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CO SŁYCHAĆ

Go rą ce la to trwa. Na sze wo dzi sław -
skie la to jest w tym ro ku nie tyl ko peł -
ne cie płych dni, ale tak że wspa nia łych, 
róż no rod nych wy da rzeń. Na nu dę na -
rze kać nie moż na. I do brze! 

Te go rocz na let nia ofer ta spra wia, 
że coś mi łe go dla sie bie po wi nien zna -
leźć każ dy. Nie za leż nie od wie ku, za -
in te re so wań czy też pre fe ren cji spę -
dza nia wol ne go cza su. Dla naj młod -
szych nie mal każ de go dnia przy go to -
wa ne są za ję cia, któ re po zwa la ją nie 
tyl ko do brze się ba wić, ale też roz wi jać 
pa sje i ta len ty. A to wszyst ko ze 
szczyp tą do brej edu ka cji. Dla mi ło śni -
ków ki na tak że ma my świet ne po my -
sły. Dla mi ło śni ków mu zy ki? No pew -
nie! Tyl ko spójrz cie, jak wie le ra do ści 
przy niósł te go rocz ny reg gae fe sti wal 
Naj cie plej sze Miej sce Na Zie mi. Do -
pi sa ła nam wspa nia ła po go da, świet -
na at mos fe ra, po zy tyw na ener gia pły -
ną ca ze sce ny i naj lep sza pu blicz -
ność. I co fan ta stycz ne, jak co ro ku, 
na wo dzi sław skim fe sti wa lu bez piecz -
nie i we so ło ba wi ły się wszyst kie po ko -
le nia.  

To nie ko niec! Tyl ko spójrz cie 
obok. Na ca ły sier pień ma my dla Was 
ko lej ne pro po zy cje mu zycz ne i roz -
ryw ko we. Let nie Mu zy ko wa ne za -
pew ni nam przy jem ny kli mat na Sta -
rym Mie ście. A do te go pew nie znów 
coś przy jem ne go i ka me ral ne go wy da -
rzy się pod Basz tą, ki no za ser wu je 
smacz ne fil my, a Pa łac Die trich ste -
inów za pro si do od wie dze nia je go 
wnętrz po dłu gim re mon cie. La to 
w mie ście trwaj! 

Ania i Klau dia

DZIEŃ 
DOBRY!
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n Wodzisławskie Centrum Kultury i Telewizja TVS zapraszają 
na cykl koncertów, które już w sierpniu i to w każdą niedzielę 
odbędą się w zaciszu klimatycznego Parku Miejskiego. 

Redakcja: Marku, możesz powiedzieć nam coś 
więcej o nowej formule Letniego Muzykowania? 
Ma rek So bo ta: W tym ro ku zmie nia my nie co for -
mu łę na sze go let nie go cy klu. W po przed nich la tach 
za pra sza li śmy na sce nę lo kal nych ar ty stów, z Wo dzi -
sła wia Ślą skie go i oko lic. Ci oczy wi ście tak że po ja wią 
się w te go rocz nej od sło nie. Jed nak że dwa pierw sze 
kon cer ty wy ko na ją dla nas mu zy cy zna ni ze ślą skich 
szla gie rów. Mam na dzie ję, że spo tka się to z du żym 
za in te re so wa niem wo dzi sła wian i in nych miesz kań -
ców po wia tu wo dzi sław skie go. 
 
Zmieniamy też miejsce zaplanowanych wydarzeń, 
prawda? 
Tak, zmia na for mu ły to nie je dy na mo dy fi ka cja. Ma -
my no wą lo ka li za cję na szych kon cer tów, ale co waż -
ne, na dal po zo sta je my w ser cu Wo dzi sła wia Ślą skie -
go, na Sta rym Mie ście. Z ryn ku prze no si my się 

do nie zwy kle kli ma tycz ne go Par ku Miej skie go, któ ry 
ide al nie spraw dził się ostat nio np. pod czas Wo dzi -
sław skiej No cy Świę to jań skiej. Wte dy do Par ku za -
wi ta ły set ki miesz kań ców. Li czę, że i tym ra zem to 
miej sce oka że się strza łem w dzie siąt kę. 
 
A jak w tym momencie ocenisz popularność 
Letniego Muzykowania? 
Mo gę po wie dzieć, że z ro ku na rok po pu lar ność na -
sze go sierp nio we go cy klu jest co raz więk sza. Oczy wi -
ście za leż ność jest też ta ka, że im lep sza po go da, tym 
wię cej lu dzi bie rze udział w tych wy da rze niach 
[śmiech]. A i te go rocz ny re per tu ar po wi nien być mi łą 
nie spo dzian ką dla wie lu osób i przy cią gnąć je do Par -
ku. 
 
Komuś szczególnie polecasz cykliczne sierpniowe 
koncerty? 

My ślę, że Let nie 
Mu zy ko wa nie, czy li 
czte ry ka me ral ne kon -
cer ty, któ re za pla no wa li -
śmy na sierp nio we nie dzie le, 
bę dzie cza sem na pew ne go ro dza ju od dech, wy ci sze -
nie się po du żych, ma so wych im pre zach w Wo dzi sła -
wiu Ślą skim w le cie. Za pra sza my więc szcze gól nie te 
oso by, któ re w za cie nio nym, na stro jo wym miej scu bę -
dą chcia ły od po cząć, słu cha jąc mu zy ki. Oczy wi ście 
od dech od de chem, ale nie za po mi naj my, że już na je -
sie ni w mie ście dziać bę dzie się du żo, jesz cze wię cej. 
Przed na mi m.in. II DzieJesie (ń) Fe sti wal i im pre zy 
es tra do we na wy so kim po zio mie. 

 
Dziękuję za tę krótką rozmowę. 

 
Roz ma wia ła: Klau dia Bart ko wiak

Let nie Mu zy ko wa nie już w sierp niu 

Na sce nie zo ba czy my m.in. ple ja dę ślą skich 
gwiazd, za spra wą któ rych mu zycz ne wie czo ry 
na dłu go za pad ną w pa mię ci miesz kań ców 
i osób od wie dza ją cych Wo dzi sław Ślą ski. 
Kon cer ty roz po czy na ją się o godz. 18:00. 
Wstęp na wy da rze nia jest bez płat ny. 

7 sierp nia przed wo dzi sław ską pu blicz no ścią 
za pre zen tu ją się ar ty ści To masz Ca lic ki i Mi -
cha li na Sta ro sta, dzia ła ją cy od lat z suk ce sa mi 
na ślą skiej sce nie mu zycz nej. Ty dzień póź niej 
do Par ku w cen trum mia sta przy bę dzie my, by 
wziąć udział w kon cer cie jed nej z naj po pu lar -
niej szych grup na Ślą sku, za ło żo nej przed po -
nad 20 la ty Kar po wicz Fa mi ly. A już w trze cią 

nie dzie lę mie sią ca bę dzie oka zja do wy słu cha -
nia lo kal nej for ma cji Gra -My, któ ra na wet 
z naj prost sze go utwo ru po tra fi zro bić hit oraz 
zna leźć w nim pięć gło sów do za śpie wa nia. 
Na za koń cze nie, 28 sierp nia, tra dy cyj nie wy stą -
pi Wo dzi sław ska Or kie stra Roz ryw ko wa 
pod dy rek cją Mar ka So bo ty, dzia ła ją ca w ra -
mach Ama tor skie go Ru chu Ar ty stycz ne go 
ARA przy Wo dzi sław skim Cen trum Kul tu ry. 

Let nie Mu zy ko wa nie pa tro na tem me dial -
nym ob ję ło Ra dio Si le sia. 

Po za wsze świe że in for ma cje od no śnie 
do cy klu za pra sza my na www.wck.wo dzi slaw -
-sla ski.pl. kb 

Czte ry krót kie py ta nia do Mar ka So bo ty
dy ry gen ta Wo dzi sław skiej Or kie stry Roz ryw ko wej i kie row ni ka Dzia łu Im pre sa ria tu WCK

zdjęcia: A
gnieszka Trzeciok, W
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O kul tu rze w Wo dzi sła wiu Ślą skim, 
pla nach Wo dzi sław skie go Cen trum 
Kul tu ry na nad cho dzą ce mie sią ce i la ta, 
in we sty cjach, któ rych wy ma ga obiekt, 
ale nie tyl ko, roz ma wia my z KA TA -
RZY NĄ RO KOW SKĄ -SZY RO -
KI, dy rek tor jed nost ki or ga ni za cyj nej 
mia sta. 

 
Redakcja: Za nami m.in. Dni 
Wodzisławia Śląskiego 
i (na świeżo) 19. edycja 
Najcieplejszego Miejsca na Ziemi 
– Reggae Festiwalu. To naprawdę 
duże imprezy, które jako 
Wodzisławskie Centrum Kultury 
organizujecie w wakacje. Czy to czas 
na pewnego rodzaju odpoczynek, 
złapanie oddechu, „przewietrzenie 
głowy”, czy raczej nie zwalniacie 
tempa? 
Ka ta rzy na Ro kow ska -Szy ro ki: Wa -
ka cje w Wo dzi sław skim Cen trum Kul -
tu ry to nie ty le od po czy nek i zła pa nie 
od de chu, co zmia na try bu pra cy i ak -
tyw no ści, któ re w WCK się od by wa ją. 
Ow szem, to czas, by wy ko nać np. drob -
ne pra ce re mon to we na sce nie, zre ali zo -
wać ro bo ty po rząd ko we itd. Na to miast 
pa mię taj my, że co dzien nie, w go dzi -
nach do po łu dnio wych na sza jed nost ka 
go ści dzie cia ki, któ re wraz z na szy mi 
pra cow ni ka mi ba wią się, uczą, kre atyw -
nie pra cu ją i spę dza ją mi ło czas, za rów -
no na za ję ciach w ra mach Ak cji La to, 
jak i na se an sach ki no wych. 

Okres wa ka cyj ny w WCK to bez 
wąt pie nia rów nież czas na pod su mo wa -
nia, pod su mo wa nia te go cze go, uda ło 
się do ko nać, np. te go rocz nych Dni 
Mia sta, któ re już za na mi, ale przede 
wszyst kim na przy go to wy wa nie naj -
więk szej im pre zy w mie ście, a mia no -
wi cie Naj cie plej sze go Miej sca Na Zie -
mi – Reg gae Fe sti wa lu. Za da je my so bie 
nie ma ły trud, aby to wy da rze nie po do -
ba ło się za rów no na szym miesz kań com, 
jak i oso bom przy jezd nym, że by ci, któ -
rzy nas od wie dzą, od wie dzą Wo dzi sław 
Ślą ski, spę dzi li bar dzo mi ło czas w ryt -
mie mu zy ki reg gae. Ale co war te pod -
kre śle nia w tym miej scu, te go rocz ny fe -
sti wal, jak też i fe sti wa le wcze śniej sze, 
to nie tyl ko mu zy ka reg gae. Wy cho dząc 
na prze ciw ocze ki wa niom mło dych lu -
dzi i słu cha czy mu zy ki, two rzy my fe sti -
wal, na któ rym obec na jest też mu zy ka 
in nych nur tów. To dla nas waż ne, by -
śmy mo gli spro stać te mu, na co li czy 
więk sza rze sza od bior ców. Na ta pe cie 
jed nak że ma my nie tyl ko NMNZ. 
Moc no pra cu je my nad in ny mi naj bliż -
szy mi wy da rze nia mi, m.in. Let nim 
Mu zy ko wa niem czy już DzieJesie (ń) 
Fe sti wa lem. 

 
Podczas naszej ostatniej rozmowy 
z Pani ust padły słowa: „W tym 
sezonie się sięgamy <<po więcej>>, 
stając się jedną z nielicznych scen, 

na której zagrają niekwestionowane 
gwiazdy polskiej sceny muzycznej”. 
Rzeczywiście, poprzeczkę 
zawiesiliście bardzo wysoko. 
Krzysztof Zalewski na trasie MTV 
Unplugged, Kortez, Kaśka Sochacka, 
Fisz Emade Tworzywo… Serce rosło! 
Czy i w sezonie 2022/2023 będzie 
tak ciekawie? Możemy już coś 
zdradzić? 
Pierw sza po ło wa te go ro ku w Wo dzi -
sław skim Cen trum Kul tu ry, to tak, jak 
Pa ni wspo mnia ła, fan ta stycz ne es tra do -
we wy da rze nia, któ re licz nie zgro ma dzi -
ły w do mu kul tu ry za rów no miesz kań -
ców, jak i oso by od wie dza ją ce Wo dzi -
sław Ślą ski. Oso by, któ re w mie ście nie -
jed no krot nie by ły do pie ro po raz pierw -
szy i mia ły oka zję po znać to mia sto, tym 
mia stem się za chwy cić. Ta ka pra ca i ta -
kie jej efek ty mnie i mo ich współ pra -
cow ni ków bar dzo cie szą. Nie od pusz -
cza my! Dru ga po ło wa ro ku tak że za po -
wia da się na praw dę bar dzo in te re su ją co. 
Ale na ten mo ment, pro szę wy ba czyć, 
nie mo gę jesz cze od kryć wszyst kich 
kart. Obec nie do gry wa my te ma ty 
pod wzglę dem for mal nym. Ro bi my 
wszyst ko, co w na szej mo cy, że by każ dy 
zna lazł w na szym re per tu arze coś dla 
sie bie. I tak: bę dzie mu zy ka al ter na tyw -
na, bę dzie mu zy ka lu do wa, mu zy ka we -
so ła, mu zy ka no stal gicz na. Już te raz za -
pra szam wszyst kich, że by śle dzi li na sze 
me dia i wy szu ki wa li cze goś dla sie bie. 

 
Poprzednie lata były niemałym 
sprawdzianem także dla WCK. 
Nawiązuję tu oczywiście do czasu 
pandemii COVID19. Nikt z nas 
właściwie nie wie do końca, jak sezon 

jesiennozimowy w tym kontekście 
będzie wyglądał, ale jak jako 
jednostka kultury, tak licznie 
odwiedzana właściwie codziennie 
przez wodzisławian i nie tylko, 
przygotowujecie się na ów okres 
w tym właśnie aspekcie? 
Śle dzi my na bie żą co ko mu ni ka ty do ty -
czą ce pan de mii COVID-19 za rów no 
w Pol sce, jak i na świe cie. Już moż -
na wy wnio sko wać z tych że do nie sień, 
że te go rocz ny se zon je sien no -zi mo wy 
tak że mo że przy spo rzyć utrud nień 
w na szej kul tu ral nej dzia łal no ści. My 
nad cho dzą ce mie sią ce pla nu je my, oczy -
wi ście uwzględ nia jąc ta ką moż li wość. 
Ufa my jed nak, że bę dzie nam da ne pra -
co wać w nor mal nym try bie, pro wa dzić 
co dzien ne ak tyw no ści w ra mach do mu 
kul tu ry. Nie zmie nia to na to miast fak -
tu, że do świad cze niem lat ubie głych je -
ste śmy przy go to wa ni do zmia ny spo so -
bu na sze go funk cjo no wa nia na co 
dzień. Li czę jed nak na to, że wszyst ko 
bę dzie w po rząd ku. Utrud nie nia, o któ -
rych mó wi my, wpły wa ją bo wiem bar -
dzo nie ko rzyst nie nie tyl ko na fre kwen -
cję, ale też na ca łość ży cia ar ty stycz no -
-kul tu ral ne go ma ją ce go miej sce w na -
szych mu rach. 

 
Jesień od zawsze kojarzy mi się ze 
startem zajęć Amatorskiego Ruchu 
Artystycznego w Wodzisławskim 
Centrum Kultury. Czy Pani zdaniem 
ARA jest dobrze 
przygotowana do rozpoczęcia 
nowego cyklu swojej aktywności? 
Wo dzi sław ska ARA star tu je jak co ro -
ku na bo ra mi wrze śnio wy mi. W Wo dzi -
sław skim Cen trum Kul tu ry bę dzie 

moż na uczest ni czyć w za ję ciach te atral -
nych, ta necz nych, pla stycz nych, re kre -
acyj nych, mu zycz nych, folk lo ry stycz -
nych, re lak sa cyj nych i ani ma cyj nych. 
U nas każ dy znaj dzie coś dla sie bie, nie -
za leż nie od wie ku. War to wspo mnieć 
o no wych for mach za jęć, któ re znaj dą 
się w ofer cie WCK. Mo wa o sen so pla -
sty ce dla naj młod szych dzie ci. Za ję cia te 
po przez kre atyw ną za ba wę ak ty wi zu ją 
i po bu dza ją zmy sły ma lusz ka, co wpły -
wa na pra wi dło wy ich roz wój. Już dziś 
po le cam ro dzi com naj młod szych po -
ciech. Ca ła ofer ta Ama tor skie go Ru chu 
Ar ty stycz ne go ARA oraz za sa dy zbli ża -
ją cej się re kru ta cji już nie dłu go 
na www.wck.wo dzi slaw -sla ski.pl. 

