Agnieszka Trzeciok

Kasia
Stankiewicz
oczarowała
SWD! s. 7
Odkryjemy
podwodny świat

s. 3

NMNZ już za parę
tygodni s. 4
Tyle się działo!
51. Dni Miasta

s. 89

Bezpłatny informator
dla mieszkańców
powiatu wodzisławskiego
nr 6/2022
ISSN12339652

CO SŁYCHAĆ

DZIEŃ
DOBRY!

Ania i Klaudia

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

2

n A stało się to dokładnie w piątek, 10 czerwca. To właśnie wtedy na 51. Dniach Wodzisławia Śląskiego wystąpił
zespół, który na polskiej scenie działa od przeszło trzech dekad. Największe przeboje VARIUS MANX wykonał
razem z KASIĄ STANKIEWICZ. Zanim jednak odbyło się święto miasta, zadaliśmy artystom kilka pytań. Odpowiedzi
publikujemy w tym numerze.
zdjęcia: mat. pras. Varius Manx & Kasi Stankiewicz

Drodzy Czytelnicy, dziś chcemy się
Wam pochwalić. Nasze wydawnictwo
zostało bowiem docenione w ogólnopolskim, prestiżowym konkursie
„Kryształy PR-u”. Pod koniec maja
podczas dużej konferencji w Wałbrzychu odebraliśmy wyróżnienie dla naszej gazety.
Jesteśmy bardzo dumni i cieszymy
się tą nagrodą. To dla nas ważne, że
oceniło nas profesjonalne jury, które
pod uwagę wzięło projekt i rozwiązania graficzne, tematykę wydawnictwa,
skład i rotację tekstów, ciągłość
na przestrzeni lat oraz przede wszystkim użyteczność dla mieszkańców.
To jednak nie wszystko. W tym samym konkursie wyróżnienie w kategorii
najlepszy event społeczny zdobyło wydarzenie współtworzone przez nasz zespół
z Wodzisławskiego Centrum Kultury.
Mowa o DzieJesie (ń) Festiwal, czyli nasze zeszłoroczne powitanie jesieni w naszym mieście. Odczarowaliśmy wówczas
oblicze wodzisławskiego rynku i zapewniliśmy uczestnikom cały dzień wrażeń.
Bardzo się cieszymy z obu nagród!
A tymczasem minął czerwiec i wystartowały wakacje. Za nami wspaniały
miesiąc w mieście. Z przytupem powitaliśmy lato. Fantastycznie udane 51.
Dni Miasta, później V Wodzisławska
Noc Świętojańska i Festiwal Górnej
Odry. Działo się tak wiele! Mamy nadzieję, że skorzystaliście z naszej bogatej oferty wydarzeń. I już zapraszamy
na wszystkie następne. Przed nami parę miesięcy ze świetnymi propozycjami. Miłego!

Świat zamigotał nam z Varius
Manx & Kasią Stankiewicz

zgnuśnieć, nie ulec pokusie odcinania
tylko kuponów.;) To niezmiernie
ważne i na koniec powiem, że dumny
jestem z nas, że przez te wszystkie lata
nie zatraciliśmy wielkiej miłości
do muzyki!

Redakcja: Co aktualnie u Was
słychać? Jak ma się obecnie,
w – z całą pewnością – trudniejszych
dla artystów czasach
„okołopandemicznych” Varius
Manx?

Kasia Stankiewicz: Dla artystów czasy rzadko są łaskawe i posłużę się tu
cytatem jednego z moich ulubionych
artystów, Witkacego: „Urodzić się
garbatym Polakiem – to wielki pech,
ale urodzić się do tego jeszcze artystą
w Polsce, to już pech najwyższy”.
A w pandemii to już pech niewyobrażalny, gdyż zostaliśmy na dwa lata odcięci od oddychania, bo tym jest dla
mnie bycie na scenie i kontakt z publicznością, oraz od monet – rzecz jasna. Ale i tak uważam, że my jako Varius mieliśmy sporo szczęścia, bo mamy sprawną panią menedżer, która
niezależnie od sytuacji robiła, co mogła, abyśmy mieli łączność z naszą
pracą, dlatego bez fajerwerków,
na skromnie, ale udało się nam godnie
przetrwać najtrudniejszy czas. Teraz
zaczynamy sezon koncertowy i cieszymy się jak debiutanci. Nasza publiczność i my jesteśmy na takim głodzie,
że nasze oryginalne turbodoładowanie
sprzed pandemii ma teraz jakiś kosmiczny wymiar.
Działacie od przeszło 30 lat.
Można powiedzieć, że na historię

Macie na swoim koncie wiele hitów.
Hitów, które w Polsce są znane,
lubiane, grane, śpiewane... Które
na pewno usłyszymy podczas
Waszego koncertu na Dniach
Wodzisławia Śląskiego?

chyba każdego zespołu składają się
lata grube i lata chude. U Was nie
brakowało np. rozstań, powrotów,
innych wydarzeń, o których było
głośno w mediach... Zmieniły Was te
doświadczenia? A może czegoś
nauczyły?

Sławek Romanowski: Trzydzieści lat
to z jednej strony krótki czas, bo doskonale pamiętam, jak zaczynaliśmy.
Te próby na zapleczu zakładu szewskiego mojego taty, ta trema
przed pierwszymi wywiadami, ten Sopot Festiwal, na którym zdobyliśmy
Bursztynowego Słowika. To wszystko

jakby wczoraj się wydarzyło. Z drugiej
zaś strony tak wiele zdarzeń miało
miejsce przez te wszystkie lata, że
mam poczucie spędzenia z moimi
przyjaciółmi z zespołu całego życia.
W chwili obecnej są dużo większe
możliwości, jeśli chodzi o technologie
tworzenia muzyki. Czerpiemy z niej
niewiarygodnie dużo dobroci wszelakiej. Tworzymy obecnie dźwięki
do nowej płyty i daje nam to ogromnie
dużo radochy. Jak trzydzieści lat temu
schodzimy ze sceny po każdym koncercie ze łzami szczęścia w oczach. To
bardzo ważne, aby nie zatracić się, nie

Kasia Stankiewicz: To przywilej posiadać przeboje. To, co przebój potrafi
zrobić z ludźmi i przez to z nami
na koncercie, jest niewyobrażalne. To
jest przeniesienie do innej rzeczywistości, która ma dobre kolory. Nie zabraknie „Orła” oczywiście, „Ruchomych piasków”, „Piosenki księżycowej” chociażby.
A czego jeszcze możemy spodziewać
się 10 czerwca?

Kasia Stankiewicz: Świetnej formy, dobrej energii, sentymentu, wspomnień,
wzruszeń i nastawcie się na to, że wyjdziecie z koncertu w dobrych nastrojach,
które, jeśli im pozwolicie, będą Was
trzymały jeszcze przez kolejne dni.
Dziękuję za tę rozmowę.
Rozmawiała: Klaudia Bartkowiak
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Odkryj z nami podwodny świat
– wakacyjna przygoda z WCK

Lubisz śpiewać? Jeśli tak, ten
projekt jest dla ciebie
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zdjęcia: Agnieszka Trzeciok, mat. arch. Danuty OlejniczakPaterek

