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We wtorek, 3 maja br. w Parku Miejskim w Wodzisławiu Śląskim odbędzie się piknik rodzinny.
Majówkową imprezę poprzedzą oficjalne uroczystości z okazji przyjęcia pierwszej w Europie spisanej konstytucji. Główną atrakcją wydarzenia będzie zagroda zwierząt. To doskonała okazja, by
wspólnie spędzić czas.
Jak co roku w Wodzisławiu Śląskim odbędą się
uroczystości upamiętniające rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Tegoroczne obchody rozpoczną się przed pałacem Dietrichsteinów, skąd o godzinie 10:30 ruszy orszak do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W świątyni
o godzinie 11:00 rozpocznie się msza święta. Liturgia w intencji Ojczyzny odprawiona zostanie przez
ks. prałata Bogusława Płonkę. Po jej zakończeniu

pochód uda się pod pomnik Powstańców Śląskich.
Po uroczystościach odbędzie się piknik rodzinny
z wieloma atrakcjami dla całych rodzin.
Impreza w Parku Miejskim w Wodzisławiu Śląskim rozpocznie się o godz. 13:00 i potrwa do 17:00.
W programie m.in.:
• zagroda zwierząt, w której znajdą się alpaki, owce
oraz minikozy,
• przejażdżka kucykiem,
• strefa hobby horse (parada jeźdźców oraz konkurs na najpiękniejszy kostium),
• kreatywne zabawy z aż sześcioma animatorami
(m.in. malowanie wodnymi balonami, tor przeszkód, krykiet ogrodowy),
• atrakcja specjalna. red.

Najcieplej? Zdecydowanie w Wodzisławiu!
Na tę imprezę czeka wielu
z nas. Wpisała się ona w kalendarz miejskich wydarzeń i naszą
świadomość. W tym roku,
po dwuletniej pandemicznej
przerwie, znów spotkamy się
podczas święta naszego miasta.
W dniach 10-12 czerwca
wspólnie będziemy świętować 51. Dni Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Czego możemy się spodziewać po tegorocznej imprezie?
Zdecydowanie dobrej zabawy,
niezapomnianej atmosfery i dobrych koncertów.
Organizatorzy, czyli Wodzisławskie Centrum Kultury
i Urząd Miasta, przygotowują
dla nas dwa koncertowe dni
na Stadionie Miejskim przy ul.
Bogumińskiej. To właśnie tam
odbędzie się impreza masowa,
podczas której na dużej scenie
wystąpią: Ewa Farna, Varius
Manx, Roxie Węgiel, Nocny

Kochanek, Gromee i Martin
Lange! Będzie sztos!
Poza dużymi plenerowymi
koncertami świątecznej atmosfery Dni Miasta możemy spodziewać się także na rynku Starego Miasta. Tu już będzie bardziej klimatycznie. Nie braknie
muzyki, wspólnego spędzania
czasu, kulturalnej rozrywki.
A na deser, w niedzielę 12 czerwca, właśnie na Starym Mieście
w 200. rocznicę wielkiego pożaru
Wodzisławia Śląskiego, rozegrana zostanie wyjątkowa gra
miejska dla całych rodzin. To
coś, czego z pewnością warto będzie spróbować.
I jak Wam się podoba tegoroczny pomysł na Dni Miasta?
Więcej szczegółów szukajcie
niebawem na stronach www.wodzislaw-slaski.pl, www.wck.wodzislaw-slaski.pl oraz w następnym numerze naszego Informatora. asp

Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi
znów wprowadzi gorącą atmosferę w mieście. Sztandarowej
wodzisławskiej imprezy możemy spodziewać się tradycyjnie

już w lipcu. Organizatorzy dopinają ostatnie szczegóły tego wydarzenia, byśmy znów mogli
spędzić dwa wspaniałe festiwalowe dni.

Szczegółów szukajcie już
w następnym numerze Informatora. Będziemy mieli dla
Was porcję pełnych słońca informacji. red.

Piękne liternictwo w WCK
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Rodzinna Majówka już za kilka dni!

NMNZ

Drodzy Czytelnicy, wskakujemy
w jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. Maj! Wszystko
dookoła wspaniale się zieleni,
wnosząc w nasze serca nadzieję
i powiew optymizmu. Warto tak
właśnie spoglądać na świat. Nadziei nikt nam odebrać nie może. A my możemy sobie pomóc
ją odczuwać. Najlepsze ku temu
będą wyjścia z domu.
A wychodzić w maju będzie
gdzie. W Wodzisławskim Centrum Kultury nie braknie kulturalnej rozrywki i dobrych pomysłów
na przyjemne spędzanie czasu. Już
niebawem czeka nas kolejna premiera Teatru Tańca Memento
oraz wyjątkowy jubileuszowy koncert Zespołu Pieśni i Tańca Vladislavia. Świetną ofertę przygotowało także Kino Pegaz. Na pewno
warte uwagi są również warsztaty
z kiszenia. Tak, kiszenia. Animatorzy przeniosą się na lokalne,
dzielnicowe podwórka, gdzie razem z nimi będziecie mogli dowiedzieć się sporo o jakże zdrowej
sztuce kiszonek.
To jednak nie wszystko.
W maju warto obserwować też
to, co dzieje się w plenerze. Już
3 maja czeka nas rodzinny piknik w Parku Miejskim. Na rynku znajdziecie Ekobazar, Kwiatobazar, Jarmark Staroci oraz
wielkie grillowanie. Sprawdzajcie ofertę wydarzeń. Naprawdę
warto! Ania i Klaudia

Dni Miasta
powracają. I to jak!

Za nami drugie spotkanie
warsztatowe poświęcone sztuce
pięknego pisania. Pod okiem
Moniki Kruczek (piekneslowa365) uczestnicy doskonalili
się w brush letteringu, czyli kaligrafii pędzelkowej.
Dwu godzinne spotka nie
było okazją do ćwiczenia wła-

ściwego nachylenia i łączenia
liter oraz zachowania w piśmie
popraw nych proporcji. To
świetna forma wyci szenia
i koncentra cji na tym, co „tu
i teraz”. Idealny sposób na relaks, wy cisze nie i wyrażenie
siebie w piękny, niepowtarzalny sposób. red.
kwiecień 2022 nr 4

WCK ZAPRASZA

„Vladislavia” tańczy i śpiewa od 40 lat!
n Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, jakim będzie koncert z okazji jubileuszu 40lecia działalności

zdjęcia: archiwum ZPiT Vladislavia, Agnieszka Trzeciok

Zespołu Pieśni i Tańca „Vladislavia” pt. „Tu zaczyna się wielki świat”. Impreza odbędzie się 28 maja o godz. 15:00 oraz 18:00.