 
W ramach WCK prężnie działa też 
Dział Projektów i Animacji 
Kulturalnej. Co planujecie w tym 
obszarze, ale i w zakresie edukacji 
kulturalnej i współpracy z oświatą 
na powakacyjne miesiące? 
Dział Pro jek tów i Ani ma cji Kul tu ral nej 
pla nu je po okre sie wa ka cyj nym wie le 
cie ka wych dzia łań. Na po trze by współ -
pra cy z wo dzi sław ski mi pla ców ka mi 
szkol ny mi zo sta nie przy go to wa na ofer -
ta z za kre su edu ka cji kul tu ral nej, ofer ta 
ba zu ją ca w du żej mie rze na po ten cja le 
ze spo łów i sek cji dzia ła ją cych w Ama -
tor skim Ru chu Ar ty stycz nym WCK. 
Już od je sie ni ucznio wie bę dą mo gli 
nie od płat nie sko rzy stać z róż no rod nej 
ofer ty pre lek cji oraz se an sów Ki na Pe -
gaz, do stęp nych w ra mach cy klu No we 
Ho ry zon ty Edu ka cji Fil mo wej. 

Je sie nią po wró ci rów nież cykl warsz -
ta tów roz wo jo wych „Tu i te raz”, któ re 
po mo gą uczest ni kom zła pać dy stans 
wo bec co dzien nych obo wiąz ków i roz -
wi nąć pa sje oraz za in te re so wa nia ar ty -
stycz ne. Cie ka wą pro po zy cją bę dzie 
z pew no ścią kon cert Art Mu sic Trio & 
Le on Vo ci za pla no wa ny 24 wrze śnia. 
To wy da rze nie, któ re, je stem pew na, 
przy pad nie do gu stu wie lu me lo ma -
nom. Wy cho dząc na prze ciw za po trze -
bo wa niu miesz kań ców dziel nic mia sta 
na ak tyw no ści kul tu ral ne, WCK stwo -
rzy ło pro jekt pt. Zrób my So bie Fe sti -
wal „Zo stań Ido lem”, na któ ry po zy ska -
li śmy środ ki ze wnętrz ne. Pro jekt ten 
za kła da ar ty stycz ne dzia ła nia w po -
szcze gól nych dziel ni cach. Już we wrze -
śniu ru sza ją pierw sze za ję cia warsz ta to -
we, or ga ni zo wa ne we współ pra cy z wo -
dzi sław ski mi szko ła mi. W pla nach są 
rów nież eli mi na cje dziel ni co we dla 
uta len to wa nych wo kal nie miesz kań -
ców – dzie ci, mło dzie ży i do ro słych 
oraz fi na ło wy kon kurs w WCK. Je sie -
nią wra ca ją też cie szą ce się za in te re so -
wa niem spek ta kle w ra mach Ro dzin -
nych Spo tkań z Te atrem, a po prze rwie 
zwią za nej z pan de mią pla nu je my or ga -
ni za cję „Pa ra Buch, Te atr w Ruch” 
– Prze glą du Te atrów Osób z Nie peł -
no spraw no ścią. 

Nie mogę nie zapytać o Kino Pegaz. 
Czego na jesieni i później fani 
kinematografii mogą spodziewać się 
po Wodzisławskim Centrum Kultury? 

Je sień w Ki nie Pe gaz bę dzie jak 
zwy kle bo ga ta w ofer tę fil mo wą. 
Od paź dzier ni ka ru sza ją dla szkół No -
we Ho ry zon ty Edu ka cji Fil mo wej. Ki -
no Ko ne se ra za dba o pre sti żo we fil my 
fe sti wa lo we – wi dzo wie bę dą mo gli za -
po znać się z pro duk cja mi ze zna nych 
fe sti wa li fil mo wych jak Can nes, We ne -
cja i Ber li na le. Po ja wi się wie le ani ma -
cji dla dzie ci oraz pol skich pro duk cji jak 
świą tecz ne „Li sty do M. 5”, „Pro rok” 
– su per pro duk cja o pry ma sie Wy szyń -
skim, „Orzeł. Ostat ni pa trol” – wo jen -
ny epos z ple ja dą gwiazd w ob sa dzie. 
W Pe ga zie za gosz czą na ekra nie rów -
nież wiel kie wi do wi ska ro dem z Hol ly -
wo od jak „Czar na Pan te ra: Wa kan da 
w mo im ser cu”, „Black Adam” oraz wi -
do wi sko w 3D „Ava tar: Isto ta wo dy”. 
Jest za tem mnó stwo po wo dów aby śmy 
spo tka li się w Ki nie Pe gaz. 

 
A na koniec (często gorący temat): 
inwestycje. Czy planuje Pani jakieś 
w odniesieniu do obiektu Centrum 
w zbliżającym się czasie? 
Za pla no wa li śmy ter mo mo der ni za cję 
da chu wraz z ro bo ta mi to wa rzy szą cy -
mi. Cho dzi o re mont naj niż sze go da -
chu bu dyn ku Wo dzi sław skie go Cen -
trum Kul tu ry. Nie ste ty już dwu krot nie 
na ten cel środ ków nie prze ka za ła Ra -
da Miej ska Wo dzi sła wia Ślą skie go. 
Po wy ko na niu wła śnie tej in we sty cji 
za my ka ją cej ca ły pro ces in we sty cyj ny 
do ty czą cy da chu WCK pla no wa li śmy 
przy stą pić do ma lo wa nia obiek tu. 
Przy po mnę tyl ko, że dwa po zo sta łe da -
chy wy re mon to wa li śmy w ostat nich la -
tach wraz z za mon to wa niem na nich 
fo to wol ta iki. In ne pla no wa ne pra ce 
w za kre sie utrzy ma nia bie żą ce go to 
przede wszyst kim ma lo wa nie scen 
na sa lach wi do wi sko wej i klu bo wej, 
ma lo wa nie sa li klu bo wej oraz mon taż 
lu ster, do sto so wa nie ubi ka cji za sce ną 
na po trze by osób nie peł no spraw nych, 
re mont gar de rób dla wy ko naw ców 
wraz z za pew nie niem no we go wy po sa -
że nia, roz bu do wa mo ni to rin gu obiek -
tu, re mont po miesz czeń piw nicz nych 
po zli kwi do wa nej ko tłow ni WCK. 
Przy ta kim obiek cie jed nost ki kul tu ry 
wie le jest do zro bie nia. Ca ły czas dzia -
ła my. Pod kreśl my jed nak, że wszyst kie 
pra ce re mon to we bę dzie my mo gli zre -
ali zo wać wte dy, kie dy po zwo lą nam 
na to oczy wi ście środ ki fi nan so we. 

 
Pani Dyrektor, dziękuję za tę krótką 
rozmowę. Życzę powodzenia 
i do zobaczenia podczas przyszłych 
wydarzeń w Wodzisławskim 
Centrum Kultury. 

 
Roz ma wia ła: Klau dia Bart ko wiak

„Nie od pusz cza my!”
n Roz mo wa z dy rek tor Wo dzi sław skie go Cen trum Kul tu ry 
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Redakcja: W ostatniej mojej rozmowie 
z dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury 
Katarzyną RokowskąSzyroki powiedziałam, że 
jesień od zawsze kojarzy mi się z Amatorskim 
Ruchem Artystycznym i rozpoczęciem 
„arowskich” zajęć. Zadam Ci to samo pytanie, co 
dyrektor. Czy Twoim zdaniem ARA jest dobrze 
przygotowana do rozpoczęcia nowego cyklu 
swojej aktywności? 
Do ro ta Kraw czyk: Co ro ku je ste śmy przy go to -
wa ni do no we go se zo nu, peł ni no wej ener gii 
po wa ka cyj nym od po czyn ku. Na stro nie in ter ne -
to wej WCK są już do stęp ne da ty na bo rów, zak -
tu ali zo wa ny cen nik, a ofer ta za pię ta jest na ostat -
ni gu zik. We wrze śniu za pra sza my wszyst kich 
chęt nych na za pi sy. Wy jąt ko wo in ten syw ny se zon 
za na mi, któ ry ob fi to wał w wie le wy da rzeń, za jęć, 
warsz ta tów i wy jaz dów. Mo że my się po chwa lić 
aż 52 na gro da mi (w tym sie dem zło tych, sie dem 
srebr nych, 10 brą zo wych me da li). Tyl ko w I po -
ło wie 2022 ro ku Ama tor ski Ruch Ar ty stycz ny 
zor ga ni zo wał/wziął udział w 67 wy da rze niach 
kul tu ral nych. Funk cjo no wa ło w tym cza sie 17 
róż ne go ro dza ju sek cji/ze spo łów; 51 grup ar ty -
stycz nych. W każ dym mie sią cu od by wa ło się 
od ok. 360 do ok. 400 za jęć. Dzia łal ność Ama tor -
skie go Ru chu Ama tor skie go jest sil nie sprzę żo -
na z dzia łal no ścią im pre sa ryj ną i pro jek to wą Wo -
dzi sław skie go Cen trum Kul tu ry. Ofer ta kul tu ral -
na ARA, Dzia łu Pro jek tów i Ani ma cji Kul tu ral -
nej, Dzia łu Im pre sa ria tu oraz dzia łal ność edu ka -
cyj na dla szkół i przed szko li uzu peł nia ją się wza -
jem nie, two rząc jed ną, wspól ną mar kę. Co dzien -
na, po po łu dnio wa ak tyw ność Wo dzi sław skie go 
Cen trum Kul tu ry opie ra się głów nie na ARA i to 
dzię ki niej in sty tu cję co dzien nie od wie dza ją set ki 
osób, do wia du jąc się przy tym o ak tu al nej ofer cie 
WCK. Ruch ten jest nie odzow nym ele men tem 
dzia łal no ści do mu kul tu ry i sta no wi po nad to nie -
oce nio ny bu for pro mo cyj ny, dzię ki któ re mu 
WCK wzmac nia efek ty swo ich dzia łań re kla mo -
wych. Dzię ki ARA in sty tu cji uda je się zin te gro -
wać spo łecz ność mia sta wo kół dzia łań kul tu ral -
nych i skon cen tro wać ją w jed nym miej scu. Wra -
ca jąc za tem do py ta nia, je ste śmy za wsze przy go -
to wa ni i go to wi do pra cy, bo wie rzy my w sens 
ARA i je ste śmy za wsze pew ni, że uczest ni cy na -
szych za jęć do nas po wró cą i przy cią gną no wych 
człon ków. 

 
Tak, jak zaznaczyłaś, rokrocznie, na jesieni 
prowadzicie nabór do zespołów i kół w ramach 
ARY. Co będzie trzeba zrobić, żeby dołączyć 
do wybranych grup zajęciowych? 
Można powiedzieć już nieco szerzej o jesiennej 
rekrutacji? 
Wśród pro po zy cji Ama tor skie go Ru chu Ar ty -
stycz ne go ARA znaj du ją się za ję cia w aż 10 za kre -
sach te ma tycz nych, od tań ca, te atru, mu zy ki, folk -
lo ru i sztuk pla stycz nych po sen so rycz ne, bie siad -
ne, in stru men tal ne, akro ba tycz ne i ani ma cyj ne. 
W tym ro ku szkol nym utwo rzo nych zo sta nie 17 
sek cji, a każ da z nich po dzie lo na zo sta nie na od -
po wied nie gru py wie ko we. Za pi sy na za ję cia od -
by wa ją się bez po śred nio u in struk to ra za jęć w wy -
zna czo nym dniu i go dzi nie. Peł ną li stę dat pu bli -
ku je my na stro nie www.wck.wo dzi slaw -sla ski.pl. 
Na stęp nie po otrzy ma niu in for ma cji o za kwa li fi -

ko wa niu do gru py na le ży za re je stro wać się w ba zie 
uczest ni ków za po śred nic twem por ta lu Stre fa Za -
jęć (www. stre fa za jec. pl). In struk cja za pi su 
umiesz czo na zo sta ła na stro nie pod lin kiem In -
struk cja za pi su na za ję cia w Stre fie Za jęć. Ofer ta 
za jęć w Wo dzi sław skim Cen trum Kul tu ry jest 
bar dzo róż no rod na. Znaj du ją się w niej pro po zy -
cje dla dzie ci w wie ku żłob ko wym, przed szkol -
nym, szkol nym, po nad gim na zjal nym, dla stu den -
tów, do ro słych i se nio rów. Za ję cia pro wa dzi wy -
kwa li fi ko wa na ka dra in struk tor ska. Peł na li sta 
pod lin kiem In struk to rzy Ama tor skie go Ru chu 
Ar ty stycz ne go. 

 
A czy możemy spodziewać się jakichś zmian, 
być może nowości wśród Waszych zajęciowych 
propozycji? 
W tym se zo nie w ofer cie zna la zła się no wość, za -
ję cia z za kre su sen so pla sty ki dla dzie ci w wie ku 0-
3 la ta pn. SensoMALUCHY. Pro wa dzić je bę dzie 
Mo ni ka Ku bi ca -Ska ba. 

Za ję cia sen so pla stycz ne dla dzie ci to róż ne ak -
tyw no ści pla stycz ne, któ re an ga żu ją jed no cze śnie 
kil ka zmy słów. Pla sty ka sen so rycz na po tra fi za jąć 
na wie le go dzin nie tyl ko dzie ci, ale i sa mych do -
ro słych. Nie wąt pli wą za le tą za jęć sen so rycz nych 
jest to, że do ich prze pro wa dze nia moż na użyć 
ogól no do stęp nych pro duk tów, któ re znaj dzie my 
w kuch ni lub ła zien ce. Pod czas za jęć dzie ci po -
zna ją ko lo ry, struk tu ry, kształt, tem pe ra tu rę i fak -
tu rę róż ne go ro dza ju przed mio tów, mas pla stycz -
nych, sol nych, ry żo wych, ma ka ro no wych, ga la ret -
ko wych itp. Za ję cia ma ją na ce lu wszech stron ny 
roz wój ma lu chów, któ ry na stę pu je po przez do -
świad cze nie zmy sła mi. W se zo nie 2022/2023 za -
ję cia od by wać się bę dą w po nie dział ki w sa li ka -
me ral nej WCK o godz. 16: 00. Czas trwa nia jed -
nych za jęć to 45 min. Na za ję ciach obec ni są ro -
dzi ce. 

 
Oferta ARY kierowana jest do dzieci, młodzieży, 
ale i do dorosłych i seniorów. Które z zajęć, kół 
szczególnie polecasz np. właśnie maluszkom 
i dzieciom? 
Naj młod szym dzie ciom w wie ku żłob ko wym 
i przed szkol nym de dy ku je my za ję cia pn. Dzie ci Cio -
ci Klo ci, Mu zy ka dla Smy ka, SensoMALUCHY 
oraz naj młod sze gru py ZPiT Vla di sla via (gru pa A) 
oraz Mi ra żu (gru pa ba by ba let). Dzie ciom nie co 
star szym (pod sta wów ka) pro po nu je my Te atr Szy -
deł ko, Te atr Tań ca Me men to, Akro bre ak, in dy wi -
du al ne lek cje pia ni na, star sze gru py ZPiT Vla di sla -
via, Mi ra żu oraz Klub Tań ca To wa rzy skie go SPIN. 
Dzie ci od 5. ro ku ży cia wzwyż za pra sza my rów nież 
do ko ła pla sty ki i ce ra mi ki. 

 
Młodzież najlepiej odnajdzie się z kolei 
na zajęciach... 
Mło dzież szcze gól nie za pra sza my do Mło dzie żo -
we go Te atru Szy dło oraz do mło dzie żo wych grup 
Mi ra żu, SPIN-u, Me men to, Akro bre aku, Vla di -
sla vii, ko ła pla sty ki i ce ra mi ki, a tak że na lek cje pia -
ni na i do Wo dzi sław skiej Or kie stry Roz ryw ko wej. 

 
Co natomiast przygotowaliście dla dorosłych 
i osób starszych? 
Sek cje osób do ro słych zna la zły się w ZPiT Vla di -
sla via, KTT SPIN, ko le pla sty ki i ce ra mi ki. Po le -

ca my rów nież uwa dze kurs sal sy ku bań skiej i ba -
cha ty, kurs tań ca to wa rzy skie go, zum bę fit ness, jo -
gę a tak że in dy wi du al ne lek cje gry na pia ni nie. Se -
nio rów (prócz wy żej wy mie nio nych grup) za pra -
sza my do Ar ty stycz nej Ro dzin ki Se nio rów „Nie 
Dej my Sie”.  