Zróbmy Sobie Festiwal „Zostań Idolem” to nowy projekt Wodzisławskiego Centrum Kultury, aktywizujący mieszkańców dzielnic
Wodzisławia Śląskiego. Opracowany cykl interdyscyplinarnych
n Ruszają zapisy na Akcję Lato z Wodzisławskim Centrum Kultury. Tegoroczne zajęcia
warsztatów ma na celu integrację mieszkańców i przygotowanie ich
do organizacji dzielnicowych eliminacji festiwalu wokalnego „Zoprowadzone będą pod hasłem „Odkryj z nami podwodny świat”.
stań idolem”, a ostatecznie do konkursu finałowego, który wzorem
lat poprzednich odbędzie się w WCK.
Do udziału w warsztatach zostaną zaproszone dzieci, młodzież,
19.07, 20.07, 21.07 Wakacyjne Kino Dzieci
godz. 10:00, 12:00 „Dogtanian. Psi musz- dorośli i seniorzy, którzy będą mogli rozwinąć swoje umiejętności
wokalne, ale również te dotyczące wystąpień publicznych, planowakieterier”, bilet: 14 zł,
19.07, 21.07 Wakacyjne Kino Dzieci godz. nia i realizacji działań promocyjnych oraz tworzenia elementów sce15:00 „Dziki Zachód Calamity Jane”, bilet: nografii. Ich realizacja odbywać się będzie w wodzisławskich szkołach, które będą też miejscem dzielnicowych eliminacji. Wszystkie
14 zł,
19.07 godz. 10:00-12:00 „Podwodne szyjąt- warsztaty są bezpłatne, a w związku z ograniczoną liczbą miejsc oboka” – warsztaty szycia z Wodzisławskim wiązują zapisy, które prowadzi dział Projektów i Animacji KulturalUniwersytetem Trzeciego Wieku (7-15 lat), nej WCK w uzgodnieniu z dzielnicowymi koordynatorami.
Realizacja projektu zaplanowana jest w okresie od września
bilet: 10 zł (zapisy),
20.07 godz. 10:00-11:30 „Morskie błyskot- do grudnia br. i realizowana będzie w sześciu połączonych dzielniki” – warsztaty tworzenia biżuterii, (5-12 cach miasta (1. Kokoszyce i Zawada, 2. Stare i Nowe Miasto, 3. Jedłownik Szyb i Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka, 4. os. XXX-lecialat), bilet: 10 zł (zapisy),
21.07 godz. 10:00-12:00 „Moje domowe -Piastów-Dąbrówki, 5. Radlin II, 6. Wilchwy).
SPA” – warsztaty DIY (6-12 lat), bilet: 10 zł
Zgodnie z założeniem projektu, organizacja wydarzenia ma opie(zapisy),
rać się na formule „Zróbmy sobie festiwal”, angażując społeczność
Wakacje z WCK obfitować będą w wiele 5.07, 6.07, 7.07 Wakacyjne Kino Dzieci 22.07 godz. 10:00-11:30 „Morskie klimaty” dzielnic miasta w działania począwszy od promocji, na tworzeniu reatrakcji. W lipcu proponujemy zajęcia rozwi- godz. 10:00, 12:00, 17:00 „Buzz Astral”, bi- – warsztaty tworzenia ramki na zdjęcie (6-12 kwizytów i scenografii skończywszy. Projekt stawia na oddolność
i współpracę międzypokoleniową, motywując do zacieśnienia współjające wyobraźnię, kreatywność i zdolności let: 14 zł,
lat), bilet: 10 zł (zapisy),
manualne. Nie zabraknie warsztatów pla- 5.07, 6.07, 7.07 Wakacyjne Kino Dzieci 24.07 Wakacyjne Kino Dzieci godz. 15:00 pracy dzielnicowych instytucji, organizacji i liderów na potrzeby organizacji konkursu i promocji lokalnych talentów. Mieszkańcy sami zastycznych i teatralnych, ruchowych, tanecz- godz. 15:00 „Wilk, lew i ja”, bilet: 14 zł,
„Jeżyk i przyjaciele”, bilet: 14 zł,
nych oraz projekcji filmowych. Zajęcia mają 6.07 godz. 10:00-11:30 „Podwodne stwor- 25.07 godz. 10:00-11:30 „Podwodne obra- decydują o ostatecznym kształcie i przebiegu festiwalowych eliminarównież zachęcić do refleksji na temat wła- ki”- warsztaty plastyczne (5-12 lat), bilet: zy” – plener malarski (7-15 lat), bilet: 10 zł cji, a WCK będzie pełniło w nich rolę pomocniczą i koordynującą.
Na realizację projektu Zróbmy Sobie Festiwal „Zostań idolem”
ściwego gospodarowania zasobami wodny- 10 zł (zapisy),
(zapisy),
mi. Wakacyjne spotkania zaplanowane są za- 7.07 godz. 10:00-11:30 „Trzy żaby Ku- 26.07, 27.07, 28.07 Wakacyjne Kino Dzieci Wodzisławskie Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie z prorówno w siedzibie WCK, jak i w plenerze moszki” – warsztaty teatralno–plastyczne godz. 10:00, 12:00, 15:00 „Jeżyk i przyjacie- gramu rządowego Edukacja kulturalna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. kb
– na skwerku przed WCK i na rynku. Tam (5-12 lat), prowadzenie: Dorota Krawczyk le”, bilet: 14 zł,
też odbędą się dwa plenerowe festyny z Ma- (Teatr Szydło i Szydełko), bilet: 10 zł (zapisy), 26.07 godz. 10:00-12:00 „Podwodne szyjątłopolskim Centrum Profilaktyki. Bardzo cie- 8.07 godz. 10:00-14:00 Festyn na rynku ka” – warsztaty szycia z Wodzisławskim
KATARZYNA ROKOWSKA-SZYROKI
kawie zapowiadają się warsztaty plastyczne „Morze pomysłów” – zabawy i animacje Uniwersytetem Trzeciego Wieku (7-15 lat),
dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury
z pisarką Katarzyną Szulik, na które zapra- z Małopolskim Centrum Profilaktyki, wstęp bilet: 10 zł (zapisy),
szamy dzieci i ich rodziców. Warto też sko- wolny,
27.07 godz. 10:00-12:00 „Cuda natury: róTen projekt jest dla wszystkich lubiących
rzystać ze spotkania z przedstawicielkami 8.07 Wakacyjne Kino Dzieci godz. 10:00, żowa plaża, wyspa nietoperzy, skały naleśpiewać, bez względu na wiek.
śnikowe...” – spotkanie i warsztaty plastyczWodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego 12:00 „Foki kontra rekiny”, bilet: 14 zł,
Zachęcam do śledzenia naszej strony,
8.07 Wakacyjne Kino Dzieci godz. 15:00 ne z pisarką i podróżniczką Katarzyną SzuWieku, które poprowadzą warsztaty szycia.
gdzie już wkrótce pojawi się regulamin i karta
lik (melamelulu.pl), bilet: 10 zł (zapisy,
Na „Akcję lato z WCK” obowiązują zapi- „Kapitan Nova”, bilet: 14 zł,
zgłoszeniowa do eliminacji dzielnicowych. Warto
sy. Można ich dokonywać osobiście w WCK 9.07, 10.07 Wakacyjne Kino Dzieci godz. wiek b.o.),
dodać, że laureaci tychże eliminacji wezmą udział w finałowym
28.07 godz. 10:00-11:30 „Morskie opowielub telefonicznie pod numerem: 32 455 48 55 15:00 „Foki kontra rekiny”, bilet:14 zł,
konkursie, który odbędzie się 18 listopada w WCK i powalczą
(Dział Projektów i Animacji Kulturalnej), 11.07 godz. 10:00-11:00 „Wodne pląsy” ści” – warsztaty plastyczno-ruchowe dla mao możliwość uczestnictwa w nagraniu utworu w profesjonalnym
a także mailowo: piak@wck.wodzislaw.pl. – zajęcia taneczne (5-12 lat), prowadzenie: luchów (2-4 lat), bilet: 10 zł (zapisy),
studiu muzycznym, a także wystąpienia w teledysku.
Koszt uczestnictwa to 10 zł w przypadku za- Dominika Pławna (zespół taneczny Miraż), 29.07 godz. 10:00-14:00 Festyn na rynku
jęć warsztatowych. Bilet na projekcje w ra- bilet: 10 zł (zapisy),
„Morze pomysłów” – zabawy i animacje
mach Wakacyjnego Kina Dzieci kosztu- 12.07, 13.07, 14.07 godz. 10:00, 12:00 Wa- z Małopolskim Centrum Profilaktyki, wstęp
DANUTA OLEJNICZAK-PATEREK
je 14 zł. Warunkiem uczestnictwa w warszta- kacyjne Kino Dzieci, „Foki kontra rekiny”, wolny,
pomysłodawczyni pierwszej edycji Wodzisławskiego
tach jest zapoznanie się z regulaminem, wy- bilet: 14 zł,
29.07 Wakacyjne Kino Dzieci godz. 10:00,
Festiwalu Wokalnego „Zostań idolem”
pełnienie i podpisanie oświadczenia (do po- 12.07, 14.07 Wakacyjne Kino Dzieci 12:00 „DC Liga Super-Pets”, bilet: 14 zł,
brania na stronie www.wck.wodzislaw-sla- godz. 15:00 „Kapitan Nova”, bilet: 14 zł,
29.07 Wakacyjne Kino Dzieci godz. 15:00
Miłość do śpiewu i muzyki zrodziła w moim sercu chęć,
12.07 godz. 10:00-11:30 „Wodne animacje „Pamiętniki Tatusia Muminka”, bilet: 14 zł,
ski.pl), a także dokonanie opłaty.
a w głowie pomysł Wodzisławskiego Festiwalu „Zostań
z Ciocią Klocią” – skwerek przed WCK 30.07, 31.07 Wakacyjne Kino Dzieci
Idolem”, który z powodzeniem realizowany
od ul. Kubsza, (5-10 lat), bilet: 10 zł (zapisy), godz. 15:00 „DC Liga Super-Pets”, bilet:
Akcja Lato 2022 z Wodzisławskim
jest w mieście od 2019 roku. Jego celem jest
13.07 godz. 10:00-11:30 „Kuferek morski 14 zł.
Centrum Kultury „Odkryj z nami
integracja wszystkich miłośników piosenki,
na skarby” – warsztaty artystyczne (5-12 lat),
podwodny świat”
wspólne przeżywanie emocji i dzielenie się
Organizator zastrzega sobie prawo
bilet: 10 zł (zapisy),
radością płynącą ze śpiewu. Jest mi niezmiernie
14.07 godz. 10:00-11:00 „Wodne pląsy” do zmiany w programie akcji „Lato w mieLIPIEC
miło, że festiwal się rozwija, a dzięki przychylności
1.07 Wakacyjne Kino Dzieci godz. 10:00, – zajęcia taneczne (5-12 lat), prowadzenie: ście 2022”. Na zajęcia obowiązują zapisy,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tegoroczne
Dominika Pławna (zespół taneczny Miraż), liczba miejsc ograniczona – decyduje kolej12:00, 17:00 „Buzz Astral”, bilet: 14 zł,
wydarzenie daje ogromne możliwości naszej społeczności. To
wszystko za sprawą Wodzisławskiego Centrum Kultury, które
ność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są
1.07 Wakacyjne Kino Dzieci godz. 15:00 bilet: 10 zł (zapisy),
ambitnie podeszło do tej inicjatywy i będzie można ją
15.07 Wakacyjne Kino Dzieci godz. 15:00 telefonicznie w dziale Projektów i Animacji
„Wilk, lew i ja”, bilet: 14 zł,
kontynuować w rozbudowanej formule. Brawo! Udało się,
Kulturalnej WCK – tel. 32 455 48 55.
2.07, 3.07 Wakacyjne Kino Dzieci godz. „Dziki Zachód Calamity Jane”, bilet: 14 zł,
za co jestem niezmiernie wdzięczna. Niech się dzieje...
Rodzic/opiekun prawny jest zobowią16.07, 17.07 Wakacyjne Kino Dzieci
15:00, 17:00 „Buzz Astral”, bilet: 14 zł,
Śpiewajcie i wygrywajcie!
4.07 godz. 10:00-11:30 „O ośmiornicy godz. 15:00 „Dogtanian. Psi muszkieterier”, zany do zapoznania się z regulaminem
i złożenia pisemnego oświadczenia – znajw spódnicy” – warsztaty teatralno-plastyczne bilet: 14 zł
(5-12 lat), prowadzenie: Dorota Krawczyk 18.07 godz. 10:00-11:30 „Połowy rybaka dziesz je na www.wck.wodzislaw.pl. Płat(Teatr Szydło i Szydełko), bilet: 10 zł (zapisy), – eko-warsztaty” – warsztaty teatralno-pla- ność za zajęcia powinna być dokona- Dofinansowano ze środków
5.07 godz. 10:00-11:30 „Zakręcone ośmior- styczne (5-12 lat), prowadzenie: Dorota na przelewem na konto WCK lub w kasie, Ministra Kultury i Dziedzictwa
niczki” – warsztaty plastyczne (5-12 lat), bi- Krawczyk (Teatr Szydło i Szydełko), bilet: najpóźniej na trzy dni przed dniem organi- Narodowego pochodzących
10 zł (zapisy),
zacji zajęć. red.
let: 10 zł (zapisy),
z Funduszu Promocji Kultury
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Wodzisław Śląski ponownie
„Najcieplejszym Miejscem Na Ziemi”

zdjęcia: Agnieszka Kozielska, WCK, UM

n Niezmiennie od lat to wydarzenie napędza nas na więcej. Świetne
koncerty muzyczne, niespotykana atmosfera i dobra energia, która zostaje
z nami jeszcze na długo. Już po raz 19. bawić się będziemy
na „Najcieplejszym Miejscu Na Ziemi – Reggae Festiwalu”. Widzimy
się 2223 lipca na stadionie miejskim przy ul. Bogumińskiej. O gorącą
atmosferę zadbają wyjątkowi artyści z reggae sceny i... nie tylko! Całość
poprowadzi Cheeba, DrLove oraz Slaveah.