łany – dodaje Dominika Brzoza-Piprek.
Wanda Bukowska 40 lat temu założyła w Wodzisławiu Śląskim zespół ludowy, który dał
początek dla amatorskiego ruchu
artystycznego w naszym mieście.
„Vladislavia” to nie tylko grupa
taneczna, ale, jak podkreślają często instruktorzy i tancerze, duża
rodzina. Zespół dał początek
wielu przyjaźniom i miłościom.
Każdy z tancerzy zostawił w nim
cząstkę siebie, ma z nim wiele
wspomnień i związanych z wyZPiT „Vladislavia” działa styczne kroki. Jubileuszowy kon- jazdami na festiwale przygód.
w Amatorskim Ruchu Arty- cert pokaże, jak wygląda zespo- „Vladislavia” dała kilkaset konstycznym w Wodzisławskim łowe życie od kulis – mówi Do- certów i wychowała w miłości
Centrum Kultury. Zespół specja- minika Brzoza-Piprek, kierow- do kultury kilka pokoleń. Jest
lizuje się w tańcu ludowym z róż- nik zespołu.
chlubą Wodzisławia Śląskiego
Na przestrzeni lat zespół za- i jego wizytówką. Dziś dzieło
nych terenów Polski i Świata.
Wielokrotnie reprezentował Pol- prezentował się setkom tysięcy Wandy Bukowskiej z wielkim
skę na wielu międzynarodowych widzów. Każdy koncert jest nie- powodzeniem kontynuuje Dofestiwalach m.in. w Niemczech, zapomnianym wydarzeniem, minika Brzoza-Piprek, młoda
Francji, we Włoszech, Czarno- który łączy w sobie miłość i charyzmatyczna instruktorka
górze, na Węgrzech, w Serbii, do tańca, muzyki, śpiewu, trady- i choreografka, która z „VladislaBułgarii czy Portugalii. W zespo- cji i kultury. Barwne stroje, vią” związana jest od dziecka.
le działa kilka grup tanecznych ogrom wiedzy o różnych regio– 40 lat pracy artystycznej to
i kapela. Występuje w nim łącz- nach Polski, folklor krajowy oraz powód do wielkiej dumy, uznanie ok. 100 dzieci i młodzieży zagraniczny, ludowe pieśni, nie- nia i szacunku. Każdego roku
z Wodzisławia Śląskiego i okolic. rzadko również humor, to „Vladislavia” przyciąga na swoje
Założycielem zespołu jest Wan- wszystko towarzyszy widowi- zajęcia ponad 100 uczestników,
których uczy miłości do folkloru
da Bukowska, a obecnie zespół skom, które warto zobaczyć.
jest prowadzony przez Domini– Koncert będzie połącze- i poszanowania wartości patriokę Brzozę-Piprek. Kapelą kieruje niem muzyki, tańca i filmu. Wi- tycznych. Koncert, który zespół
Katarzyna Nochcińska. Instruk- dzowie zobaczą to, czego nigdy zaplanował na maj tego roku,
torami pomocniczymi są również nie widać. Zajrzymy do zespoło- trzeba po prostu zobaczyć. Jestem
Natalia Mikołasek i Weronika wego serca, zdradzimy sekrety przekonana, że będzie to przeSkurak, a Aleksandra Krótki powstawania strojów, rekwizy- piękne widowisko – zaprasza Kai Barbara Galwas akompaniują tów i nie tylko. Vladislavia poka- tarzyna Rokowska-Szyroki, dypodczas zajęć. Aranże przygoto- że to, co kiedyś i dziś jest dla niej rektor Wodzisławskiego Cenwuje Kornelia Rduch.
najważniejsze. Dodatkowo pod- trum Kultury.
Bilety na koncert w ce– 40 lat to szmat czasu. Przez czas koncertu o godz. 15:00 ogłoprawie pół wieku przez zespół szony zostanie werdykt konkursu nie 30 zł są do nabycia w kasie
przewinęło się nie jedno pokole- gawędziarskiego „Fedrowani WCK i sprzedaży online. Kasa
nie. To ludzie od lat tworzą hi- w godce”, który miał zostać czynna na pół godziny przed sestorię zespołu w którym zaczynał przedstawiony podczas koncertu ansami filmowymi i wydarzeniasię ich wielki świat. To właśnie galowego z początkiem roku, ale mi oraz w czwartki w godzitu stawiali swoje pierwsze arty- z powodu pandemii został odwo- nach 10:00-12:00. red.
kwiecień 2022 nr 4
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20. Wodzisławska Gala Taneczna MIX
zdjęcia: Klaudia Bartkowiak, Agnieszka Trzeciok

Organizatorem wydarzenia jest Wodzisławskie Centrum Kultury. Uczestnicy konkurować będą w tańcu, walcząc o najwyższe trofea
w czterech kategoriach: street dance, show
dance, mażoretki/cheerleaderki i taniec towarzyski. Inicjatorem Gali jest Klub Tańca Towarzyskiego SPIN, który działa w ramach
Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Wodzisławskim Centrum Kultury. Koordynatorem tanecznej imprezy jest główny instruktor
i choreograf SPIN-u, Elżbieta Lasocka.
Wodzisławska Gala Taneczna MIX to
ogólnopolski przegląd zespołów tanecznych,
której celem jest popularyzacja zespołowych
form tanecznych oraz konfrontacja dorobku
artystycznego zespołów działających w szkołach, świetlicach i domach kultury. Jej uczestnikami są dzieci od 7. roku życia oraz młodzież i dorośli. Warunkiem uczestnictwa jest
wysłanie karty zgłoszeniowej (do 30 kwietnia
br.), potwierdzenia dokonania opłaty akredytacyjnej oraz pliku z muzyką do występu
na adres mailowy organizatora. Szczegółowe
informacje w regulaminie dostępnym m.in.
na www.wck.wodzislaw-slaski.pl.
JURY
Dariusz Kurzeja z Bytomia – choreograf,
tancerz, pedagog, sędzia, instruktor, trener
tancerzy, par sportowych oraz formacji tanecznych street dance. Międzynarodowy
sędzia World Dance Council. Posiada Cer-