 
Można powiedzieć, że na sezon działalności 
ARY składają się ważne wydarzenia. Mam tu 
na myśli np. jubileuszowe gale albo coroczne, 
wieńczące miesiące aktywności koncerty, 
premiery, sukcesy w konkursach, 
na festiwalach... Jak pod tym kątem 
zapowiadają się kolejne miesiące? 
W se zo nie 2021/2022 na szcze gól ną uwa gę za słu -
gu ją trzy ju bi le usze ze spo łów Ama tor skie go Ru -
chu Ar ty stycz ne go ARA. Od 40 lat w Wo dzi -
sław skim Cen trum Kul tu ry funk cjo nu je Ze spół 
Pie śni i Tań ca Vla di sla via, od 30 lat dzia ła Ze spół 
Ta necz ny Mi raż, a je sie nią Wo dzi sław skie Cen -
trum Kul tu ry ob cho dzi ło 45-le cie Ar ty stycz nej 
Ro dzin ki Se nio rów „Nie Dej my Sie”. Po nad to 
swój ju bi le usz ob cho dzi ła fla go wa im pre za Wo -
dzi sław skie go Cen trum Kul tu ry pn. Wo dzi sław -
ska Ga la Ta necz na MIX. Zor ga ni zo wa no ją 
po raz 20. W przy szłym ro ku ob cho dzić bę dzie -
my 40-le cie Klu bu Tań ca To wa rzy skie go SPIN. 
To do wo dzi, że Ama tor ski Ruch Ar ty stycz ny sta -
no wią ze spo ły z im po nu ją cą hi sto rią, tra dy cją, 
a po ziom za jęć nie zmien nie od wie lu lat przy cią -
ga do WCK chęt nych dzie ci, mło dzież i do ro -
słych. W po przed nim se zo nie prócz wy żej wy -
mie nio nych ju bi le uszy zor ga ni zo wa li śmy kil ka 
pre mie ro wych spek ta kli: Te atr Szy dło i na gro -
dzo ny I na gro dą na Biel skich Spo tka niach Te -
atral nych „Cel -pal”, Te atr Tań ca Me men to 
„Zwier (z) cia dlo”, „Bia łe piór ko” oraz „Mu ro wa -
ny kwiat”, Te atr Szy deł ko i na gro dzo na I na gro -
dą na Ogól no pol skim Fe sti wa lu Te atrów Dzie -
cię cych „Pa sku da”. Waż ny mi dla nas wy da rze nia -

mi by ły rów nież kon cert ga lo wy Klu bu Tań ca To -
wa rzy skie go SPIN oraz ga la sek cji Akro bre ak 
na za koń cze nie se zo nu. Do hi sto rii prze szedł 
rów nież fe no me nal ny kon cert Wo dzi sław skiej 
Or kie stry Roz ryw ko wej z Pio trem Ku pi chą i ze -
spo łem Fe el. W mi nio nym se zo nie uda ło nam się 
po nad to zor ga ni zo wać dwie edy cje za wo dów 
z akro ba ty ki ta necz nej pn. Akro bre ak Ma sters. 
Swo je po ka zy pre zen to wa li śmy na fe sti wa lach 
i kon kur sach, a kil ka na ście ra zy uda ło się nam za -
pro sić na na sze pro duk cje dzie ci i mło dzież 
z miej skich szkół i przed szko li. 

Istot ny mi wy da rze nia mi nie estra do wy mi by ły 
w mi nio nym se zo nie na to miast: spo tka nie au tor -
skie pa ni Ire ny Sau er w związ ku z wy da niem 
książ ki „Me lo dyj ne od ser ca wo ła ni i sło wa praw -
dy na szych oj ców, sta rek i sta rzi ków” oraz mon -
taż dwóch ła wek po kry tych mo zai ką ce ra micz ną 
wy ko na ną przez Ka ro li nę Ga jew ską z ko ła pla -
sty ki i ce ra mi ki. In sta la cja zo sta ła zgło szo -
na do kon kur su pro mo cji wo je wódz twa ślą skie go 
„Mar ka Ślą skie” or ga ni zo wa ne go przez Re gio -
nal ną Izbę Prze my sło wo -Han dlo wą w Gli wi cach 
oraz Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Ślą -
skie go. 

No wy se zon to no we wy zwa nia. W naj bliż szej 
przy szło ści ZPiT Vla di sla via bę dzie re pre zen to wał 
nasz kraj i mia sto Wo dzi sław Ślą ski na Mię dzy na -
ro do wym Fe sti wa lu Folk lo ry stycz nym w Chor wa -
cji, KTT SPIN wal czył bę dzie je sie nią o ty tuł Mi -
strza Pol ski na kra jo wych mi strzo stwach w tań cu 
la ty no ama ry kań skim, a Mi raż szy ku je się na pod -
bój świa ta, bo wiem póź ną je sie nią pla no wa ne są 
Mi strzo stwa Świa ta w show, jazz, mo dern, ba let 
i con tem po ra ry dan ce. Na si wi dzo wie spo dzie wać 
się mo gą ko lej nych pre mie ro wych, spek ta kli i kon -
cer tów. Jest te go bar dzo du żo, za tem war to śle dzić 
na sze me dia spo łecz no ścio we, gdzie na bie żą co in -
for mu je my o tym wszyst kim, co ro bi my. 

 
Na koniec zapytam... Jest coś, co zmieniłabyś 
w tym, jak Amatorski Ruch Artystyczny 
wygląda dzisiaj? Cóż takiego? 
Bez to nu prze chwał ki mu szę przy znać, że na sza 
ARA jest na praw dę im po nu ją ca. Zrze sza my 
rok rocz nie oko ło 800 uczest ni ków i po sia da my 
bar dzo róż no rod ną ofer tę. Sam bu dy nek WCK 
jest już za ma ły na na szą, tak roz bu do wa ną dzia -
łal ność i ko rzy sta my z życz li wo ści szkół, któ re 
wy naj mu ją nam sa le na tre nin gi. Na sze za ję cia 
są ob le ga ne, wi dow nia pod czas wi do wisk za -
wsze za peł nio na, ze spo ły zdo by wa ją naj wyż sze 
na gro dy na kon kur sach. Wy da je się, że to, co 
ro bi my w Wo dzi sław skim Cen trum Kul tu ry, 
spraw dza się i da je do bre re zul ta ty. Nie kreu je -
my ni cze go sztucz nie, słu cha my lu dzi, ob ser wu -
je my sta le, co się po do ba, a co nie co mniej, do -
pa so wu je my ofer tę do po trzeb miesz kań ców. 
Za wsze je ste śmy otwar ci na su ge stie, pro po zy -
cje i współ pra cę z no wy mi oso ba mi, któ re ma ją 
ocho tę wzbo ga cić na szą ofer tę o ko lej ne ak tyw -
no ści. Za pra sza my do Wo dzi sław skie go Cen -
trum Kul tu ry. 

 
Doroto, dziękuję Ci za tę rozmowę i życzę 
ogromnego zainteresowania zajęciami. 

 
Roz ma wia ła: Klau dia Bart ko wiak 

ARA za pla no wa ła no wy se zon
n Wraz z początkiem jesieni startuje nowy sezon działalności działającego w Wodzisławskim Centrum Kultury Amatorskiego Ruchu Artystycznego 
ARA. O rozbudowanej ofercie ARY, zbliżającej się rekrutacji na zajęcia, pozostałych planach na nadchodzące miesiące, ale i o tym, czego Ruch dokonał 
w sezonie minionym, porozmawialiśmy z kierującą nim DOROTĄ KRAWCZYK. 
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Rozwijaj siebie i swoje talenty w ARA
n AMATROSKI RUCH ARTYSTYCZNY „ARA”  działa w Wodzisławskim Centrum Kultury i zrzesza kilkanaście zespołów, grup artystycznych i kół 
zainteresowań. 

ZPiT Vladislavia prezentuje tańce ludowe i tańce 
narodowe. Warto na początku kariery, rozwoju 
swojego dziecka zapisać go właśnie do zespołu 

ludowego, ponieważ tam dziecko ćwiczy nie tylko 
technikę klasyczną. Na naszych zajęciach dzieci mają podstawy rytmiki, uczą 

się piosenek, tańca, ćwiczą swoją pamięć ruchową, uczą się tekstów – to bardzo 
mocno rozwija. Mamy bardzo dużo ćwiczeń, które pobudzają i uczą tego, by dzieci miały 
poczucie rytmu. To jest podstawa. Nawet jeśli wydaje nam się, że nasze dziecko takiego 
poczucia rytmu, to przez te umuzykalniające zajęcia można je wyrobić. Ogromną 
wartością jest też to, że nasz zespół, prezentując tańce ludowe i narodowe, stawia 
na naszą historię. Przebywając na zagranicznych festiwalach, tak naprawdę większość 
naszych podopiecznych przekonuje się, jak nasza kultura ludowa jest piękna i jak ważne 
jest, byśmy o nią dbali. We Vladislavii panuje niesamowita atmosfera, przyjacielska, 
rodzinna. Kiedy raz przyjdzie się do zespołu, trudno go potem opuścić. Rodzą się tu 
przyjaźnie, a nawet miłości – na wiele, wiele lat. Kiedy nasi członkowie „wyfruwają” już 

Teatr Tańca Memento skupia swoją działalność 
wokół tworzenia spektakli tanecznych, to znaczy 
historii opowiadanych ruchem i tańcem. 
W spektaklach wykorzystujemy głównie szeroko 

pojętą technikę tańca współczesnego, ale nie ograniczamy 
się tylko do niej. Tancerze u nas lubią być wszechstronni, co bardzo rozwija. 

Praca na zajęciach opiera się na wzmacnianiu świadomości ciała i ruchu, 
doskonaleniu techniki tanecznej oraz improwizacji. Odkrywamy pokłady kreatywności, 
ekspresji i emocji, jakie możemy pokazać na scenie. Każdy uczestnik jest dla nas ważny, 
ze swoją indywidualnością, własnym i niepowtarzalnym potencjałem. Wszystko dzieje 
się w przyjaznej atmosferze. Tancerze bardzo siebie lubią, tworzą zgrane grupy i stawiają 
na współpracę oraz wspólny cel. Mamy trzy grupy wiekowe: od 6 lat, od 12 lat i od 16 lat. 
Na nabory zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani taką formą pracy.

DOMINIKA BRZOZA-PIPREK 
Zespół Pieśni i Tańca Vladislavia

INSTRUKTORZY O SWOICH GRUPACH 
W RAMACH ARA

MAŁGORZATA KARWOT 
Teatr Tańca Memento

Zajęcia kierujemy do wszystkich, którzy chcą 
rozwijać się pod kątem akrobatyki. W Akrobreak 
mamy początkujące grupy rekreacyjne (711 lat 
oraz dzieci powyżej 12. roku życia), grupy sportowe: 

grupę średniozaawansowaną typu standard oraz grupę 
zaawansowaną typu Masters (te dwie ostatnie biorą udział w zawodach, 

które organizujemy, a także w zawodach amatorskich). Treningi odbywają się raz 
lub dwa razy w tygodniu, wedle życzenia uczestników. Tak naprawdę będzie to 
najpewniej już nasz czwarty sezon w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego ARA 
w WCK. Widzimy, że to zainteresowanie zajęciami z roku na rok jest coraz większe. 
Zwieńczeniem starań naszych podopiecznych na pewno jest gala Akrobreak. Członkowie 
grupy biorą też udział w pokazach i zawodach tanecznych (ostatnie z naszych zawodów 
zgromadziły przeszło 182 uczestników, również spoza Śląska). Uczestniczą ponadto 
w obozach. Oferujemy naprawdę wiele. Już teraz zapraszam do jesiennej rekrutacji. 
Casting zorganizujemy na początku września. Na ten sezon planujemy przyjąć 60 osób. 
Co ważne, stawiamy na jakość, a nie ilość. Naszym priorytetem jest rozwój.

MARCIN „KOSTEK” KOST 
Akrobreak

zdjęcia: m
at. arch. W
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 i instruktorów
 

Pełną listę grup i zajęć w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego  
znajdziesz na www.wck.wodzislawslaski.pl. A już w kolejnym numerze  

„Gazety Wodzisławskiej” wypowiedzi kolejnych instruktorów. 

W ra mach „ARA” in struk to rzy pro wa dzą za ję cia pla -
stycz ne, ta necz ne, te atral ne, per for ma tyw ne, mu zycz -
ne, W „ARA” swo je ta len ty roz wi ja po nad 800 
człon ków z Wo dzi sła wia Ślą skie go oraz oko lic. Gru -
py zdo by wa ją co ro ku wie le pre sti żo wych na gród 
na kon kur sach ogól no pol skich, a tak że o za się gu eu -
ro pej skim i ran dze świa to wej. Na sze gru py zna ne są 
nie tyl ko w kra ju ale tak że po za je go gra ni ca mi. 

 
Do Amatorskiego Ruchu Artystycznego 
„Ara” należą następujące zespoły / koła i ich 
instruktorzy: 
Za ję cia pla stycz ne (gru pa dzie ci, mło dzie ży i do -
ro słych) – Ka ro li na Ga jew ska 
Pra cow nia ce ra mi ki (gru pa dzie ci i do ro słych) 
– Ka ro li na Ga jew ska 
Te atr Tań ca Me men to (gru pa dzie ci, ju nio rów 
i se nio rów) – Mał go rza ta Kar wot, Ma te usz So bo -
szek 
Mło dzie żo wy Te atr Szy dło (mło dzież li ce al -
na i stu den ci) – Do ro ta Kraw czyk 
Te atr Szy deł ko (7-14 lat) – Do ro ta Kraw czyk 
Lek cje pia ni na (dzie ci, mło dzież i do ro śli) – Ka -
ta rzy na Wu wer 
Gru pa se nio rów Nie Dej my Sie (50+) – Łu cjan 
Bań czyk 
Ze spół Pie śni i Tań ca Vla di sla via (od 3 ro ku ży -
cia po do ro słych) – Do mi ni ka Brzo za -Pi prek, Ka -

ta rzy na Noch ciń ska, Wan da Bu kow ska, Kry sty -
na Ku ba la, Na ta lia Mi ko ła sek, Alek san dra Krót -
ki, We ro ni ka Sku rak oraz Kor ne lia Rduch 
Ze spół Ta necz ny Mi raż (dzie ci od 6 lat, mło -
dzież) – Len ka Krco va, Do mi ni ka Pław na, Eve -
ge niya Ma ke eva -Wy pu ta, Mar cin Kost, Iza be la 
Bar ska -Kacz mar czyk 
Klub Tań ca To wa rzy skie go Spin (dzie ci od 5 lat, 
mło dzież) – Elż bie ta La soc ka, Se ba stian La soc -
ki, Ju lia Gaw lik 
Wo dzi sław ska Or kie stra Roz ryw ko wa (mło -
dzież) – Ma rek So bo ta 
Chór Ja dwi ga (do ro śli) – Ry szard Uher, Zu zan -
na Gó rec ka 
Dzie ci Cio ci Klo ci (dzie ci 1-5 lat) – Mo ni ka Ku -
bi ca – Ska ba 
Akro bre ak (dzie ci od 7 lat, mło dzież do 18 lat) 
– Mar cin Kost 
Mu zy ka dla smy ka (dzie ci 2-4 la ta) – Ka ro li -
na Ha nik 
SensoMALUCHY (dzie ci 0-3 lat) – Mo ni ka Ku -
bi ca -Ska ba 

 
Oprócz za jęć „ARA”, Wo dzi sław skie Cen trum 
Kul tu ry pro wa dzi za ję cia do dat ko we ta kie jak sal -
sę, jo gę czy zum bę fit ness.  
Sal sa – Ar ka diusz i Mar ta Meps 
Jo ga – Ka ri na Onak 
Zum ba – Jo an na Dzie dzic. kb 

 
Aby zostać uczestnikiem większości zajęć, 
należy w wyznaczonym terminie (o czym 
informujemy na stronie 
www.wck.wodzislawslaski.pl, fanpage 
ARA oraz plakatach) przyjść na spotkanie 
naborowe. Warto zapamiętać. Nabory już 
we wrześniu.
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ARA

Redakcja: Moniko, chyba przyznasz 
mi rację, że w tym momencie 
w okolicach Wodzisławia Śląskiego, 
Rybnika, ale nie tylko, Ciocia Klocia to 
już naprawdę znana marka. Jak 
zapracowuje się na taki sukces? 
Mo ni ka Ku bi ca -Ska ba: Fakt fak tem, 
moż na po wie dzieć, że je stem roz po zna -
wal na, ma cha ją do mnie np. na uli cy 
dzie ci i ich ro dzi ce. Jak gdzieś wy cho -
dzę z ką pie li ska al bo ja kie goś pla cu za -
baw, mu szę przy wi tać się z wszyst ki mi, 
któ rzy mnie zna ją i wy mie nić z ni mi 
mi łe sło wa. Jak na ta ki suk ces, jak suk -
ces Cio ci Klo ci, się za pra co wu je? 
Po pro stu cięż ką pra cą. Bar dzo się cie -
szę, że ta mo ja fir ma się tak roz ro sła. 
Ale wiem też, że tak na praw dę jest to 
ogrom pra cy, co dzien ne go za an ga żo -
wa nia i po świę ce nia i to nie tyl ko z mo -
jej stro ny, ale też ze stro ny mo ich naj -
bliż szych. Wła śnie to wszyst ko spra wia, 
że ja ko Cio cia Klo cia sta łam się w pew -
nym sen sie zna ną tu taj mar ką. To mnie 
bar dzo, bar dzo, bar dzo uszczę śli wia. 