RAFAŁ KARWOT
lider zespołu Tabu, stojący za organizacją NMNZ
Bardzo cieszę się, że po dwóch latach walki
wracamy do dwudniowej formuły
festiwalu. Przygotowywaliśmy się bardzo
długo do tego, aby rozwinąć żagle na 100
procent, tak jak to miało miejsce przed pandemią.
Mamy nadzieję, że wypełnimy stadion po brzegi. Nie
mamy jednak takiego komfortu jak przy Dniach
Wodzisławia Śląskiego, żeby pozwolić sobie na to, by festiwal
był imprezą darmową. Jeżeli chcemy ją utrzymać na tak wysokim poziomie,
a chcemy się rozwijać, bo w przyszłym roku mamy 20. edycję, więc chcielibyśmy
zrobić coś ekstra, to niestety, ale musimy utrzymać bilety. Robimy tym krok
do przodu w rozwoju festiwalu. Chcemy, by NMNZ tu w regionie był high top,
festiwalem na najwyższym poziomie.

PODCZAS
TEGOROCZNEJ
EDYCJI WYSTĄPIĄ:

22.07
Jahneration
Marika
Shashamane
gość specjalny Kękę

23.07
Tabu
Bakshish
Damian Syjonfam
Roots Soldiers
gość specjalny Łydka
Grubasa

Podczas imprezy nie zabraknie bogatej oferty
gastronomicznej i handlowej.
Cena biletu: 40 zł (dzieci do lat 12. wstęp darmowy). Przy pierwszym wejściu na teren imprezy
bilet zostanie zamieniony na opaskę. Zakup biletu
jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem imprezy masowej. (Opaska upoważnia
do wejścia na teren imprezy w czasie jej trwania (22
i 23 lipca zgodnie z programem wydarzenia). Regulamin dostępny jest na stronie www.wck.wodzislaw-slaski.pl. Bilety można nabyć w serwisie
www.biletyna.pl.
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Miasto Wodzisław Śląski organizuje „Najcieplejsze Miejsce na Ziemi – Reggae Festiwal” poprzez Wodzisławskie Centrum Kultury i Total
Promotion. Współorganizatorem jest Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”.
Sponsorem festiwalu jest właściciel marki Lech,
Restauracja Pilsner Pub oraz BMT Events.
Na festiwal zaprasza prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca. Więcej o festiwalu: www.nmnz.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian
w programie imprezy. red.
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Gorący lipiec w mieście
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TANIEC
Srebrny i cztery brązowe
medale dla Mirażu!
zdjęcia: Miraż

Podsumowali sezon akrobatycznie
– jak na Akrobreak przystało
zdjęcia: Agnieszka Kozielska

n 22 czerwca podczas Gali Akrobreak około 50 uczestników z trzech sekcji działających w ramach
Amatorskiego Ruchu Artystycznego w WCK zaprezentowało efekty swojej całorocznej pracy.

Zarówno mali i duzi dali z siebie wszystko,
prezentując układy gimnastyczne, gwiazdy,
salta, szpagaty, fiflaki i inne figury. Nie zabrakło wyróżnień dla najzdolniejszych zawodników, podziękowań, wspomnień
i niespodzianek, a także chwil wzruszenia.
Galę prowadził Marcin Kostek Kost, trener
zespołu.
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.
Trener Akrobreak od lat wytrwale pracuje nad kreowaniem własnego tanecznego

„ja”. Z poświęceniem pielęgnuje swoją pasję,
ale też ochoczo dzieli się wiedzą i bogatym
doświadczeniem z innymi. Marcin Kost, bez
wątpienia charyzmatyczny, to jeden z czołowych bboyów w Polsce. Na dobre związał się
z działalnością Amatorskiego Ruchu Artystycznego Wodzisławskiego Centrum Kultury. Od lat zaszczepia w młodych sercach
miłość do wyrażania siebie poprzez ruch i taniec. Z powodzeniem prowadzi zajęcia
akrobatyczne i breakdance, co więcej jest
jednym z czołowych tancerzy w tym stylu
w Polsce. Ciągle zdobywa nowe tytuły
na najbardziej prestiżowych zawodach
w kraju i za granicą.
Gdzie szlifował podstawy? Marcin Kost
to absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Ukończył studia ze
specjalizacją gimnastyki korekcyjnej, dodat-

kowo uzyskując kwalifikacje trenera akrobatyki sportowej. Tańcem zajmuje się od kilkunastu lat. Za swoje najważniejsze osiągnięcia uważa m.in.: wygraną Redbull
BCONE Poland Cypher 2018, Top 16
Redbull BCONE Last Chance Cypher
– Zurich, Top 16 OUTBREAK Europe,
Cypher King'a na Style season road to Redbull BC One Poland Cypher 2016 czy wygraną zawodów Vila Style w Wielkiej Brytanii, Break the Floor na Słoweni oraz wystąpienie na Over the top World Wide. To
niewątpliwie wulkan pozytywnej energii,
która udziela się każdemu, kto ma okazję
z nim współpracować. red.
Kolejne zapisy do Amatorskiego Ruchu
Artystycznego już niebawem. Ruszą, jak
co roku, po wakacjach.

SPIN

SPIN znów na tanecznym podium

Klub Tańca Towarzyskiego SPIN z Wodzisławskiego Centrum Kultury 11 czerwca
wziął udział w XVIII Festiwalu Tańca „Złote Sznurowadło 2022” w Libiążu. Formacja
Venus zdobyła III miejsce w swojej kategorii wiekowej.
Klub Tańca Towarzyskiego SPIN działa przy WCK od niespełna 40 lat. Formacja specjalizuje się zarówno w tańcach latynoamerykańskich, jak i standardowych.
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Bierze udział w przeglądach i festiwalach
tańca, mistrzostwach Polski, Europy i świata. Apetyt na zwycięstwo był spory, tym
bardziej, że klub jest wielokrotnym uczestnikiem wyżej wymienionego festiwalu.
– Bardzo się cieszę, że sukcesu formacji
Venus. Grupa dobrze zatańczyła. Dla młodzieży takie nagrody są zawsze wspaniałą motywacją do dalszej pracy – mówi Elżbieta Lasocka, choreografka i trenerka KTT SPIN.

Instruktorami klubu są Elżbieta Lasocka, Sebastian Lasocki oraz Julia Gawlik. Formacja jest corocznym pomysłodawcą i koordynatorem Wodzisławskiej
Gali Tanecznej MIX w Wodzisławskim
Cen trum Kul tu ry, na któ rą rokrocznie
przy jeż dża oko ło 1000 tan ce rzy z ca łej
Pol ski. Klub pro wa dzi za ję cia w kil ku
grupach wiekowych: Spin, Venus-Dancing Spin, Carmen, Carmenki, Back to
dance, Szafir, Latin Dance i miniformacje. Każ da z grup roż ni się ze wzglę du
na wiek tancerzy i stopień zaawansowania. KTT przyj mu je dzie ci w wie ku od
7 lat, poprzez młodzież aż po osoby dorosłe, początkujących oraz zaawansowanych
w tańcu.
– Gratuluję formacji wspaniałego wyniku. To cieszy zarówno zespół, jak i całą
społeczność Wodzisławskiego Centrum
Kultury – mówi Katarzyna Rokowska-Szyroki, dyrektor WCK.
W XVIII Festiwalu Tańca „Złote Sznurowadło 2022” w Libiążu klub zgłosił dwie
formacje. Venus wystąpiła z układem tańców latynoamerykańskich, a formacja Carmen zaprezentowała układ pn. „Shivers”. red.