sportowych, estetycznych, rekreacyjnych
i zdrowotnych.
Katarzyna Grzegorzek z Bełku – instruktor
tańca i choreograf. Mażoretkowy sędzia krajowy i międzynarodowy sportu mażoretkowego. Członek komisji sportowej federacji
IFMS. Prowadzi warsztaty taneczne i mażoretkowe w kraju i za granicą. Konsultant regulaminowy oraz członek jury wielu festiwali
tańca oraz zawodów mażoretkowych. W latach 1992-2007 kierownik artystyczny i koordynator Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca
Czerwionka-Leszczyny. Od 2009 roku kierownik artystyczny i koordynator Ogólnopolskiego Festiwalu Mażoretek „Parada”. Założyciel, kierownik oraz trener powstałej
w 1992 roku Formacji Tanecznej Zygzak
z Czerwionki-Leszczyn, laureatów wielu fetificate Imperial Society of Teachers of stiwali tańca oraz wielokrotnych medalistek
Dancing, czyli Dyplom Królewskiego To- Mistrzostw Polski, Europy oraz Mistrzostw
warzystwa Nauczycieli Tańca Wielkiej Bry- Świata Mażoretek, zdobywczyń tytułu Absotanii oraz Dyplom Ministerstwa Kultury lute European Winner.
i Sztuki na kierunku taniec. Posiada I kate- Elżbieta Barwicka-Picheta z Bielska-Białej
gorię instruktorską Wojewódzkiego Ośrod- – pedagog i choreograf. Absolwentka Pańka Kultury w Katowicach. Jest sędzią Pol- stwowej Szkoły Baletowej w Bytomiu i Akaskiego Towarzystwa Tanecznego, Polskie- demii Wychowania Fizycznego w Katowigo Związku Tańca Sportowego oraz mię- cach (studia podyplomowe w zakresie artydzynarodowym sędzią World Dance Sport stycznych form aktywności ruchowej).
Federation. Pracował w Państwowej Wyż- Uczestniczka trzyletniego kursu doszkalająszej Szkole Teatralnej w Krakowie – Wy- cego w technice Marty Graham, organizowadział Teatru Tańca w Bytomiu. Otrzymał nego przez Państwową Wyższą Szkołę Balezłotą odznakę Polskiego Towarzystwa Ta- tową w Gdańsku. Jej choreografie nieustannecznego za szczególne zasługi i osiągnięcia nie są oklaskiwane na festiwalach w kraju
w zakresie upowszechniania tańca oraz pro- i za granicą. Nauczyciel z wielką pasją, którą
pagowania jego walorów kulturowych, w piękny sposób potrafi się dzielić. red.

KATARZYNA ROKOWSKA-SZYROKI
dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury
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.

Klaudia Bartkowiak

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.

Wyjątkowe koncerty
chórów

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 maja o godz. 16:30 odbędzie się wydarzenie w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim. Patronat nad koncertem objął prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca. Natomiast 28 września o godz. 15:00 spotkamy się w bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie.
Udział w koncertach potwierdziło sześć chórów z terenu powiatu wodzisławskiego. Mowa o wodzisławskim, działającym w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego „ARA” przy Wodzisławskim Centrum Kultury, Chórze Mieszanym „Jadwiga”
pod dyrekcją Donaty Miłowskiej (członkowie na załączonym zdjęciu), Młodzieżowym Chórze Miejskim „Canticum Novum” z Wodzisławia Śląskiego pod dyrekcją Emilii Kopiec, Chórze Męskim
„Echo” z radlińskich Biertułtów pod dyrekcją Tymoteusza Kubicy, radlińskim Chórze Mieszanym „Słowik nad Olzą” również
pod dyrekcją Tymoteusza Kubicy, gorzyckim Chórze Mieszanym
„Moniuszko” pod dyrekcją Barbary Grobelny oraz radlińskim Zespole Chóralnym „Son-Arte” także pod dyrekcją Tymoteusza Kubicy.
Na wydarzenia zapraszają Okręg Wodzisławski Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w Wodzisławiu Śląskim wraz z urzędami
miast Wodzisławia Śląskiego, Pszowa, Radlina, a także świątynie
w Wodzisławiu i Pszowie. W organizację włącza się Wodzisławskie
Centrum Kultury.
NOWY ZARZĄD
Okręg Wodzisławskiego ŚZChiO ma od 26 lutego br. nowy Zarząd. W jego skład weszli: Krystian Brawański – prezes, Jan Cichy
– wiceprezes ds. chórów, Franciszek Magiera – wiceprezes ds. orkiestr, Zuzanna Górecka, Ewa Szajor, Krystyna Dawid, Emilia Kopiec, Ryszard Wachtarczyk, Gabriela Polok, Marcin Banot. Dyrygentem Okręgu został Tymoteusz Kubica, natomiast jego kapelanem ks. dziekan Janusz Badura. kb

mat. pras.

Andrzej Poniedzielski wystąpi w WCK
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 przed sta wiać.
Znany polskiej scenie jako satyryk, humorysta, poeta, aktor, autor piosenek
m.in. dla Grzegorza Turnaua, Edyty
Geppert, Da wi da Podsiadły. Mistrz
Mowy Polskiej i Ambasador Polszczy-
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zny 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
Elż biety Ada miak, Edy ty Geppert,
An ny Ma rii Jopek, do muzy ki m.in.
Zygmunta Nahornego, Jerzego Satanow skiego, Sewery na Kra jewskie go.
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.
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 10:00-12:00.
Organizator zastrzega sobie prawo
do odwołania/przeniesienia imprezy
w razie wprowadzenia obostrzeń w walce
z wirusem COVID-19. red.
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MUZYKA

Wielkie przeżycia, ważny 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: Agnieszka Trzeciok

22 kwietnia w sercu Katowic, a dokładnie w Pałacu Młodzieży, odbył się wyjątkowy koncert charytatywny. Swoje muzyczne siły
w słusznej sprawie połączyli: zespół Feel, Golec uOrkiestra oraz harcerski zespół Słoneczni. To, co napawa nas wielką dumą, to wspólny występ Piotra Kupichy i Feel oraz Wodzisławskiej Orkiestry Rozrywkowej pod dyrekcją Marka Soboty.
Koncert „Serce dla Ukrainy” był wielkim przeżyciem dla muzyków i wokalistów wodzisławskiej orkiestry. Nic dziwnego. Nie co
dzień ma się okazję grać na jednej scenie z tak utytuowanymi artystami. Zespół Feel powstał w 2005 roku w Katowicach. To dziś laureat wielu nagród muzycznych, w tym Fryderyków, Telekamer oraz
Superjedynki, znany z wielu hitów, takich jak „A gdy jest już ciemno” czy „Zostań ze mną”.
Nasi artyści ponownie poradzili sobie wyśmienicie. Tak jak
za pierwszym razem, gdy Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa
zagrała wspólny koncert na deskach Wodzisławskiego Centrum
Kultury w marcu tego roku. Muzycy, zwłaszcza ci młodsi, z wielką nadzieją patrzą w przyszłość, myśląc o kolejnych występach
u boku 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.