Mam swo ją śmiesz ną fi lo zo fię, któ ra 
jest po pro stu śmiesz na i nie opła cal na. 
Fi lo zo fię mó wią cą o tym, że do bro wra -
ca. To jest np. tak, że ro bię rze czy, któ re 
na pierw szy rzut oka są nie opła cal ne, ale 
zo sta łam o nie po pro szo na, np. przez 
ko goś, ko go znam, ko go lu bię, ko mu 
mo gę ja koś po móc. An ga żu ję się w ta -
kie spra wy. W mo im krót kim pro wa -
dze niu fir my to jed nak po pro stu owo -
cu je. Spo ty kam bo wiem na swo jej dro -
dze wspa nia łych lu dzi, któ rym mo gę 
dzię ko wać za to, że mi po ma ga ją. Sta -
ram się być fa ir i pod cho dzić do wie lu 
kwe stii, do mo je go biz ne su i do mo ich 
klien tów z ta kim du żym uśmie chem. 
Tym bar dziej, że mam bar dzo spe cy -
ficz ną for mę pra cy, bo pra cu ję z dzieć -
mi. Cie ka we jest tu np. to, że mo je są -
siad ki śmie ją się z te go (bądź śmia ły 
się), że czę ściej wi du ją mnie w me diach 
spo łecz no ścio wych, a mo ja ro bo ta to 
nie jest ro bo ta, bo to tyl ko ta kie ska ka -

nie, ba wie nie się z dzieć mi... Tak, ale to 
jest ro bo ta, bar dzo przy jem na ro bo ta, 
ale do te go, trze ba przy znać, bar dzo 
mę czą ca. Pra ca, do któ rej trze ba po -
dejść z ra do ścią. Gdy bym by ła cho dzą -
cym gbu rem i tyl ko na rze ka ła i nie 
uśmie cha ła się do dzie ci i ro dzi ców, je -
stem prze ko na na, nie mia ła bym ty lu 
dzie ci na za ję ciach i tak do bre go kon -
tak tu z ich opie ku na mi. A naj faj niej sze, 
tak jak mó wi łam, jest to, że po za na szy -
mi spo tka nia mi te wszyst kie oso by 
mnie po zdra wia ją, wy sy ła ją uśmie chy, 
krzy czą „dzień do bry, Cio ciu Klo ciu”. 
To utwier dza mnie w prze ko na niu, że 
po win nam w ży ciu ro bić to, co ro bię.  

 
Kiedy dokładnie zdecydowałaś, że 
będziesz zawodowo robić to, co 
robisz dziś i skąd w ogóle wziął się 
pomysł na MonikęCiocię Klocię? 
Od za wsze chcia łam pra co wać z dzieć -
mi i wła ści wie od za wsze to ro bię. Stu -
dio wa łam po lo ni sty kę na uczy ciel ską, 
ale po tem za miast w szko le za czę łam 
pra co wać w do mu kul tu ry. Pro wa dzi -
łam za ję cia te atral ne dla dzie ci i pierw -
szą gru pę dla ma lu chów. Pa mię tam, że 
po pierw szych skoń czo nych za ję ciach 
roz pła ka łam się, twier dząc, że mi to 
po pro stu nie wy cho dzi. Ale trze ba by -
ło pra co wać, re ali zo wać za ję cia, więc 
i szu kać po my słów, wy my ślać, szko lić 
się, roz wi jać. Pra ca w kul tu rze po zwa -
la ła też na or ga ni zo wa nie im prez. I to 
by ło coś. Cie szy łam się, że mo głam sie -
dzieć do no cy i wy my ślać im pre zy dla 
dzie ci, przy go to wy wać, kom bi no wać. 
Póź niej uro dzi ła się mo ja Zo sia i tro chę 
z tej pra cy, ak tyw no ści mu sia łam zre -
zy gno wać (ale i chcia łam). Jed nak nie 
sie dzia łam tyl ko w do mu, bo zo sta wi -
łam so bie nie któ re za ję cia te atral ne, 
wsko czy ły też no we, in ne za ję cia. Kie -
dy Zo sia mia ła mie siąc, pro wa dzi łam 
dwu dnio we warsz ta ty te atral ne. Oczy -
wi ście mo głam so bie na to po zwo lić, 
bo mo je dziec ko mia ło opie kę (mo ja 

ma ma, te ścio wa, mąż), więc ja mo głam 
dzia łać. Wte dy za czę łam zda wać so bie 
spra wę z te go, że nie chcę wra cać 
na etat, tyl ko chcę ro bić coś swo je go, 
pra co wać na sie bie, a je dy ne, co mi wy -
cho dzi, to ba wie nie dzie ci. Zna jo my 
po wie dział mi o do fi nan so wa niu 
na start i tak się za czę ło. Otrzy ma łam 
do ta cję na otwar cie fir my, mo głam ku -
pić sprzęt. Wy star to wa łam. A cze mu 
Cio cia Klo cia? Mo ja sio strze ni ca tak 
do mnie mó wi ła, więc na zwa by ła 
oczy wi sto ścią [uśmiech]. 

 
Animacje podczas różnego rodzaju 
wydarzeń, festynów, pikników, 
prowadzisz dla najmłodszych razem 
ze swoimi współpracownikami. Wraz 
z moim niespełna 3letnim synem 
brałam udział w evencie, w czasie 
którego w Waszej zabawowej strefie 
było aż osiem osób prowadzących. 
Jak zarządza się takim niemałym 
zespołem, gdzie każdy 
odpowiedzialny jest za coś innego? 
Ani ma to rzy, któ rzy jeż dżą ze mną 
na even ty, ma ją po pro stu przy dzie lo ne 
kon kret ne sta no wi ska. Ja bar dzo lu bię 
ro bić ta kie du że wy da rze nia i moc no się 
cie szę, kie dy ktoś za ma wia u mnie ob -
słu gę więk szych im prez. Mo że my za an -
ga żo wać wte dy wszyst kich tych, któ rzy 
są w miej scu even tu i po ka zać, że moż -
na się z na mi świet nie ba wić. Tym bar -
dziej, że w cza sie ani ma cji sta ram się wy -
ko rzy sty wać bar dzo pro ste rze czy, któ re 
zaj mu ją nie tyl ko dziec ko, ale i ro dzi -
ców. Naj bar dziej lu bię ta kie sta no wi ska, 
na któ rych ten ro dzic swo jej po cie sze 
mu si po móc. To nie jest tak, że pod czas 
wy da rzeń dziec ko się mi zo sta wia i się 
wy cho dzi. Cho dzi o to, że by za an ga żo -
wać wszyst kich, spę dzić ze so bą czas. 

A je śli idzie o ani ma to rów… W tym 
ro ku uda ło mi się za trud nić pa rę mło -
dych, bar dzo cie ka wych osób, któ re 
opie ku ją się da ny mi sta no wi ska mi 
i mu szą ro bić wszyst ko, że by w da nym 

miej scu był po rzą dek, że by wszyst ko się 
uda ło. Te oso by trosz czą się o prze bieg 
za ba wy. Swo ich ani ma to rów szko lę, 
po ka zu je im, jak chcia ła bym, że by pew -
ne rze czy, kwe stie wy glą da ły, opie ku ję 
się ni mi. Czu wam nad ich pra cą. Ani -
ma to rów cią gle szu kam, ale już w tym 
mo men cie w mo im ze spo le mam dwie 
su per dziew czy ny, Mag dę i Ka ro li nę, 
któ re po ma ga ją mi i są mo imi dwie ma 
pra wy mi rę ka mi. To jest nie sa mo wi te 
wspar cie w pro wa dze niu fir my. 

 
Im większa strefa, tym więcej atrakcji, 
więc i więcej pomysłów 
do wykreowania i pracy włożonej 
w przygotowania… 
A te po my sły na ani ma cje bio rę po pro -
stu z ob ser wa cji świa ta. Bar dzo cie ka wą 
in spi ra cją jest in ter net. W sie ci moż -
na zna leźć na praw dę faj ne, przy dat ne 
rze czy. Jed nak że ob ser wo wa nie te go, co 
wo kół, ob ser wo wa nie np. dzie ci, któ re 
w trak cie za jęć bio rą coś do rę ki i za czy -
na ją z da ny mi przed mio ta mi ro bić zu -
peł nie coś in ne go, niż wy my śli łam, to 
jest naj lep sze. Wte dy to też jest ta ki 
mo ment, że na róż ne rze czy pa trzę z in -
nej per spek ty wy, in spi ru ję się tą dzie cię -
cą za ba wą i sta ram się te no we po my sły 
wdra żać. 

 
Wiem, że podobnie jak ja, jesteś 
młodą mamą. Jak godzisz pracę, a to 
przecież coraz więcej zleceń, bo 
i Twoja popularność nieustannie 
wzrasta, z opieką nad swoimi 
maluchami? 
Jak go dzę pra cę z by ciem ma ma? To 
trud ne i cza sem my ślę, że zu peł nie so -
bie w tej kwe sti nie ra dzę [śmiech], ale 
tak, jak już wspo mnia łam, mam 
po pro stu po moc w opie ce nad dzieć mi. 
Mu szę do dać, że czę sto tak że mój mąż 
jeź dzi ze mną na ani ma cje, po ma ga mi 
w or ga ni zo wa niu wy da rze nia (nie któ re 
sprzę ty ani ma cyj ne ro bi my sa mi), pa -
ku je mo je au to (cza sem to kil ka do -

brych ki lo gra mów sprzę tu). Je że li jest 
ta ka moż li wość, swo je ma łe dzie ci za -
bie ram na za ję cia. Oczy wi ście nie za -
wsze się to uda je, ale są ta kie gru py, np. 
w Wo dzi sław skim Cen trum Kul tu ry, 
że mo gę so bie na to po zwo lić. Mo je 
dzie cia ki też się wte dy ba wią. I tro chę 
dzia ła to w dru gą stro nę, bo wie le za -
baw, któ re wy my ślam dla in nych ma lu -
chów, jest efek tem pod glą da nia te go, co 
lu bią mo je. 

 
Jako Ciocia Klocia stałaś się 
nieodzowną częścią funkcjonującego 
w ramach Wodzisławskiego Centrum 
Kultury Amatorskiego Ruchu 
Artystycznego. W ARZE prowadzisz 
dwa rodzaje zajęć. Czy możesz o nich 
opowiedzieć? Rekrutacja do nowych 
grup coraz bliżej, bo już na jesieni. 
Zo sta łam po pro szo na przez Wo dzi -
sław skie Cen trum Kul tu ry o po pro wa -
dze nie za jęć dla ma lusz ków. Na po cząt -
ku ra zem z Do ro tą Kraw czyk, sze fo wą 
Ama tor skie go Ru chu Ar ty stycz ne go, 
za ło ży ły śmy, że spró bu je my z dwie ma 
gru pa mi. No i wy da rzy ło się coś fan ta -
stycz ne go! Na za ję cia or ga ni za cyj ne 
przy by ło ty le dzie cia ków z ro dzi ca mi, 
że nie mo gli śmy zmie ścić się w sa li. 
Nie by wa łe! Chęt nych po nad set ka. 
Z dwóch grup zro bi ło się pięć. I tak to 
dzia ła. We wrze śniu bę dę star to wać 
z trze cim se zo nem za jęć. Co cie ka we, są 
ta kie ma lu chy, któ re bę dą na te mo je 
warsz ta ty uczęsz czać już wła śnie ten 
trze ci se zon. Świet ne jest to, że w cią gu 
tych 45 mi nut ty go dnio wą na wią zu je -
my faj ną re la cję z dziec kiem i je go opie -
ku na mi. Ma my też ła pią ze so bą kon -
takt. W koń cu wszyst kie ma my te sa me 
pro ble my [uśmiech]. No i te sa me ra -
do ści. Bar dzo cie szę się, że zo sta łam 
czę ścią wo dzi sław skiej ARY. Dzię ku ję 
WCK za za ufa nie. 

W tym miej scu mo gę zdra dzić, że 
od paź dzier ni ka ru sza my z za ję cia mi 
sen so rycz ny mi dla ma lu chów. To ta kie 
za ję cia, na któ rych mo gą być już ma lu -
chy od uro dze nia. Za ję cia, któ re po ma -
ga ją po zna wać świat przez po ru sze nie 
wszyst kich zmy słów. Dzie ci bru dzą się, 
przy oka zji się roz wi ja jąc. W tych cza -
sach ma my mnó stwo dzie cia ków z za -
bu rze nia mi prze twa rza nia, tzw. za bu -
rze nia mi SI. Te za ję cia są for mą te ra pii 
i przy oka zji za ba wy. Je dy ne co, pod ko -
niec spo tka nia ro dzi ce mu szą „ogar nąć” 
swo je dziec ko, ale i sie bie, bo oni tak że 
czę sto się bru dzą. Mnie zo sta je po -
sprzą ta nie sa li [śmiech]. Wię cej nie dłu -
go na www.wck.wo dzi slaw -sla ski.pl. 

 
Dziękuję za tę rozmowę i życzę Ci 
dalszego rozwoju Twojej marki. 

 
Roz ma wia ła: Klau dia Bart ko wiak

Ba wie nie dzie ci wy cho dzi jej świet nie
n To w czasie prowadzonych przez nią i jej współpracowników wyjątkowych animacji najmłodsi mają okazję przebywać w gronie rówieśników, 
poznawać świat za pomocą zmysłów, rozwijać się i przy okazji wspaniale się bawić. Mowa o MONICE KUBICY-SKABIE, animatorce, instruktorce 
teatralnej, właścicielce firmy animacyjnej „Ciocia Kloca – Kreatywna Animacja”. Wraz ze swoimi pociechami spotkać możecie ją na różnego rodzaju 
wydarzeniach w Wodzisławiu Śląskim i „arowskich” zajęciach w Wodzisławskim Centrum Kultury. Więcej dowiecie się z poniższej rozmowy. 

zdję cia: A
gniesz ka Trze ciok, W

C
K
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NMNZ

Redakcja: Kękę, Marika, Łydka Grubasa, Tabu 
[uśmiech]… Czy artystów tegorocznej odsłony 
NMNZ można określić jako spełnienie 
Waszych muzycznych marzeń? 
Mar cin Su chy: Czę ścio wo tak, oczy wi ście. Mie li -
śmy du żo dys ku sji na te mat te go, ko go za pro sić 
na te go rocz ną edy cję. Ra fał ma in ne gu sta mu zycz -
ne, ja mam in ne. Każ dy pró bo wał prze pchnąć swo -
ją wi zję. Zna leź li śmy kom pro mis, ale mu szę po -
wie dzieć, że w tym ro ku by ło bar dzo trud no za pro -
sić w ogó le ar ty stów, bo bar dzo póź no za pa dła de -
cy zja o or ga ni za cji fe sti wa lu. W mar cu gwiaz dy tak 
na praw dę ma ją za bo oko wa ne już ca łe la to, dla te go 
zna leźć ta ki li ne -up, ja ki mie li śmy w tym ro ku, to 
by ło nie mal nie moż li we do zro bie nia, ale uda ło się. 
Ra fał Kar wot: Na pew no pod wzglę dem mu zycz -
nym i te go, co mo gli śmy w tym ro ku wy cią gnać, to 
jest to naj lep sza do tych cza so wa edy cja. Ma my 
moc ny li ne -up, któ ry bar dzo się bro ni. Skró ci li śmy 
w tej od sło nie NMNZ czas kon cer tów, ale po sta -
wi li śmy tym ra zem przede wszyst kim na ja kość. 
Ma my mniej ze spo łów, ale du żo bar dziej war to -
ścio wych. Na tym się sku pi li śmy. 
 
