for ma cji. red.

Naj cie plej? Zde cy do wa nie w Wo dzi sła wiu!

Dni Miasta  
powracają. I to jak!

Rodzinna Majówka już za kilka dni!  

Za na mi dru gie spo tka nie 
warsz ta to we po świę co ne sztu ce 
pięk ne go pi sa nia. Pod okiem 
Mo ni ki Kru czek (piek ne slo -
wa365) uczest ni cy do sko na li li 
się w brush let te rin gu, czy li ka li -
gra fii pę dzel ko wej. 

Dwu go dzin ne spo tka nie 
by ło oka zją do ćwi cze nia wła -

ści we go na chy le nia i łą cze nia 
li ter oraz za cho wa nia w pi śmie 
po praw nych pro por cji. To 
świet na for ma wy ci sze nia 
i kon cen tra cji na tym, co „tu 
i te raz”. Ide al ny spo sób na re -
laks, wy ci sze nie i wy ra że nie 
sie bie w pięk ny, nie po wta rzal -
ny spo sób. red.

Pięk ne li ter nic two w WCK 
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ZPiT „Vla di sla via” dzia ła 
w Ama tor skim Ru chu Ar ty -
stycz nym w Wo dzi sław skim 
Cen trum Kul tu ry. Ze spół spe cja -
li zu je się w tań cu lu do wym z róż -
nych te re nów Pol ski i Świa ta. 
Wie lo krot nie re pre zen to wał Pol -
skę na wie lu mię dzy na ro do wych 
fe sti wa lach m.in. w Niem czech, 
Fran cji, we Wło szech, Czar no -
gó rze, na Wę grzech, w Ser bii, 
Buł ga rii czy Por tu ga lii. W ze spo -
le dzia ła kil ka grup ta necz nych 
i ka pe la. Wy stę pu je w nim łącz -
nie ok. 100 dzie ci i mło dzie ży 
z Wo dzi sła wia Ślą skie go i oko lic. 
Za ło ży cie lem ze spo łu jest Wan -
da Bu kow ska, a obec nie ze spół 
jest pro wa dzo ny przez Do mi ni -
kę Brzo zę -Pi prek. Ka pe lą kie ru je 
Ka ta rzy na Noch ciń ska. In struk -
to ra mi po moc ni czy mi są rów nież 
Na ta lia Mi ko ła sek i We ro ni ka 
Sku rak, a Alek san dra Krót ki 
i Bar ba ra Gal was akom pa niu ją 
pod czas za jęć. Aran że przy go to -
wu je Kor ne lia Rduch. 

– 40 lat to szmat cza su. Przez 
pra wie pół wie ku przez ze spół 
prze wi nę ło się nie jed no po ko le -
nie. To lu dzie od lat two rzą hi -
sto rię ze spo łu w któ rym za czy nał 
się ich wiel ki świat. To wła śnie 
tu sta wia li swo je pierw sze ar ty -

stycz ne kro ki. Ju bi le uszo wy kon -
cert po ka że, jak wy glą da ze spo -
ło we ży cie od ku lis – mó wi Do -
mi ni ka Brzo za -Pi prek, kie row -
nik ze spo łu. 

Na prze strze ni lat ze spół za -
pre zen to wał się set kom ty się cy 
wi dzów. Każ dy kon cert jest nie -
za po mnia nym wy da rze niem, 
któ ry łą czy w so bie mi łość 
do tań ca, mu zy ki, śpie wu, tra dy -
cji i kul tu ry. Barw ne stro je, 
ogrom wie dzy o róż nych re gio -
nach Pol ski, folk lor kra jo wy oraz 
za gra nicz ny, lu do we pie śni, nie -
rzad ko rów nież hu mor, to 
wszyst ko to wa rzy szy wi do wi -
skom, któ re war to zo ba czyć. 

– Kon cert bę dzie po łą cze -
niem mu zy ki, tań ca i fil mu. Wi -
dzo wie zo ba czą to, cze go ni gdy 
nie wi dać. Zaj rzy my do ze spo ło -
we go ser ca, zdra dzi my se kre ty 
po wsta wa nia stro jów, re kwi zy -
tów i nie tyl ko. Vla di sla via po ka -
że to, co kie dyś i dziś jest dla niej 
naj waż niej sze. Do dat ko wo pod -
czas kon cer tu o godz. 15:00 ogło -
szo ny zo sta nie wer dykt kon kur su 
ga wę dziar skie go „Fe dro wa ni 
w god ce”, któ ry miał zo stać 
przed sta wio ny pod czas kon cer tu 
ga lo we go z po cząt kiem ro ku, ale 
z po wo du pan de mii zo stał od wo -

ła ny – do da je Do mi ni ka Brzo za -
-Pi prek. 

Wan da Bu kow ska 40 lat te -
mu za ło ży ła w Wo dzi sła wiu Ślą -
skim ze spół lu do wy, któ ry dał 
po czą tek dla ama tor skie go ru chu 
ar ty stycz ne go w na szym mie ście. 
„Vladislavia” to nie tyl ko gru pa 
ta necz na, ale, jak pod kre śla ją czę -
sto in struk to rzy i tan ce rze, du ża 
ro dzi na. Ze spół dał po czą tek 
wie lu przy jaź niom i mi ło ściom. 
Każ dy z tan ce rzy zo sta wił w nim 
cząst kę sie bie, ma z nim wie le 
wspo mnień i zwią za nych z wy -
jaz da mi na fe sti wa le przy gód. 
„Vladislavia” da ła kil ka set kon -
cer tów i wy chowa ła w mi ło ści 
do kul tu ry kil ka po ko leń. Jest 
chlu bą Wo dzi sła wia Ślą skie go 
i je go wi zy tów ką. Dziś dzie ło 
Wandy Bu kow skiej z wiel kim 
po wo dze niem kon ty nu uje Do -
mi ni ka Brzo za -Pi prek, mło da 
i cha ry zma tycz na in struk tor ka 
i cho re ograf ka, któ ra z „Vla di sla -
vią” zwią za na jest od dziec ka. 

– 40 lat pra cy ar ty stycz nej to 
po wód do wiel kiej du my, uzna -
nia i sza cun ku. Każ de go ro ku 
„Vladislavia” przy cią ga na swo je 
za ję cia po nad 100 uczest ni ków, 
któ rych uczy mi ło ści do folk lo ru 
i po sza no wa nia war to ści pa trio -
tycz nych. Kon cert, któ ry ze spół 
za pla no wał na maj te go ro ku, 
trze ba po pro stu zo ba czyć. Je stem 
prze ko na na, że bę dzie to prze -
pięk ne wi do wi sko – za pra sza Ka -
ta rzy na Ro kow ska -Szy ro ki, dy -
rek tor Wo dzi sław skie go Cen -
trum Kul tu ry. 

Bi le ty na kon cert w ce -
nie 30 zł są do na by cia w ka sie 
WCK i sprze da ży on li ne. Ka sa 
czyn na na pół go dzi ny przed se -
an sa mi fil mo wy mi i wy da rze nia -
mi oraz w czwart ki w go dzi -
nach 10:00-12:00. red.

„Vladislavia” tań czy i śpie wa od 40 lat!
n Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, jakim będzie koncert z okazji jubileuszu 40lecia działalności 
Zespołu Pieśni i Tańca „Vladislavia” pt. „Tu zaczyna się wielki świat”. Impreza odbędzie się 28 maja o godz. 15:00 oraz 18:00.
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n Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza na 20. Wodzisławską Galę Taneczną MIX.  
Ta jedna z największych imprez tanecznych na południu Polski odbędzie się w sobotę, 21 maja. 
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Or ga ni za to rem wy da rze nia jest Wo dzi sław -
skie Cen trum Kul tu ry. Uczest ni cy kon ku ro -
wać bę dą w tań cu, wal cząc o naj wyż sze tro fea 
w czte rech ka te go riach: stre et dan ce, show 
dan ce, ma żo ret ki/che er le ader ki i ta niec to wa -
rzy ski. Ini cja to rem Ga li jest Klub Tań ca To -
wa rzy skie go SPIN, któ ry dzia ła w ra mach 
Ama tor skie go Ru chu Ar ty stycz ne go w Wo -
dzi sław skim Cen trum Kul tu ry. Ko or dy na to -
rem ta necz nej im pre zy jest głów ny in struk tor 
i cho re ograf SPIN-u, Elż bie ta La soc ka. 

Wo dzi sław ska Ga la Ta necz na MIX to 
ogól no pol ski prze gląd ze spo łów ta necz nych, 
któ rej ce lem jest po pu la ry za cja ze spo ło wych 
form ta necz nych oraz kon fron ta cja do rob ku 
ar ty stycz ne go ze spo łów dzia ła ją cych w szko -
łach, świe tli cach i do mach kul tu ry. Jej uczest -
ni ka mi są dzie ci od 7. ro ku ży cia oraz mło -
dzież i do ro śli. Wa run kiem uczest nic twa jest 
wy sła nie kar ty zgło sze nio wej (do 30 kwiet nia 
br.), po twier dze nia do ko na nia opła ty akre dy -
ta cyj nej oraz pli ku z mu zy ką do wy stę pu 
na ad res ma ilo wy or ga ni za to ra. Szcze gó ło we 
in for ma cje w re gu la mi nie do stęp nym m.in. 
na www.wck.wo dzi slaw -sla ski.pl. 