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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TANIEC

n Oni zaprzeczyli prawu grawitacji! 172 zawodników stanęło do równej walki o najwyższe trofea!

Tancerze Mirażu
nagrodzeni
na Mistrzostwach Polski

Za nami 3. edycja Akrobreak
Masters, czyli zawodów z akrobatyki tanecznej, której pomysłodawcą jest utalentowany instruktor Marcin Kost. Wydarzenie
miało miejsce 26 marca w Wodzisławskim Centrum Kultury.
Aż dziewięć godzin świetnej
zabawy, podczas której sędziowie wybrali tych najlepszych.
W skład jury sędziowskiego
wchodzili: Paulina Jasińska, Anna Mlak i Piotr Miczajka.
Akrobreak to grupa pasjonatów tańca i gimnastyki. Od wielu
lat współpracują z Wodzisławskim Centrum Kultury, prowadząc zajęcia akrobatyczne dla zespołów tanecznych takich jak
Miraż czy Teatr Tańca Memento. Od trzech lat główny trener
Akrobreak Marcin Kost prowadzi w WCK swoją własną, autorską grupę pod tą samą nazwą. asp

Zespół taneczny Miraż z Wodzisławskiego Centrum Kultury został
wielokrotnie nagrodzony podczas Krajowych Mistrzostw IDO
w Tańcu Modern and Contemporary, Tap, Ballet, Belly i Acrobatic. Największym sukcesem mogą pochwalić się Zuzanna Wójtowicz, Mateusz Lenczyk oraz Wiktoria Erban.
Podczas zawodów tancerze zaprezentowali 14 choreografii przygotowanych przez Izabelę Barską-Kaczmarczyk, Evgeniye Makeeve-Wyputę, Julię Lis, Karola Mentala oraz Martynę Musiolik.
Tancerze wystąpili w kategoriach solo, duet, grupa oraz formacja
w stylu modern & contemporary, a także solo w stylu ballet. Solo zatańczyli Zuzanna Wójtowicz, Anna Kubicz, Mateusz Lenczyk, Karolina Kuś, Hanna Łaciok, Wiktoria Erban, Antonina Nowak, Emilia Krzyształa, a duety wykonały Karolina Kuś i Laura Stuka oraz Lena Zmarzły i Julia Staszewska.
Największym powodem do dumy Mirażu jest tancerka Zuzanna Wójtowicz, która po raz trzeci z rzędu obroniła tytułu Mistrzyni
Polski w stylu ballet (soliści 15-16 lat). Nie mniejszym powodem
do zadowolenia jest sukces Mateusza Lenczyka, która wywalczył
srebrny medal, zdobywając tytuł Wicemistrza Polski w kategorii solo
modern 15-16 lat. Ogromnym zaskoczeniem była Wiktoria Erban,
która zajęła IV miejsce w kategorii solo modern 15-16 lat.
Mistrzostwa przeszły do historii i na pewno zapisały się we wspomnieniach wodzisławskich tancerzy na długie lata jako wspaniała
przygoda. Tymczasem zespół nie spoczywa na laurach i przygotowuje się do kolejnych ważnych tanecznych wydarzeń, jakimi będą
udział w Krajowych Mistrzostwach w Tańcu Show i Jazz oraz organizacja jubileuszu 30-lecia istnienia zespołu Miraż w Wodzisławskim Centrum Kultury. red.

Miraż

zdjęcia: Agnieszka Trzeciok

Akrobreak po raz trzeci

zdjęcia: Agnieszka Kozielska

Z folklorem na ty. Vladislavia dla najmłodszych

Edukacja, zwłaszcza ta artystyczna, to
jedna z misji Wodzisławskiego Centrum Kultury. Dlatego też tak często
w nasze progi zapraszamy najmłodszych. To zawsze cenne i ciekawie po-
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dane lekcje. Tak było także podczas
kwietniowych koncertów edukacyjnych
Zespołu Pieśni i Tańca „Vladislavia”,
który występował przed dziećmi w widowisku pt. „Tatulkowy gołąb”.

W powstanie koncertu zaangażowanych było około 60 tancerzy. Ich
ro lą by ło za cie ka wie nie naj młod szych widzów folklorem i twórczością 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 pytania i zagadki, a także przyglądali się tańcom i zabawom z naszego
regionu. Dowiedzieli się również, jak

dawniej wyglądało życie w tradycyjnej ślą skiej ro dzi nie. Po kon cer cie
wszystkie grupy zapozowały do pamiąt ko we go zdję cia z ze spo łem
„Vladislavia”. asp
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Dzieci dla dzieci – coś pięknego!

Premiera spektaklu
„Murowany kwiat” w WCK
zdjęcia: Agnieszka Trzeciok

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: Agnieszka Trzeciok

„Białe Piórko” to spektakl taneczny, który powstał na bazie inspiracji „Bajkami o Ciepłym i Puchatym” oraz historią o Pocahontas,
tworzący nową niepowtarzalną historię. Powstała poruszająca historia z trafnym morałem, wzmocniona przez pięknie dopasowane
stroje, kolorową scenografię i ciekawe dla oka efekty świetlne.
Spektakl dedykowany jest nie
tylko dzieciom, ale też dorosłym.
Poruszył bardzo ważne tematy
życia społecznego i wzajemnych
relacji w bardzo prosty, ale poruszający sposób.
Przedstawienie wyreżyserowała Małgorzata Karwot.
Za światło odpowiedzialny jest
Radosław Bujok. Dźwięk: Sebastian Załęski. Stroje: Jadwiga
Pławna, Urszula Getler, Izabela
Mrozik. Scenografia: Aneta
Przybyszewska, Aleksander
Wilkus, Andrzej Grzesik, Dariusz Włoszczyk.
W spektaklu wystąpili: Patrycja Bąk, Nicola Bernat, Amelia Cudok, Lena Dzumyk, Lara
Hosaniak, Oliwia Jordan, Wiktoria Jordan, Anna Khomyn,
Maja Kiszka, Milena Kubik,
Alicja Mrozik, Pola Pielorz, Liliana Przybyszewska, Oliwia Reguła, Malwina Smyczek, Antonia Zagola, gościnnie Sabina Chojecka. asp