Zespół taneczny Miraż z Wodzisławskiego Centrum Kultury
podczas Krajowych Mistrzostw
IDO Show Dance & Jazz w Raszynie pięciokrotnie stawał
na podium, zdobywając drugie
i cztery razy trzecie miejsce, co
daje mu tytuły wicemistrzów
Polski.
Od 25 do 30 maja w Raszynie zespoły taneczne z całej Polski walczyły o miejsca podczas
najważniejszych
zawodów
w kraju w stylach tanecznych
show i jazz. Nasz wodzisławski
zespół wystawił w konkursie
aż 21 prezentacji, w tym duże
i małe formacje, duety i solówki.
Grupa juniorska z choreografią
pt. „Wyżej a wyżej” autorstwa
Lenki Krčovej i Antoniny Nowak zdobyła srebrny medal.
W formacji zatańczyły Ofelia
Sobik, Wiktoria Sobala, Antonina Łaciok, Lena Zmarzły, Julia Staszewska, Milena Pasierbska i Emilia Wolny.
Poniżej najważniejsze
wyniki:
• Juniorzy „Wyżej i wyżej” – grupa show dance juniorzy – miejsce drugie.
• Seniorzy- grupa show dance
dorośli – miejsce trzecie.
• Wiktoria Erban – solo show
dance junior – miejsce trzecie.
• Zuzanna Wójtowicz i Maciej

Cesarz – duet show dance dorośli – miejsce trzecie.
• Ofelia Sobik – solo jazz junior 2 – miejsce trzecie.
• Mateusz Lenczyk – solo jazz
junior 2 – miejsce czwarte.
• Tosia Nowak – solo show dance dorośli – miejsce czwarte.
• Juniorzy „Time” – grupa show
dance juniorzy – miejsce
czwarte.
• Wiktoria Erban – solo jazz junior – miejsce piąte.
• Ofelia Sobik i Wiktoria Sobala – duet jazz junior – miejsce
piąte.
• Dzieci – formacja show dance
– miejsce szóste.
• Wiktoria Bogdanowicz i Nadia Gilner – duet show dance juniorzy – miejsce siódme.
Autorami wszystkich choreografii byli Lenka Krčova, Izabela Barska-Kaczmarczyk, Karel
Jinda, Martyna Musiolik, Izabela Rosmus, Julia Lis, Antonina Nowak i Julia Wolny.
– Jestem bardzo dumna z tancerzy Mirażu. Konkurencja
na tego typu zawodach jest bardzo duża. Czasem o wyniku decydują szczegóły. Te medale,
które zespół przywiózł, są nagrodą za ciężką całoroczną pracę nie
tylko tancerzy, ale również trenerów i choreografów – mówi Lenka Krčová, szefowa Mirażu. red.
czerwiec 2022 nr 6

DNI MIASTA
Mocne uderzenie radości
Na to wszyscy czekaliśmy! I się doczekaliśmy. Po wymuszonej pandemią przerwie powróciły dni miasta. Za nami trzy
dni świetnej zabawy, koncertów, gier, warsztatów i różnorodnych spotkań. 51. Dni Miasta Wodzisławia Śląskiego zapamiętamy jako niezwykle udane, pełne słońca, dobrego humoru, wzruszeń i świetnych występów.
Wielką imprezę w mieście rozpoczęliśmy w piątek na rynku Starego Miasta. Barwny korowód artystów z działającego
w Wodzisławskim Centrum Kultury Amatorskiego Ruchy
Artystycznego pokazał prawdziwe bogactwo miasta. Nie brakło rodzinnej rozrywki, zajęć dla dzieci i przede wszystkim
pięknych prezentacji wodzisławskich grup i zespołów. Wieczór to z kolei wielkie koncerty na stadionie miejskim. Zaśpiewali dla nas Martin Lange, Roxie Węgiel i Varius Manx.
Koncertów z najwyższej półki nie zabrakło także w sobotę. Na wodzisławskiej scenie zobaczyliśmy Ewę Farnę i Nocnego Kochanka, a na koniec całą publiczność porządnie rozbujał Gromee. Jeśli ktoś jednak woli bardziej kameralne kli-

maty, czekała na niego oferta na rynku. To tu przez cały dzień
trwały warsztaty dla małych oraz dużych i piękny festiwal
folklorystyczny. Wieczorem można było posłuchać dobrej,
lokalnej muzyki.
W niedzielę organizatorzy dni miasta zaproponowali coś
nowego – historyczną grę miejską. W 200. rocznicę wielkiego pożaru miasta na rynku i w okolicach świetnie bawiło się
kilkadziesiąt drużyn. Wieczór gościom umilił koncert Sabiny Szewczyk.
51. Dni Miasta Wodzisławia Śląskiego zorganizowało
Wodzisławskie Centrum Kultury wraz z Urzędem Miasta
i przy współudziale Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Centrum” oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. asp
KATARZYNA: Było cudnie! Wspomnienie
dziecięcych lat i lekko zdarte gardło. Dzięki
za wspaniałe muzyczne doznania!

Z Dni Wodzisławia Śląskiego na opolski festiwal
n 12 czerwca mogliśmy posłuchać jej na 51. Dniach Wodzisławia Śląskiego, a już sześć dni później zaprezentowała się ze swoim zespołem na 59. KFPP
w Opolu. Z SABINĄ SZEWCZYK, bo o niej mowa, porozmawialiśmy przy okazji czerwcowego wydania naszego Informatora SpołecznoKulturalnego.
zdjęcia: mat. arch. Sabiny Szewczyk

Redakcja: Na sam początek. Głośno jest o Twoim występie
na 59. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Na scenie
amfiteatru zaprezentowałaś się ze swoją „Arkadią” w ramach
konkursowych koncertów „Premiery”. Jak gra się na takim
dużym festiwalu z tak dużymi tradycjami?

Sabina Szewczyk: Tak duży festiwal generuje ogromny stres, a już tym
bardziej, jeżeli jest on transmitowany na żywo – tutaj nie ma miejsca
na potknięcia, że coś nie zadziała i nie ukrywam, że to chyba najbardziej stresuje. Dodatkowo, kiedy ma się też tę świadomość, kto występował na tych deskach amfiteatru, na których za moment staniesz, to
gdzieś pod skórą czuje się jednocześnie dreszczyk ekscytacji i onieśmielenia. W sumie w rozmowach z innymi artystami usłyszałam, że stres
jest taki sam, czy to za pierwszym, czy za drugim, a nawet już następnym razem. To miejsce ma niesamowitą historię i klimat, a móc się
wpisać w jej część to już zupełnie trudne do opisania emocje.
Jak oceniasz swój tegoroczny występ?

Kiedy wcześniej mieliśmy próby, to jakoś ciężko było mi sobie wyobrazić, że amfiteatr zapełni się po brzegi, przyznam, że nawet trochę w to wątpiłam. Wiadomo, na próbach obecna była obsługa techniczna, prasa, inni artyści, ale było, że tak to nazwę, luźno. Gdy
po otwarciu bram amfiteatr z każdą minutą zapełniał się dość szczelnie, a my już weszliśmy na scenę na nasz występ, to muszę przyznać,
że mnie trochę zamurowało, ponieważ będąc w garderobie, nie widziałam, ilu ludzi przyszło na ten koncert. To był zapierający dech
w piersiach widok. Nigdy wcześniej nie śpiewałam do tak ogromnej
publiczności, ale dzięki jej wsparciu i tak ciepłemu przyjęciu naszej
piosenki dość szybko poradziłam sobie z tym nieco paraliżującym
uczuciem zdumienia. Na całe szczęście za sobą mam też wspaniały
zespół, więc sama jego obecność dawała mi ogromne poczucie takiego, można powiedzieć, muzycznego bezpieczeństwa.
Wiem, że to nie jest Twój pierwszy występ na deskach opolskiej
sceny w ramach KFPP. W 2021 roku wystartowałaś w konkursie
„Debiuty”. Wtedy usłyszeliśmy piosenkę „Pancerny płaszcz”.
Pokusiłabyś się o porównanie swoich dwóch obecności w Opolu,
z 2021 i 2022 roku?

Na „Debiutach” wszystko było dla mnie i mojego zespołu nowe
– nagrania, wywiady, ścianki, wejścia na wizję, to takie nieco rzucenie artysty na głęboką wodę. Musieliśmy się nauczyć działać
pod dość dużą presją, co dla debiutantów jest dość nowym, ale i bardzo cennym doświadczeniem. Dodatkowo występ na „Debiutach”
był moim trzecim występem publicznym w życiu, tak więc emocje
sięgały zenitu. Poza tym, kiedy dużo osób stawia właśnie na Ciebie
i masz tego świadomość, to nie chcesz nikogo zawieść.
Zeszłoroczny koncert zgromadził dużo mniejszą publiczność,
wiadomo – pandemia, obostrzenia, ale również późna godzina wyczerwiec 2022 nr 6

stępu miały z całą pewnością na to wpływ. Na „Debiutach” udowodniłam sobie, że warto dążyć do celu i realizować swoje marzenia. Natomiast „Premiery” były dla mnie wynikiem konsekwentnych działań, których podjęliśmy się wspólnie z zespołem w ostatnich miesiącach.
Koncert „Premier” ma to do siebie, że zawsze gromadzi dość sporą publiczność, mnie ciężko było sobie to nawet wyobrazić. Na naszym występie, szacuje się, że było około 3,5-4 tysięce ludzi, tak więc
było dla kogo grać i śpiewać. To było piękne uczucie!

On uwielbia mieszać style, nie ograniczając się, bawi się dźwiękiem.
Jednocześnie kreuje coś, co można nazwać już naszą stylistyką i muszę przyznać, że bardzo dobrze mu to wychodzi, ponieważ to, co
tworzymy już wspólnie, ma swój charakter, a to z kolei zaczynają doceniać słuchacze, jak i dziennikarze muzyczni.
Masz na koncie jeden album zatytułowany „Unisono”. Płyta
ukazała się w 2021 roku, a koszty jej nagrania i wydania wzięłaś
na siebie Ty i towarzyszący Ci muzycy. Czy wiesz już, co będzie,
kiedy postanowisz nagrać kolejny krążek? Czy szykuje się
współpraca z jakąś wytwórnią, czy, jak często się mówi, młodzi
artyści w Polsce muszą najbardziej liczyć jednak na samych
siebie?