  
JU RY 
Da riusz Ku rze ja z By to mia – cho re ograf, 
tan cerz, pe da gog, sę dzia, in struk tor, tre ner 
tan ce rzy, par spor to wych oraz for ma cji ta -
necz nych stre et dan ce. Mię dzy na ro do wy 
sę dzia World Dan ce Co un cil. Po sia da Cer -

ti fi ca te Im pe rial So cie ty of Te achers of 
Dan cing, czy li Dy plom Kró lew skie go To -
wa rzy stwa Na uczy cie li Tań ca Wiel kiej Bry -
ta nii oraz Dy plom Mi ni ster stwa Kul tu ry 
i Sztu ki na kie run ku ta niec. Po sia da I ka te -
go rię in struk tor ską Wo je wódz kie go Ośrod -
ka Kul tu ry w Ka to wi cach. Jest sę dzią Pol -
skie go To wa rzy stwa Ta necz ne go, Pol skie -
go Związ ku Tań ca Spor to we go oraz mię -
dzy na ro do wym sę dzią World Dan ce Sport 
Fe de ra tion. Pra co wał w Pań stwo wej Wyż -
szej Szko le Te atral nej w Kra ko wie – Wy -
dział Te atru Tań ca w By to miu. Otrzy mał 
zło tą od zna kę Pol skie go To wa rzy stwa Ta -
necz ne go za szcze gól ne za słu gi i osią gnię cia 
w za kre sie upo wszech nia nia tań ca oraz pro -
pagowania je go walo rów kul tu ro wych, 

spor to wych, es te tycz nych, re kre acyj nych 
i zdro wot nych. 
Ka ta rzy na Grze go rzek z Beł ku – in struk tor 
tań ca i cho re ograf. Ma żo ret ko wy sę dzia kra -
jo wy i mię dzy na ro do wy spor tu ma żo ret ko -
we go. Czło nek ko mi sji spor to wej fe de ra cji 
IFMS. Pro wa dzi warsz ta ty ta necz ne i ma żo -
ret ko we w kra ju i za gra ni cą. Kon sul tant re -
gu la mi no wy oraz czło nek ju ry wie lu fe sti wa li 
tań ca oraz za wo dów ma żo ret ko wych. W la -
tach 1992-2007 kie row nik ar ty stycz ny i ko -
or dy na tor Ogól no pol skie go Fe sti wa lu Tań ca 
Czer wion ka -Lesz czy ny. Od 2009 ro ku kie -
row nik ar ty stycz ny i ko or dy na tor Ogól no pol -
skie go Fe sti wa lu Ma żo re tek „Pa ra da”. Za ło -
ży ciel, kie row nik oraz tre ner po wsta łej 
w 1992 ro ku For ma cji Ta necz nej Zyg zak 
z Czer wion ki -Lesz czyn, lau re atów wie lu fe -
sti wa li tań ca oraz wie lo krot nych me da li stek 
Mi strzostw Pol ski, Eu ro py oraz Mi strzostw 
Świa ta Ma żo re tek, zdo byw czyń ty tu łu Ab so -
lu te Eu ro pe an Win ner. 
Elż bie ta Bar wic ka -Pi che ta z Biel ska -Bia łej 
– pe da gog i cho re ograf. Ab sol went ka Pań -
stwo wej Szko ły Ba le to wej w By to miu i Aka -
de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go w Ka to wi -
cach (stu dia po dy plo mo we w za kre sie ar ty -
stycz nych form ak tyw no ści ru cho wej). 
Uczest nicz ka trzy let nie go kur su do szka la ją -
ce go w tech ni ce Mar ty Gra ham, or ga ni zo wa -
ne go przez Pań stwo wą Wyż szą Szko łę Ba le -
to wą w Gdań sku. Jej cho re ogra fie nie ustan -
nie są okla ski wa ne na fe sti wa lach w kra ju 
i za gra ni cą. Na uczy ciel z wiel ką pa sją, któ rą 
w pięk ny spo sób po tra fi się dzie lić. red.

21 i 28 maja mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego i innych miast 
i gmin powiatu wodzisławskiego będą mieli wyjątkowe okazje, 
by wsłuchać się w mocne i dostojne brzmienia aż sześciu chórów. 
Przed nami tradycyjne majowe Koncerty Pieśni Maryjnej. 

 
21 ma ja o godz. 16:30 od bę dzie się wy da rze nie w ko ście le pw. Wnie -
bo wzię cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny w Wo dzi sła wiu Ślą skim. Pa -
tro nat nad kon cer tem ob jął pre zy dent mia sta Wo dzi sła wia Ślą skie -
go Mie czy sław Kie ca. Na to miast 28 wrze śnia o godz. 15:00 spo tka -
my się w ba zy li ce Na ro dze nia Naj święt szej Ma ryi Pan ny w Pszo wie. 

Udział w kon cer tach po twier dzi ło sześć chó rów z te re nu po wia -
tu wo dzi sław skie go. Mo wa o wo dzi sław skim, dzia ła ją cym w ra -
mach Ama tor skie go Ru chu Ar ty stycz ne go „ARA” przy Wo dzi -
sław skim Cen trum Kul tu ry, Chó rze Mie sza nym „Ja dwi ga” 
pod dy rek cją Do na ty Mi łow skiej (członkowie na za łą czo nym zdję -
ciu), Mło dzie żo wym Chó rze Miej skim „Can ti cum No vum” z Wo -
dzi sła wia Ślą skie go pod dy rek cją Emi lii Ko piec, Chó rze Mę skim 
„Echo” z ra dliń skich Bier tuł tów pod dy rek cją Ty mo te usza Ku bi -
cy, ra dliń skim Chó rze Mie sza nym „Sło wik nad Ol zą” rów nież 
pod dy rek cją Ty mo te usza Ku bi cy, go rzyc kim Chó rze Mie sza nym 
„Mo niusz ko” pod dy rek cją Bar ba ry Gro bel ny oraz ra dliń skim Ze -
spo le Chó ral nym „Son -Ar te” tak że pod dy rek cją Ty mo te usza Ku -
bi cy. 

Na wy da rze nia za pra sza ją Okręg Wo dzi sław ski Ślą skie go Związ -
ku Chó rów i Or kiestr w Wo dzi sła wiu Ślą skim wraz z urzę da mi 
miast Wo dzi sła wia Ślą skie go, Pszo wa, Ra dli na, a tak że świą ty nie 
w Wo dzi sła wiu i Pszo wie. W or ga ni za cję włą cza się Wo dzi sław skie 
Cen trum Kul tu ry. 

 
NO WY ZA RZĄD 
Okręg Wo dzi sław skie go ŚZChiO ma od 26 lu te go br. no wy Za -
rząd. W je go skład we szli: Kry stian Bra wań ski – pre zes, Jan Ci chy 
– wi ce pre zes ds. chó rów, Fran ci szek Ma gie ra – wi ce pre zes ds. or -
kiestr, Zu zan na Gó rec ka, Ewa Sza jor, Kry sty na Da wid, Emi lia Ko -
piec, Ry szard Wach tar czyk, Ga brie la Po lok, Mar cin Ba not. Dy ry -
gen tem Okrę gu zo stał Ty mo te usz Ku bi ca, na to miast je go ka pe la -
nem ks. dzie kan Ja nusz Ba du ra. kb 

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 Pod sia dły. 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. 

Bi le ty w ce nie 70 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. 

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.

Wyjątkowe koncerty 
chórów

K
lau dia B

art ko w
iak 

An drzej Po nie dziel ski wy stą pi w WCK

20. Wo dzi sław ska Ga la Ta necz na MIX

KATARZYNA ROKOWSKA-SZYROKI

Impreza od ponad 20 lat wpisuje się nie 
tylko w kalendarz wydarzeń miejskich, 
ale też ogólnopolskich. Ostatnią edycję 

byliśmy zmuszeni zorganizować online, 
tym bardziej cieszymy się, że tym razem 

jubileuszowa, 20. Gala będzie mogła z powrotem 
odbyć się z udziałem uczestników i widzów.

dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury
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MUZYKA

22 kwiet nia w ser cu Ka to wic, a do kład nie w Pa ła cu Mło dzie ży, od -
był się wy jąt ko wy kon cert cha ry ta tyw ny. Swo je mu zycz ne si ły 
w słusz nej spra wie po łą czy li: ze spół Fe el, Go lec uOrkiestra oraz har -
cer ski ze spół Sło necz ni. To, co na pa wa nas wiel ką du mą, to wspól -
ny wy stęp Pio tra Ku pi chy i Fe el oraz Wo dzi sław skiej Or kie stry Roz -
ryw ko wej pod dy rek cją Mar ka So bo ty. 

Kon cert „Ser ce dla Ukra iny” był wiel kim prze ży ciem dla mu zy -
ków i wo ka li stów wo dzi sław skiej or kie stry. Nic dziw ne go. Nie co 
dzień ma się oka zję grać na jed nej sce nie z tak uty tu owa ny mi ar ty -
sta mi. Ze spół Fe el po wstał w 2005 ro ku w Ka to wi cach. To dziś lau -
re at wie lu na gród mu zycz nych, w tym Fry de ry ków, Te le ka mer oraz 
Su per je dyn ki, zna ny z wie lu hi tów, ta kich jak „A gdy jest już ciem -
no” czy „Zo stań ze mną”.  

Na si ar ty ści po now nie po ra dzi li so bie wy śmie ni cie. Tak jak 
za pierw szym ra zem, gdy Wo dzi sław ska Or kie stra Roz ryw ko wa 
za gra ła wspól ny kon cert na de skach Wo dzi sław skie go Cen trum 
Kul tu ry w mar cu te go ro ku. Mu zy cy, zwłasz cza ci młod si, z wiel -
ką na dzie ją pa trzą w przy szłość, my śląc o ko lej nych wy stę pach 
u bo ku sław. asp 

 
 
Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa działa 
w Amatorskim Ruchu Artystycznym Wodzisławskiego 
Centrum Kultury od 2013 roku. Orkiestrę prowadzi 
Marek Sobota. Ma za sobą wiele występów, m.in. 
na dużej scenie podczas Dni Wodzisławia Śląskiego. 
Nowe aranżacje światowych hitów wpadające w ucho, 
a zarazem ambitny repertuar, to cechy 
charakterystyczne tej grupy.

Wiel kie prze ży cia, waż ny cel 
n Bestialska inwazja Rosji w Ukrainie wstrząsnęła nami ponad dwa miesiące temu. Od 24 lutego tak wielu z nas włączyło się w niesienie pomocy. 
Różnorodnej pomocy. Także i takiej, która krzepi i podnosi na duchu już swoją ideą. Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa właśnie w takiej inicjatywie 
wzięła chlubny udział.

zdjęcia: A
gnieszka Trzeciok

20 marca 2022 roku na scenie Wodzisławskiego Centrum Kultury 
wystąpili Piotr Kupicha z zespołem FEEL z towarzyszeniem 
Wodzisławskiej Orkiestry Rozrywkowej pod dyrekcją Marka Soboty. 
W poprzednim numerze wymieniliśmy wszystkich muzyków Orkiestry, 
którzy zagrali tego dnia w WCK. Niestety w nazwisku Amelii Marzańskiej 
(altówka) pojawił się błąd, za który artystkę przepraszamy. red.
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Za na mi 3. edy cja Akro bre ak 
Ma sters, czy li za wo dów z akro -
ba ty ki ta necz nej, któ rej po my sło -
daw cą jest uta len to wa ny in struk -
tor Mar cin Kost. Wy da rze nie 
mia ło miej sce 26 mar ca w Wo -
dzi sław skim Cen trum Kul tu ry.  

Aż dziewięć go dzin świet nej 
za ba wy, pod czas któ rej sę dzio -
wie wy bra li tych naj lep szych. 
W skład ju ry sę dziow skie go 
wcho dzi li: Pau li na Ja siń ska, An -
na Mlak i Piotr Mi czaj ka. 

