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Letnie Muzykowanie już w sierpniu

Gorące lato trwa. Nasze wodzisławskie lato jest w tym roku nie tylko pełne ciepłych dni, ale także wspaniałych,
różnorodnych wydarzeń. Na nudę narzekać nie można. I dobrze!
Tegoroczna letnia oferta sprawia,
że coś miłego dla siebie powinien znaleźć każdy. Niezależnie od wieku, zainteresowań czy też preferencji spędzania wolnego czasu. Dla najmłodszych niemal każdego dnia przygotowane są zajęcia, które pozwalają nie
tylko dobrze się bawić, ale też rozwijać
pasje i talenty. A to wszystko ze
szczyptą dobrej edukacji. Dla miłośników kina także mamy świetne pomysły. Dla miłośników muzyki? No pewnie! Tylko spójrzcie, jak wiele radości
przyniósł tegoroczny reggae festiwal
Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi. Dopisała nam wspaniała pogoda, świetna atmosfera, pozytywna energia płynąca ze sceny i najlepsza publiczność. I co fantastyczne, jak co roku,
na wodzisławskim festiwalu bezpiecznie i wesoło bawiły się wszystkie pokolenia.
To nie koniec! Tylko spójrzcie
obok. Na cały sierpień mamy dla Was
kolejne propozycje muzyczne i rozrywkowe. Letnie Muzykowane zapewni nam przyjemny klimat na Starym Mieście. A do tego pewnie znów
coś przyjemnego i kameralnego wydarzy się pod Basztą, kino zaserwuje
smaczne filmy, a Pałac Dietrichsteinów zaprosi do odwiedzenia jego
wnętrz po długim remoncie. Lato
w mieście trwaj!

na cykl koncertów, które już w sierpniu i to w każdą niedzielę
odbędą się w zaciszu klimatycznego Parku Miejskiego.

Ania i Klaudia
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Na scenie zobaczymy m.in. plejadę śląskich
gwiazd, za sprawą których muzyczne wieczory
na długo zapadną w pamięci mieszkańców
i osób odwiedzających Wodzisław Śląski.
Koncerty rozpoczynają się o godz. 18:00.
Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.
7 sierpnia przed wodzisławską publicznością
zaprezentują się artyści Tomasz Calicki i Michalina Starosta, działający od lat z sukcesami
na śląskiej scenie muzycznej. Tydzień później
do Parku w centrum miasta przybędziemy, by
wziąć udział w koncercie jednej z najpopularniejszych grup na Śląsku, założonej przed ponad 20 laty Karpowicz Family. A już w trzecią

niedzielę miesiąca będzie okazja do wysłuchania lokalnej formacji Gra-My, która nawet
z najprostszego utworu potrafi zrobić hit oraz
znaleźć w nim pięć głosów do zaśpiewania.
Na zakończenie, 28 sierpnia, tradycyjnie wystąpi Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa
pod dyrekcją Marka Soboty, działająca w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego
ARA przy Wodzisławskim Centrum Kultury.
Letnie Muzykowanie patronatem medialnym objęło Radio Silesia.
Po zawsze świeże informacje odnośnie
do cyklu zapraszamy na www.wck.wodzislaw-slaski.pl. kb

Cztery krótkie pytania do Marka Soboty
dyrygenta Wodzisławskiej Orkiestry Rozrywkowej i kierownika Działu Impresariatu WCK
Redakcja: Marku, możesz powiedzieć nam coś
więcej o nowej formule Letniego Muzykowania?

Marek Sobota: W tym roku zmieniamy nieco formułę naszego letniego cyklu. W poprzednich latach
zapraszaliśmy na scenę lokalnych artystów, z Wodzisławia Śląskiego i okolic. Ci oczywiście także pojawią
się w tegorocznej odsłonie. Jednakże dwa pierwsze
koncerty wykonają dla nas muzycy znani ze śląskich
szlagierów. Mam nadzieję, że spotka się to z dużym
zainteresowaniem wodzisławian i innych mieszkańców powiatu wodzisławskiego.

www.wck.wodzislawslaski.pl
Redakcja nie zwraca niezamówionych
materiałów; zastrzega sobie prawo
do dokonywania skrótów, przeredagowań
i zmiany tytułów. Redakcja przyjmuje
materiały wyłącznie w postaci elektronicznej.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam,
ogłoszeń i listów.
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zdjęcia: Agnieszka Trzeciok, WCK

n Wodzisławskie Centrum Kultury i Telewizja TVS zapraszają

Zmieniamy też miejsce zaplanowanych wydarzeń,
prawda?