Płytę „Unisono” wydaliśmy wspólnie z Krzysztofem, biorąc na siebie cały koszt, pracę, przygotowania i w sumie wszystko, co związane jest z wydawnictwem. Ta płyta już nie mogłaby być bardziej nasza niż jest, zarówno biorąc pod uwagę aspekt muzyczny, ale i również ten wizualny. Całą muzykę skomponował, wyprodukował
Krzysztof, ja zajęłam się warstwą tekstową, jak również wykonałam
wszystkie grafiki – okładka i książeczka wyszły spod mojej ręki, chociaż nigdy wcześniej tego nie robiłam.
Na obecną chwilę nie planuję współpracy z żadnymi wydawnictwami i choć mieliśmy kilka propozycji z dużych wytwórni, to
w końcowym etapie odrzuciliśmy je, co na ten moment uważam
za bardzo dobrą decyzję. Chyba za bardzo cenię sobie niezależność
i możliwość kontroli tego, co dzieje się ze mną muzycznie, ale i nie
tylko, więc takie związanie się umową nie jest mi potrzebne, tym bardziej, że we wszystko inwestujemy sami. Ponadto uważam, że nikt
lepiej i bardziej nie zaangażuje się w coś, co jest dla ciebie priorytetem, niż ty sam. I tego się trzymam.
Dzięki wsparciu finansowemu miasta Mikołowa możemy działać nad drugim krążkiem i to właśnie „Arkadia” jest takim wstępem
do drugiego wydawnictwa.
Sabino, gdzie Twoi fani i potencjalni fani będą mogli usłyszeć
i zobaczyć Cię w te wakacje?

Najbliższy koncert zagramy 5 sierpnia w Mikołowie w ramach „Letniego Grania”, gdzie serdecznie zapraszamy.
A na koniec tej krótkiej rozmowy chcę zapytać Cię o Twoje
największe muzyczne marzenie. Jest nim…

Swoją sztukę nazywasz połączeniem subtelnego głosu
z elektroakustyczną muzyką. Zastanawiam się, skąd pomysł
na takie właśnie muzyczne zestawienie.

Myślę, że scena „Męskiego Grania” i takie koncerty z prawdziwego
zdarzenia, gdzie wiesz, że ludzie przychodzą tylko dla ciebie.

Jeden z dziennikarzy muzycznych w takich słowach spróbował określić naszą muzykę i myślę, że trafniej sama nie dałabym rady opisać
muzyki, którą tworzy mój producent i basista Krzysztof Mandrysz.

Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Rozmawiała: Klaudia Bartkowiak
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zdjęcia: Agnieszka Trzeciok, Agnieszka Kozielska UM

DNI MIASTA

TO BYŁY
PIĘKNE DNI!
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TANIEC

Miraż przetańczył 30 lat!
n Z okazji 30lecia działającego w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego w WCK Mirażu porozmawialiśmy z LENKA KRČOVĄ, która od 30 lat
związana jest z zespołem i która zespół właśnie wtedy zakładała. Zapraszamy do przeczytania zapisu tej krótkiej rozmowy.
zdjęcia: Agnieszka Kozielska

Redakcja: Grupa Miraż, działająca przy
Wodzisławskim Centrum Kultury, obchodzi
swoje okrągłe, 30. urodziny. Gratulacje. To
piękny jubileusz. Jak czujecie się z tym, że to już
30 lat?

Lenka Krčová: Tak naprawdę nie wiem, kiedy
ten czas minął… 30 lat przebiegło bardzo szybko
(uśmiech). Przez te trzy dekady Miraż tworzyło
bardzo wielu tancerzy, którzy pracowali na sukces
zespołu. 30-lecie to dobry czas na podsumowania,
ale i podziękowania. Zatem z tego miejsca tym
wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, jak
Miraż wygląda dzisiaj, na jak wysokim poziomie działa, jak
dużą ma renomę w Polsce, z całego serca dziękuję.
A jubileusz ten świętowaliście 18 czerwca w sali widowiskowej Wodzisławskiego
Centrum Kultury. Swoje absolutnie imponujące taneczne talenty prezentowali
wszyscy członkowie zespołu, od najmłodszych po najstarszych. Było porywająco! Ile
przygotowywaliście się do tego wspaniałego występu?

Właściwie do każdego tak dużego koncertu, a odbywają się takie raz do roku, przygotowujemy się od września do czerwca. Tegoroczny, jubileuszowy, był bardzo wyjątkowy. Podczas
naszego święta w sali Wodzisławskiego Centrum Kultury spotkały się osoby, które wiernie
kibicują Mirażowi od lat, niektórzy od 30. Razem mogliśmy świętować, radować się, podziwiać talenty tancerzy, którzy przygotowali to widowisko. To było wydarzenie, które na długo pozostanie w naszej pamięci. Niecodziennie celebruje się 30-lecie artystycznej działalności zespołu.
Zespół Miraż trzy dekady temu założyłaś ze śp. Ryszardem Kozłowskim. Jak sama
mówisz, marzyłaś o tym, aby zespół przyjął się w Wodzisławiu Śląskim i stworzył
wyjątkowy ruch taneczny, w którym dzieci i młodzież mogłyby rozwijać swoje
taneczne umiejętności w stylach jazz, show, taniec współczesny. Dzięki ciężkiej pracy
udało się ten sukces osiągnąć. Czy coś w ciągu tych 30 lat w odniesieniu do Mirażu
byś zmieniła?

Myślę, że nie zmieniłabym niczego. Wszystko od lat ma swój bieg, plan, grafik… Nasze maluchy uczymy pierwszych kroków tanecznych, a potem żegnamy ich, kiedy wchodzą w dorosłe życie. I to jest najpiękniejsze.
Jednak nie. Jeśli mowa o zmianach, to mam jednak jedno marzenie. Trochę głośniej
chciałabym poprosić o własną salę dla naszego zespołu (uśmiech). Obecnie trenujemy
w różnych salach gimnastycznych, pomieszczenie przeznaczone dla Mirażu na pewno by
nam pomogło jeszcze bardziej się rozwijać w różnego rodzaju stylach i zdobywać jeszcze
więcej trofeów.
Jesteście zespołem tanecznym, który od dłuższego czasu utrzymuje się w czołówce
najlepszych grup w Polsce, ale i, nie bójmy się tego powiedzieć, na świecie. Jaki jest
Wasz przepis na sukces?

Praca, praca, praca… Naprawdę ciężka praca. Bardzo ważne jest też to, by być grupą, zgraną grupą. Kiedy nasze zespołowe dzieci i ich rodzice się lubią, kiedy współpracują ze sobą,
pomagają sobie nawzajem, wtedy przychodzi upragniony sukces. Taki jest nasz przepis.
Obecnie w Mirażu tańczy ponad setka dzieci i młodzieży. Prócz zajęć tanecznych,
podczas których ćwiczą swoje choreografie, mają dodatkowe treningi z tańca
klasycznego oraz akrobatyki. To wszystko musi wymagać świetnej organizacji
i niemałej dyscypliny…

To prawda. Żeby z sukcesami prowadzić tak duży zespół, potrzeba, by wykonać w ciągu każdego dnia ze sto małych zadań. Ciężka praca się jednak opłaca. Zwycięstwa, jakie osiągamy,
mistrzostwa, nagrody, ale i satysfakcja, radość, uśmiechy naszych tancerzy, to najlepsze podziękowanie za codzienny trud, za to zaangażowanie. I duża dawka motywacji do kolejnych
starań.
Pani Lenko, czego życzy Pani Mirażowi, którym Pani kieruje, na kolejne lata
działalności?

Jestem już w wieku, kiedy powoli wita mnie emerytura (uśmiech). Życzę więc kochanemu
Mirażowi, żeby znalazł się właściwy młody człowiek, który otrzymałby ode mnie i pana Ryszarda zespół „w spadku”. Osoba, która z sukcesami poprowadziłaby „mirażowe” dzieci przez
następnych 30 lat. To moje największe marzenie.
Dziękuję za tę rozmowę.
Rozmawiała: Klaudia Bartkowiak
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KINO

Arkady Barszcz o repertuarze Pegaza
WCK

n O repertuar Kina Pegaz na lipiec zapytaliśmy ARKADEGO BARSZCZA, kinooperatora na co dzień pracującego w Wodzisławskim Centrum Kultury. Które
seanse w wodzisławskim kinie poleca szczególnie? Przeczytacie niżej.
mamą, kiedy była ona dzieckiem. Właśnie taka sytuacja przytrafia się ośmioletniej Nelly, która spotyka rówieśniczkę łudząco podobną do swojej matki.
To niecodzienne wydarzenie staje się
punktem wyjścia do opowieści o przyjaźni, potrafiącej przekroczyć pokoleniowe bariery i staje się zarazem studium potęgi dziecięcej wyobraźni. „Paryż, 13 dzielnica” to skąpany w czarno-białej oprawie wizualnej melodramat
rozgrywający się we współczesnej Francji. Trzy dziewczyny i jeden chłopak są
dla siebie przyjaciółmi oraz kochankami. Relacje między nimi przeplatają się
i komplikują. W którym momencie rodzi się miłość, a kiedy przyjaźń zastępuje pożądanie? „MEN” to intrygująca
propozycja Alexa Garlanda, czyli nadziei kina science fiction. Reżyser dał
się poznać wcześniej jako znakomity
rzemieślnik z lekko filozoficznym zacięciem, które można spotkać w kilku
jego poprzednich filmach. Jego nowa
produkcja posiada na pierwszy rzut oka
banalną historię o młodej kobiecie, która po śmierci męża wyjeżdża na samotne wakacje do angielskiej posiadłości,
by pozbyć się prześladujących ją wspomnień.
Amerykańskoaustralijski dramat
biograficznomuzyczny z 2022 roku
w reżyserii Baza Luhrmanna, czyli
„Elvis”, też pojawi się na ekranie
Pegaza w lipcu. Komu szczególnie
polecasz ten seans?