Akro bre ak to gru pa pa sjo na -
tów tań ca i gim na sty ki. Od wie lu 
lat współ pra cu ją z Wo dzi sław -
skim Cen trum Kul tu ry, pro wa -
dząc za ję cia akro ba tycz ne dla ze -
spo łów ta necz nych ta kich jak 
Mi raż czy Te atr Tań ca Me men -
to. Od trzech lat głów ny tre ner 
Akro bre ak Mar cin Kost pro wa -
dzi w WCK swo ją wła sną, au tor -
ską gru pę pod tą sa mą na zwą. asp

Ze spół ta necz ny Mi raż z Wo dzi sław skie go Cen trum Kul tu ry zo stał 
wie lo krot nie na gro dzo ny pod czas Kra jo wych Mi strzostw IDO 
w Tańcu Mo dern and Con tem po ra ry, Tap, Bal let, Bel ly i Acro ba -
tic. Naj więk szym suk ce sem mo gą po chwa lić się Zu zan na Wój to -
wicz, Ma te usz Len czyk oraz Wik to ria Er ban. 

Pod czas za wo dów tan ce rze za pre zen to wa li 14 cho re ogra fii przy -
go to wa nych przez Iza be lę Bar ską -Kacz mar czyk, Evge niye Ma ke -
eve -Wyputę, Ju lię Lis, Ka ro la Men ta la oraz Mar ty nę Mu sio lik. 
Tan ce rze wy stą pi li w ka te go riach so lo, du et, gru pa oraz for ma cja 
w sty lu mo dern & con tem po ra ry, a tak że so lo w sty lu bal let. So lo za -
tań czy li Zu zan na Wój to wicz, An na Ku bicz, Ma te usz Len czyk, Ka -
ro li na Kuś, Han na Ła ciok, Wik to ria Er ban, An to ni na No wak, Emi -
lia Krzysz ta ła, a du ety wykonały Karolina Kuś i Lau ra Stu ka oraz Le -
na Zmar z ły i Ju lia Sta szew ska. 

Naj więk szym po wo dem do du my Mi ra żu jest tan cer ka Zu zan -
na Wój to wicz, któ ra po raz trzeci z rzę du obro ni ła ty tu łu Mi strzy ni 
Pol ski w sty lu bal let (so li ści 15-16 lat). Nie mniej szym po wo dem 
do za do wo le nia jest suk ces Ma te usza Len czy ka, któ ra wy wal czył 
srebr ny me dal, zdo by wa jąc ty tuł Wi ce mi strza Pol ski w ka te go rii so lo 
mo dern 15-16 lat. Ogrom nym zaskoczeniem by ła Wik to ria Er ban, 
któ ra za ję ła IV miej sce w ka te go rii so lo mo dern 15-16 lat. 

Mi strzo stwa prze szły do hi sto rii i na pewno za pi sa ły się we wspo -
mnie niach wo dzi sław skich tan ce rzy na dłu gie la ta ja ko wspa nia ła 
przy go da. Tym cza sem ze spół nie spo czy wa na lau rach i przy go to -
wu je się do ko lej nych waż nych ta necz nych wy da rzeń, ja ki mi bę dą 
udział w Kra jo wych Mi strzo stwach w Tańcu Show i Jazz oraz or ga -
ni za cja jubileuszu 30-lecia ist nie nia ze spo łu Mi raż w Wo dzi sław -
skim Cen trum Kul tu ry. red.

Edu ka cja, zwłasz cza ta ar ty stycz na, to 
jed na z mi sji Wo dzi sław skie go Cen -
trum Kul tu ry. Dla te go też tak czę sto 
w na sze pro gi za pra sza my naj młod -
szych. To za wsze cen ne i cie ka wie po -

da ne lek cje. Tak by ło tak że pod czas 
kwiet nio wych kon cer tów edu ka cyj nych 
Ze spo łu Pie śni i Tańca „Vladislavia”, 
któ ry wy stę po wał przed dzieć mi w wi -
do wi sku pt. „Ta tul ko wy go łąb”. 

W po wsta nie kon cer tu za an ga żo -
wa nych by ło oko ło 60 tan ce rzy. Ich 
ro lą by ło za cie ka wie nie naj młod -
szych wi dzów folk lo rem i twór czo -
ścią ar ty stów lu do wych. Uda ło się. 

Mło dzi wi dzo wie ak tyw nie bra li 
udział w wy da rze niu. Od po wia da li 
na py ta nia i za gad ki, a tak że przy glą -
da li się tań com i za ba wom z na sze go 
re gio nu. Do wie dzie li się rów nież, jak 

daw niej wy glą da ło ży cie w tra dy cyj -
nej ślą skiej ro dzi nie. Po kon cer cie 
wszyst kie gru py za po zo wa ły do pa -
miąt ko we go zdję cia z ze spo łem 
„Vladislavia”. asp

Tancerze Mirażu 
nagrodzeni 
na Mistrzostwach Polski

Z folk lo rem na ty. Vladislavia dla najmłodszych
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Akro bre ak po raz trzeci
n Oni zaprzeczyli prawu grawitacji! 172 zawodników stanęło do równej walki o najwyższe trofea! 
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TEATR

GRZEGORZ 
JORDAN:  

 
To był 
niezwykły 

spektakl. 
Ważne 

przesłanie, piękne 
kostiumy, niesamowite 
kolory, no i wspaniały 
taniec. Profesjonalizm jak 
zawsze. Z niecierpliwością 
czekamy na następny 
występ. 
 
 
JANUSZ BEATA 
CUDOK:  

 
Cudowne 
przeżycie. 

Wspaniały 
występ.

Te atr Tań ca Me men to za pra sza wi dzów na pre mie rę spek ta klu pt. 
„Mu ro wa ny kwiat” do Wo dzi sław skie go Cen trum Kul tu ry. Wy da -
rze nie od bę dzie się 14 ma ja o godz. 16:00. 

– „Mu ro wa ny kwiat” to spek takl ta necz ny Te atru Tań ca Me men -
to, któ ry przed sta wia dzi siej szą cy wi li za cję za mknię tą w czte rech ścia -
nach, ubra ną w nie wy god ne ra my. Współ cze sny czło wiek co dzien nie 
za prze cza swej na tu rze i swym potrzebom, pró bu jąc do sto so wać się 
do swo ich wła snych wy ma gań. Gdzie to pro wa dzi i jak w tym wszyst -
kim odnajduje się na sza wraż li wość, na któ rą bra ku je miej sca i cza su? 
– opo wia da Mał go rza ta Kar wot, re ży ser spek ta klu, in struk tor gru py. 

Te atr Tań ca Me men to spe cja li zu je się w tańcu współczesnym, expe -
ri men tal z ele men ta mi stre et dan ce. Gru pa przy go to wu je spek ta kle ta -
necz ne w róż nych sty lach ta necz nych. Za ję cia pro wa dzą Mał go rza ta 
Kar wot oraz Ma te usz So bo szek. Ze spół ma na swo im kon cie wie le pre -
sti żo wych na gród z za wo dów o za się gu re gio nal nym i ogól no pol skim. 

– Cie szę się, że mło dzież po dej mu je waż ne, spo łecz ne te ma ty. To 
bar dzo waż ne by śmy w pę dzie co dzien ne go ży cia po tra fi li się za trzy -
mać i po my śleć, o tym co dla nas istot ne. Naj now szy spek takl „Me -
men to” z pew no ścią skło ni wi dza do re flek sji. Ser decz nie za pra szam 
na pre mie rę „Mu ro wa ne go kwia tu” – mó wi Ka ta rzy na Ro kow ska -
-Szy ro ki, dy rek tor Wo dzi sław skie go Cen trum Kul tu ry. red.

„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. Po wsta ła po ru sza ją ca hi sto -
ria z traf nym mo ra łem, wzmoc -
nio na przez pięk nie do pa so wa ne 
stro je, ko lo ro wą sce no gra fię i cie -
ka we dla oka efek ty świetl ne. 

Spek takl de dy ko wa ny jest nie 
tyl ko dzie ciom, ale też do ro słym. 
Po ru szył 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 pi li: 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. asp

Premiera spektaklu 
„Murowany kwiat” w WCK

Reżyseria: Małgorzata Karwot 
Światło: Radosław Bujok 
Dźwięk: Sebastian Załęski 
Stroje: Jadwiga Pławna, Urszula Getler, Izabela Mrozik 
Scenografia: Aleksander Wilkus, Andrzej Grzesik, 
Dariusz Włoszczyk 
W spektaklu wystąpią: Alicja Bańczyk, 
Magdalena Chwołka, Pola Gałczyńska, Emilia Patas, 
Vanessa Pawlusińska, Marcelina Smyczek, 
Karolina Sobianek, Hanna Sosna 
 
Bilety w cenie 20 zł niebawem 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.

Dzie ci dla dzie ci – coś pięk ne go! 
n Wodzisławskie Centrum Kultury zaprosiło małych i dorosłych widzów na premierę 
spektaklu „Białe Piórko” w wykonaniu dziecięcej grupy Teatru Tańca Memento.  
Wydarzenie odbyło się 9 kwietnia.  

zdjęcia: Agniesz ka Trze ciok

WASZE OPINIE: 

zdjęcia: A
gnieszka Trzeciok
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Sam koncert był 
fantastyczny. Świetna 
była ta jego akustyczna 

forma. To spora nowość, 
niemałe zaskoczenie, niesamowite 

wrażenia. Wybrałbym się z ogromną przyjemnością na to 
wydarzenie jeszcze raz. Dziś jestem tu ze znajomymi z pracy. 
Będziemy mieli co wspominać. 

Wybraliśmy koncert 
Krzysztofa 
Zalewskiego 

w Wodzisławiu Śląskim 
z prozaicznego powodu. 

Koncert zorganizowany został 
o godzinie 18:00, a w domu czekają na nas 
trzy córki… [śmiech] Odwiedziliśmy zatem po raz pierwszy 
Wodzisław Śląski. Jesteśmy pierwszy raz w Wodzisławskim 
Centrum Kultury. To bardzo duże i miłe zaskoczenie 
kameralnością sali WCK i kameralnością samego koncertu 
Zalewskiego. Byliśmy podczas występu w trzecim rzędzie, 
właściwie pod samą sceną, bardzo blisko, z czego mocno się 
cieszymy. Na pewno będziemy obserwować kolejne takie 
ciekawe wydarzenia w Wodzisławiu.

HANNA I MAREK 
z Tarnowskich Gór

RAFAŁ z Gorzyc

Koncert Krzysztofa 
Zalewskiego był 
naprawdę świetny. 

Jestem na kolejnym już 
koncercie tego artysty, ale 

w tej akustycznej odsłonie jego 
muzyka jest zupełnie inna, zaskakująca, 
bardziej wrażliwa, głęboka. Na pewno jest to 
odsłona, którą każdy fan Krzysztofa Zalewskiego lub 
po prostu muzyki powinien poznać. 
 