Rafale, Marcinie, największe muzyczne 
marzenie do spełnienia w kontekście gwiazd 
przyszłych edycji Reggae Festiwalu to…? 
Mar cin Su chy: Bar dzo chcia łem, że by w tym ro ku 
za gra ła for ma cja Jah ne ra tion, wy peł nia ją ca we Fran -
cji sta dio ny. To by ło mo je naj więk sze ma rze nie, o re -
ali za cję któ re go wal czy łem. Nie ste ty nie uda ło się, 
z przy czyn tech nicz nych, mu zy cy do nas nie do le cie -
li. Ale mo że zdo ła my za pro sić tych ar ty stów na przy -
szłą, 20. edy cję. Ja bar dzo lu bię też nie miec kie ze spo -
ły reg gae. Naj więk sze, naj więk sze mo je ma rze nie to 
Gen tle man. To są tak na praw dę gru py top to pów. 
Ra fał Kar wot: Tych ma rzeń jest mnó stwo. Mógł -
bym tu wy mie niać i wy mie niać. Na pew no bar dzo 
cie szył bym się, gdy by śmy mo gli do Wo dzi sła wia Ślą -
skie go spro wa dzić ta kie ze spo ły jak Dub In cor po ra -
tion z Fran cji, Gen tle man z Nie miec. Spraw dza li śmy 
opcję, czy w ogó le nas stać na to, że by za pro sić ta kie -
go Gen tle ma na, ale nas po pro stu jesz cze nie stać. To 
są tak du że pie nią dze, że nie je ste śmy w sta nie te go 
do ko nać. Mu sie li by śmy zro bić tyl ko kon cert Gen tle -
ma na. Kie dyś nie po my ślał bym jed nak, że bę dzie nas 
stać np. na fran cu ską for ma cję Jah ne ra tion, któ ra 
mia ła za grać tu pierw sze go dnia te go rocz nej od sło -
ny. W za mian przy je chał wło ski ze spół Mel low Mo -
od, któ ry zro bił tu nie sa mo wi ty kon cert. To jest top 
of the top na świe cie. My chce my pu blicz no ści 
NMNZ po ka zy wać ta kie ze spo ły. Co war to pod kre -
ślić, za pra sza my też ze spo ły z in ne go świa ta mu zycz -
ne go, a ro bi my to po to, by ich fa ni zo ba czy li rów nież 
ta kich ar ty stów jak Da mian Sy jon fam czy Bak shish, 
Sha sha ma ne. Np. na Łyd ce Gru ba sa by ło spo ro lu -
dzi, by li też wcze śniej, więc po zna li tak że ar ty stów 
reg gae, a my ma my mi sję, że by mu zy kę reg gae pro -
mo wać. Nie ste ty prze ży wa te raz nie sa mo wi ty kry zys. 
Mu si my o nią po wal czyć. To mu zy ka, któ ra pły nie 
pro sto z ser ca. Nie wy obra żam so bie, że te fe sti wa le 
reg gae po pro stu po ga sną w Pol sce. 
 
Jako zespół Tabu występujecie na festiwalach 
reggae w kraju. Jak na ich tle wypada 
wodzisławskie Najcieplejsze Miejsce na Ziemi? 
Mar cin Su chy: Wy pa da bar dzo do brze, szcze gól -
nie je śli cho dzi o wra że nia ar ty stów. To po wta rza -
my za wsze. Wszy scy się bar dzo cie szą z tej ro dzin -

nej at mos fe ry. To ro bi ogrom ne wra że nie. Je że li 
cho dzi o pu blicz ność, jak wia do mo, w tym ro ku 
mu sie li śmy wpro wa dzić bi le ty. Wi dzi my, że wie le 
osób lo kal nie nie jest za do wo lo nych z kosz tu 40 zł, 
ale tak na praw dę to nie jest ma ją tek. To żad ne pie -
nią dze, je śli spoj rzy my na po ziom ar ty stów, ja kich 
mie li śmy w tym ro ku na NMNZ. Li czę na to, że 
spo tka się to osta tecz nie ze zro zu mie niem. Je śli 
chce my utrzy mać tak wy so ki po ziom wy da rze nia, 
mu si my bi le to wać tę im pre zę. 
 Ra fał Kar wot: Mo im zda niem jest Ostró da, a póź -
niej my. A póź niej resz ta fe sti wa li w Pol sce. Co ro -
ku na na sze wy da rze nie przy jeż dża or ga ni za tor 
Ostró dy i my ślę, że mo że po twier dzić to, że ro śnie -
my w si łę. Je ste śmy co raz po waż niej szym gra czem 
na pol skim ryn ku fe sti wa li w ogó le. Przez to, że 
otwie ra my się na in ne ga tun ki, za czy na o nas sły -
szeć co raz wię cej osób, lu dzi, któ rzy z reg gae nie 
ma ją nic wspól ne go. Na tej edy cji był u nas np. 
KęKę. Bar dzo mu się po do ba ło. Po wie dział, że 
mo że wra cać do nas w ciem no. Za nim przyj dą je -
go fa ni. 
 
NMNZ co roku spotyka się z ogromnym 
zainteresowaniem. Stworzyliście klimat, dzięki 
któremu do Wodzisławia Śląskiego rokrocznie 
przyjeżdżają gwiazdy muzyki reggae i odbiorcy 
z całej Polski, ale i z zagranicy. Fani 
przybywający do miasta widzą jednak jedynie 
finalny produkt. A przecież działania 
poprzedzające festiwal trwają miesiącami… 
Mar cin Su chy: Fe sti wal pla nu je my już rok wcze -
śniej. Przy naj mniej kwe stię he adli ne rów. Pra cy 
jest na praw dę spo ro. Szcze gól nie w cią gu tych 
ostat nich dwóch ty go dni przed wy da rze niem. Za -
wsze pla nu je my urlop po NMNZ, bo wie my, że 
to jest ten czas, kie dy mo że my od po cząć. Czas, 
któ ry nam się na le ży po tak ogrom nej pra cy, wie lu 
dys ku sjach. Ale dys ku sjach, z któ rych wy ni ka coś 
do bre go, czy li wła śnie ten fi nal ny pro dukt, o któ -
rym mó wisz. 
Ra fał Kar wot: Już te raz my śli my, ko go za pro sić 
na na stęp ny rok. Tro chę nie ste ty utrud nia nam to 
sy tu acja w mie ście, sy tu acja z rad ny mi nie przy chyl -
ny mi pre zy den to wi, któ re mu bar dzo za le ży, że by 
fe sti wal utrzy mać. Do pó ki bę dzie on, o fe sti wal się 
jed nak nie mar twię. Rad ni, w więk szo ści, nie po -

dzie la ją na sze go zda nia. Tak na praw dę mu siał bym 
się z ni mi spo tkać i po roz ma wiać, o co im cho dzi, 
bo nie ro zu miem te go, że mo gą tor pe do wać tak 
du żą mu zycz ną im pre zę. My mu si my bi le to wać 
wy da rze nie, że by się ja koś obro nić, ura to wać. Je śli, 
Dro dzy Rad ni, któ rzy nie chce cie te go fe sti wa lu, 
czy ta cie to, za dzwoń cie do mnie, za aran żu je my ja -
kieś spo tka nie. Spo tkaj my się, po ga daj my, chciał -
bym wie dzieć, o co cho dzi. 
 
Podczas niedawnej konferencji prasowej 
miasta Wodzisławia Śląskiego nawiązaliście 
właśnie do trudności, jakie pojawiły się 
w czasie przygotowań do 19. edycji Reggae 
Festiwalu. Możecie powiedzieć w tym temacie 
coś więcej? 
Ra fał Kar wot: W czwar tek przed fe sti wa lem do -
wie dzie li śmy się np. o tym, że ze spół Jah ne ra tion 
z Fran cji do nas nie przy le ci. Ze spół, któ ry miał 
być gwiaz dą tej edy cji. Od wo ła no mu lot dzień 
przed przy lo tem. Mu sie li śmy kom bi no wać z za -
stęp stwem. Nie spa łem ca łą noc. Ob dzwo ni łem, 
opi sa łem smsa mi wszyst kich ar ty stów w Pol sce 
i za gra ni cą, któ rzy mo gli by do nas w za mian 
za Jah ne ra tion przy je chać, a nie przy le cieć. Wszy -
scy nie ste ty by li za ję ci. Ostat nią de ską ra tun ku by li 
Wło si z Mel low Mo od, któ rzy dzień póź niej za -
pla no wa li kon cert w in nym miej scu w Pol sce. Za -
gra li u nas świet nie, skoń czy ło się ele ganc ko, ale 
kosz to wa ło to nas wie le ner wów. 
Mar cin: Mu sie li śmy się bar dzo na sta rać, ale Wło si 
by li chęt ni i za gra li na te go rocz nej edy cji. Szu ka li -
śmy też in nych mu zy ków. Ro bi li śmy wszyst ko, aby 
ze spół za stę pu ją cy był mi ni mum na tym sa mym 
po zio mie, co Jah ne ra tion. 
 
Zorganizowanie tak dużej imprezy dla tak 
dużego grona osób to też, jak myślę, 
ogromna satysfakcja i dużo funu. 
Mar cin Su chy: Na fe sti wa lu sta ra my się już do brze 
ba wić. Nasz kon cert, kon cert Ta bu, naj czę ściej jest 
tym kul mi na cyj nym mo men tem wy da rze nia. Ale 
tak jest od 19 lat. Cie szy my się z tej im pre zy. 
Ra fał Kar wot: Ten fe sti wal da je nam wszyst kim 
du żo ra do ści, nam, na szym ro dzi nom, wo dzi sław -
skiej pu blicz no ści. Wszy scy w tym dniu je ste śmy 
ra zem. Ta at mos fe ra jest na gro dą za ogrom pra cy. 
Da je my tą im pre zą lu dziom wie le ra do ści i mi ło ści. 
 
Marcinie i Rafale, nowy numer „Gazety 
Wodzisławskiej” ukaże się kilka dni 
po zakończeniu tegorocznej edycji NMNZ. Czy 
jako organizatorzy tej dużej imprezy będziecie 
korzystać już wtedy z zasłużonego wolnego? 
Jakieś plany?:) 
Mar cin Su chy: Ze spół Ta bu tra dy cyj nie roz jeż dża 
się na wa ka cje. Ja jesz cze nie mam nic za pla no wa -
ne go, ale po je dzie my gdzieś na spon ta nie [śmiech]. 
Ra fał Kar wot: Po fe sti wa lu od po czy wa my. Ro bi -
my so bie z ze spo łem prze rwę. Ma my je den wol -
ny od kon cer tów week end. Roz jeż dża my się, wy -
łą cza my te le fo ny, prze ży wa my swo iste ka thar sis 
[uśmiech]. Re set jest nam po ty lu emo cjach bar -
dzo po trzeb ny. Póź niej wra ca my do kon cer to wa -
nia. Do koń ca ro ku chcie li by śmy za mknąć te mat 
pły ty, mo że ją już na grać. W przy szłym ro ku ob -
cho dzi my i 20-le cie ze spo łu, i fe sti wa lu. Ten 
przy szły rok ata ku je my moc no, że by świę to wać 
na gru bo. 

 
Tak, jak powiedzieliście, już w przyszłym roku 
okrągła rocznica, a mianowicie 20. edycja 
NMNZ. Czy w Waszych głowach szykuje się 
już na nią jakiś plan? 
Mar cin Su chy: Wia do mo, że te pla ny zwe ry fi ku je 
na pew no bu dżet przy szłe go fe sti wa lu. Od pie nię -
dzy bę dzie za le żeć, ko go bę dzie my mo gli za pro -
sić. Ce ny też nie ste ty w dzi siej szych cza sach cią -
gle się zmie nia ją. O przy szłej, ju bi le uszo wej edy -
cji my śla łem już też w kon tek ście sta ra nia się o ja -
kieś środ ki unij ne na or ga ni za cję te go du że go wy -
da rze nia, pro jek tu, któ ry ten nasz bu dżet mógł by 
ja koś wspo móc. Wte dy mo gli by śmy za pro sić ko -
goś na praw dę wiel kie go. Je że li idzie o gwiaz dy in -
ne go nur tu, któ re mo gły by wy stą pić pod czas 20. 
edy cji, bo od te go nie od cho dzi my… My ślę, że 
po ja wi się ktoś ze sce ny hip -ho po wej. Mam tak -
że na dzie ję, że za pro si my ko goś ze sce ny al ter na -
tyw nej. Mo że Da ria Za wia łow [uśmiech]? 
 
Ra fał Kar wot: Na pew no chciał bym zmie nić 
pro duk cyj nie ten fe sti wal. Chciał bym, że by na -
sza sce na z te le bi ma mi by ła jed ną wiel ką ścia ną, 
ścia ną dźwię ku. Chcę od świe żyć wi ze ru nek im -
pre zy. Mam na dzie ję, że to się uda. To są na ra -
zie po my sły. A co do ar ty stów ma my z Mar ci -
nem w gło wach kil ka wi zji. Jak bę dzie my zna li 
bu dżet, bę dzie my mo gli dzia łać. Ale zno wu wra -
ca my tu do te ma tu rad nych. Kie dy się z ni mi 
spo tkam, to bę dę wie dział wię cej [uśmiech]. 
 
Czego na 20. urodziny życzylibyście najbardziej 
Reggae Festiwalowi i Wam, jak i miastu oraz 
Wodzisławskiemu Centrum Kultury jako 
organizatorom? 
Mar cin Su chy: Ży czył bym wszyst kim, że by ten fe -
sti wal nie tra cił na ja ko ści, a wręcz na tej ja ko ści zy -
ski wał. 
Ra fał Kar wot: Chciał bym, że by dia log, któ ry jest 
mię dzy mia stem, Wo dzi sław skim Cen trum Kul -
tu ry a na mi, ze spo łem Ta bu, był ta ki, ja kim jest. 
W ra mach tej współ pra cy czu je my się bar dzo bez -
piecz nie. Wspie ra my się moc no. Ży czył bym so bie 
tak du żej mi ło ści na ko lej ne la ta. Wszyst kim nam 
za le ży na Naj cie plej szym Miej scu Na Zie mi. 
 
Dzięki za tę rozmowę. Powodzenia 
w kolejnych działaniach. 
Mar cin Su chy: Dzię ku ję. 
Ra fał Kar wot: Dzię ki. 
 

Roz ma wia ła: Klau dia Bart ko wiak

Z Rafałem Karwotem i Marcinem Suchym o NMNZ 
n To m.in. oni, muzycy zespołu Tabu, dbają o to, by rokrocznie Wodzisław Śląski stawał się najcieplejszym miejscem na ziemi, współpracując 
z miastem i Wodzisławskim Centrum Kultury. Z liderami formacji, Rafałem Karwotem i Marcinem Suchym porozmawialiśmy o tegorocznej, ale 
i o przyszłej, jubileuszowej edycji Reggae Festiwalu. Koniecznie przeczytajcie zapis rozmowy. 
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Redakcja: Miejskie jednostki 
współtworzą Akcję Lato, 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. Ostatnim razem 
pytałam Cię o to, co szczególnego 
polecasz w pierwszy z wakacyjnych 
miesięcy. Teraz nie mogę nie zapytać 
więc o miesiąc nr 2.  
Ar ka dy Barszcz: Dru ga część Ak cji 
La to w Ki nie Pe gaz… W sierp niu ma -
my do za ofe ro wa nia wie le cie ka wych 
fil mów dla naj młod szych, jak i dla do -
ro słych. Na po cząt ku mie sią ca jesz cze 
bę dzie moż na nad ro bić hi ty z koń ców ki 
lip ca, czy li fil my „Elvis”, „A oni da lej 
grze szą, do bry Bo że!”, „Pa mięt ni ki Ta -
tu sia Mu min ka” i „DC Li ga Su per -
-Pets”. W Wa ka cyj nym Ki nie Dzie ci 
po le cam szcze gól nie „Ogli ki”. Ro dzi -
na ty tu ło wych smo ków szu ka no we go 
do mu. Tra fia do prze pięk nej, spo koj nej 
wio ski Cuch nie wo, któ ra ma pro blem 
z lo kal nym wy sy pi skiem śmie ci. 
Wszyst ko skła da się zna ko mi cie, bo 
Ogli ki ży wią się śmie cia mi i miesz ka ją 
na śmiet ni skach. Wspa nia ła ani ma cja 
o em pa tii, ro dzi nie i mi ło ści oraz o tym, 
że dla każ de go na tym świe cie znaj dzie 
się mi sja do speł nie nia. „Nie zga szal ni” 
to ani ma cja o stra ża kach i ich nie bez -
piecz nej pra cy. Film o ma rze niach, wy -
trwa ło ści w dą że niu do ce lu, od wa dze, 
po ko ny wa niu ste reo ty pów i wzru sza ją -
cej re la cji cór ka -oj ciec. To trze ba zo ba -
czyć. Praw dzi wą pe tar dą, a na wet erup -
cją wul ka nu, bę dzie pre mie ra ani ma cji 
„Ku ro za jąc i za gad ka cho mi ka ciem no -
ści”. Uza leż nio ny od przy gód pół kur -
czak a pół za jąc wal czy o mi łość i ak cep -
ta cję, mi mo swo jej in no ści. Film ma 
zna ko mi ty kli mat przy po mi na ją cy pro -
duk cje z se rii o przy go dach In dia ny Jo -
ne sa oraz in nych przed sta wi cie lach Ki -
na No wej Przy go dy. Oso bi ście nie mo -
gę do cze kać się se an su. Mi ło śni cy ko -
smo su i UFO ko niecz nie mu szą obej -
rzeć zwa rio wa ną ani ma cję pt. „Ko -
smicz na przy go da Al la na”. Głów ny bo -
ha ter wcho dzi w re la cję z ob cy mi i mu si 
im po móc w star ciu ze zły mi ludź mi. 
Prze sła niem fil mu są to le ran cja, rów no -
upraw nie nie i brak dys kry mi na cji. Przy -
jaźń, któ ra nie zna róż ni cy wie ku, ko lo -
ru skó ry i po cho dze nia. Dla do ro słych 
po le cam se an se „Zbrod nie przy szło ści” 
Da vi da Cro nen ber ga – pro duk cja mia ła 
pre mie rę w Can nes. W nie da le kiej 
przy szło ści lu dzie do świad cza ją syn dro -
mu przy spie szo nej ewo lu cji. Aby od na -
leźć się w no wej, zdo mi no wa nej przez 
tech no lo gię rze czy wi sto ści, mu szą prze -
kształ cać nie tyl ko swo je umy sły, ale 
tak że cia ła, by na dą ża ły za wy mo ga mi 
cza sów. Za po wia da się na mrocz ne ki -
no scien ce fic tion z nut ką fi lo zo fii. 