Arkady Barszcz, kinooperator w WCK

si pokonają silniejszych, czy się z nimi
zaprzyjaźnią? Po odpowiedź zapraszam
na seanse. „Dogtanian. Psi muszkieterier” to filmowa wersja znanego serialu
animowanego z 1981 roku, który jest
luźną adaptacją słynnej książki Aleksandra Dumasa „Trzej muszkieterowie”. „Jeżyk i przyjaciele” to propozycja
dla najmłodszych o zwierzątkach zamieszkujących leśną polanę. Główni
bohaterowie pragną uratować leśne
stworzenia, którym na skutek suszy zaArkady Barszcz: Akcja Lato w Kinie brakło wody. Zapowiada się na ciepłą
Pegaz to przede wszystkim niezwykle i pogodną historię. Pod koniec lipca zabogata oferta dla naszych najmłod- gości na naszych ekranach prawdziwa
szych widzów, ale nie zapominamy bomba premierowa, czyli „DC Liga
o dorosłych, dla których również przy- Super-Pets”. Animacja opowiada
gotowaliśmy ciekawe propozycje. Wa- o zwierzęcych pomocnikach znanych
kacje zaczynamy od oczekiwanego fil- z uniwersum DC superbohaterów.
mu, czyli „Buzza Astrala”. To opowieść Głównym bohaterem filmu jest pies
o prawdziwym astronaucie, który nie- Krypto, którego właścicielem jest Suoczekiwanie zostaje bohaterem w ko- perman. Krypto posiada takie same
smosie i za swoje zasługi zostaje nagro- moce jak jego pan. Będzie widowiskodzony własną zabawką, którą doskona- wo i zabawnie. Film w Pegazie od prele znamy z serii filmów animowanych miery (29 lipca). Z innych familijnych
„Toy Story”. „Foki kontra rekiny” to propozycji polecam jeszcze intrygującą
odjechana animacja o przyjaźni, odwa- opowieść sci-fi „Kapitan Nova”, niszodze i przezwyciężaniu swoich słabości wą animację w scenerii dzikiej prerii
ze sporą dawką humoru. Tytułowe foki w „Dziki Zachód Calamity Jane” oraz
przeciwstawiają się gangowi rekinów, coś dla nostalgicznych starszych wiktóry rządzi się w ich okolicy. Czy słab- dzów – „Pamiętniki Tatusia MuminRedakcja: Jednostki organizacyjne
miasta Wodzisławia Śląskiego
współtworzą Akcję Lato, czyli bogaty
program atrakcji dla dzieci, ale
i dorosłych, właśnie na letnie
miesiące. Nie inaczej jest
w przypadku Wodzisławskiego
Centrum Kultury i funkcjonującego
w nim Kina Pegaz. Co szczególnego
polecasz w pierwszy z wakacyjnych
miesięcy?
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ka”, znaną w Polsce animację poklatkową w formacie długometrażowym.
Dorosłym mogę polecić trzy komedie:
„Boscy”, czyli energiczną satyrę na środowisko aktorskie z Penelope Cruz
i Antonio Banderasem w rolach głównych; film „Książę” o starszym angielskim dżentelmenie, który kradnie słynne dzieło sztuki w szczytnym celu
i przy okazji ośmiesza brytyjskie władze
(historia oparta na faktach); „A oni dalej grzeszą, dobry Boże!”, kolejną część
popularnej serii francuskiej komedii
o specyficznej rodzinie i jej niecodziennych problemach. Szczególnie polecam „Po miłość/Pour L’Amour” – polski film dramatyczny o miłości, drastycznych zmianach w życiu i niebezpieczeństwach, które czyhają na nas
w Internecie.
Przygotowaliście dla fanów
kinematografii dużą, wyjątkową
premierę. Mówię o obrazie „Thor:
Miłość i grom”.

Tak. Nowa produkcja Marvela zagości
w Kinie Pegaz od premiery, w dwóch
wersjach językowych (z dubbingiem
i napisami). Film będziemy wyświetlać
przez dwa tygodnie. Zapowiada się
na dobrą produkcję wysokobudżetową

z lekkim szaleństwem wizualno-fabularnym. Za film odpowiada po raz kolejny niezwykle oryginalny twórca
z Nowej Zelandii, czyli Taika Waititi.
Gorąco polecam wcześniejsze jego produkcje – jest w nich wiele humoru.
Do swoich ról wracają majestatyczny
Chris Hemsworth i zjawiskowa Natalie Portman. Ich przeciwnikiem będzie
diabolicznie wyglądający Gorr Rzeźnik
Bogów, a w tej roli zawsze znakomity
Christian Bale. W filmie znajdzie się
również miejsce dla Strażników Galaktyki. Seanse od 8 lipca.
W Kinie Konsera wyświetlimy z kolei
m.in. thriller „MEN” i dramaty
„Kolano Ahed” oraz „Mała mama”...

Lipiec w Kinie Konesera zapowiada się
wzruszająco i ambitnie. Mamy kilka
propozycji, które były pokazywane
na festiwalach w Cannes i Berlinale.
„Kolano Ahed” zabiera nas do Izraela,
a konkretnie do pewnej porzuconej
plantacji. Film jest manifestem i mocną
krytyką Izraela. Twórca zadaje fundamentalne pytanie: „Do kogo należy mój
kraj?”. „Mała mama” to spokojna i subtelna opowieść o czysto hipotetycznej
sytuacji, w której dziewczynka zastanawia się, czy zaprzyjaźniłaby się ze swoją

„Elvis” zapowiada się na energiczne kino biograficzne. Baz Luhrmann wie,
jak zrealizować epicko-muzyczne widowisko filmowe. Wystarczy wymienić
kilka jego poprzednich filmów, jak:
„Moulin Rouge”, „Australia”, „Wielki
Gatsby”. Z zapowiedzi i opinii krytyków można wyłuskać jeden wniosek:
film jawi się jako wyjątkowe doświadczenie wizualno-muzyczne, a słowo
„doświadczenie” doskonale opisuje postać Elvisa Presleya i jego znaczenie dla
popkultury USA tamtych lat oraz muzyki w ogóle. Film opowiada o początkach kariery piosenkarza, jego wzlotach
i upadkach, rodzącym się fenomenie
kulturalnym, zwariowanych latach 50.
i 60. XX wieku. Skupia się głównie
na relacji Elvisa i jego menedżera Toma
Parkera oraz miłości do żony Priscilii
Presley. Austin Butler prezentuje się
zjawiskowo jako Elvis Presley. Do tego
trzeba dołożyć Toma Hanksa jako menedżera króla rock’n’rolla. Film, który
trzeba zobaczyć w kinie.
Arkady, dziękuję za rozmowę i Twoje
bardzo ciekawe polecenia.

Dziękuję i gorąco zapraszam do Pegaza. Widzimy się w kinie.
Rozmawiała: Klaudia Bartkowiak
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V Wodzisławska Noc Świętojańska
n 24 czerwca spędziliśmy magiczny wieczór w Parku Miejskim. Setki mieszkańców wzięły udział w V. już odsłonie Wodzisławskiej Nocy
Świętojańskiej, imprezy, która na dobre wpisała się w kalendarz miejskich wydarzeń. W tym roku przeprowadzonej w nowej, jak się okazało,
w tym przypadku jak najbardziej trafionej lokalizacji, w samym sercu miasta.
zdjęcia: Agnieszka Trzeciok

Na tych, którzy przybyli do Parku Zamkowego, czekało mnóstwo
atrakcji: warsztaty florystyczne/plecenia wianków, sadzenia kwiatów
ze Służbami Komunalnymi Miasta, ceramiczne, makramy z TEB
Edukacja w Wodzisławiu Śląskim, tworzenia lampionów z AHE/SEI
w Wodzisławiu Śląskim, czerpania papieru, młotkowania roślin na naturalnych materiałach, komponowania własnej ekoherbaty „Dziki
Smak”, bębniarskie, animacje dla dzieci z Ciocią Klocią i malowanie
twarzy, pływanie łódką po parkowym stawie, zajęcia tańca etnicznego, gimnastyki słowiańskiej, Animal Flow, jogi. Po 20:20 rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wianek oraz wyłoniono zwycięzców gry
terenowej „Poszukiwanie Kwiatu Paproci”. Do laureatów powędrowały nagrody i dyplomy. Tego dnia na scenie wystąpiły dwa zespoły:
Kokoszyczanki oraz Chwila Nieuwagi. O godzinie 21:00 rozpoczął
się z kolei widowiskowy spektakl Zespołu Pieśni i Tańca Vladislavia
wraz z puszczaniem wianków na parkowy staw. Następnie artyści zaprosili mieszkańców do pochodu z Parku Miejskiego przed pałac Dietrichsteinów. A na zakończenie przeprowadzono spektakularny pokaz
tańca ognia w wykonaniu grupy NAM-TARA.
Wodzisławska Nocy Świętojańska i wszyscy jej Uczestnicy!
Nie mówimy „żegnaj”. Mówimy „do zobaczenia już za rok”!
Wydarzenie zorganizowali: pracownicy Urzędu Miasta wraz z Wodzisławskim Centrum Kultury i Służbami Komunalnymi Miasta. W organizację włączyli się też: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
„CENTRUM”, Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna z siedzibą w Łodzi – filia w Wodzisławiu Śląskim/Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Wodzisławiu Śląskim, TEB Edukacja w Wodzisławiu Śląskim, organizacje
pozarządowe, przedsiębiorcy, w tym: Radecka Clinic, restauracja Szwajcaria, Pilsner Pub, kawiarnia Owocowo, restauracja Fanaberia, artyści,
w tym: Zespół Pieśni i Tańca Vladislavia oraz Kokoszyczanki. kb
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KSIĄŻKI