Tak, zmiana formuły to nie jedyna modyfikacja. Mamy nową lokalizację naszych koncertów, ale co ważne, nadal pozostajemy w sercu Wodzisławia Śląskiego, na Starym Mieście. Z rynku przenosimy się

Myślę, że Letnie
Muzykowanie, czyli
cztery kameralne koncerty, które zaplanowaliśmy na sierpniowe niedziele,
będzie czasem na pewnego rodzaju oddech, wyciszeA jak w tym momencie ocenisz popularność
nie się po dużych, masowych imprezach w WodzisłaLetniego Muzykowania?
wiu Śląskim w lecie. Zapraszamy więc szczególnie te
Mogę powiedzieć, że z roku na rok popularność na- osoby, które w zacienionym, nastrojowym miejscu bęszego sierpniowego cyklu jest coraz większa. Oczywi- dą chciały odpocząć, słuchając muzyki. Oczywiście
ście zależność jest też taka, że im lepsza pogoda, tym oddech oddechem, ale nie zapominajmy, że już na jewięcej ludzi bierze udział w tych wydarzeniach sieni w mieście dziać będzie się dużo, jeszcze więcej.
[śmiech]. A i tegoroczny repertuar powinien być miłą Przed nami m.in. II DzieJesie (ń) Festiwal i imprezy
niespodzianką dla wielu osób i przyciągnąć je do Par- estradowe na wysokim poziomie.
ku.
do niezwykle klimatycznego Parku Miejskiego, który
idealnie sprawdził się ostatnio np. podczas Wodzisławskiej Nocy Świętojańskiej. Wtedy do Parku zawitały setki mieszkańców. Liczę, że i tym razem to
miejsce okaże się strzałem w dziesiątkę.

Dziękuję za tę krótką rozmowę.
Komuś szczególnie polecasz cykliczne sierpniowe
koncerty?

Rozmawiała: Klaudia Bartkowiak
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WCK ZAPRASZA

„Nie odpuszczamy!”
n Rozmowa z dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury
WCK

O kulturze w Wodzisławiu Śląskim,
planach Wodzisławskiego Centrum
Kultury na nadchodzące miesiące i lata,
inwestycjach, których wymaga obiekt,
ale nie tylko, rozmawiamy z KATARZYNĄ ROKOWSKĄ-SZYROKI, dyrektor jednostki organizacyjnej
miasta.
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?

Katarzyna Rokowska-Szyroki: Wakacje w Wodzisławskim Centrum Kultury to nie tyle odpoczynek i złapanie
oddechu, co zmiana trybu pracy i aktywności, które w WCK się odbywają.
Owszem, to czas, by wykonać np. drobne prace remontowe na scenie, zrealizować roboty porządkowe itd. Natomiast
pamiętajmy, że codziennie, w godzinach dopołudniowych nasza jednostka
gości dzieciaki, które wraz z naszymi
pracownikami bawią się, uczą, kreatywnie pracują i spędzają miło czas, zarówno na zajęciach w ramach Akcji Lato,
jak i na seansach kinowych.
Okres wakacyjny w WCK to bez
wątpienia również czas na podsumowania, podsumowania tego czego, udało
się dokonać, np. tegorocznych Dni
Miasta, które już za nami, ale przede
wszystkim na przygotowywanie największej imprezy w mieście, a mianowicie Najcieplejszego Miejsca Na Ziemi – Reggae Festiwalu. Zadajemy sobie
niemały trud, aby to wydarzenie podobało się zarówno naszym mieszkańcom,
jak i osobom przyjezdnym, żeby ci, którzy nas odwiedzą, odwiedzą Wodzisław
Śląski, spędzili bardzo miło czas w rytmie muzyki reggae. Ale co warte podkreślenia w tym miejscu, tegoroczny festiwal, jak też i festiwale wcześniejsze,
to nie tylko muzyka reggae. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi i słuchaczy muzyki, tworzymy festiwal, na którym obecna jest też muzyka
innych nurtów. To dla nas ważne, byśmy mogli sprostać temu, na co liczy
większa rzesza odbiorców. Na tapecie
jednakże mamy nie tylko NMNZ.
Mocno pracujemy nad innymi najbliższymi wydarzeniami, m.in. Letnim
Muzykowaniem czy już DzieJesie (ń)
Festiwalem.
Podczas naszej ostatniej rozmowy
z Pani ust padły słowa: „W tym
sezonie się sięgamy <<po więcej>>,
stając się jedną z nielicznych scen,
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można uczestniczyć w zajęciach teatralnych, tanecznych, plastycznych, rekreacyjnych, muzycznych, folklorystycznych, relaksacyjnych i animacyjnych.
U nas każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku. Warto wspomnieć
o nowych formach zajęć, które znajdą
się w ofercie WCK. Mowa o sensoplastyce dla najmłodszych dzieci. Zajęcia te
poprzez kreatywną zabawę aktywizują
i pobudzają zmysły maluszka, co wpływa na prawidłowy ich rozwój. Już dziś
polecam rodzicom najmłodszych pociech. Cała oferta Amatorskiego Ruchu
Artystycznego ARA oraz zasady zbliżającej się rekrutacji już niedługo
na www.wck.wodzislaw-slaski.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?