Koncert to niezwykle przyjemne przeżycie w czasie, w którym 
prawie witamy się z wiosną. To bardzo fajny, odpowiedni czas, 
by zarówno w takich wesołych rytmach, jak i też 
romantycznych spędzić wieczór, szczególnie z taką piękną 
żoną jak moja.

Bardzo podobał mi się 
ten koncert. 

Niesamowita energia 
jak zwykle u Krzyśka i jego 

całej załogi. Fajnie widzieć ich 
w takiej formie. Świetnie, że to jest inne niż 
to, co widziałem dotychczas, czyli np. live acty z regularnym 
bandem, z którym grywa Zalewski. Miło spędziłem czas 
w Wodzisławskim Centrum Kultury.

Krzysztof Zalewski na trasie MTV Unplugged
TYMOTEUSZ 
z Wodzisławia Śląskiego

JULIA z Żor 

MICHAŁ z Pszczyny

n Krzysztofa Zalewskiego w Polsce znają już chyba wszyscy. 2 kwietnia w Wodzisławiu Śląskim 
zaprezentował swój najnowszy akustyczny projekt. A to wszystko w ramach legendarnej trasy MTV 
Unplugged. Koncert w wypełnionej po brzegi sali Wodzisławskiego Centrum Kultury był jednym 
z 16 z akustycznymi wersjami największych przebojów Zalewskiego. Było dużo energii 
i niecodzienna, niezwykła i słoneczna scenografia w stylu western. Brzmiało naprawdę ciekawie! 
A mimo, że to koncert „bez prądu”, mocy nie zabrakło. Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć 
autorstwa Agnieszki Trzeciok. kb 

zdjęcia: A
gnieszka Trzeciok, K
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FOTOWSPOMNIENIA

Kortez zaserwował muzyczną ucztę!

MAŁGORZATA 
BANASIAK:  

 
Dla takich chwil 
warto żyć! Było 

magicznie, lirycznie 
i cudnie. Długo 

wyczekany, ale wart tego. 
 
 
NIKODEM  
TOMECKI:  

 
Super było, czekam 
na więcej takich 

koncertów. 
 

 
MONIKA  
POLNIK:  

 
Bardzo klimatyczny 
koncert. Oby więcej 

takich. 
 

 
ANNA LACH:  

 
Mam podobne 
odczucia. Magia. 

Dziękuję za ten 
wieczór. 

 
 
MONIKA PARMA:  

 
Świetny koncert! 
Muzyka miodzio! 

 
 

MARIUSZ  
BORUSZKO:  

   
  To był piękny  

   wieczór.

WASZE OPINIE: 

n Żadne słowa nie są w stanie oddać tego, co wydarzyło się na scenie Wodzisławskiego Centrum Kultury w środowy wieczór 20 kwietnia. I to dwukrotnie!

Dla wi dzów, któ rzy sa lę wi do wi sko -
wą wy peł ni li dwu krot nie po brze gi, 
za grał fan ta stycz ny Kor tez z ze spo -
łem świet nych mu zy ków. 

Kor tez Kwa dro To ur. Ge nial nie 
skro jo na mu zy ka, ma gne ty zu ją cy 
wo kal, po ru sza ją ce tek sty oraz nie -
za po mnia ne oświe tle nie stwo rzy ły 
at mos fe rę, któ rej bar dzo dłu go nie 
za po mni każ dy, kto miał oka zję 
Kor te za te go wie czo ru po słu chać. 
Wspa nia ły kon cert trwał 1,5 go dzi -
ny. Każ da je go mi nu ta to praw dzi wa 
mu zycz na uczta. Nie za bra kło tu ni -
cze go. asp

zdjęcia: A
gniesz ka Trze ciok
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WARSZTATY

Ama tor ski Ruch Ar ty stycz ny w Wo dzi sław skim Cen trum Kul tu ry 
ma wie le twa rzy. Każ da barw na, peł na pa sji, roz wi ja ją ca. W ra mach 
za jęć po wsta ją m.in. prze pięk ne rze czy. Nie po tra fi my prze stać na nie 
pa trzeć. Ta kie dzie ła po wsta ją w na szej pra cow ni pla stycz nej w ra -
mach specjalnych warsztatów. Gra tu lu je my ogrom ne go ta len tu pod -
opiecz nym Ka ro li ny Ga lew skiej. asp

„Sztu ka ki sze nia – na sza wspól -
na pa sja” to pro jekt Wo dzi -
sław skie go Cen trum Kul tu ry, 
któ ry re ali zo wa ny bę dzie 
w trzech dziel ni cach Wo dzi sła -
wia Ślą skie go. Ru sza my już  
7 ma ja w Ko ko szy cach, 28 ma ja 
od wie dzi my Wil chwy, a na 
Sta rym Mie ście po ja wi my 
się 18 czerw ca. 

Każ do ra zo wo warsz ta ty zor -
ga ni zo wa ne zo sta ną z po dzia -
łem na dwie czę ści. Pierw sza bę -
dzie po świę co na opra co wa niu 
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. Dru ga część za -
da nia bę dzie do ty czy ła warsz ta -
tów ku li nar nych, wy kra cza ją -
cych po za tra dy cyj ne, ślą skie re -
cep tu ry. Uczest ni cy 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. Otwar ta for -
mu ła spo tkań bę dzie oka zją 
do przy glą da nia się i za pi sy wa nia 
prze pi sów przez in nych za in te -
re so wa nych miesz kań ców. 

Do dat ko wo uczest ni cy 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. Ety kie ta fron to wa 
bę dzie za wie ra ła uni kal ną na zwę 

lo kal ne go pro duk tu, ha sła i slo -
ga ny. Na tyl nej na klej ce znaj dą 
się opi sy re cep tu ry, pro po zy cje 
za sto so wa nia w kuch ni itp. Ety -
kie ty zo sta ną opra co wa ne gra -
ficz nie i przy go to wa ne do na kle -
je nia. Bę dą one tak że do stęp ne 
do sa mo dziel ne go wy dru ku. 

Ce lem pro jek tu jest in te gra -
cja i bu do wa nie ka pi ta łu spo -
łecz ne go śro do wisk trzech dziel -
nic mia sta. Bę dzie on re ali zo wa -
ny w ra mach przy go to wa nia lo -
kal nych prze two rów ki szon kar -
skich, za któ ry mi kry ją się 
wspól ne war to ści i ele men ty in -
te gru ją ce spo łecz ność. 

Wo dzi sław skie Cen trum 
Kul tu ry otrzy ma ło do fi nan so -
wa nie na re ali za cję pro jek tu ze 
środ ków Fun da cji Or len w ra -
mach pro gra mu „Mo je miej sce 
na Zie mi”. red.

Mi nio ne Świę ta Wiel kiej No cy by ły oka zją 
do zu peł nie no wej od sło ny warsz ta tów z cy klu 
„Tu i te raz”, któ re moż na zna leźć w sta łej ofer -
cie Wo dzi sław skie go Cen trum Kul tu ry. Ich 
uczest ni cy mo gą za dbać o sie bie i swo je do bro 

na praw dę wszech stron nie. Warsz ta ty po zwa -
la ją się roz wi jać, od po cząć, zre lak so wać swo je 
cia ło i umysł. Nie ina czej by ło w kwiet niu. 

Ta kie spo tka nia to sa ma przy jem ność! 
Tym ra zem uczest ni cy wy ko na li w gip sie 

ozdo bę w kształ cie ja ja na świę ta. O in spi ru -
ją cy prze bieg warsz ta tów za dba ła An -
na Szla ga -Kieł ba sa, pro wa dzą ca za ję cia 
na kie run ku flo ry sty ka i bu kie ciar stwo w wo -
dzi sław skim od dzia le TEB Edu ka cja. asp

Tu ro dzi się sztu ka

A to he ca! Bę dzie ki szo ne

Tu i te raz ar ty stycz nie i świątecznie
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Za ją czek mu si być! 
n Wodzisławskie Centrum Kultury to miejsce także dla najmłodszych. O ich dobrą zabawę dba 
m.in. niezawodna Ciocia Klocia. Szkraby mają się z nią świetnie. I zawsze zrobią coś ciekawego.
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KINO

n O repertuar Kina Pegaz na maj zapytaliśmy Arkadego Barszcza, kinooperatora na co dzień 
pracującego w Wodzisławskim Centrum Kultury. Które seanse w wodzisławskim kinie poleca 
szczególnie? Przeczytacie niżej. 

„Belle” zagości w Kinie Pegaz. Serce raduje się, 
a zarazem smuci, ponieważ produkcje anime w naszym 
kraju są bardzo rzadko dystrybuowane. Za granicą biją 
rekordy sprzedaży, ale rynek kinowy w Polsce śpi jak 
niedźwiedź w zimie. Dziwna to sprawa, ponieważ 
anime jest u nas niezwykle popularne. 
  
Boom popularności japońskich animacji miał miejsce 
w latach 90. XX wieku, a istniał już w przełomowych 
i barwnych latach 80. Laicy określają te produkcje jako 
„chińskie bajki” i z pogardą odnoszą się do ich inności 
i dziwności oraz wyżej cenią produkcje amerykańskie 
od wielkich studiów filmowych. Również cenię animacje 
z Zachodu, ale zdecydowanie lepszej jakości filmy realizuje 
się w Kraju Kwitnącej Wiśni. Być może chodzi o obsesyjną 
naturę tamtejszych artystów lub o egzotyczny charakter 
anime, które często podejmują tematy związane z historią, 
kulturą i religią Japonii. Na dowód tej opinii polecam seanse 
takich anime jak: „Ghost in the Shell”, „Mushishi”, „Notatnik 
Śmierci”, „Cowboy Bebop”, „Tenshi No Tamago”. A to tylko 
kropla w morzu. Japończycy przez wiele lat opierali się 
nowoczesnym technikom i uparcie tworzyli swoje dzieła 
za pomocą klasycznej i rysunkowej animacji. Z czasem 
sytuacja się zmieniła, ale nadal dominuje forma rysunkowa, 
a nie animacja 3D, jaką spotykamy w większości filmów. 
Azjaci potrafią wydobyć z otaczającej nas rzeczywistości 
i wyobraźni prawdziwe dzieła sztuki. I tak za jednym 
machnięciem czarodziejskiej różdżki dostajemy coś 
niezwykłego. 
  