Teatr Tańca Memento zaprasza widzów na premierę spektaklu pt.
„Murowany kwiat” do Wodzisławskiego Centrum Kultury. Wydarzenie odbędzie się 14 maja o godz. 16:00.
– „Murowany kwiat” to spektakl taneczny Teatru Tańca Memento, który przedstawia dzisiejszą cywilizację zamkniętą w czterech ścianach, ubraną w niewygodne ramy. Współczesny człowiek codziennie
zaprzecza swej naturze i swym potrzebom, próbując dostosować się
do swoich własnych wymagań. Gdzie to prowadzi i jak w tym wszystkim odnajduje się nasza wrażliwość, na którą brakuje miejsca i czasu?
– opowiada Małgorzata Karwot, reżyser spektaklu, instruktor grupy.
Teatr Tańca Memento specjalizuje się w tańcu współczesnym, experimental z elementami street dance. Grupa przygotowuje spektakle taneczne w różnych stylach tanecznych. Zajęcia prowadzą Małgorzata
Karwot oraz Mateusz Soboszek. Zespół ma na swoim koncie wiele prestiżowych nagród z zawodów o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.
– Cieszę się, że młodzież podejmuje ważne, społeczne tematy. To
bardzo ważne byśmy w pędzie codziennego życia potrafili się zatrzymać i pomyśleć, o tym co dla nas istotne. Najnowszy spektakl „Memento” z pewnością skłoni widza do refleksji. Serdecznie zapraszam
na premierę „Murowanego kwiatu” – mówi Katarzyna Rokowska-Szyroki, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury. red.

WASZE OPINIE:
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.
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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.
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FOTOWSPOMNIENIA

Krzysztof Zalewski na trasie MTV Unplugged
TYMOTEUSZ
z Wodzisławia Śląskiego

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: Agnieszka Trzeciok, Klaudia Bartkowiak

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.

n Krzysztofa Zalewskiego w Polsce znają już chyba wszyscy. 2 kwietnia w Wodzisławiu Śląskim

HANNA I MAREK
z Tarnowskich Gór
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.

JULIA z Żor
MICHAŁ z Pszczyny
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.

RAFAŁ z Gorzyc
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.
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Kortez zaserwował muzyczną ucztę!
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!
zdjęcia: Agnieszka Trzeciok

Dla widzów, którzy salę widowiskową wypełnili dwukrotnie po brzegi,
zagrał fantastyczny Kortez z zespołem świetnych muzyków.
Kortez Kwadro Tour. Genialnie
skrojona muzyka, magnetyzujący
wokal, poruszające teksty oraz niezapomniane oświetlenie stworzyły
atmosferę, której bardzo długo nie
zapomni każdy, kto miał okazję
Korteza tego wieczoru posłuchać.
Wspaniały koncert trwał 1,5 godziny. Każda jego minuta to prawdziwa
muzyczna uczta. Nie zabrakło tu niczego. asp

WASZE OPINIE:
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.
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WARSZTATY
zdjęcia: WCK

Zajączek musi być!

Tu rodzi się sztuka

zdjęcia: WCK

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.

zdjęcia: Izabela Sobota

Tu i teraz artystycznie i świątecznie

Amatorski Ruch Artystyczny w Wodzisławskim Centrum Kultury
ma wiele twarzy. Każda barwna, pełna pasji, rozwijająca. W ramach
zajęć powstają m.in. przepiękne rzeczy. Nie potrafimy przestać na nie
patrzeć. Takie dzieła powstają w naszej pracowni plastycznej w ramach specjalnych warsztatów. Gratulujemy ogromnego talentu podopiecznym Karoliny Galewskiej. asp

A to heca! Będzie kiszone
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naprawdę wszechstronnie. Warsztaty pozwalają się rozwijać, odpocząć, zrelaksować swoje
ciało i umysł. Nie inaczej było w kwietniu.
Takie spotkania to sama przyjemność!
Tym razem uczestnicy wykonali w gipsie

ozdobę w kształcie jaja na święta. O inspirujący przebieg warsztatów zadbała Anna Szlaga-Kiełbasa, prowadząca zajęcia
na kierunku florystyka i bukieciarstwo w wodzisławskim oddziale TEB Edukacja. asp

WCK

Minione Święta Wielkiej Nocy były okazją
do zupełnie nowej odsłony warsztatów z cyklu
„Tu i teraz”, które można znaleźć w stałej ofercie Wodzisławskiego Centrum Kultury. Ich
uczestnicy mogą zadbać o siebie i swoje dobro

„Sztuka kiszenia – nasza wspólna pasja” to projekt Wodzisławskiego Centrum Kultury,
który realizowany będzie
w trzech dzielnicach Wodzisławia Śląskiego. Ruszamy już
7 maja w Kokoszycach, 28 maja
odwiedzimy Wilchwy, a na
Starym Mieście pojawimy
się 18 czerwca.
Każdorazowo warsztaty zorganizowane zostaną z podziałem na dwie części. Pierwsza będzie poświęcona opracowaniu
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. Druga część zadania będzie dotyczyła warsztatów kulinarnych, wykraczających poza tradycyjne, śląskie receptury. Uczestnicy poznają zasady produkcji kiszonek i ich
prozdrowotne oddziaływanie. 20 uczestników z każdej
dzielnicy przygotuje po dwa rodzaje przetworów. Otwarta formuła spotkań będzie okazją
do przyglądania się i zapisywania
przepisów przez innych zainteresowanych mieszkańców.
Dodatkowo uczestnicy opracują projekt logotypów na etykiety naklejane na słoiki z kiszonkami. Etykieta frontowa
będzie zawierała unikalną nazwę

lokalnego produktu, hasła i slogany. Na tylnej naklejce znajdą
się opisy receptury, propozycje
zastosowania w kuchni itp. Etykiety zostaną opracowane graficznie i przygotowane do naklejenia. Będą one także dostępne
do samodzielnego wydruku.
Celem projektu 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.
Wodzisławskie Centrum
Kultury otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ze
środków Fundacji Orlen w ramach programu „Moje miejsce
na Ziemi”. red.
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Arkady Barszcz
o repertuarze Pegaza
n O repertuar Kina Pegaz na maj zapytaliśmy Arkadego Barszcza, kinooperatora na co dzień

WCK

pracującego w Wodzisławskim Centrum Kultury. Które seanse w wodzisławskim kinie poleca
szczególnie? Przeczytacie niżej.

rykańskiego (partneruje mu Meryl Streep),
„Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”
– ekranizację noweli F. Scotta Fitzgeralda
o osobie, która przychodzi na świat jako
osiemdziesięciolatek i stopniowo młodnieje.
Oczywiście Kino Pegaz nie rezygnuje z klasyki. Wracamy w przyszłym sezonie na jesieni.
Szykujemy również niespodziankę dla naszych widzów na Dni Miasta.
W maju wyświetlicie też film historyczny,
„Szalony świat Louisa Waina”. Czy możesz
powiedzieć kilka słów o tym obrazie
naszym czytelnikom?