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?

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?

Śledzimy na bieżąco komunikaty dotyczące pandemii COVID-19 zarówno
w Polsce, jak i na świecie. Już możPierwsza połowa tego roku w Wodzi- na wywnioskować z tychże doniesień,
sławskim Centrum Kultury, to tak, jak że tegoroczny sezon jesienno-zimowy
Pani wspomniała, fantastyczne estrado- także może przysporzyć utrudnień
we wydarzenia, które licznie zgromadzi- w naszej kulturalnej działalności. My
ły w domu kultury zarówno mieszkań- nadchodzące miesiące planujemy, oczyców, jak i osoby odwiedzające Wodzi- wiście uwzględniając taką możliwość.
sław Śląski. Osoby, które w mieście nie- Ufamy jednak, że będzie nam dane prajednokrotnie były dopiero po raz pierw- cować w normalnym trybie, prowadzić
szy i miały okazję poznać to miasto, tym codzienne aktywności w ramach domu
miastem się zachwycić. Taka praca i ta- kultury. Nie zmienia to natomiast fakkie jej efekty mnie i moich współpra- tu, że doświadczeniem lat ubiegłych jecowników bardzo cieszą. Nie odpusz- steśmy przygotowani do zmiany sposoczamy! Druga połowa roku także zapo- bu naszego funkcjonowania na co
wiada się naprawdę bardzo interesująco. dzień. Liczę jednak na to, że wszystko
Ale na ten moment, proszę wybaczyć, będzie w porządku. Utrudnienia, o któnie mogę jeszcze odkryć wszystkich rych mówimy, wpływają bowiem barkart. Obecnie dogrywamy tematy dzo niekorzystnie nie tylko na frekwenpod względem formalnym. Robimy cję, ale też na całość życia artystycznowszystko, co w naszej mocy, żeby każdy -kulturalnego mającego miejsce w naznalazł w naszym repertuarze coś dla szych murach.
siebie. I tak: będzie muzyka alternatywna, będzie muzyka ludowa, muzyka we- Jesień od zawsze kojarzy mi się ze
soła, muzyka nostalgiczna. Już teraz za- startem zajęć Amatorskiego Ruchu
praszam wszystkich, żeby śledzili nasze Artystycznego w Wodzisławskim
Centrum Kultury. Czy Pani zdaniem
media i wyszukiwali czegoś dla siebie.
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

ARA jest dobrze
przygotowana do rozpoczęcia
nowego cyklu swojej aktywności?

Wodzisławska ARA startuje jak co roku naborami wrześniowymi. W Wodzisławskim Centrum Kultury będzie

Dział Projektów i Animacji Kulturalnej
planuje po okresie wakacyjnym wiele
ciekawych działań. Na potrzeby współpracy z wodzisławskimi placówkami
szkolnymi zostanie przygotowana oferta z zakresu edukacji kulturalnej, oferta
bazująca w dużej mierze na potencjale
zespołów i sekcji działających w Amatorskim Ruchu Artystycznym WCK.
Już od jesieni uczniowie będą mogli
nieodpłatnie skorzystać z różnorodnej
oferty prelekcji oraz seansów Kina Pegaz, dostępnych w ramach cyklu Nowe
Horyzonty Edukacji Filmowej.
Jesienią powróci również cykl warsztatów rozwojowych „Tu i teraz”, które
pomogą uczestnikom złapać dystans
wobec codziennych obowiązków i rozwinąć pasje oraz zainteresowania artystyczne. Ciekawą propozycją będzie
z pewnością koncert Art Music Trio &
Leon Voci zaplanowany 24 września.
To wydarzenie, które, jestem pewna,
przypadnie do gustu wielu melomanom. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców dzielnic miasta
na aktywności kulturalne, WCK stworzyło projekt pt. Zróbmy Sobie Festiwal „Zostań Idolem”, na który pozyskaliśmy środki zewnętrzne. Projekt ten
zakłada artystyczne działania w poszczególnych dzielnicach. Już we wrześniu ruszają pierwsze zajęcia warsztatowe, organizowane we współpracy z wodzisławskimi szkołami. W planach są
również eliminacje dzielnicowe dla
utalentowanych wokalnie mieszkańców – dzieci, młodzieży i dorosłych
oraz finałowy konkurs w WCK. Jesienią wracają też cieszące się zainteresowaniem spektakle w ramach Rodzinnych Spotkań z Teatrem, a po przerwie
związanej z pandemią planujemy organizację „Para Buch, Teatr w Ruch”
– Przeglądu Teatrów Osób z Niepełnosprawnością.