Taką magię dostrzegałem już w wieku dziecięcym, kiedy 
oglądałem kolejne seriale i filmy z Dalekiego Wschodu. 
Euforia rosła w miarę przeżytych kolejnych lat. A osiągnęła 
apogeum po ukończeniu moich studiów filozoficznych. Tak, 
filozofia jest kluczem do docenienia wielu sztuk. Anime nie 
jest w tej materii żadnym wyjątkiem. Twórcy japońscy czerpią 
z niej garściami, jak i z europejskich kultury oraz religii. Przede 
wszystkim czuć tu potęgę wyobraźni, którą potrafią przenieść 
w gotowy produkt filmowy. A muszę przyznać, że często mają 
odważne i mocno odjazdowe pomysły. Dobitnym 
przykładem takiej „odjechanej” jazdy są filmy Satoshi Kona. 
Balansują między jawą a snem. A sam twórca nie boi się 
podejmować poważnych i ekstremalnych psychologicznie 
tematów. Obecnie na fali jest Makoto Shinkai, którego 
animacje są niezwykle popularne. Wcześniejsze jego dzieła 
opowiadają o samotności i miłości niemożliwej. Wzruszają 
i trafiają w sam środek serca. Często bardziej niż filmy 
aktorskie. Prawdziwej baśniowości możemy doświadczyć 
w produkcjach słynnego Studia Ghibli z Hayao Miyazakim 
i Isao Takahatą na czele. Pierwszy z nich to guru anime 
i człowiek instytucja. Drugi pozostał w jego cieniu, ale wiele 
razy pokazał, że nie ustępuje mu miejsca. Miyazaki skupia się 
na fantastycznych opowieściach, a jego filmy często zawierają 
w sobie przekaz ekologiczny. Takahata stawia na bardziej 
poważne historie jak brutalny obraz wojny w „Grobowcu 
Świetlików” lub dorosłości i kobiecości w „Powrocie 
do Marzeń”. Wszystkie filmy Studia Ghibli są dostępne 
na Netflixie i gorąco zachęcam do zapoznania się z nimi. 
  
Wielu ludzi w Polsce nie wie, że miało do czynienia z anime. 
„Muminki” i „Pszczółka Maja” to tylko kilka przykładów 
popularnych w naszym kraju anime. Sam jako dzieciak 
biegałem po wodzisławskich terenach i szukałem smoczych 
kul jak w serialu „Dragon Ball” lub na boisku próbowałem 
strzelać gole jak w słynnym „Kapitanie Tsubasa”. Mam 
nadzieję, że z czasem polscy dystrybutorzy przejrzą na oczy 
i docenią, że od czasu do czasu warto wprowadzić 
do polskich kin jakieś wyjątkowe anime, które ma szansę 
rozkochać w sobie kolejnych widzów. red.  

FELIETON  
ARKADEGO BARSZCZA

Redakcja: Bardzo dużo miejsca poświęcacie 
w maju na komedie. Arkady, jakie tytuły 
rekomendujesz? 
Ar ka dy Barszcz: Wiel ka Bry ta nia ma zna ne -
go na ca łym świe cie agen ta 007. J -23 chro nił 
Pol skę w cza sie II woj ny świa to wej. Fran cja 
mo że po chwa lić się agen tem OSS 117, o któ -
rym opo wie ko me dia „Agent spe cjal ny: Mi sja 
Afry ka”. Głów ną ro lę gra Je an Du jar din (lau -
re at Osca ra za wy stęp w „Ar ty ście”). Ak tor już 
nie raz po ka zał swój ko me dio wy ta lent. Za po -
wia da się na ogrom ak cji i hu mo ru sy tu acyj ne -
go. Ja ko fan Ni co la sa Ca ge’a go rą co za chę cam 
do se an su zwa rio wa nej ko me dii „Nie zno śny 
cię żar wiel kie go ta len tu”. Film zbie ra bar dzo 
do bre re cen zje. Ak tor gra sa me go sie bie, czy li 
ar ty stę bo ry ka ją ce go się z pro ble ma mi fi nan -
so wy mi i pró bu ją ce go wyjść na pro stą. Szu ka 
du że go pro jek tu fil mo we go za gru bą ka sę. 
Tra fia do po sia dło ści ta jem ni cze go mi liar de -
ra, któ ry oka zu je się sze fem ma fii. 
  
Głośniej w Polsce ostatnio jest o Tomaszu 
Włosoku, aktorze filmowym i teatralnym 
młodego pokolenia. Na ekranie 
Pegaza będziemy mogli oglądać go 
w dramacie, który swoją premierę miał 
w końcówce marca tego roku. Mowa 
o filmie „Piosenki o miłości”. Polecasz 
widzom? 

Ab so lut nie jest to po zy cja obo wiąz ko wa dla 
każ de go mi ło śni ka ki na. Film mia łem oka zję 
zo ba czyć rok te mu na Fe sti wa lu w Gdy ni 
i zro bił na mnie pio ru nu ją ce wra że nie. „Pio -
sen ki o mi ło ści” zo sta ły zre ali zo wa ne w du chu 
ame ry kań skie go ki na nie za leż ne go. Czerń 
i biel de fi niu je na strój i tem po fil mu. Za chwy -
ca ją ce ki no o skom pli ko wa nych re la cjach 
w ro dzi nie, mi ło ści oraz współ pra cy przy two -
rze niu wy jąt ko we go pro jek tu ar ty stycz ne go. 
To masz Wło sok jest te raz na wiel kiej fa li 
i słusz nie, bo to zna ko mi ty ak tor, a w tym fil -
mie jest po pro stu re we la cyj ny. Kro ku do trzy -
mu je mu za chwy ca ją ca w każ dej sce nie Ju sty -
na Święs – wo ka list ka The Dum plings. Po le -
cam z ca łe go ser ca. 
  
A w ramach Festiwalu Kina Klasycznego 
zobaczymy m.in. „Ciekawy przypadek 
Benjamina Buttona”. Bardzo lubię ten 
melodramat. Co obejrzymy oprócz tego hitu 
z Bradem Pittem i Cate Blanchett? 
W ma ju na stą pi fi nał Fe sti wa lu Ki na Kla sycz -
ne go. Obej rzy my ostat nie trzy fil my z ofer ty: 
„Im pe rium Słoń ca” – mo nu men tal ny epos 
o woj nie w re ży se rii Ste ve na Spiel ber ga z mło -
dziut kim Chri stia nem Ba le’m, „Co się wy da -
rzy ło w Ma di son Co un ty” – prze pięk ną opo -
wieść o mi ło ści w uję ciu Clin ta Eastwo oda, 
jed ne go z naj więk szych twar dzie li ki na ame -

ry kań skie go (part ne ru je mu Me ryl Stre ep), 
„Cie ka wy przy pa dek Ben ja mi na But to na” 
– ekra ni za cję no we li F. Scot ta Fit zge ral da 
o oso bie, któ ra przy cho dzi na świat ja ko 
osiem dzie się cio la tek i stop nio wo młod nie je. 
Oczy wi ście Ki no Pe gaz nie re zy gnu je z kla sy -
ki. Wra ca my w przy szłym se zo nie na je sie ni. 
Szy ku je my rów nież nie spo dzian kę dla na -
szych wi dzów na Dni Mia sta. 
  
W maju wyświetlicie też film historyczny, 
„Szalony świat Louisa Waina”. Czy możesz 
powiedzieć kilka słów o tym obrazie 
naszym czytelnikom? 
Lo uis Wa in żył na prze ło mie XIX i XX wie -
ku. Ma lo wał na ce cho wa ne ludz ki mi przy wa -
ra mi ko ty, dzię ki cze mu zy ska ły one sym pa tię 
Bry tyj czy ków. Ar ty sta od na la zł by się we 
współ cze snym świe cie, w któ rym ko ty na dal 
są na wzno szą cej fa li uwiel bie nia – szcze gól nie 
w In ter ne cie. Film opo wie o bo ry ka ją cym się 
z fi nan sa mi ry sow ni ku i ma la rzu oraz je go mi -
ło ści do Emi ly, któ ra sta je się je go mu zą 
i w koń cu żo ną. W ro li głów nej Be ne dict 
Cum ber batch. 
  
A na co mają szczególnie zwrócić uwagę 
najmłodsi wodzisławianie? W repertuarze 
sporo filmów animowanych… 
Na po czą tek za pre zen tu je my ja poń ską ani -
ma cję „Bel le” dla mło dzie ży. Film opo wia -
da o prze mo cy w ro dzi nie oraz o nie śmia ło -
ści i pró bie zna le zie nia ak cep ta cji w In ter ne -
cie. Obie te war stwy (za zę bia ją ce się) zo sta ły 
przed sta wio ne w osza ła mia ją cej i bar dzo 
ko lo ro wej opra wie wi zu al nej. Waż ne te ma -
ty i pięk na kre ska. To po win no wy star czyć 
ja ko re ko men da cja. „Na wet my szy idą 
do nie ba” to ko pro duk cja pol sko -cze ska dla 
naj młod szych dzie ci. Film zo stał zre ali zo -
wa ny za po mo cą ani ma cji po klat ko wej. Za -
da je fun da men tal ne py ta nie fi lo zo ficz ne: 
Czy mysz i lis mo gą być przy ja ciół mi? 
Upar ta Czmysz ka i stra chli wy Ru de usz tra -
fia ją do nie ba i nic nie wska zu je na to, że ich 
re la cja za mie ni się w głę bo ką przy jaźń. Film 
ma swój wzru sza ją cy mo rał i widz do sta je 
od po wiedź na nur tu ją ce py ta nie. „Igrzy ska 
zwie rza ków” to ener gicz na ani ma cja dla 
dzie ci o uro czym zwie rząt ku, któ re pra gnie 
wy grać wiel kie za wo dy dla „Naj strasz niej -
szych zwie rząt świa ta”. Ob ser wu je my mo -
zol ny tre ning i upór pro wa dzą cy do speł nie -
nia ma rzeń. 
  
Ar ka dy, dzię ku ję za roz mo wę i Two je bar 
dzo cie ka we po le ce nia. 
Dzię ku ję i po zdra wiam wi dzów Ki na Pe gaz. 
Wi dzi my się na se an sach. 

 
Roz ma wia ła Klau dia Bart ko wiak

Arkady Barszcz 
o repertuarze Pegaza

Wielkie oczy, czyli 
kilka słów o anime 

Ar ka dy Barszcz, ki no ope ra tor w WCK
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NA WEEKEND

Nie sa mo wi ta opo wieść o wo dzi sław skiej ro dzi nie 
n „Historia rodziny Tytko z Kątów, czyli z okolic Pszowa i Zawady” 
to lektura obowiązkowa dla fanów historii i naszej małej ojczyzny. 
Dzięki Stanisławowi i Waldemarowi Tytkom i Pawłowi Kowolowi i ich 
przeszło160stronicowej książce poznajemy losy rodziny Anny 
i Walentego Tytków z Kątów.  

To nie sa mo wi ta, wcią ga ją ca, bar dzo sen ty men -
tal na po dróż w prze szłość. Pu bli ka cja to uni kal -
ny zbiór za pi sków, któ re mo gą stać się in spi ra cją 
oraz cen ną pa miąt ką ma ją cą po móc w kul ty wo -
wa niu ro dzin nych tra dy cji. 