Louis Wain żył na przełomie XIX i XX wieku. Malował nacechowane ludzkimi przywarami koty, dzięki czemu zyskały one sympatię
Brytyjczyków. Artysta odnalazłby się we
współczesnym świecie, w którym koty nadal
są na wznoszącej fali uwielbienia – szczególnie
w Internecie. Film opowie o borykającym się
z finansami rysowniku i malarzu oraz jego miłości do Emily, która staje się jego muzą
i w końcu żoną. W roli głównej Benedict
Cumberbatch.
A na co mają szczególnie zwrócić uwagę
najmłodsi wodzisławianie? W repertuarze
sporo filmów animowanych…
Arkady Barszcz, kinooperator w WCK

Redakcja: Bardzo dużo miejsca poświęcacie
w maju na komedie. Arkady, jakie tytuły
rekomendujesz?

Arkady Barszcz: Wielka Brytania ma znanego na całym świecie agenta 007. J-23 chronił
Polskę w czasie II wojny światowej. Francja
może pochwalić się agentem OSS 117, o którym opowie komedia „Agent specjalny: Misja
Afryka”. Główną rolę gra Jean Dujardin (laureat Oscara za występ w „Artyście”). Aktor już
nie raz pokazał swój komediowy talent. Zapowiada się na ogrom akcji i humoru sytuacyjnego. Jako fan Nicolasa Cage’a gorąco zachęcam
do seansu zwariowanej komedii „Nieznośny
ciężar wielkiego talentu”. Film zbiera bardzo
dobre recenzje. Aktor gra samego siebie, czyli
artystę borykającego się z problemami finansowymi i próbującego wyjść na prostą. Szuka
dużego projektu filmowego za grubą kasę.
Trafia do posiadłości tajemniczego miliardera, który okazuje się szefem mafii.
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?
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Absolutnie jest to pozycja obowiązkowa dla
każdego miłośnika kina. Film miałem okazję
zobaczyć rok temu na Festiwalu w Gdyni
i zrobił na mnie piorunujące wrażenie. „Piosenki o miłości” zostały zrealizowane w duchu
amerykańskiego kina niezależnego. Czerń
i biel definiuje nastrój i tempo filmu. Zachwycające kino o skomplikowanych relacjach
w rodzinie, miłości oraz współpracy przy tworzeniu wyjątkowego projektu artystycznego.
Tomasz Włosok jest teraz na wielkiej fali
i słusznie, bo to znakomity aktor, a w tym filmie jest po prostu rewelacyjny. Kroku dotrzymuje mu zachwycająca w każdej scenie Justyna Święs – wokalistka The Dumplings. Polecam z całego serca.
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 maju nastąpi finał Festiwalu Kina Klasycznego. Obejrzymy ostatnie trzy filmy z oferty:
„Imperium Słońca” – monumentalny epos
o wojnie w reżyserii Stevena Spielberga z młodziutkim Christianem Bale’m, „Co się wydarzyło w Madison County” – przepiękną opowieść o miłości w ujęciu Clinta Eastwooda,
jednego z największych twardzieli kina ame-

Na początek zaprezentujemy japońską animację „Belle” dla młodzieży. Film opowiada o przemocy w rodzinie oraz o nieśmiałości i próbie znalezienia akceptacji w Internecie. Obie te warstwy (zazębiające się) zostały
przedstawione w oszałamiającej i bardzo
kolorowej oprawie wizualnej. Ważne tematy i piękna kreska. To powinno wystarczyć
jako re komen dacja. „Nawet myszy idą
do nieba” to koprodukcja polsko-czeska dla
najmłodszych dzieci. Film został zrealizowany za pomocą animacji poklatkowej. Zadaje fundamentalne pytanie filozoficzne:
Czy mysz i lis mo gą być przy jaciół mi?
Uparta Czmyszka i strachliwy Rudeusz trafiają do nieba i nic nie wskazuje na to, że ich
relacja zamieni się w głęboką przyjaźń. Film
ma swój wzruszający morał i widz dostaje
odpowiedź na nurtujące pytanie. „Igrzyska
zwierza ków” to energicz na anima cja dla
dzieci o uroczym zwierzątku, które pragnie
wygrać wielkie zawody dla „Najstraszniejszych zwierząt świata”. Obserwujemy mozolny trening i upór prowadzący do spełnienia marzeń.
Arkady, dziękuję za rozmowę i Twoje bar
dzo ciekawe polecenia.

Dziękuję i pozdrawiam widzów Kina Pegaz.
Widzimy się na seansach.

FELIETON
ARKADEGO BARSZCZA

Wielkie oczy, czyli
kilka słów o anime
„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.

Rozmawiała Klaudia Bartkowiak
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Niesamowita opowieść o wodzisławskiej rodzinie

To niesamowita, wciągająca, bardzo sentymentalna podróż w przeszłość. Publikacja to unikalny zbiór zapisków, które mogą stać się inspiracją
oraz cenną pamiątką mającą pomóc w kultywowaniu rodzinnych tradycji.
W tym opracowaniu znajdziemy fotokopie
dokumentów oraz rodzinne fotografie związane
z długą historią rodziny. Dowiemy się m.in., skąd
pochodzi nazwisko Tytko, poznamy genealogię
rodziny, związane z nią historyjki, ciekawe bio-

zdjęcia: Klaudia Bartkowiak, UM, mat. arch. autorów książki i Sławomira Kulpy

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.
gramy, podejrzymy rodzinne spotkania, w których udział biorą dziesiątki, ale i też przeszło setka członków klanu (co ukazują załączone zdjęcia).
„Historia rodziny Tytko z Kątów…” została
wydana dzięki wsparciu miasta Wodzisławia
Śląskiego. Książkę już wkrótce będzie można zdobyć w ramach kilku konkursów organizowanych na stronie Miasto Wodzisław Śląski
w portalu Facebook. Śledźcie, bierzcie udział
i wygrywajcie. kb

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

MIECZYSŁAW KIECA
prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego
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.