Rekomendacje
Zaczytanej Polki

„Czułość. Poradnik pozytywnego egoizmu”
Dr Sophie Mort

Autorka jest psycholożką kliniczną, znaną w Internecie jako dr Soph. Czy wiecie, jak istotny wpływ
na postrzeganie siebie i relacje z innymi ludźmi
miało nasze dzieciństwo? Jak szkoła, rówieśnicy
i media oddziałują na nasze samopoczucie? Mort
tłumaczy, skąd biorą się nasze problemy, wskazuje, co nas hamuje i pomaga rozpoznać szkodliwe
schematy i zachowania, które nie pozwalają nam
ruszyć z miejsca. Wyposaża czytelnika w techniki
terapeutyczne, które mają przyczynić się do rozwoju naszego potencjału i czerpaniu radości z życia.
Cieszę się, że na samym początku książki wybrzmiewa, że lektura nie rozwiąże problemów czytelników, ani nie zastąpi pomocy specjalisty. Myślę, że to bardzo ważne, aby o tym pamiętać, czytając tego typu publikacje. Ten tytuł jest poradnikiem, który w bardzo przystępny sposób tłumaczy
podstawowe zagadnienia psychologii i wyposaża
nas w zestaw technik, które choć trochę mają pomóc nam w zmaganiach z codziennością.
W książce autorka zadaje czytelnikom pytania, pozostawiając miejsce na zapisanie odpowiedzi
i przeanalizowanie swoich uczuć. W trakcie lektury ma się wrażenie, że jest to rozmowa z dobrym
przyjacielem i między innymi dlatego warto do niej
zajrzeć. 9/10
„Kto czyni zło”
Agnieszka Pietrzyk
Ula Baranowska, protokolantka, jest świadkiem
brutalnego przesłuchania mężczyzny podejrzanego o kradzież. Po tym zdarzeniu rezygnuje z pracy. Kilka dni później martwego chłopaka policja
znajduje w lesie, prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Kobieta zakłada biuro detektywistyczne
i od razu dostaje zlecenie od kobiety, którą nęka
nieznajomy mężczyzna. W międzyczasie ktoś próbuje potrącić matkę Uli, a nieznani sprawcy napaczerwiec 2022 nr 6

dają na sklep z biżuterią, który należy do jej ojczyma. Czy wszystkie te sprawy mogą być ze sobą powiązane? Czy doprowadzą do tragicznego finału?
Pierwszy raz zetknęłam się z twórczością Agnieszki Pietrzyk przy okazji lektury tej książki. Wspominałam Wam już, że publikacja wciągnęła mnie
od samego początku i ani razu w trakcie czytania
nie miałam poczucia, że się nudzę. Autorka bardzo dobrze wykreowała postacie i przez cały czas
budowała napięcie. Nie jest to historia opowiadana z jednej perspektywy, co jest jak najbardziej
na plus i wzbogaca fabułę. Przyznaję, dałam się
zmylić autorce. Mój jedyny zarzut to zakończenie,
czekałam chociaż na kilka stron dalszych losów
bohaterów, historia jednak kończy się razem
z końcem głównego wątku.
Podoba mi się lekki styl autorki i całość oceniam
jak najbardziej na plus. 8/10
„To grzech tak mówić. Trzy dramaty”
Marek Modzelewski

Marek Modzelewski obnaża polskie absurdy i hipokryzje. Przedstawia trzy historie, które powodują
wrażenie, że stoi się przed lustrem. Znajduje się swoje wady i grzechy oraz głęboko ukryte pragnienia.
Trzy dramaty autora: „Inteligenci”, „Wstyd”
i „Kto chce być Żydem?” czyta się z przyjemnością
i trudno jest się oderwać od lektury. Początkowo
przerysowane historie wraz z każdą kolejną stroną
okazują się być trafnymi spostrzeżeniami autora
o polskim społeczeństwie. Modzelewski skonfrontował ze sobą biednych i bogatych, wykształconych, wierzących i niewierzących, feministki, homofobów, ludzi ze wsi i z miasta. Ta pozycja jest
unikatowym zbiorem uwag o ludzkiej naturze
i obłudzie. Każda postać ma swój wyjątkowy i niepowtarzalny charakter. Lubicie teatr? Dzięki tej
książce będziecie mieli jego namiastkę w swoich
czterech ścianach. Z czystym sumieniem Wam ją
polecam. 9/10 kb

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!
„Opowieści o tym,
co w życiu ważne”
Marek Michalak

poczucie humoru, pokój, wolność, patriotyzm.. Ale tak naprawdę nie tylko dzieciom. Bo
i dorosłym, którzy także mogą
spróbować na nowo odpowiedzieć sobie, czym właśnie ta
miłość czy tolerancja są. Książka ukazuje osobliwy dialog rodzeństwa, w którym dzieciaki
rozmawiają o tym, jak rozumieją różne, trudne słowa. Rozmawiają, nawiązując do swoich codziennych doświadczeń w rodzinie czy szkole.

w gospodarstwie przygotuje
dzieci przed prawdziwym wyjazdem do gospodarstwa agroturystycznego lub odwiedzinami u rodziny czy znajomych
poza miastem.
„Pięknie się różnimy.
Akademia mądrego
dziecka”
Turner Tracey
zdjęcia: wydawnictwa Arystoteles, Ibis, HarperKids

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

Ciekawe książki dla najmłodszych
– z polecenia wodzisławskiej mamy

„Na wsi
Katarzyna Campbell

Książka, która pomaga Twojemu maluchowi odkryć, jak wspaniała jest różnorodność świata.
Książka, która uczy Twoją po„Na wsi” jest interaktywną ciechę akceptacji i tolerancji,
przygodą, z zaproszenia do któ- a także tego, że różnice światorej chętnie skorzysta Twój ma- poglądowe są czymś naturalnym.
luch. Tym razem znana i cenio- To wreszcie książka, która najlena autorka książek dla dzieci, piej opowiada dzieciom np.
Katarzyna Campbell, zaprasza o niepełnosprawności i która poCo tak naprawdę w życiu jest Twoją pociechę na wieś. Dzięki zwala pokonywać stereotypy.
ważne? Do tego nawiązuje tej książce najmłodsi poznają „Pięknie się różnimy. Akademia
książka Marka Michalaka, pe- świat zwierząt gospodarskich mądrego dziecka” ukazuje niedagoga, wychowawcy, nauczy- poprzez oglądanie obrazków, zwykłą szkołę i jej uczniów
ciela akademickiego, działacza ale i poprzez słuchanie odgło- o różnych charakterach.
społecznego, doktora nauk spo- sów. Największą atrakcją jest Uczniów, spośród których każdy
łecznych i autora licznych pu- tutaj właśnie odtwarzanie od- jest wyjątkowy, a dzielące ich
blikacji naukowych. Otóż Ma- głosów zwierząt, m.in. kury, różnice są naprawdę piękne. Bo
rek Michalak podjął się próby świni czy wilka. A umożliwia to ludzie przecież wyglądają inapisania dla dzieci o uniwersal- głośnik wbudowany w ksią- czej, ubierają się inaczej, mają
nych, humanistycznych warto- żeczkę „Na wsi”. Dzieciaki odmienne charaktery, poglądyściach. „Opowieści…” poma- chętnie wracają do lektury, umiejętności, upodobania…
gają dzieciom zdefiniować na którą składają się także za- Niektórzy w końcu uczniowie
trudne pojęcia, takie jak: mi- bawne, rytmiczne wierszyki. przybywają z dalekich krajów,
łość, tolerancja, akceptacja, Lektury, która co chwilę pod- pokazując swoje, inne, ciekawe
wdzięczność, współczucie, suwać może im coraz to nowsze zwyczaje. Ale dzięki tego typu
przyjaźń, szacunek, nauka pytania o otaczający świat. różnicom można ciągle i ciągle
i wiedza, życzliwość, godność, Opowieść o życiu na wsi, życiu uczyć się czegoś nowego. kb

PORANKI Z KSIĄŻKĄ
I NIE TYLKO…
… czyli wakacje w Bibliotece. Placówka
przygotowała ciekawą ofertę dla młodych
miłośników książki i nie tylko na kilka długich
tygodni. Pierwsze zajęcia ruszają już 11 lipca.
Warto poznać tę ofertę.
Wśród zaplanowanych przez organizatora zajęć
znajdą się m.in. teatrzyk Kamishibai pod chmurką, niesamowite eksperymenty, zajęcia literacko-edukacyjne, wykonywanie doświadczeń, sporo
zajęć plastyczno-literackich, tworzenie lapbooków czy warsztaty kulinarne i pacynkowe.
Uczestników czeka ogrom różności, które za-

pewnią nie tylko rozrywkę, ale też pozwolą
na bardzo kreatywne spędzanie czasu. Na pewno
warto zwrócić także uwagę na ciekawą ofertę teatrzyków, które proponuje Biblioteka w ramach
Akcji Lato. Książnica zaprasza na spotkania
m.in. z Panem Twardowskim, Muzykantami
z Bremy czy Detektywem Zagadką.
Spotkania w ramach wakacji w Bibliotece będą
odbywały się w przyjemnej przestrzeni Parku Miejskiego oraz w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży. Oferta kierowana jest do dzieci w wieku 6-12
lat. Szczegółowy program można znaleźć na stronie miasta lub stronie Biblioteki. Polecamy. asp
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Atrakcje turystyczne na lato
zdjęcia: UM, DS Dron, Marcin Giba, MOSiR „CENTRUM”, Adam Gotscholl

n W Wodzisławiu Śląskim z całą pewnością są miejsca turystyczne, na które warto zwrócić uwagę i udać się w nie z wizytą.
Odwiedzającym, ale i mieszkańcom, w tym numerze Informatora SpołecznoKulturalnego polecamy o tej porze roku przede wszystkim
Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”, Ośrodek Rekreacyjny „Balaton” i Basztę Rycerską na historycznym Grodzisku.

Rodzinny Park Rozrywki
„Trzy Wzgórza”
Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim jest centrum wypoczynkowo-rekreacyjnym 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 rekreacja. Dużo zieleni 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
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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.
Wstęp na teren parku pozostaje darmowy, a większość atrakcji jest bezpłatna. Na terenie parku działa wypożyczalnia sprzętów, które ułatwią pełne wykorzystanie bogatej oferty Rodzinnego
Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”. Polecamy uwadze: rowery BMX racing,
MTB, rower trójkołowy, rowerki biegowe, rowerki dziecięce z pedałami,
gokarty na pedały dla dzieci lub dorosłych, gokarty dla całych rodzin, łyżworolki, longboardy, deskorolki, hulajnogi, hulajnogi trójkołowe, slackline, piłki koszykową, ręczną, siatkową,
kije nordic walking, zestawy do badmintona, bule czy kręgle rosyjskie.
A najmłodszych odwiedzających Rodzinny Park Rozrywki oraz ich rodziców na pewno ucieszy informacja, że
od kilku tygodni istnieje możliwość wypożyczenia na „Trzech Wzgórzach” nowych autek elektrycznych. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”
serdecznie zaprasza do korzystania z tej
atrakcji.