Na ekra nie zo ba czy my Vig go Mor ten -
se na i Kri sten Ste wart. „Każ dy wie le -
piej” to pol ska ko me dia oby cza jo wa 
z Jo an ną Ku lig, Mi cha łem Czar nec -
kim, Gra ży ną Sza po łow ską i An drze -
jem Se we ry nem. Za sce na riusz od po -
wia da Krzysz tof Rak, któ ry jest gwa ran -
cją do bre go ki na. Wcze śniej je go tek sty 
za mie nia ły się w ta kie hi ty jak: „Bo go -
wie” i „Sztu ka ko cha nia. Hi sto ria Mi -
cha li ny Wi słoc kiej”. Sam film opo wia -
da o pa rze za ko cha nych, ktoŕzy sta ją się 
ce lem in try gi naj bliż szych. Ich zwiaz̨ek 
zo sta je wy sta wio ny na próbe,̨ gdy za -
czy na ją się do nie go wtrą cać ich ro dzi ce 
oraz by li part ne rzy. Dwie ro dzi ny wie le 
różni, ale ma ją je den cel – roz bić 
zwiaz̨ek Ani i Grzesḱa.  

 
Jest sierpień, jest i kolejna premiera 
w Kinie Pegaz. Tym razem brytyjski 
komediodramat „Powodzenia, Leo 
Grande” z Emmą Thompson w roli 
głównej. O czym i dla kogo to film?  
„Po wo dze nia, Leo Gran de” za po wia -
da się na ide al ny ko me dio dra mat 
w bry tyj skim wy da niu. Nan cy Sto kes, 
eme ry to wa na na uczy ciel ka i wdo wa, 
przez ca łe ży cie mia ła tyl ko jed ne go 
part ne ra – swo je go mę ża. Za mknię ta 
w świe cie kom plek sów i ukry wa nych 
pra gnień po sta na wia prze żyć przy go -
dę z mło dym, przy stoj nym Leo Gran -
de. Dzię ki no wej re la cji Nan cy za czy -
na ak cep to wać swój wiek i cia ło, co 
po ma ga jej prze zwy cię żyć kry zys. 
Film ni by skie ro wa ny jest dla trosz kę 
star szych wi dzów, ale te ma ty ka ak -
cep ta cji sa me go sie bie i cie sze nia się 

z ży cia nie zna wie ku i jest pro ble mem 
uni wer sal nym, z któ rym mie rzą się 
rów nież mło dzi lu dzie. Za pra szam 
wszyst kich go rą co na se an se. Wi sien -
ką na tor cie z pew no ścią bę dzie Em -
ma Thomp son, zna ko mi ta bry tyj ska 
ak tor ka, któ rej za dzior ne po czu cie hu -
mo ru ni gdy nie stę pia ło, a sa ma pry -
wat nie po sia da ogrom ną ilość po zy -
tyw ne go dy stan su do swo je go wie ku 
i ota cza ją cej nas rze czy wi sto ści. Obej -
rze nie jej po now nie na ekra nie ki no -
wym to bę dą praw dzi we przy wi lej 
i przy jem ność.  

Jest też polski akcent w sierpniowym 
repertuarze Pegaza, a mianowicie 
obraz „Na chwilę, na zawsze” 
z unoszącymi się na fali popularności 
Pawłem Domagałą i utalentowanym 
aktorem młodego pokolenia, 
Tomaszem Włosokiem [uśmiech].  

„Na chwi lę, na za wsze” to cie ka wa 
pro po zy cja ro dzi mej ki ne ma to gra fii. 
Głów na bo ha ter ka to mło da i uta len to -
wa na dziew czy na, któ ra od no si ogrom -
ne suk ce sy w bran ży mu zycz nej. Sy tu acja 
zmie nia się, kie dy pod wpły wem al ko ho -
lu wo ka list ka po wo du je wy pa dek sa mo -

cho do wy. Lą du je w ośrod ku te ra pii i le -
cze nia uza leż nień, gdzie zo sta je zmu szo -
na do pra cy spo łecz nej. Film wy da je się 
bli ski ser cu Paw ła Do ma ga ły, po nie waż 
na pi sał do nie go rów nież sce na riusz. 
Za re ży se rię od po wia da Piotr Trza skal -
ski, któ re go wcze śniej sze dzie ła war to 
znać. Szcze gól nie ce nię w je go fil mo gra -
fii ge nial ny i wzru sza ją cy „Edi” z Hen ry -
kiem Go łę biew skim oraz „Mój ro wer” 
z Ar tu rem Żmi jew skim. „Na chwi lę, 
na za wsze” jest moc no re kla mo wa ny 
i sta no wi ide al ną pro po zy cję na wa ka cje. 
Lek kie ki no z po waż nym te ma tem w tle.  

 
W Kinie Konesera w sierpniu 
wyświetlimy natomiast… 
Na po cząt ku mie sią ca Pe gaz wy świe tli 
in try gu ją cy dra mat z ele men ta mi fan ta -
sty ki pt. „Yang”. Głów ny bo ha ter fil mu 
pró bu je przy wró cić do ży cia uko cha ne -
go to wa rzy sza swo jej cór ki i od kry wa, że 
an dro id Yang ma swój se kret ny dysk 
wspo mnień. W fil mie wy stę pu je zna ny 
i lu bia ny Co lin Far rell. „Mar got i Al ma” 
to lek ka i wzru sza ją ca ko me dia z nut ką 
dra ma tu o ma rze niach oraz przy jaź ni. 
Głów ne bo ha ter ki cho dzą ra zem na ca -
stin gi. Ich wy jąt ko wa re la cja zmie nia się, 
kie dy obie do sta ją an gaż w sztu ce zna nej 
re ży ser ki. Pro blem po le ga na tym, że 
jed na z nich jest głów ną ak tor ką, a dru -
ga jest jej za stęp czy nią. Jak to prze ło ży się 
na ich więź? Po od po wiedź za pra szam 
do na sze go ki na. Praw dzi wą ucztą ki no -
ma na bę dzie se ans fil mu do ku men tal ne -
go „En nio” o jed nym z naj słyn niej szych 
kom po zy to rów fil mo wych w hi sto rii, 
czy li En nio Mor ri co ne. Prze śle dzi my je -
go naj więk sze suk ce sy, pa mięt ne me lo -
die oraz pro ces twór czy. Hołd zło żo ny 
mi strzo wi. War to za głę bić się w ge nial -
ny umysł Mor ri co ne. Na ko niec mie sią -
ca pro po nu je my w Pe ga zie „Nie wi niąt -
ka”, thril ler z dzieć mi w ro lach głów -
nych. Ida prze pro wa dza się z ma mą 
i sio strą do no we go mia stecz ka, gdzie 
po zna je ró wie śni ków z są siedz twa 
i z cza sem od kry wa, że z no wy mi przy ja -
ciół mi łą czy ją wy jąt ko wa i nie bez piecz -
na więź. Za po wia da się na moc ne ki no.  

 
Czy mógłbyś na koniec przypomnieć 
naszym czytelnikom, gdzie 
można nabyć bilety na poszczególne 
seanse w Kinie Pegaz? 
Bi le ty do ki na i na in ne wy da rze nia kul -
tu ral ne w WCK moż na na być on li ne 
(przez na szą stro nę in ter ne to wą lub 
bez po śred nio w Bi le ty nie) oraz w ka sie 
WCK – za wsze 30 mi nut przed każ -
dym se an sem lub w okre ślo nych go dzi -
nach funk cjo no wa nia ka sy.  

 
Arkady, dziękuję za rozmowę i Twoje 
bardzo ciekawe polecenia.  
Dzię ku ję. Wi dzi my się na se an sach. 

 
Roz ma wia ła: Klau dia Bart ko wiak

Ar ka dy Barszcz o re per tu arze Pe ga za
n O repertuar Kina Pegaz na sierpień zapytaliśmy Arkadego Barszcza, kinooperatora na co dzień pracującego w Wodzisławskim Centrum Kultury. 
Które seanse w wodzisławskim kinie poleca szczególnie? Przeczytacie niżej. 

Arkady Barszcz, kinooperator w WCK

A
gniesz ka Trze ciok
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KSIĄŻKI

1 VIII 15:00 „Pamiętniki Tatusia Muminka” 
– Wakacyjne Kino Dzieci /animacja,  
+5, 74 min./ 
1 VIII 17:00 „A oni dalej grzeszą, dobry Boże” 
/komedia, +15, 98 min./ 
1 VIII 19:00 „Elvis” /biograficzny,  
+15, 159 min./ 
2 VIII 10:00 i 12:00 „DC Liga Super-Pets” 
– Wakacyjne Kino Dzieci PREMIERA 
/animacja, +7, 100 min./ 
2 VIII 15:00 „Pamiętniki Tatusia Muminka” 
– Wakacyjne Kino Dzieci /animacja, +5, 74 
min./ 
2 VIII 17:00 „A oni dalej grzeszą, dobry Boże” 
/komedia, +15, 98 min./ 
2 VIII 19:00 „Elvis” /biograficzny,  
+15, 159 min./ 
3 VIII 10:00 i 12:00 „DC Liga Super-Pets” 
– Wakacyjne Kino Dzieci PREMIERA 
/animacja, +7, 100 min./ 
3 VIII 15:00 „Pamiętniki Tatusia Muminka” 
– Wakacyjne Kino Dzieci /animacja,  
+5, 74 min./ 
3 VIII 17:00 „A oni dalej grzeszą, dobry Boże” 
/komedia, +15, 98 min./ 
3 VIII 19:00 „Yang” – Kino Konesera /dramat, 
+15, 96 min./ 
4 VIII 10:00 i 12:00 „DC Liga Super-Pets” 
– Wakacyjne Kino Dzieci PREMIERA 
/animacja, +7, 100 min./ 
4 VIII 15:00 „Pamiętniki Tatusia Muminka” 
– Wakacyjne Kino Dzieci /animacja, +5, 74 min./ 
4 VIII 17:00 „A oni dalej grzeszą, dobry Boże” 
/komedia, +15, 98 min./ 
4 VIII 19:00 „Elvis” /biograficzny, +15, 159 min./ 
5 VIII 10:00 i 12:00 „Ogliki” – Wakacyjne Kino 
Dzieci /animacja, +4, 85 min./ 
5 VIII 15:00 „DC Liga Super-Pets” 
– Wakacyjne Kino Dzieci PREMIERA 
/animacja, +7, 100 min./ 
5 VIII 17:00 „A oni dalej grzeszą, dobry Boże” 
/komedia, +15, 98 min./ 
5 VIII 19:00 „Zbrodnie przyszłości” /sci-fi, 
+15, 107 min./ 
6 VIII 15:00 „DC Liga Super-Pets” 
– Wakacyjne Kino Dzieci PREMIERA 
/animacja, +7, 100 min./ 
6 VIII 17:00 „A oni dalej grzeszą, dobry Boże” 
/komedia, +15, 98 min./ 
6 VIII 19:00 „Zbrodnie przyszłości” /sci-fi, 
+15, 107 min./ 
7 VIII 15:00 „DC Liga Super-Pets” 
– Wakacyjne Kino Dzieci PREMIERA 
/animacja, +7, 100 min./ 
7 VIII 17:00 „A oni dalej grzeszą, dobry Boże” 
/komedia, +15, 98 min./ 
7 VIII 19:00 „Zbrodnie przyszłości” /sci-fi, 
+15, 107 min./ 
8 VIII 15:00 Ogliki” – Wakacyjne Kino Dzieci 
/animacja, +4, 85 min./ 
8 VIII 17:00 „A oni dalej grzeszą, dobry Boże” 
/komedia, +15, 98 min./ 
8 VIII 19:00 „Zbrodnie przyszłości” /sci-fi, 
+15, 107 min./ 
9 VIII 10:00 i 12:00 „Ogliki” – Wakacyjne Kino 
Dzieci /animacja, +4, 85 min./ 
9 VIII 15:00 „DC Liga Super-Pets” 
– Wakacyjne Kino Dzieci PREMIERA 
/animacja, +7, 100 min./ 

9 VIII 17:00 „A oni dalej grzeszą, dobry Boże” 
/komedia, +15, 98 min./ 
9 VIII 19:00 „Zbrodnie przyszłości” /sci-fi, 
+15, 107 min./ 
10 VIII 10:00 i 12:00 „Ogliki” – Wakacyjne Kino 
Dzieci /animacja, +4, 85 min./ 
10 VIII 15:00 „DC Liga Super-Pets” 
– Wakacyjne Kino Dzieci PREMIERA 
/animacja, +7, 100 min./ 
10 VIII 17:00 „A oni dalej grzeszą, dobry Boże” 
/komedia, +15, 98 min./ 
10 VIII 19:00 „Margot i Alma” – Kino Konesera 
/komediodramat, +15, 99 min./ 
11 VIII 10:00 i 12:00 „Ogliki” – Wakacyjne Kino 
Dzieci /animacja, +4, 85 min./ 
11 VIII 15:00 „DC Liga Super-Pets” 
– Wakacyjne Kino Dzieci PREMIERA 
/animacja, +7, 100 min./ 
11 VIII 17:00 „A oni dalej grzeszą, dobry Boże” 
/komedia, +15, 98 min./ 
11 VIII 19:00 „Zbrodnie przyszłości” /sci-fi, 
+15, 107 min./ 
12 VIII 10:00 i 12:00 „Niezgaszalni” 
– Wakacyjne Kino Dzieci /animacja,  
+6, 92 min./ 
12 VIII 15:00 „Kurozając i zagadka chomika 
ciemności” – Wakacyjne Kino Dzieci 
PREMIERA /animacja, +6, 91 min./ 
12 VIII 17:00 „Na chwilę, na zawsze” /romans, 
+15, 121 min./ 
12 VIII 19:00 „Powodzenia, Leo Grande” 
/komediodramat, +15, 97 min./ 
13 VIII 15:00 „Kurozając i zagadka chomika 
ciemności” – Wakacyjne Kino Dzieci 
PREMIERA /animacja, +6, 91 min./ 
13 VIII 17:00 „Na chwilę, na zawsze” /romans, 
+15, 121 min./ 
13 VIII 19:00 „Powodzenia, Leo Grande” 
/komediodramat, +15, 97 min./ 
14 VIII 15:00 „Kurozając i zagadka  
chomika ciemności” – Wakacyjne Kino  
Dzieci PREMIERA /animacja,  
+6, 91 min./ 