SŁAWOMIR KULPA
dyrektor wodzisławskiego Muzeum
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!
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Rekomendacje
Zaczytanej Polki
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”.

zmiany klimatyczne, należy zająć się nie tylko polityką węglową, ale również zrównoważonym rolnictwem. Obie te rzeczy to kolejne wyzwania,
z którymi w najbliższym czasie będzie musiała „Koala, który się trzymał”
zmierzyć się ludzkość, aby przetrwać.
Rachel Bright, Jim Field
Lubię książki, które poruszają ważne tematy,
a ta pozycja na pewno do takich należy. Jej zaletą
jest język, zrozumiały dla czytelnika, który chce
pogłębić swoją wiedzę na dany temat, ale nie jest
ekspertem w tej dziedzinie. Co istotne, pomimo
ukazywania błędów popełnianych przez ludzkość
i niejednokrotnie bez owijania w bawełnę zwracania na nie uwagi, autor nikogo nie ocenia. Jego celem jest przede wszystkim pokazanie czytelnikom
ścieżek, które pozwolą wrócić ludzkości na właściwe tory i skłonić ich do refleksji. 8/10
„Opowieść podręcznej”
Margaret Atwood

Po tę serię sięgnęłam po obejrzeniu pierwszego sezonu zeszłorocznego serialu Netflixa „Cień i kość”
(który Wam zresztą polecam, jeśli lubicie takie klimaty. Nie jest to może dzieło sztuki, ale na pewno
przyjemna rozrywka). Długo zastanawiałam się,
czy przedstawić Wam każdą część z osobna, ale
uznałam, że serię powinno traktować się jako spójną całość i jedną historię.
Trylogia przedstawia losy Aliny Starkov, która
pewnego dnia odkrywa w sobie wielką moc. Okazuje
się, że jest jedyną istniejącą Przywoływaczką Słońca
i dzięki swoim umiejętnościom może zapewnić lepszą przyszłość Ravce. Dziewczyna musi stawić czoła
przeznaczeniu oraz zmierzyć się z jednym z najpotężniejszych Griszów w historii – Darklingiem.
Autorka stworzyła świat pełen magii, przygód
i emocji. Jest to historia o przyjaźni, miłości i wielkim oddaniu. Antagonista jest jednym z moich
ulubionych bohaterów (mam wrażenie, że w serialu poświęcono mu więcej czasu niż w książce, co
jest zdecydowanie na plus, ponieważ ta postać zasługuje na więcej uwagi!). Nie będę zdradzała
o nim za wiele, ale jest to jeden z ciekawszych bohaterów i pomimo złych czynów wzbudza we
mnie pozytywne emocje. Historia rozkręca się
z każdym kolejnym tomem, polecam Wam nie rezygnować z czytania po pierwszej części. 7/10
„Jak nakarmić świat, nie niszcząc go
przy okazji”
Anthony Warner
Na Ziemi żyje niemal osiem miliardów ludzi,
z czego według danych z 2020 roku 800 milionów
jest niedożywionych. W tym czasie ludzkość
zmarnowała 1/3 (!) wyprodukowanej żywności.
Autor w książce zwraca uwagę na to, w jaki sposób
poradzić sobie z marnotrawstwem w bogatych
krajach i dostarczyć je tym biedniejszym oraz jak
zapewnić żywność wszystkim ludziom, nie niszcząc planety. Udowadnia, że aby zahamować
kwiecień 2022 nr 4

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!

Gilead to republika, w której kobiety spełniają podstawowe role: Żon, Mart (służących) i Podręcznych
mających rodzić dzieci Komendantom. Freda jest
jedną z takich kobiet. Pozwala jej się wyjść z domu
raz dziennie na zakupy, a raz w miesiącu w trakcie
Ceremonii ma leżeć i modlić się, aby Komendant
ją zapłodnił. Przyrost naturalny z roku na roku maleje i tylko Podręczne są w stanie to zmienić. W Gilead kobiety nie mają żadnych praw, tam rządzą
mężczyźni i to oni podejmują wszystkie decyzje.
Długo zabierałam się za lekturę tej książki, jak
i zobaczenie serialu. W ostatnim czasie tak często
słyszy się, że obraz stworzony przez Margaret
Atwood w latach 80. coraz bardziej przypomina rzeczywistość. Ta książka wzbudza wiele skrajnych emocji, ma swoich zwolenników i przeciwników, ale to, z czym wszyscy się chyba zgadzają,
to fakt, że daje do myślenia. Pokazuje do czego
mogą doprowadzić fanatyzm religijny i władza.
Odnoszę wrażenie, że niektóre wydarzenia czy słowa wypowiedziane w książce już gdzieś słyszałam
i to chyba najbardziej we mnie uderza i jednocześnie przeraża. Obok tej książki na pewno nie da się
przejść obojętnie. 9/10 kb (wybór recenzji)

Co stanie się teraz? Tego
z książki dowiadują się dzieci.
Maluchy poznają historię ukazującą przełamanie strachu i doświadczenie czegoś zupełnie innego i niespodziewanego. „Koala, który się trzymał” zasługuje
na uwagę tym bardziej, że zawiera przepiękne ilustracje będące efektem współpracy nagradzanych Rachel Bright i Jima
Fielda.

wa także hydraulik wezwany
na interwencję. Tym sposobem
skarpetki doświadczają wielu ciekawych przygód. Stają się np.
gwiazdami filmowymi, detektywami, tym, co podpowiada nieskrępowana żadnymi ramami
wyobraźnia…
„Przygody w dolinie
Muminków”
Li Amanda
zdjęcia: wydawnictwa Zielona Sowa, Poradnia K, Znak Emotikon

„Trylogia Grisza”
Leigh Bardugo

Ciekawe książki dla najmłodszych
– z polecenia wodzisławskiej mamy

„Niesamowite przygody
dziesięciu skarpetek
(czterech prawych i sześciu
lewych)”
Justyna Bednarek

Ponadczasowe opowieści o Muminkach. To warto znać! „Przygody w dolinie Muminków” to
bogato ilustrowane zestawienie
Ta ciekawa książka dla najmłodbarwnych historii o niesamowiszych opowiada o przesympatycznych stworzeniach, jakimi są
tych przygodach mieszkańców
misie koala. Stworzeniach, któdoliny, rodziny Muminków,
rych królestwem są drzewa, któWłóczykija, Małej Mi, Panny
re na drzewach spędzają najwię- Zagubione skarpetki… To pro- Migotki i Ryjka, którzy m.in. spocej czasu. Bohater książeczki blem, który zna chyba każdy ro- tykają Hatifnatów, łapią smoka
za nic na świecie nie da ściągnąć dzic. Te giną najcześciej w nie- czy poznają tajemniczą Bukę (kosię z drzewa. Jego ulubione wyjaśnionych okolicznościach go z nas nie intrygowała w dzieczynności to spanie, żucie i trzy- w praniu. To główny motyw ciństwie owa Buka?). „Przygomanie się gałęzi. Coś się jednak barwnej i humorystycznej histo- dy…” polecane są jako idealne
zmienia. Pewnego dnia na drze- rii stworzonej przez Justynę Bed- na pierwszą lekturę dla najmłodwo, na którym koala śpi i miesz- narek, autorki „Niesamowitych szych czytelników po 3. roku żyka, przylatuje dzięcioł. Głośny przygód dziesięciu skarpetek…”. cia. Pobudzają wyobraźnię i kredzięcioł. Stukający bez przerwy Bednarek przedstawia dom Ma- atywność, uczą przyjaźni, empatii,
w drzewo i niezamierzający tego łej Be, w którym skarpetki po wrażliwości, otwartości. Zbiór zoprzerywać. Stukający tak moc- prostu znikają w praniu, przez co stał zainspirowany opowiadaniano, że owo drzewo zaczyna się są nie do pary. Z książki nasze mi Tove Jansson. Warto przypołamać i przechylać. W końcu pociechy dowiedzą się, że zagi- mnieć, że opowieści o Muminprzechyla się tak mocno, że ko- nione skarpetki wydostają się kach przetłumaczono na przeala schodzi na ziemię, opuszcza- na wolność, wyruszając w szeroki szło 30 języków. Doczekały się też
jąc swoje bezpieczne królestwo. świat przez dziurę, którą odkry- one około 20 ekranizacji. kb