Na strzeżonym kąpielisku, podobnie jak w zeszłym roku, wyodrębnione
zostały strefy dla umiejących i nieumiejących pływać (głębokość maksymalna odpowiednio: 2 metry oraz
1,2 metra). Wśród atrakcji Balatonu,
oprócz piaszczystej plaży, można wymienić m.in. stacjonarny, zlokalizowany na piasku piracki plac zabaw, huśtawki czy boisko do siatkówki plażowej. Odwiedzający obiekt mogą także
wypożyczać rowerki wodne i kajaki
(cenniki dostępne są na stronie
www.mosir.wodzislaw-slaski.pl; honorowana jest karta „Rodzina 3+”).
Chętni mogą korzystać ponadto ze
ścieżek rowerowych, biegowych, spaOśrodek Rekreacyjny „Balaton”
cerowych. W sezonie na terenie
Miejsce, gdzie możesz zażyć kąpieli, od- Ośrodka montowane jest „pływające”
począć, poczuć dawkę adrenaliny – to molo. Ciekawym elementem jest rówwszystko zapewnia wodzisławski Balaton nież fontanna podświetlana w nocy
– punkt na mapie Wodzisławia Śląskie- na różne kolory.
go, który cieszy się ogromną popularnoPamiętajmy, że w związku z planością nie tylko wśród mieszkańców nasze- waną inwestycją zagospodarowania
go miasta. Bo Balaton to nie tylko zbior- terenu „Balatonu” wraz z drogą dojaznik wodny, to również kilometry tras ro- dową tegoroczny sezon kąpielowy
werowych, ścieżek do nordic walking, może ulec skróceniu. Mowa o modermożliwość wypożyczenia kajaków, ro- nizacji tego miejsca, która może zostać
werków czy łowienia ryb. To tutaj w se- zrealizowana dzięki pozyskanym z Polzonie czynne jest kąpielisko i organizowa- skiego Ładu środkom, 12,8 mln zł.
ne są przeróżne imprezy dla całych rodzin. W ramach modernizacji zaplanowano
Tegoroczny sezon kąpielowy na Ba- m.in. budowę pomieszczeń do obsługi
latonie ruszył oficjalnie w sobotę, Ośrodka, pomieszczeń magazyno11 czerwca. Przygotowaniem kąpieli- wych, boisk do siatkówki plażowej,
ska, które jest pod stałym nadzorem parkingu dla rowerów, placu zabaw,
Państwowego Powiatowego Inspektora pomostu rekreacyjnego, deptaka, streSanitarnego, zajęli się jak zawsze pra- fy workout, kręgu ogniskowego z tacownicy Miejskiego Ośrodka Sportu rasem widokowym, małej architektui Rekreacji „CENTRUM”. O bezpie- ry (ławy, prysznice, kosze). W planach
czeństwo korzystających z Ośrodka jest także przebudowa nawierzchni
w lecie codziennie dba dwóch ratowni- i towarzyszącej infrastruktury techków. W czerwcu i lipcu obsługa ratow- nicznej. Ważnym elementem inwenicza pracować będzie w godzinach stycji będzie również zagospodarowaotwarcia OR, pomiędzy 10:00 a 20:00, nie plaży z późniejszą możliwością jej
natomiast w sierpniu i we wrześniu wydzielenia. Dodatkowo w ramach
od godz. 10:00 do 19:00. W tych go- projektu wybudowana zostanie droga
dzinach działać będą kąpielisko oraz wewnętrzna wraz z miejscami postowypożyczalnia sprzętu pływającego.
jowymi.

Baszta Rycerska
Letni weekend to idealna pora, by wybrać się do wyjątkowego, tajemniczego
i niezwykle klimatycznego miejsca, jakim jest Wieża Romantyczna zlokalizowana na historycznym Grodzisku.
Wieża Romantyczna zwana też Basztą
Rycerską. Skarb ziemi wodzisławskiego oraz jego leśne otoczenie robią
ogromne wrażenie. A o ciekawej historii Baszty i właśnie wodzisławskim
Grodzisku, jej fundatorze, Edwardzie
Braunsie, o otwarciu we wnętrzach
Wieży restauracji i – niestety – o powtarzających się dewastacjach obiektu
przeczytacie na tablicach zlokalizowanych na piętrach zabytkowej budowli.
Przypomnijmy, 18 lipca 2021 roku
odbyło się oficjalne otwarcie Baszty Rycerskiej. Zabytkowa Wieża Romantyczna odzyskała dawny blask. Obiekt zyskał
wieżę widokową, otwartą co roku w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym bezpłatnie dla wszystkich turystów. Aby dostać się na górę, należy pokonać 59 schodów, skąd na szczycie można podziwiać
okazałą panoramę miasta. Jest kolejną
atrakcją na turystycznej mapie Wodzisławia Śląskiego. Warto przypomnieć,
że to dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska
została wyremontowana zabytkowa wodzisławska Baszta. Rewitalizacja była
możliwa dzięki współpracy dotyczącej
projektu „Silesianka” – szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia. Wyremontowaną Basztę Rycerską
oddano do użytku w 2021 roku. A teraz
prosimy o zapisanie w kalendarzu.
Na niedzielę, 17 lipca planowane jest
wydarzenie z okazji rocznicy ponownego otwarcia obiektu. W programie m.in.
muzyczne atrakcje. Więcej informacji
wkrótce na www.wodzislaw-slaski.pl
i na miejskiej stronie w portalu Facebook (Miasto Wodzisław Śląski). kb
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WARSZTATY

Sztuka kiszenia na Starym Mieście
zdjęcia: Agnieszka Kozielska

n Truskawki z miodem oraz kalarepa
z marchewką i rzodkiewką – tak własnoręcznie
zrobione przetwory zabrali ze sobą uczestnicy
warsztatów, które miały miejsce w sobotę,
18 czerwca na wodzisławskim rynku. Pyszności
przygotowane zostały według receptury Anny
Maksymowicz – prowadzącej warsztaty.
18 czerwca miało miejsce już ostatnie działanie w ramach projektu
„Sztuka kiszenia – nasza wspólna pasja”, realizowanego przez Wodzisławskie Centrum Kultury. Po spotkaniach w Kokoszycach i na Wilchwach, przyszedł czas na Stare Miasto. I to właśnie mieszkańców tej
dzielnicy WCK zaprasiło na warsztaty, podczas których uczestnicy
opracowali markę lokalnego produktu, a także ukisili to i owo.
Warsztaty zorganizowane zostały z podziałem na dwie części.
Pierwsza rozpoczęła się o godz. 10:00 w Centrum Aktywności Społecznej. W oparciu o mapę zasobów, uwzględniającą lokalne dziedzictwo, osobowości i inne wyróżniki, uczestnicy wybrali elementy,
które integrują mieszkańców i z którymi chcą być identyfikowani.
Informacje te były bazą do opracowania projektu logotypów na etykiety naklejane na słoiki z kiszonkami. Etykieta frontowa zawierała
unikalną nazwę lokalnego produktu, hasła i slogany. Na tylnej naklejce znalazły się opisy receptury, propozycje zastosowania w kuchni itp. Etykiety zostały opracowane graficznie i przygotowane do naklejenia. Będą one także dostępne do samodzielnego wydruku.
Druga część zadania dotyczyła warsztatów kulinarnych, wykraczających poza tradycyjne, śląskie receptury. Co ciekawe, ta część miała
charakter otwarty. Odbyła się na rynku Starego Miasta. Uczestnicy
poznali zasady produkcji kiszonek oraz ich prozdrowotne oddziaływanie i przygotowali po dwa rodzaje przetworów. Otwarta formuła
spotkań była okazją do przyglądania się i zapisywania przepisów przez
innych zainteresowanych mieszkańców.
Wodzisławskie Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie
na realizację projektu ze środków Fundacji Orlen w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”. Celem projektu „Sztuka kiszenia – nasza wspólna pasja” są 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. red.

Dzieci Cioci Kloci i ich świat pełen kreatywnych doświadczeń
zdjęcia: Agnieszka Trzeciok

Poznawanie świata, rozwijanie wyobraźni, wspomaganie rozwoju
oraz integracja z rówieśnikami to główne cele spotkań z maluchami.
Takie zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku od 1 do 5 lat odbywają ku radości maluchów w Wodzisławskim Centrum Kultury.
Dzieci Cioci Kloci to zajęcia, podczas których najmłodsi mają
okazję przebywać w gronie rówieśników, poznawać świat za pomocą zmysłów, rozwijać się i przy okazji wspaniale się bawić. Prowadzi
je Monika Kubica-Skaba, animatorka, instruktor teatralny, właścicielka firmy animacyjnej „Ciocia Klocia – Kreatywna Animacja”.
– W trakcie zajęć będziemy śpiewać, tańczyć, malować, układać,
tworzyć coś z niczego i nic z czegoś. Pojedziemy w dalekie podróże
np. na Księżyc i w głębiny oceanu. Poznamy różne faktury, tekstury, kolory, masy, smaki. Przeprowadzimy ciekawe doświadczenia.
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Dowiemy się, że malować można nie tylko farbami, pędzlami
po kartkach. Poznamy tańce i piosenki z różnych stron świata. Zagramy na kuchennych naczyniach. Pobawimy się tym, czym mama
w domu nie pozwala. Ubrudzimy się od stóp do głów, bo dziecko
brudne to dziecko szczęśliwe. Dowiemy się, gdzie mamy głowę i ręce, ile mamy nóg i że kolano czasem znika – podobnie jak łokieć.
Użyjemy magicznego proszku i zamienimy się w księżniczki, rycerzy, smoki, dzikie zwierzęta i małe dinozaury. Trochę się zmęczymy,
trochę nauczymy, ale na pewno będziemy się dobrze bawić! – mówiła
nam Monika Kubica-Skaba, prowadząca zajęcia, we wrześniu ubiegłego roku. I słowa dotrzymała. Zajęcia to niezwykły czas dla każdego uczestnika. Warto pamiętać, że zapisy na nowy sezon rozpoczną się tuż po wakacjach. red.
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