W tym opra co wa niu znaj dzie my fo to ko pie 
do ku men tów oraz ro dzin ne fo to gra fie zwią za ne 
z dłu gą hi sto rią ro dzi ny. Do wie my się m.in., skąd 
po cho dzi na zwi sko Tyt ko, po zna my ge ne alo gię 
ro dzi ny, zwią za ne z nią hi sto ryj ki, cie ka we bio -

gra my, po dej rzy my ro dzin ne spo tka nia, w któ -
rych udział bio rą dzie siąt ki, ale i też prze szło set -
ka człon ków kla nu (co uka zu ją za łą czo ne zdję cia). 

„Hi sto ria ro dzi ny Tytko z Ką tów…” zo sta ła 
wy da na dzię ki wspar ciu mia sta Wo dzi sła wia 
Ślą skie go. Książ kę już wkrót ce bę dzie moż -
na zdo być w ra mach kil ku kon kur sów or ga ni zo -
wa nych na stro nie Mia sto Wo dzi sław Ślą ski 
w por ta lu Fa ce bo ok. Śledź cie, bierz cie udział 
i wy gry waj cie. kb

Cieszymy się, że ta książka mogła 
powstać. Jesteśmy dumni z korzeni, 
z których wyrośliśmy i z naszych 

rodzinnych tradycji. Zapamiętajmy to 
wszystko, co sprawiło, że dziś jesteśmy 

potomkami Anny i Walentego Tytków. 
W świecie, w którym przyszło nam żyć, wszystko zaczyna 
się na narodzeniu, a kończy się na umieraniu. Czas między tymi wydarzeniami u poszczególnych 
osób różni się jedynie w szczegółach. I właśnie na te szczegóły chcemy zwrócić uwagę 
czytelników tej publikacji. Liczymy na to, że ta książka stanie się przyczynkiem do poznania 
historii rodu, zachętą do dalszego gromadzenia fotografii i zbierania informacji o rodzinie. 
Oczekujemy, że nasi potomkowie będą kontynuować nasze dzieło, wzbogacając je 
o przybywające z biegiem czasu rodzinne wydarzenia i historie.

Książka jest następstwem poszukiwań rodziny Tytków, 
rodziny dumnej ze swoich korzeni, które nierozerwalnie 
łączą się z ziemią wodzisławską. Z uznaniem spoglądam 

na efekty rzetelnej pracy autorów, którzy poświęcili wiele czasu, 
aby zebrać materiały dotyczące ich bliskich. Wielu z nas zadaje sobie pytanie, kim byli 

nasi przodkowie. Każdy z nas jest współtwórcą historii, co zobowiązuje nas do brania 
odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość nie tylko swojej rodziny, ale także lokalnej 
społeczności, traktowanej często jak mała ojczyzna. Wierzę, że szacunek dla przeszłości jest 
podstawą trwałej wspólnoty, a tego typu publikacje budują jej tożsamość i umacniają więzi 
społeczne.

MIECZYSŁAW KIECA 
prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego

Książka jest plonem wieloletniego wnikliwego 
studiowania archiwalnych dokumentów, zapisywania 
ulotnych ustnych historii, tworzenia drzew genealogicznych, 

a wreszcie wytrwałego poszukiwania kolejnych krewnych. 
Powstała praca żywa, wnikliwa, pełna zdjęć, kolorowa i zachęcająca do czytania. 

Mamy tutaj fragmenty starych map, wyciągi z ksiąg metrykalnych, archiwalne pocztówki, 
kilkadziesiąt unikatowych (i co ważne – drobiazgowo opisanych) zdjęć, ale nawet procentowe 
zestawienia i dane statystyczne dotyczące potomków Anny i Walentego Tytków. 
W dzisiejszych trudnych czasach to właśnie rodzina pozostaje największą życiodajną siłą. 
Familia Tytków poprzez regularne spotkania oraz kultywowanie pamięci przodków jest 
prawdziwym ewenementem, o którym warto mówić i pisać szeroko. Jak byłoby wspaniale, 
gdyby kolejne rodziny podjęły się takiego dzieła!

STANISŁAW TYTKO, PAWEŁ KOWOL
autorzy książki „Historia rodziny Tytko z Kątów,  
czyli z okolic Pszowa i Zawady”

SŁAWOMIR KULPA 
dyrektor wodzisławskiego Muzeum
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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! 
 
 
„Ko ala, któ ry się trzy mał” 
Ra chel Bri ght, Jim Field 

 
Ta cie ka wa książ ka dla naj młod -
szych opo wia da o prze sym pa -
tycz nych stwo rze niach, ja ki mi są 
mi sie ko ala. Stwo rze niach, któ -
rych kró le stwem są drze wa, któ -
re na drze wach spę dza ją naj wię -
cej cza su. Bo ha ter ksią żecz ki 
za nic na świe cie nie da ścią gnąć 
się z drze wa. Je go ulu bio ne 
czyn no ści to spa nie, żucie i trzy -
ma nie się ga łę zi. Coś się jed nak 
zmie nia. Pew ne go dnia na drze -
wo, na któ rym ko ala śpi i miesz -
ka, przy la tu je dzię cioł. Gło śny 
dzię cioł. Stu ka ją cy bez prze rwy 
w drze wo i nieza mie rza ją cy te go 
prze ry wać. Stu ka ją cy tak moc -
no, że owo drze wo za czy na się 
ła mać i prze chy lać. W koń cu 
prze chy la się tak moc no, że ko -
ala scho dzi na zie mię, opusz cza -
jąc swo je bez piecz ne kró le stwo. 

Co sta nie się te raz? Te go 
z książ ki do wia du ją się dzie ci. 
Ma lu chy po zna ją hi sto rię uka -
zu ją cą prze ła ma nie stra chu i do -
świad cze nie cze goś zu peł nie in -
ne go i nie spo dzie wa ne go. „Ko -
ala, któ ry się trzy mał” za słu gu je 
na uwa gę tym bar dziej, że za -
wie ra prze pięk ne ilu stra cje bę dą -
ce efek tem współ pra cy na gra -
dza nych Ra chel Bri ght i Ji ma 
Fiel da. 
 
 
„Niesamowite przygody 
dziesięciu skarpetek 
(czterech prawych i sześciu 
lewych)” 
 Ju sty na Bed na rek 

 
Za gu bio ne skar pet ki… To pro -
blem, któ ry zna chy ba każ dy ro -
dzic. Te gi ną naj cze ściej w nie -
wy ja śnio nych oko licz no ściach 
w pra niu. To głów ny mo tyw 
barw nej i hu mo ry stycz nej hi sto -
rii stwo rzo nej przez Ju sty nę Bed -
na rek, au tor ki „Nie sa mo wi tych 
przy gód dzie się ciu skar pe tek…”. 
Bed na rek przed sta wia dom Ma -
łej Be, w któ rym skar pet ki po 
pro stu zni ka ją w pra niu, przez co 
są nie do pa ry. Z książ ki na sze 
po cie chy do wie dzą się, że za gi -
nio ne skar pet ki wy do sta ją się 
na wol ność, wy ru sza jąc w sze ro ki 
świat przez dziu rę, któ rą od kry -

wa tak że hy drau lik we zwa ny 
na in ter wen cję. Tym spo so bem 
skar pet ki do świad cza ją wie lu cie -
ka wych przy gód. Sta ją się np. 
gwiaz da mi fil mo wy mi, de tek ty -
wa mi, tym, co pod po wia da nie -
skrę po wa na żad ny mi ra ma mi 
wy obraź nia… 
 
 
„Przygody w dolinie 
Muminków” 
Li Amanda 

 
Po nad cza so we opo wie ści o Mu -
min kach. To war to znać! „Przy -
go dy w do li nie Mu min ków” to 
bo ga to ilu stro wa ne ze sta wie nie 
barw nych hi sto rii o nie sa mo wi -
tych przy go dach miesz kań ców 
do li ny, ro dzi ny Mu min ków, 
Włó czy ki ja, Ma łej Mi, Pan ny 
Mi got ki i Ryj ka, któ rzy m.in. spo -
ty ka ją Ha tif na tów, ła pią smo ka 
czy po zna ją ta jem ni czą Bu kę (ko -
go z nas nie in try go wa ła w dzie -
ciń stwie owa Bu ka?). „Przy go -
dy…” po le ca ne są ja ko ide al ne 
na pierw szą lek tu rę dla naj młod -
szych czy tel ni ków po 3. ro ku ży -
cia. Po bu dza ją wy obraź nię i kre -
atyw ność, uczą przy jaź ni, em pa tii, 
wraż li wo ści, otwar to ści. Zbiór zo -
stał za in spi ro wa ny opo wia da nia -
mi To ve Jans son. War to przy po -
mnieć, że opo wie ści o Mu min -
kach prze tłu ma czo no na prze -
szło 30 ję zy ków. Do cze ka ły się też 
one oko ło 20 ekra ni za cji. kb

„Try lo gia Gri sza” 
Le igh Bar du go  
 

Po tę se rię się gnę łam po obej rze niu pierw sze go se -
zo nu ze szło rocz ne go se ria lu Net fli xa „Cień i kość” 
(któ ry Wam zresz tą po le cam, je śli lu bi cie ta kie kli -
ma ty. Nie jest to mo że dzie ło sztu ki, ale na pew no 
przy jem na roz ryw ka). Dłu go za sta na wia łam się, 
czy przed sta wić Wam każ dą część z osob na, ale 
uzna łam, że se rię po win no trak to wać się ja ko spój -
ną ca łość i jed ną hi sto rię. 

Try lo gia przed sta wia lo sy Ali ny Star kov, któ ra 
pew ne go dnia od kry wa w so bie wiel ką moc. Oka zu je 
się, że jest je dy ną ist nie ją cą Przy wo ły wacz ką Słoń ca 
i dzię ki swo im umie jęt no ściom mo że za pew nić lep -
szą przy szłość Ra vce. Dziew czy na mu si sta wić czo ła 
prze zna cze niu oraz zmie rzyć się z jed nym z naj po -
tęż niej szych Gri szów w hi sto rii – Dar klin giem. 