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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NA WEEKEND

Odwiedź wodzisławski Rodzinny Park
Rozrywki „Trzy Wzgórza”
zdjęcia: Klaudia Bartkowiak, UM, DS Dron, Marcin Giba

n Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim jest centrum wypoczynkoworekreacyjnym na terenie miasta, zlokalizowanym na powierzchni
blisko 24 hektarów (dokładnie 23,838).

„Trzy Wzgórza” to kilkanaście zróżnicowanych
atrakcji dla wszystkich pokoleń, kilka kilometrów różnorodnych ścieżek dla tych, którzy lubią spędzać czas aktywnie oraz dla tych, którym
bliska jest rodzinna re kreacja. Dużo zie leni
i miejsc, jakich nie znajdziemy nigdzie indziej
w promieniu kilkudziesięciu, a nawet kilkuset
kilometrów. Jedno z najwyższych, a z pewnością
najwyżej położone w Polsce linarium, największa w Polsce pagórkowata powierzchnia pokryta
bezpiecznym poliuretanem. Do tego tory rowerowe, największy na Śląsku skatepark, wspaniały
plac zabaw, kompleks niespotykanych labiryntów czy tory wraz z wypożyczalnią modeli jeżdżących. To wszystko, a nawet o wiele więcej,
tak blisko siebie znajdziemy tylko w jednym
miejscu – Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy
Wzgórza”.
Ten wyjątkowy, wypełniony atrakcjami park
powstał z myślą o stworzeniu miejsca nietuzinkowego, pozwalającego na rozrywkę i rekreację
całym rodzinom. Dzięki inwestycji niegdyś niemal nieużytkowany teren stał się rekreacyjnym
sercem miasta i okolic. To idealne miejsce dla
całej rodziny.
Wodzisławski Rodzinny Park Rozrywki „Trzy
Wzgórza” posiada linarium o wysokości niespeł-
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na 13 metrów, będące jedną z kilku największych
w Polsce konstrukcji tego typu.
Łączna powierzchnia ścieżek i ciągów pieszo-jezdnych wynosi aż 31 113 metrów kwadratowych, zaś sam park zajmuje imponujący obszar 24 hektarów, czyniący go jednym z większych parków tego typu na Śląsku. Obiekt ulokowa ny jest między trzema wielki mi wodzisławskimi osiedlami: XXX-lecia, Piastów oraz
Dąbrówki.
Na terenie parku znajduje się wielki tor rowerowy o łącznej powierzchni 20 400 metrów kwadratowych. Cieszący się dużym zainteresowaniem
gości teren rekreacyjny zamyka się w przedziale 1500 metrów kwadratowych, a ulokowany nieopodal osiedla XXX-lecia amfiteatr jest w stanie
pomieścić około 500 osób.
Goście Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy
Wzgórza” mogą miło spędzić czas na specjalnie
przygotowanych miejscach do grillowania (park
dysponuje czterema takimi stanowiskami). Osoby
preferujące aktywny tryb życia mogą korzystać
z kilometrów ścieżek pieszych, rowerowych. Ciekawą atrakcją jest strzelnica laserowa oraz zróżnicowana pod kątem trudności, dwukilometrowa
ścieżka zdrowia, na której na użytkowników czeka wiele wyzwań.

Strefa Rekreacji, poza wspomnianymi już stanowiskami grillowymi, oddaje do dyspozycji gości
także teren wydzielony na ognisko, jak również:
tor do buli, tor do gry w kapsle, stoły do gier planszowych i kręgle rosyjskie.
„Trzy Wzgórza” to także imponujące labirynty
rozlokowane na terenie ponad 6000 metrów kwadratowych, wyposażone w 600 przęseł, ogrodzony
plac zabaw ulokowany na terenie 5900 metrów
kwadratowych, plac zabaw dla młodszych dzieci,
liczne tory rowerowe z przeszkodami o różnym
stopniu zaawansowania (BMX racing, slop style,
dirt jumping oraz tor pumptruck), tor dla modeli
zdalnie sterowanych, boisko wielofunkcyjne, jeden
z większych i lepiej wyposażonych w skali kraju
skatepark, a także park linowy, gdzie z użyciem
sprzętu asekuracyjnego można przemieszczać się
na wysokości kilku metrów nad ziemią przez teren
zalesiony. Park linowy oddaje gościom parku takie
atrakcje jak: wieża mocy, most zwodzony, kładki,
skoki indiańskie, zjazdy tyrolkowe czy makarony
równoległe.
Na terenie parku działa wypożyczalnia sprzętów, które ułatwią pełne wykorzystanie bogatej
oferty Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”. Wstęp na teren parku pozostaje darmowy,
a większość atrakcji jest bezpłatna. W centrum

parku ulokowanego przy torze dla pojazdów zdalnie sterowanych nie mogło także zabraknąć części
socjalnej, w tym osobnego pomieszczenia dla matek i dzieci. Dla mam z pociechami park przygotował też specjalną ławkę do karmienia maluchów.
Chętnych RPR zaprasza do korzystania
z chaty solnej, która została postawiona tutaj
w końcówce 2016 roku. Dzięki niej korzystający
wspomagają leczenie m.in. schorzeń górnych
i dolnych dróg oddechowych oraz wzmacniają
układ odpornościowy. kb

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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NA DOBRY KONIEC
HOROSKOP

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.

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…

Drogi Czytelniku,
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

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.

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.

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!

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.

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.
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Pasjonatka

Przyszłość rysuje się wybornie!

PASJONATKA POLECA
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