14 VIII 17:00 „Na chwilę, na zawsze” /romans, 
+15, 121 min./ 
14 VIII 19:00 „Powodzenia, Leo Grande” 
/komediodramat, +15, 97 min./ 
15 VIII 15:00 „Kurozając i zagadka chomika 
ciemności” – Wakacyjne Kino Dzieci 
PREMIERA /animacja, +6, 91 min./ 
15 VIII 17:00 „Na chwilę, na zawsze” /romans, 
+15, 121 min./ 
15 VIII 19:00 „Powodzenia, Leo Grande” 
/komediodramat, +15, 97 min./ 
16 VIII 10:00 i 12:00 „Niezgaszalni” 
– Wakacyjne Kino Dzieci /animacja,  
+6, 92 min./ 
16 VIII 15:00 „Kurozając i zagadka chomika 
ciemności” – Wakacyjne Kino Dzieci 
PREMIERA /animacja, +6, 91 min./ 
16 VIII 17:00 „Na chwilę, na zawsze” /romans, 
+15, 121 min./ 
16 VIII 19:00 „Powodzenia, Leo Grande” 
/komediodramat, +15, 97 min./ 
17 VIII 10:00 i 12:00 „Niezgaszalni” 
– Wakacyjne Kino Dzieci /animacja, +6, 92 min./ 
17 VIII 15:00 „Kurozając i zagadka chomika 
ciemności” – Wakacyjne Kino Dzieci 
PREMIERA /animacja, +6, 91 min./ 
17 VIII 17:00 „Na chwilę, na zawsze” /romans, 
+15, 121 min./ 
17 VIII 19:00 „Ennio” – Kino Konesera 
/dokumentalny, +15, 150 min./ 
18 VIII 10:00 i 12:00 „Niezgaszalni” 
– Wakacyjne Kino Dzieci /animacja,  
+6, 92 min./ 
18 VIII 15:00 „Kurozając i zagadka chomika 
ciemności” – Wakacyjne Kino Dzieci 
PREMIERA /animacja, +6, 91 min./ 
18 VIII 17:00 „Na chwilę, na zawsze” /romans, 
+15, 121 min./ 
18 VIII 19:00 „Powodzenia, Leo Grande” 
/komediodramat, +15, 97 min./ 
19 VIII 10:00 i 12:00 „Kosmiczna przygoda 
Allana” – Wakacyjne Kino Dzieci /animacja, 
+4, 80 min./ 

19 VIII 15:00 „Kurozając i zagadka chomika 
ciemności” – Wakacyjne Kino Dzieci 
PREMIERA /animacja, +6, 91 min./ 
19 VIII 17:00 „Każdy wie lepiej” /komedia, 
+15, 105 min./ 
19 VIII 19:00 „Stracone złudzenia” /dramat 
historyczny, +15, 149 min. 
20 VIII 15:00 „Kurozając i zagadka chomika 
ciemności” – Wakacyjne Kino Dzieci 
PREMIERA /animacja, +6, 91 min./ 
20 VIII 17:00 „Każdy wie lepiej” /komedia, 
+15, 105 min./ 
20 VIII 19:00 „Stracone złudzenia” /dramat 
historyczny, +15, 149 min./ 
21 VIII 15:00 „Kurozając i zagadka chomika 
ciemności” – Wakacyjne Kino Dzieci 
PREMIERA /animacja, +6, 91 min./ 
21 VIII 17:00 „Każdy wie lepiej” /komedia, 
+15, 105 min./ 
21 VIII 19:00 „Stracone złudzenia” /dramat 
historyczny, +15, 149 min./ 
23 VIII 10:00 i 12:00 „Kosmiczna przygoda 
Allana” – Wakacyjne Kino Dzieci /animacja, 
+4, 80 min./ 
23 VIII 15:00 „Kurozając i zagadka chomika 
ciemności” – Wakacyjne Kino Dzieci 
PREMIERA /animacja, +6, 91 min./ 
23 VIII 17:00 „Każdy wie lepiej” /komedia, 
+15, 105 min./ 
23 VIII 19:00 „Stracone złudzenia” /dramat 
historyczny, +15, 149 min./ 
24 VIII 10:00 i 12:00 „Kosmiczna przygoda 
Allana” – Wakacyjne Kino Dzieci /animacja, 
+4, 80 min./ 
24 VIII 15:00 „Kurozając i zagadka chomika 
ciemności” – Wakacyjne Kino Dzieci 
PREMIERA /animacja, +6, 91 min./ 
24 VIII 17:00 „Każdy wie lepiej” /komedia, 
+15, 105 min./ 
24 VIII 19:00 „Niewiniątka” – Kino Konesera 
/thriller, +15, 117 min./ 
25 VIII 10:00 i 12:00 „Kosmiczna przygoda 
Allana” – Wakacyjne Kino Dzieci /animacja, 
+4, 80 min./ 
25 VIII 15:00 „Kurozając i zagadka chomika 
ciemności” – Wakacyjne Kino Dzieci 
PREMIERA /animacja, +6, 91 min./ 
25 VIII 17:00 „Każdy wie lepiej” /komedia, 
+15, 105 min./ 
25 VIII 19:00 „Stracone złudzenia” /dramat 
historyczny, +15, 149 min./ 
26 VIII 15:00 „Młody Winnetou” – Wakacyjne 
Kino Dzieci /familijny, +6, 103 min./ 
26 VIII 17:00 „Superbohaterowie” /komedia, 
+15, 133 min./ 
26 VIII 19:00 „Goliat” /thriller, +15, 122 min./ 
27 VIII 15:00 „Młody Winnetou” – Wakacyjne 
Kino Dzieci /familijny, +6, 103 min./ 
27 VIII 17:00 „Superbohaterowie” /komedia, 
+15, 133 min./ 
27 VIII 19:00 „Goliat” /thriller, +15, 122 min./ 
28 VIII 15:00 „Młody Winnetou” – Wakacyjne 
Kino Dzieci /familijny, +6, 103 min./ 
28 VIII 17:00 „Superbohaterowie” /komedia, 
+15, 133 min./ 
28 VIII 19:00 „Goliat” /thriller, +15, 122 min./ kb 
 
Bilety w cenie 16/14 zł są dostępne w kasie 
kina przed seansami oraz online 

Oferta dla każdego w Kinie Pegaz
n W repertuarze Kina Pegaz każdy znajdzie coś dla siebie. Filmy animowane, familijne, biograficzne, dramaty, thrillery, komedie… Jest w czym 
wybierać. Zapraszamy na sierpniowe seanse. 

zdjęcia:m
at. prom

ujące film
y
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Pa łac Die trich ste inów w tym ro ku skoń czył 275 
lat. Kom plek so wa kil ku let nia mo der ni za cja tej naj -
star szej bu dow li w sty lu kla sy cy stycz nym w Pol sce 
sta no wi ła jed ną z prio ry te to wych wśród re ali zo wa -
nych w mie ście in we sty cji. By ła ona moż li wa dzię -
ki wy ma ga ją cym i wie lo let nim sta ra niom mia sta 
i po zy ska ne mu do fi nan so wa niu. Głów nym ce lem 
pro jek tu by ło zwięk sze nie atrak cyj no ści Pa ła cu 
i zlo ka li zo wa ne go na je go te re nie Mu zeum, 
a przez to rów nież pod nie sie nie atrak cyj no ści mia -
sta. Za kła dał on od two rze nie wy glą du za byt ko we -
go obiek tu, uwzględ nił pra ce kon ser wa tor skie, re -
stau ra tor skie i ada pta cyj ne. 
 
Tro chę hi sto rii... 
Za re wi ta li za cję Pa ła cu Die trich ste inów od po wia -
da fir ma In tra vi Sp. z o.o. Sp. k. z Żyw ca. To ona 
zło ży ła naj ko rzyst niej szą ofer tę w po stę po wa niu 
prze tar go wym w wy so ko ści 13 553 445,78 zł. 

26 lip ca 2019 r. ru szy ły pra ce. Przed mio tem in -
we sty cji był re mont kon ser wa tor ski pa ła cu w za -
kre sie ele wa cji, prze bu do wy i roz bu do wy da chu 
– re kon struk cji da chu ła ma ne go, ada pta cji pod da -
sza, bu do wy szy bu win do we go, kla tek scho do -
wych oraz ada pta cji czę ści po miesz czeń na no we 
funk cje, ta kie jak np. sa la kon cer to wa z za ple czem 
wraz z prze bu do wą scho dów do pa ła cu oraz bu do -
wą pod jaz dów dla nie peł no spraw nych. 

Głów ną ideą pro jek to wą by ło od two rze nie 
przy pusz czal ne go wy glą du Pa ła cu Die trich ste -
inów i nada nie mu bar dziej re pre zen ta cyj nej for -
my po przez za sto so wa nie da chu man sar do we go 
z lu kar na mi. Dach zo stał od two rzo ny w opar ciu 
o po dob ne do ory gi nal nych obiek ty i mo ty wy ar -
chi tek to nicz ne. Za sto so wa nie da chu man sar do -
we go po zwo li ło na peł niej sze wy ko rzy sta nie po -
wierzch ni pod da sza. Pro jek tan ci za pla no wa li dach 
man sar do wy ty pu pol skie go, z wy so kim prze ła ma -
niem oraz prze ła ma niem dol nej po ła ci. W prze ła -
ma niu man sar dy moż na zlo ka li zo wać otwo ry dla 
wy lo tów i wlo tów sys te mów wen ty la cji i kli ma ty -
za cji. W da chu, w dol nej czę ści, za pro jek to wa no 
lu kar ny z da chem pul pi to wym jed no spa do wym, 
a w gór nej czę ści wo le oka. 

Zda rza ły się tak że rze czy nie pla no wa ne. Wy -
star czy wspo mnieć, że 19 sierp nia 2019 r. w trak -

cie re mon tu i prac pro wa dzo nych na ele wa cji 
obiek tu do szło do nie prze wi dzia ne go zda rze nia. 
Wte dy to ru nę ło 40-me tro we rusz to wa nie. Przy -
czy ną ru nię cia by ło ze rwa nie się gzym su, któ re go 
ele men ty uszko dzi ły rusz to wa nia i spo wo do wa ły 
za wa le nie się ca łej kon struk cji. 

 
Do fi nan so wa nie z Unii Eu ro pej skiej 
W mo der ni za cję bu dyn ku mia sto za in we sto wa ło 
po nad 18,5 mln zł, z cze go do ta cja unij na po zy ska -
na w 2018 r. to 12 mln zł wraz ze środ ka mi kra jo -
wy mi. Przed po now nym otwar ciem uda ło się 
zwięk szyć kwo tę do fi nan so wa nia o nie mal 4 mln zł. 
Peł na kwo ta wy no si obec nie 15 116 565, 83 zł, 
w tym 13 525 348, 38 zł z Eu ro pej skie go Fun du szu 
Roz wo ju Re gio nal ne go (EFRR) i 1 591 217, 46 zł 
z bu dże tu pań stwa. 

Re ali za cja przed się wzię cia wy ma ga ła uzy ska nia 
przez mia sto zgo dy kon ser wa to ra za byt ków oraz 
uzy ska nia po zwo le nia na bu do wę. Sto sow ne po -
zwo le nia wy dał Wo je wódz ki Urząd Ochro ny Za -
byt ków w Ka to wi cach. 

 
Co da nam Pa łac po re mon cie? 
Par ter Pa ła cu Die trich ste inów bę dzie kon dy gna cją 
mu ze al ną, w któ rej znaj dą się wy sta wy sta łe. Pię -
tro I, któ re w prze szło ści by ło czę ścią ad mi ni stra cyj -
ną i udzie la no tam ślu bów, po mo der ni za cji bę dzie 
słu ży ło wo dzi sła wia nom w in nym ce lu. Obiekt zy -
ska sa le re pre zen ta cyj ną i kon cer to wą, w któ rych re -
ali zo wa ne bę dą spo tka nia oraz kon fe ren cje, a tak że 
kon cer ty na 100-150 osób oraz sa le wy sta wien ni cze 
z wy sta wa mi cza so wy mi po świę co ny mi hi sto rii 
Wo dzi sła wia Ślą skie go. Na ko lej nym pię trze znaj -
dą się po miesz cze nia ad mi ni stra cyj ne, Cen trum 
Na uki i Tech ni ki „SOWA” oraz sa la mul ti me dial -
na. Ostat nie pię tro bę dzie słu ży ło pra cow ni kom 
Mu zeum w Wo dzi sła wiu Ślą skim ja ko sa le warsz -
ta to we m.in. dla prac ar che olo gicz nych. Dzię ki za -
sto so wa niu bez pro go wych drzwi, win dy i od po -
wied nio przy sto so wa nych to a let bu dy nek zo stał 
rów nież do sto so wa ny do osób nie peł no spraw nych. 

W naj bliż szych kil ku mie sią cach Pa łac Die trich -
ste inów bę dzie wy po sa ża ny, przy go to wa ne zo sta ną 
rów nież wy sta wy sta łe i cza so we oraz wy da rze nia, 
któ re bę dą od by wa ły się w tym obiek cie. red.

Wielkie otwarcie Pałacu Dietrichsteinów 
n Ostatnie dni lipca zapiszą się na kartach wodzisławskiej historii jako niezwykłe. Właśnie wtedy, w dniach 3031 lipca planowane jest uroczyste 
i długo wyczekiwane ponowne otwarcie bram Pałacu Dietrichsteinów. 
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Co waż ne, wo dzi sław ski Okto ber fest po zwo li 
nam po czuć praw dzi wy smak i na strój tej tra dy cyj -
nej bie sia dy. Dla or ga ni za to rów bar dzo waż nym 
jest, by pod czas im pre zy za pew nić jak naj wię cej 
ele men tów ro dem ze zna ne go na ca łym świe cie 
mo na chij skie go świę ta pi wa. Nie mo że za tem 
brak nąć ory gi nal ne go na po ju – spe cjal ne go pi wa 
Okto ber fest. Uczest ni cy wo dzi sław skiej im pre zy 
bę dą ra czy li się do kład nie tym sa mym trun kiem, 
co go ście wiel kie go fe sty nu w Mo na chium. Czy 
war to spró bo wać? Oczy wi ście! Tym bar dziej, że to 
ory gi nal ne ba war skie pi wo zo sta nie po da ne w ory -
gi nal nych li tro wych ku flach. Wszyst ko zgod nie 
z tra dy cją.  

Ale nie tyl ko do sko na łe pi wo za pew ni uczest -
ni kom Okto ber fest Wo dzi sław Ślą ski przy jem ne 
wra że nia sma ko we. Na ryn ku Sta re go Mia sta nie 
za brak nie wów czas tak że tra dy cyj nych, bie siad -
nych pysz no ści. Roz pły wa ją ca się w ustach go lon -
ka po ba war sku, sma ko wi ty kar czek, cha rak ter ny 
sau er kraut… Ależ bę dzie smacz nie! Spe cjal ne me -
nu do peł ni ra do ści i za pew ni uczest ni kom spo ro sił 
do za ba wy. A tej tak że nie brak nie. 

Tra dy cją Okto ber fest Wo dzi sław Ślą ski jest 
we so łe bie sia do wa nie i mnó stwo ra do sne go tań -
ca. I w tym ro ku nie mo że za brak nąć skocz nej, 
pod ry wa ją cej do ta necz nej za ba wy mu zy ki. Świet -
ną roz ryw kę wszyst kim go ściom za pew ni spraw -
dzo na opra wa. O na sze do bre sa mo po czu cie 

i uśmiech na twa rzach za dba ją za rów no naj lep si 
pro wa dzą cy, jak i ide al nie do bra ne do oka zji ze -
spo ły mu zycz ne. To wszyst ko za pew ni uczest ni -
kom ca ły wa chlarz nie za po mnia nych wra żeń. Już 
te raz war to re zer wo wać swój czas i miej sce 
pod bie siad nym na mio tem. 

Wo dzi sław ska im pre za po trwa w tym ro ku 
czte ry dni. Od czwart ku do nie dzie li pod na mio -
tem usy tu owa nym na głów nej pły cie wo dzi sław -
skie go ryn ku bę dzie moż na po czuć praw dzi wie ba -
war ski kli mat. Ory gi nal ne pi wo, do bra kuch nia 
i wy stę py ze spo łów z pew no ścią przy cią gną wie lu 
miesz kań ców re gio nu. Wstęp do na mio tu bę dzie 
bez płat ny. Co waż ne, ist nie je moż li wość re zer wa -
cji miejsc sie dzą cych dla grup. Na tę im pre zę na -
praw dę war to się sku sić! 

 
Szczegółowe informacje na temat 
Oktoberfest Wodzisław Śląski znajdziesz 
na stronie internetowej 
www.oktoberfestwodzislaw.pl oraz 
na facebook. com/oktoberfestwodzislaw. 
Sprawdź, poznaj ofertę, daj się wyjątkowo 
ugościć.  