Au tor ka stwo rzy ła świat pe łen ma gii, przy gód 
i emo cji. Jest to hi sto ria o przy jaź ni, mi ło ści i wiel -
kim od da niu. An ta go ni sta jest jed nym z mo ich 
ulu bio nych bo ha te rów (mam wra że nie, że w se ria -
lu po świę co no mu wię cej cza su niż w książ ce, co 
jest zde cy do wa nie na plus, po nie waż ta po stać za -
słu gu je na wię cej uwa gi!). Nie bę dę zdra dza ła 
o nim za wie le, ale jest to je den z cie kaw szych bo -
ha te rów i po mi mo złych czy nów wzbu dza we 
mnie po zy tyw ne emo cje. Hi sto ria roz krę ca się 
z każ dym ko lej nym to mem, po le cam Wam nie re -
zy gno wać z czy ta nia po pierw szej czę ści. 7/10 
 
„Jak nakarmić świat, nie niszcząc go 
przy okazji” 
 An tho ny War ner  
Na Zie mi ży je nie mal osiem mi liar dów lu dzi, 
z cze go we dług da nych z 2020 ro ku 800 mi lio nów 
jest nie do ży wio nych. W tym cza sie ludz kość 
zmar no wa ła 1/3 (!) wy pro du ko wa nej żyw no ści. 
Au tor w książ ce zwra ca uwa gę na to, w ja ki spo sób 
po ra dzić so bie z mar no traw stwem w bo ga tych 
kra jach i do star czyć je tym bied niej szym oraz jak 
za pew nić żyw ność wszyst kim lu dziom, nie nisz -
cząc pla ne ty. Udo wad nia, że aby za ha mo wać 

zmia ny kli ma tycz ne, na le ży za jąć się nie tyl ko po -
li ty ką wę glo wą, ale rów nież zrów no wa żo nym rol -
nic twem. Obie te rze czy to ko lej ne wy zwa nia, 
z któ ry mi w naj bliż szym cza sie bę dzie mu sia ła 
zmie rzyć się ludz kość, aby prze trwać. 

Lu bię książ ki, któ re po ru sza ją waż ne te ma ty, 
a ta po zy cja na pew no do ta kich na le ży. Jej za le tą 
jest ję zyk, zro zu mia ły dla czy tel ni ka, któ ry chce 
po głę bić swo ją wie dzę na da ny te mat, ale nie jest 
eks per tem w tej dzie dzi nie. Co istot ne, po mi mo 
uka zy wa nia błę dów po peł nia nych przez ludz kość 
i nie jed no krot nie bez owi ja nia w ba weł nę zwra ca -
nia na nie uwa gi, au tor ni ko go nie oce nia. Je go ce -
lem jest przede wszyst kim po ka za nie czy tel ni kom 
ście żek, któ re po zwo lą wró cić ludz ko ści na wła ści -
we to ry i skło nić ich do re flek sji. 8/10 
 
„Opo wieść pod ręcz nej” 
Mar ga ret Atwo od  

Gi le ad to re pu bli ka, w któ rej ko bie ty speł nia ją pod -
sta wo we ro le: Żon, Mart (słu żą cych) i Pod ręcz nych 
ma ją cych ro dzić dzie ci Ko men dan tom. Fre da jest 
jed ną z ta kich ko biet. Po zwa la jej się wyjść z do mu 
raz dzien nie na za ku py, a raz w mie sią cu w trak cie 
Ce re mo nii ma le żeć i mo dlić się, aby Ko men dant 
ją za płod nił. Przy rost na tu ral ny z ro ku na ro ku ma -
le je i tyl ko Pod ręcz ne są w sta nie to zmie nić. W Gi -
le ad ko bie ty nie ma ją żad nych praw, tam rzą dzą 
męż czyź ni i to oni po dej mu ją wszyst kie de cy zje. 

Dłu go za bie ra łam się za lek tu rę tej książ ki, jak 
i zo ba cze nie se ria lu. W ostat nim cza sie tak czę sto 
sły szy się, że ob raz stwo rzo ny przez Mar ga ret 
Atwo od w la tach 80. co raz bar dziej przy po mi -
na rze czy wi stość. Ta książ ka wzbu dza wie le skraj -
nych emo cji, ma swo ich zwo len ni ków i prze ciw -
ni ków, ale to, z czym wszy scy się chy ba zga dza ją, 
to fakt, że da je do my śle nia. Po ka zu je do cze go 
mo gą do pro wa dzić fa na tyzm re li gij ny i wła dza. 
Od no szę wra że nie, że nie któ re wy da rze nia czy sło -
wa wy po wie dzia ne w książ ce już gdzieś sły sza łam 
i to chy ba naj bar dziej we mnie ude rza i jed no cze -
śnie prze ra ża. Obok tej książ ki na pew no nie da się 
przejść obo jęt nie. 9/10 kb (wy bór re cen zji)

Rekomendacje 
Zaczytanej Polki

Ciekawe książki dla najmłodszych 
– z polecenia wodzisławskiej mamy
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Czytaj i rozmawiaj
Wiesz, że w wodzisławskiej Bibliotece co miesiąc 
odbywa się spotkanie pasjonatów literatury 
i dyskusji o niej? Dyskusyjny Klub Książki to 
z pewnością inicjatywa warta uwagi. 
Dyskusyjne Kluby Książki to wspólny projekt 
Instytutu Książki i Bibliotek Wojewódzkich, 
współfinansowany przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu 
„Promocja Czytelnictwa” Adresowany jest przede 
wszystkim do osób korzystających z bibliotek 
publicznych. Pomysł oparty jest na założeniu, że 
potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać 
o wspólnie czytanych książkach oraz że nie trzeba 

być krytykiem, by czerpać przyjemność 
z dyskutowania o literaturze. Celem klubów jest 
także ożywienie środowisk skupionych wokół 
bibliotek oraz zachęcenie samych bibliotekarzy 
do kreowania mody na czytanie. Uczestnictwo 
w klubie jest bezpłatne. 
DKK działa w naszej Bibliotece od maja 2007 roku. 
Członkiem klubu może zostać każdy, kto podpisze 
deklarację i zgodzi się uczestniczyć w spotkaniach 
Klubu (ostatnia środa każdego miesiąca 
o godz. 17:00). Lektury udostępniane są 
uczestnikom klubu nieodpłatnie, na zewnątrz. 
Serdecznie zapraszamy! red. 
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„Trzy Wzgó rza” to kil ka na ście zróż ni co wa nych 
atrak cji dla wszyst kich po ko leń, kil ka ki lo me -
trów róż no rod nych ście żek dla tych, któ rzy lu -
bią spę dzać czas ak tyw nie oraz dla tych, któ rym 
bli ska jest ro dzin na re kre acja. Du żo zie le ni 
i miejsc, ja kich nie znaj dzie my ni gdzie in dziej 
w pro mie niu kil ku dzie się ciu, a na wet kil ku set 
ki lo me trów. Jed no z naj wyż szych, a z pew no ścią 
naj wy żej po ło żo ne w Pol sce li na rium, naj więk -
sza w Pol sce pa gór ko wa ta po wierzch nia po kry ta 
bez piecz nym po li ure ta nem. Do te go to ry ro we -
ro we, naj więk szy na Ślą sku ska te park, wspa nia ły 
plac za baw, kom pleks nie spo ty ka nych la bi ryn -
tów czy to ry wraz z wy po ży czal nią mo de li jeż -
dżą cych. To wszyst ko, a na wet o wie le wię cej, 
tak bli sko sie bie znaj dzie my tyl ko w jed nym 
miej scu – Ro dzin nym Par ku Roz ryw ki „Trzy 
Wzgó rza”. 

Ten wy jąt ko wy, wy peł nio ny atrak cja mi park 
po wstał z my ślą o stwo rze niu miej sca nie tu zin -
ko we go, po zwa la ją ce go na roz ryw kę i re kre ację 
ca łym ro dzi nom. Dzię ki in we sty cji nie gdyś nie -
mal nie użyt ko wa ny te ren stał się re kre acyj nym 
ser cem mia sta i oko lic. To ide al ne miej sce dla 
ca łej ro dzi ny. 

Wo dzi sław ski Ro dzin ny Park Roz ryw ki „Trzy 
Wzgó rza” po sia da li na rium o wy so ko ści nie speł -

na 13 me trów, bę dą ce jed ną z kil ku naj więk szych 
w Pol sce kon struk cji te go ty pu. 

Łącz na po wierzch nia ście żek i cią gów pie -
szo -jezd nych wy no si aż 31 113 me trów kwa dra -
to wych, zaś sam park zaj mu je im po nu ją cy ob -
szar 24 hek ta rów, czy nią cy go jed nym z więk -
szych par ków te go ty pu na Ślą sku. Obiekt ulo -
ko wa ny jest mię dzy trze ma wiel ki mi wo dzi -
sław ski mi osie dla mi: XXX-le cia, Pia stów oraz 
Dą brów ki. 

Na te re nie par ku znaj du je się wiel ki tor ro we -
ro wy o łącz nej po wierzch ni 20 400 me trów kwa -
dra to wych. Cie szą cy się du żym za in te re so wa niem 
go ści te ren re kre acyj ny za my ka się w prze dzia -
le 1500 me trów kwa dra to wych, a ulo ko wa ny nie -
opo dal osie dla XXX-le cia am fi te atr jest w sta nie 
po mie ścić oko ło 500 osób. 

Go ście Ro dzin ne go Par ku Roz ryw ki „Trzy 
Wzgó rza” mo gą mi ło spę dzić czas na spe cjal nie 
przy go to wa nych miej scach do gril lo wa nia (park 
dys po nu je czte re ma ta ki mi sta no wi ska mi). Oso by 
pre fe ru ją ce ak tyw ny tryb ży cia mo gą ko rzy stać 
z ki lo me trów ście żek pie szych, ro we ro wych. Cie -
ka wą atrak cją jest strzel ni ca la se ro wa oraz zróż ni -
co wa na pod ką tem trud no ści, dwu ki lo me tro wa 
ścież ka zdro wia, na któ rej na użyt kow ni ków cze -
ka wie le wy zwań. 

Stre fa Re kre acji, po za wspo mnia ny mi już sta -
no wi ska mi gril lo wy mi, od da je do dys po zy cji go ści 
tak że te ren wy dzie lo ny na ogni sko, jak również: 
tor do bu li, tor do gry w kap sle, sto ły do gier plan -
szo wych i krę gle ro syj skie. 

„Trzy Wzgó rza” to tak że im po nu ją ce la bi ryn ty 
roz lo ko wa ne na te re nie po nad 6000 me trów kwa -
dra to wych, wy po sa żo ne w 600 przę seł, ogro dzo ny 
plac za baw ulo ko wa ny na te re nie 5900 me trów 
kwa dra to wych, plac za baw dla młod szych dzie ci, 
licz ne to ry ro we ro we z prze szko da mi o róż nym 
stop niu za awan so wa nia (BMX ra cing, slop sty le, 
dirt jum ping oraz tor pump truck), tor dla mo de li 
zdal nie ste ro wa nych, bo isko wie lo funk cyj ne, je den 
z więk szych i le piej wy po sa żo nych w ska li kra ju 
ska te park, a tak że park li no wy, gdzie z uży ciem 
sprzę tu ase ku ra cyj ne go moż na prze miesz czać się 
na wy so ko ści kil ku me trów nad zie mią przez te ren 
za le sio ny. Park li no wy od da je go ściom par ku ta kie 
atrak cje jak: wie ża mo cy, most zwo dzo ny, kład ki, 
sko ki in diań skie, zjaz dy ty rol ko we czy ma ka ro ny 
rów no le głe. 

Na te re nie par ku dzia ła wy po ży czal nia sprzę -
tów, któ re uła twią peł ne wy ko rzy sta nie bo ga tej 
ofer ty Ro dzin ne go Par ku Roz ryw ki „Trzy Wzgó -
rza”. Wstęp na te ren par ku po zo sta je dar mo wy, 
a więk szość atrak cji jest bez płat na. W cen trum 

par ku ulo ko wa ne go przy to rze dla po jaz dów zdal -
nie ste ro wa nych nie mo gło tak że za brak nąć czę ści 
so cjal nej, w tym osob ne go po miesz cze nia dla ma -
tek i dzie ci. Dla mam z po cie cha mi park przy go -
to wał też spe cjal ną ław kę do kar mie nia ma lu chów. 

Chęt nych RPR za pra sza do ko rzy sta nia 
z cha ty sol nej, któ ra zo sta ła po sta wio na tu taj 
w koń ców ce 2016 ro ku. Dzię ki niej ko rzy sta ją cy 
wspo ma ga ją le cze nie m.in. scho rzeń gór nych 
i dol nych dróg od de cho wych oraz wzmac nia ją 
układ od por no ścio wy. kb

Od wiedź wo dzi sław ski Ro dzin ny Park 
Roz ryw ki „Trzy Wzgó rza” 
n Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim jest centrum wypoczynkoworekreacyjnym na terenie miasta, zlokalizowanym na powierzchni 
blisko 24 hektarów (dokładnie 23,838).  

POLECAMY 
 
Rodzinny Park Rozrywki  
„Trzy Wzgórza” przy ul. Matuszczyka 
w Wodzisławiu Śląskim 
 
Tu znajdziesz informacje o ofercie RPR 
i organizowanych na jego terenie 
wydarzeniach: 
www.trzywzgorza.pl 
www.facebook.com/trzywzgorza
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HOROSKOP PASJONATKA POLECA

BARAN 
Baranku! Tobie jak mało komu brakuje już 
energetycznych wydarzeń i gorącej 
atmosfery letnich wieczorów. 

Wszystkiego jednak mieć nie można. 
Zanim nadejdą letnie plenery, festiwale, 

rozrywki pod gołym niebem, musisz sobie jakoś 
radzić. Koniecznie kup bilet na dobry film! Kino Pegaz ma 
świetną ofertę na majóweczkę. Przypomni Ci dobrą zabawę, 
atmosferę relaksu, da nadzieję na lepsze dni i siłę, by do nich 
dotrwać.  

 
BYK 

Drogi Byczku! Jak się ma Twoja 
artystyczna dusza? Zima dała się we 
znaki? Wiele wskazuje na to, że dobrze 
radzisz sobie z przeciwnościami. Wiesz, 

jak ważny jest balans w życiu. Jak ważny 
jest czas tylko dla siebie. Słusznie. Tu tkwi siła. 

Gdyby Ci było mało artystycznych doznań, gdybyś 
potrzebował jeszcze więcej poruszania tych wrażliwych 
strun wewnątrz Ciebie, koniecznie spójrz na ofertę 
premierowych spektakli Amatorskiego Ruchu 
Artystycznego. Ależ tam się szykują emocje, ależ przeżycia. 
To coś idealnego dla Ciebie.  

 
BLIŹNIĘTA 

Drogi Bliźniaku, czy rozważyłeś już, co będzie 
najważniejsze w nadchodzących tygodniach? 
Jakieś postanowienia na długie dni i ciepłe 
wieczory? Czy wśród nich znalazła się 

odpowiednia ilość wydarzeń kulturalnych? Jak 
wiesz, muzyka jest dla Ciebie jednym 

z najlepszych lekarstw dla skołatanych nerwów. Nie możesz 
odpuszczać! Musisz wypełnić swój kalendarz czasem dla siebie 
i swoich potrzeb. Koniecznie sprawdź koncertową ofertę 
tworzoną przez Wodzisławskie Centrum Kultury. 

 
RAK 

Drogi Raku, widząc Twoje skołatane 
nerwy, ilość goniących Cię obowiązków, 
wielość spraw do rozwikłania, stanowczo 
zalecamy Ci porcję relaksu. Jeśli zechcesz 

się wyciszyć, odwiedź bibliotekę. 
Na pewno wśród tysięcy pozycji znajdziesz 

swoją szansę na odpoczynek dla przeciążonego umysłu. 
A jeśli potrzebujesz się porządnie spocić, może wpadniesz 
na zumbę? Gorące rytmy i dużo ruchu znajdziesz w ofercie 
Wodzisławskiego Centrum Kultury.  

 
LEW 

Drogi Lwie, lato za pasem. Czas obudzić się 
z zimowego marazmu. Już wiosna! Twoja 
drzemiąca smacznie od paru miesięcy 
energia pragnie uwolnienia. To, nie jest 

dobry miesiąc na leżenie na kanapie. To co 
dziś wyleżysz, za miesiąc będziesz musiał ostro 

wypocić. Twój wrodzony upór wykorzystaj do realizacji 
postawionego celu. Zacznij od zadbania o formę. Może 
w wodzie? Manta zaprasza codziennie.  

 
PANNA 

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

na pobudkę z zimowego snu i rozbudzenie 
byczej energii. Przed latem przyda się zastrzyk 

pozytywnych wibracji. Porzuć wygodę. Zmuś swoje ciało 
do wytworzenia endorfin. Może wieczorne bieganie 
w Rodzinnym Parku Rozrywki? A jak nie bieganie, to może 
rower lub rolki? Trzy Wzgórza są na Ciebie gotowe. 

WAGA 
Wago, maj to z pewnością dobry 
moment, by pomyśleć o sobie. W Twym 
ciele nagromadziło się już wystarczająco 

wiele zimowego stresu i napięć. Wszystko 
boli? Nic się nie chce? Ciało odmawia 

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

 
SKORPION 

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

A może odwiedziłbyś Centrum Aktywności 
Społecznej na wodzisławskim Starym Mieście? 

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

 
STRZELEC 

Strzelcu, maj już mamy. Halo! Czas wyjść 
do świata. Zaczynają się plenery, 
imprezy w ogrodach, parkach, 

na placach zabaw, stadionach… No 
będzie znów w czym wybierać. A oboje 

wiemy, że bardzo już tego potrzebujesz. 
Trzeba obudzić w Tobie letniego imprezowego zwierza. 
Spójrz na letni rozkład jazdy w mieście. Czyż nie robi się 
od razu lepiej. Już w czerwcu Dni Miasta, już w lipcu 
Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi. A po drodze jeszcze tyle 
innych przyjemności… 

 
KOZIOROŻEC 

Koziorożcu Drogi, maj sprawia, że na samą 
myśl o nim robi Ci się jakoś cieplej? Już 
marzysz o majówce? O imprezce 
pod gołym niebem? Wspomnienie 

zapachu grillowanej kiełbaski nie daje Ci 
zasnąć w nocy? Koniecznie wpadnij 3 maja 

na Stare Miasto. Tego dnia znajdziesz w Parku Miejskim 
wszystko, o czym ostatnio skrycie myślisz z niecierpliwością. 
PS. Zabierz rodzinkę. Oni też nie będą się nudzili. 

 
WODNIK 

Wszystkie Wodniki przebierają już 
nogami w drodze do lata. Poczuły 
pierwszy zapach wiosennego wiatru. 
Zaczęły przyglądać się sobie i swoim 

potrzebom. Bardzo słusznie. Poszukiwania 
zastrzyku energii najpierw poszukaj, Drogi 

Wodniku, w swojej codziennej diecie. Pomyśl o dobrym 
koktajlu, najlepiej z elementem zielonym. Może inspirację 
odnajdziesz także na cotygodniowym Ekobazarze 
na Rynku? Warto! 

 
RYBY 

Rybko kochana! Czy Ty przypadkiem nie 
zaniedbałaś ostatnio emocjonalnych 
potrzeb swojej drugiej połówki? 
Pamiętałaś o rocznicy? Zadbałaś 

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

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

Przyszłość rysuje się wybornie!
z pewnością wiesz, że na pogodę nie 
masz wpływu. Więc dlaczego tak się 
pieklisz, widząc kolejne krople deszczu 
spadające z wiosennego nieba? 
Pasjonatka gorąco Ci, Drogi 
Czytelniku, zaleca skupienie energii 
na zupełnie czym innym. Może prace 
w ogrodzie? Może spacer po lesie? 
A może coś nieziemsko dobrego? 
Pasjonatka ma coś, co zdecydowanie 
ucieszy podniebienia i połaskocze mile 
ducha. 
 
Gdy w maju plucha, w czerwcu 
posucha* 
 
Dzisiejsza propozycja Pasjonatki to 
deser wyjątkowy. Łatwy, a jednocześnie 
szalenie smaczny, nieco egzotyczny, 
cudowny na ciepłe wiosenne i letnie 
popołudnia. Wykona go niemal każdy. 
Zachwyci niemal każdego. Ideał, Drogi 
Czytelniku, ideał! Na troski i ku 
pokrzepieniu Pasjonatka poleca: sernik 
mangomarakuja. Pyszny, rozpływający 
się w ustach, orzeźwiający... Taki deser 
nie może nie smakować. No nie może. 
Przekonajcie się sami.  
SPÓD 
• 250 g kakaowych herbatników 
• 120 g rozpuszczonego masła 
MANGO 
• 800 g pulpy z mango 
• 1 kg sera sernikowego (wiaderko) 

• 3 łyżeczki żelatyny rozpuszczonej 
w 80 ml gorącej wody 

• ewentualnie 2 łyżki miodu 
MARAKUJA 
• 800 g pulpy z marakui 
• 2 łyżki miodu 
• 3 łyżeczki żelatyny rozpuszczonej 

w 100 ml gorącej wody 
 
A teraz, Szanowni Państwo, do dzieła. 
Zobaczcie, jakie to proste. Herbatniki 
kruszymy i mieszamy z masłem. 
Wykładamy tortownicę 
o średnicy 28 cm. Schładzamy. 
Pulpę mango miksujemy z serem 
i schłodzoną żelatyną, ewentualnie 
dosładzamy miodem. Wylewamy 
na spód. Wstawiamy do lodówki. 
Po godzinie miksujemy pulpę z marakui 
z miodem i żelatyną. Wylewamy 
ostrożnie na warstwę mango. Całość 
schładzamy w lodówce przez kilka 
godzin. Najlepiej nawet przez całą noc.  
Pasjonatka życzy samych przyjemności!  

Pasjonatka 
*przysłowie polskie

Drogi Czytelniku, 

Pasjonatka
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