 
Part ne ra mi wy da rze nia są Pi wiar nia War ka Wo -
dzi sław Ślą ski, Mia sto Wo dzi sław Ślą ski, Di stri -
bev.      

*ma te riał spon so ro wa ny

OKTOBERFEST
wra ca do Wo dzi sła wia! 
n To jedno z tych wydarzeń, które na dobre zakorzeniło się 
w kalendarzu wodzisławskich wydarzeń. Właśnie na nie czekają setki 
spragnionych dobrej zabawy w wyjątkowym klimacie osób. W tym roku 
Oktoberfest Wodzisław Śląski zapewni nam rozrywkę na doskonałym 
poziomie w ostatni weekend września. To wtedy właśnie wodzisławianie 
i goście z całego regionu ponownie spotkają się na wodzisławskim rynku, 
by wspólnie bawić się w najlepsze.  
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AKCJA LATO

n Lato trwa, a w Wodzisławskim Centrum Kultury trwa nasza letnia akcja. Tegoroczne zajęcia prowadzone są pod hasłem „Odkryj z nami 
podwodny świat”. W lipcu proponujemy zajęcia rozwijające wyobraźnię, kreatywność i zdolności manualne. Nie brakuje warsztatów plastycznych 
i teatralnych, ruchowych, tanecznych oraz projekcji filmowych. Zajęcia mają również zachęcić do refleksji na temat właściwego gospodarowania 
zasobami wodnymi. Wakacyjne spotkania zaplanowane są zarówno w siedzibie WCK, jak i w plenerze – na skwerku przed WCK i na rynku. 

AKCJA LATO trwa w najlepsze

Wodne animacje 
z Ciocia Klocia 

kreatywna animacja”, 
czyli 1,5 godziny świetnej 

zabawy! Wodne farby, 
zabawy w piratów, tworzenie 
statku, giga bańki i... mnóstwo 
radości. 

 
 
W lato weszliśmy 
tanecznym krokiem. 

Wszystko dzięki 
warsztatom, które 

poprowadziła Dominika 
Pławna, instruktorka zespołu 
Miraż Wodzisław Śląski. 
Dzieciaki uczyły się choreografii, 
która wyszła im naprawdę 
znakomicie, bawiąc się przy tym 
doskonale.

Zadowolone 
i uśmiechnięte 
twarze dzieciaków 

jednoznacznie 
wskazują, że oferta 

Wodzisławskie Centrum 
Kultury przypadła im do gustu. 
A było i wciąż jest w czym 
wybierać. Za nami już m.in. 
warsztaty plastyczne, podczas 
których uczestnicy tworzyli 
podwodne stworzenia 
w różnych odsłonach. 

„Morze pomysłów”, czyli giga bańki, malowanie twarzy, 
alkogogle, kule bamberball. To profilaktyczny piknik dla 

dzieci, jaki zorganizowaliśmy na wodzisławskim rynku. 
 

 
Podwodne stworki mieszkają w... No właśnie, gdzie? Na to 
pytanie odpowiadały dzieciaki uczestniczące w Akcji Lato, 

samodzielnie projektując podwodne lokum dla rybek, krabów, 
żółwików i innych morskich żyjątek.

Co można wyczarować z kolorowego papieru, koralików, 
pociętych słomek i papierowych talerzyków? Zakręcone 

ośmiorniczki. Właśnie taki był temat jednych warsztatów 
plastycznych, które odbyły się w ramach Akcji lato „Odkryj z nami 

podwodny świat”. Dzieciaki tworzyły nie tylko sympatyczne, morskie 
stworzenia, ale także fantastyczną ozdobę, która zdobi hol WCK. 
 

 
Jak może wyglądać i co może skrywać kuferek na skarby? 
Pomysłów było bez liku, a ze względu na tematykę 
tegorocznej Akcji Lato, dzieciaki postawiły na morskie 

dekoracje. Jednak zanim to nastąpiło, uczestników odwiedziły 
przedstawicielki Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

i naświetliły im problematykę właściwego gospodarowania zasobami 
wodnymi, a także wręczyły gadżety z proekologicznymi hasłami 
– worki i bidony.
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KSIĄŻKI

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

Na tej 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! 
 
 
„Z muchą na luzie ćwiczymy buzie, czyli 
zabawy logopedyczne dla dzieci” 
Marta GalewskaKustra,  
Joanna Kłos 

Ko lej na, ale rów nie cie ka wa, co po przed nie przez 
nas re ko men do wa ne, książ ka mo gą ca po móc 
dzie ciom z pro ble ma mi z po praw ną wy mo wą. 
Ide al na rów nież dla tych ro dzin, któ re uwiel bia ją 
wspól ne za ba wy dźwię ko na śla dow cze. Do udzia -
łu w za ba wach lo go pe dycz nych naj młod szych za -
pra sza tym ra zem mu cha Fe fe. Wraz z tym nie -
zwy kłym stwo rze niem wy ru szy cie na prze jażdż -
kę sa mo cho dem, spró bu je cie uga sić po żar, po je -
dzie cie do ki na czy na ko la cję w ele ganc kiej re -
stau ra cji. A każ da z tych przy gód opa trzo na zo -
sta ła kon kret ny mi ćwi cze nia mi lo go pe dycz ny mi 
ma ją cy mi uspraw nić apa rat mo wy na szej po cie -
chy. Co waż ne, w książ ce za war to po le ce nia dla 
dzie ci, a tak że po ra dy dla ro dzi ców, jak po praw -
nie wy ko ny wać za da nia. 
 
 
„Ale kupa! Co masz w pieluszce?” 
Gu ido van Ge nech ten 

Etap od pie lu cho wy wa nia? „Ale ku pa! Co masz 
w pie lusz ce” mo że ca ły ten pro ces uła twić. 
Spraw dzo ne [uśmiech]. I to nie tyl ko przez wo -
dzi sław ską ma mę, ale też przez rze sze ro dzi ców 
na ca łym świe cie, któ rzy chcie li, by ich po cie -
chy po że gna ły się z pie lu cha mi. Ta edu ka cyj -
na i hu mo ry stycz na ksią żecz ka Bel ga Gu ido 
van Ge nech te na da je mnó stwo oka zji do za ba -
wy. Głów ną bo ha ter ką jest tu prze uro cza 
Mysz ka, któ ra za bie rze Two je go ma lu cha 
w wy jąt ko wą po dróż. Mysz ka to bar dzo cie ka -
we świa ta stwo rze nie. Chcia ła by wie dzieć do -
słow nie wszyst ko! A naj bar dziej za sta na wia ją 
jed nak, co skry wa ją pie lusz ki jej przy ja ciół: 
Kro wy, Ko zy, Psa, Świ ni, Ko nia i Za ją ca. Hi -
sto ria Mysz ki za chę ca do na uki ko rzy sta nia 
z noc ni ka. Du ży plus za ru cho me ele men ty, 
któ re czas spę dzo ny z lek tu rą czy nią jesz cze cie -
kaw szym. 
 
 
„Rok w przed szko lu” 
Prze my sław Li put 

Ta książ ka to nie zwy kła ilu stro wa na opo wieść 
o przed szko lu. A au to rem tej opo wie ści bę dzie 
Twój ma luch, któ ry sam bę dzie mógł opo wia -
dać o in te re su ją cych ka drach z ży cia sym pa tycz -
nych przed szko la ków oraz ich na uczy cie li. I to 
w każ dym ko lej nym mie sią cu ro ku. Na kar tach 
„Ro ku w przed szko lu” po ja wia ją się na praw dę 
cie ka wi bo ha te ro wie. Na tej wła śnie pod sta wie 
dzie cia ki mo gą za cząć za ba wę po le ga ją cą 
na wy szu ki wa niu kon kret nych po sta ci i wy my -
śla niu co raz to now szych ich lo sów. A sa mo -
dziel ne snu cie hi sto rii, jak prze ko nu je Wy daw -
nic two Na sza Księ gar nia, po ma ga naj młod -
szym w kształ ce niu zdol no ści ję zy ko wych oraz 
w roz wi ja niu em pa tii. Jak prze ka zu je wy daw -
nic two, ob co wa nie z pięk ny mi ilu stra cja mi mo -
bi li zu je je po nad to do do sko na le nia spo strze -
gaw czo ści i do strze ga nia związ ków przy czy no -
wo -skut ko wych. kb 

„Brzyd cy” 
Scott We ster feld 
Tal ly wy cze ku je szes na stych uro dzin, bo te go dnia 
sta nie się ślicz na. Przej dzie wte dy ope ra cję, któ ra 
zmie ni ją z prze cięt ne go dziec ka w zja wi sko wą na -
sto lat kę, miesz ka ją cą w fu tu ry stycz nym ra ju. Tym -
cza sem Shay, bun tow ni cza przy ja ciół ka dziew czy -
ny za miast pod dać się prze mia nie, wo li za ry zy ko -
wać uciecz kę z mia sta. Po znik nię ciu to wa rzysz ki 
Tal ly mu si wy bie rać, al bo zdra dzi przy jaźń, al bo 
ni gdy nie sta nie się pięk na. Ja ką de cy zję po dej mie? 

Ide al ny świat, w któ rym każ dy wy glą da tak sa -
mo. Wy gła dzo ne twa rze, szczu płe syl wet ki, du że, 
pięk ne oczy i peł ne usta. Każ dy dą ży do per fek cji. 
Brzmi zna jo mo? 

Ta ki wła śnie świat przed sta wia w swo jej książ -
ce au tor. Po zor nie do sko na ła rze czy wi stość, oka -
zu je się sztucz na. Miesz kań cy mia sta są więź nia mi 
wy obra żeń in nych lu dzi, któ rzy na rzu ca ją im nie -
osią gal ny na tu ral nie ka non pięk na oraz wma wia ją 
im, że są brzyd cy. Prze ry so wa ny świat zo bra zo wa -
ny przez Scot ta We ster fel da mo men ta mi by wa 
zna ny i to jest chy ba naj bar dziej ude rza ją ce w trak -
cie lek tu ry. Hi sto ria ab so lut nie war ta po świę co ne -
mu jej cza su. 9/10 
 
„Chwa ła mek sy kań skim za kon ni com” 
Bar ba ra Kwin ta 
Emi lia po prze czy ta niu li stu od zmar łej ma my 
ucie ka sprzed oł ta rza. Z dnia na dzień zo sta wia na -
rze czo ne go, zo sta je wy rzu co na z pra cy przez oj ca 
swo je go nie do szłe go mę ża, któ ry rów no cze śnie 
jest wła ści cie lem fir my, w któ rej ko bie ta zaj mo wa -
ła kie row ni cze sta no wi sko. Emi lia wra ca do do mu 
ro dzin ne go, aby wszyst ko so bie prze my śleć i po -
ukła dać. Pod czas sprzą ta nia stry chu znaj du je sta re 
wa liz ki bab ci Zo fii, nie gdyś słyn nej kra kow skiej 
kraw co wej. W jed nej z nich od naj du je po mysł 
na no we ży cie. 

Za nim na pi szę Wam kil ka słów o tej książ ce, 
po dam Wam je den po wód, dla cze go war to ją ku -
pić, bez czy ta nia opi su. Wie lu z Was pi sa ło, że 
zda rza się Wam ku po wać książ ki je dy nie po zo ba -
cze niu okład ki, a co z ty tu łem? Ty tuł tej książ ki to 
strzał w dzie siąt kę i cho ciaż by dla te go war to ją 
mieć! Już Was jed nak uspo ka jam, śro dek jest rów -
nie ge nial ny! 

Wow! Rzad ko aż tak en tu zja stycz nie pod cho -
dzę do pi sa nia re cen zji, ale ta książ ka ku pi ła mnie 
od pierw szej stro ny, a prze waż nie po trze bu je 
do te go przy naj mniej roz dzia łu. Nie mam na swo -
jej pół ce z książ ka mi zbyt wie lu dzieł te go ga tun -
ku, a już na pew no trud no jest mi uwie rzyć, że jest 
to pierw sza książ ka fa bu lar na Bar ba ry Kwin ty. Je -
stem za chwy co na pió rem au tor ki i ocza ro wa na hi -
sto rią. Jak że przy jem nie się to czy ta ło! 

Jest to hi sto ria kom plet na. Czuć, że od sa me go 
po cząt ku do sa me go koń ca jest prze my śla na, każ -

dy szcze gół i każ dy bo ha ter. A to, w ja ki spo sób 
au tor ka pi sze o kra wiec twie, spra wia, że ma się 
ocho tę coś uszyć. Jest to hi sto ria z ży cia wzię ta, hi -
sto ria o lu dziach, któ rych mo gli by śmy spo tkać 
na uli cy, o prze ciw no ściach lo su, ale tak że o od wa -
dze, aby speł niać swo je ma rze nia i ro bić w ży ciu 
rze czy, któ re spra wia ją nam ra dość. 

Gra tu lu ję au tor ce i cze kam na wię cej oraz wy -
daw nic twu Pró szyń ski i S -ka za moż li wość re cen -
zji tak cu dow nej i cie płej hi sto rii. 10/10 
 
„Ra tow nik” 
To masz Mi tra 
Wy pa dek, pró ba sa mo bój cza, udar, za wał, po pa -
rze nie, po bi cie… Dy żur za dy żu rem, wy jazd 
za wy jaz dem, in ter wen cja za in ter wen cją. Nie -
szczę ście czę sto wy mie sza ne z głu po tą, tra ge dia 
cza sem gra ni czą ca z gro te ską, cier pie nie, roz pacz, 
ból. Śmierć – za wsze bli sko, za wsze na wy cią gnię -
cie rę ki, za wsze go to wa, że by wyjść z cie nia i ode -
grać głów ną ro lę. An ti do tum? Al ko hol, nar ko ty -
ki, seks. W do wol nej ko lej no ści, a naj le piej rów no -
cze śnie. Że by nie osza leć, że by wy trzy mać, że by 
nie pęk nąć. Że by z te go, któ ry nie sie po moc, nie 
stać się tym, któ ry po mo cy po trze bu je. Bo cho ciaż 
chwi la mi je steś Bo giem, od któ re go za le ży ludz kie 
ży cie, to na prze kór wszyst kie mu mu sisz ro bić 
wszyst ko, że by po zo stać czło wie kiem. A to by wa 
cho ler nie, nie wy obra żal nie trud ne. 

Zde cy do wa nie nie te go się spo dzie wa łam, za -
bie ra jąc się za lek tu rę tej książ ki. Cze ka łam na su -
che fak ty z pra cy ra tow ni ka me dycz ne go, a do sta -
łam moc ny tekst do ty czą cy nie tyl ko sa mej pra cy 
au to ra, ale rów nież je go ży cia pry wat ne go. 

Ty tu ło wy ra tow nik jest cy nicz ny, nie owi ja w ba -
weł nę, w pra cy po tra fi od sta wić emo cje na bok. Je -
śli je ste ście wraż li wi na ję zyk, to ta książ ka nie bę -
dzie dla Was, po nie waż au tor nie oszczę dza wul ga -
ry zmów. Po do ba mi się, że książ kę czy ta się bar dziej 
jak po wieść niż re por taż, dzię ki cze mu lek tu ra jest 
bar dziej przy stęp na. Być mo że nie któ rzy z Was się 
ze mną nie zgo dzą, ale nar ra to ra nie da się nie lu bić, 
mi mo że cza sa mi chce się go za py tać dla cze go. Nie 
po wie dzia ła bym rów nież, że au tor jest cał ko wi cie 
po zba wio ny uczuć i wbrew te mu, co bę dzie cie 
o nim są dzić po lek tu rze „Ra tow ni ka”, do strze gam 
w nim czło wie ka zdol ne go do głęb szych uczuć. 

Ży je my w prze świad cze niu, że oso by wy bie ra -
ją ce za wód me dycz ny po win ny być em pa tycz ne. 
Pew nie nie któ re z nich ta kie wła śnie są, jed nak dla 
mnie du żo waż niej szą spra wą jest to, aby oso ba 
wy ko nu ją ca za wód me dycz ny by ła do brym fa -
chow cem, a nie mam wąt pli wo ści co do te go, że 
ty tu ło wy ra tow nik zna się na swo jej ro bo cie. 

Ko niec koń ców, gdy bym kie dy kol wiek po trze -
bo wa ła po mo cy ra tow ni ka me dycz ne go, wo la ła -
bym, aby był to nie czu ły fa cho wiec niż współ czu -
ją cy mi ama tor. 8,5/10 KB

Rekomendacje 
Zaczytanej Polki

Ciekawe książki dla najmłodszych 
– z polecenia wodzisławskiej mamy
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