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

Jesień w Kinie Pegaz będzie jak
zwykle bogata w ofertę filmową.
Od października ruszają dla szkół Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Kino Konesera zadba o prestiżowe filmy
festiwalowe – widzowie będą mogli zapoznać się z produkcjami ze znanych
festiwali filmowych jak Cannes, Wenecja i Berlinale. Pojawi się wiele animacji dla dzieci oraz polskich produkcji jak
świąteczne „Listy do M. 5”, „Prorok”
– superprodukcja o prymasie Wyszyńskim, „Orzeł. Ostatni patrol” – wojenny epos z plejadą gwiazd w obsadzie.
W Pegazie zagoszczą na ekranie również wielkie widowiska rodem z Hollywood jak „Czarna Pantera: Wakanda
w moim sercu”, „Black Adam” oraz widowisko w 3D „Avatar: Istota wody”.
Jest zatem mnóstwo powodów abyśmy
spotkali się w Kinie Pegaz.
A na koniec (często gorący temat):
inwestycje. Czy planuje Pani jakieś
w odniesieniu do obiektu Centrum
w zbliżającym się czasie?

Zaplanowaliśmy termomodernizację
dachu wraz z robotami towarzyszącymi. Chodzi o remont najniższego dachu budynku Wodzisławskiego Centrum Kultury. Niestety już dwukrotnie
na ten cel środków nie przekazała Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego.
Po wykonaniu właśnie tej inwestycji
zamykającej cały proces inwestycyjny
dotyczący dachu WCK planowaliśmy
przystąpić do malowania obiektu.
Przypomnę tylko, że dwa pozostałe dachy wyremontowaliśmy w ostatnich latach wraz z zamontowaniem na nich
fotowoltaiki. Inne planowane prace
w zakresie utrzymania bieżącego to
przede wszystkim malowanie scen
na salach widowiskowej i klubowej,
malowanie sali klubowej oraz montaż
luster, dostosowanie ubikacji za sceną
na potrzeby osób niepełnosprawnych,
remont garderób dla wykonawców
wraz z zapewnieniem nowego wyposażenia, rozbudowa monitoringu obiektu, remont pomieszczeń piwnicznych
po zlikwidowanej kotłowni WCK.
Przy takim obiekcie jednostki kultury
wiele jest do zrobienia. Cały czas działamy. Podkreślmy jednak, że wszystkie
prace remontowe będziemy mogli zrealizować wtedy, kiedy pozwolą nam
na to oczywiście środki finansowe.
Pani Dyrektor, dziękuję za tę krótką
rozmowę. Życzę powodzenia
i do zobaczenia podczas przyszłych
wydarzeń w Wodzisławskim
Centrum Kultury.
Rozmawiała: Klaudia Bartkowiak
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ARA

ARA zaplanowała nowy sezon
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.

Dorota Krawczyk: Co roku jesteśmy przygotowani do nowego sezonu, pełni nowej energii
po wakacyjnym odpoczynku. Na stronie internetowej WCK są już dostępne daty naborów, zaktualizowany cennik, a oferta zapięta jest na ostatni guzik. We wrześniu zapraszamy wszystkich
chętnych na zapisy. Wyjątkowo intensywny sezon
za nami, który obfitował w wiele wydarzeń, zajęć,
warsztatów i wyjazdów. Możemy się pochwalić
aż 52 nagrodami (w tym siedem złotych, siedem
srebrnych, 10 brązowych medali). Tylko w I połowie 2022 roku Amatorski Ruch Artystyczny
zorganizował/wziął udział w 67 wydarzeniach
kulturalnych. Funkcjonowało w tym czasie 17
różnego rodzaju sekcji/zespołów; 51 grup artystycznych. W każdym miesiącu odbywało się
od ok. 360 do ok. 400 zajęć. Działalność Amatorskiego Ruchu Amatorskiego jest silnie sprzężona z działalnością impresaryjną i projektową Wodzisławskiego Centrum Kultury. Oferta kulturalna ARA, Działu Projektów i Animacji Kulturalnej, Działu Impresariatu oraz działalność edukacyjna dla szkół i przedszkoli uzupełniają się wzajemnie, tworząc jedną, wspólną markę. Codzienna, popołudniowa aktywność Wodzisławskiego
Centrum Kultury opiera się głównie na ARA i to
dzięki niej instytucję codziennie odwiedzają setki
osób, dowiadując się przy tym o aktualnej ofercie
WCK. Ruch ten jest nieodzownym elementem
działalności domu kultury i stanowi ponadto nieoceniony bufor promocyjny, dzięki któremu
WCK wzmacnia efekty swoich działań reklamowych. Dzięki ARA instytucji udaje się zintegrować społeczność miasta wokół działań kulturalnych i skoncentrować ją w jednym miejscu. Wracając zatem do pytania, jesteśmy zawsze przygotowani i gotowi do pracy, bo wierzymy w sens
ARA i jesteśmy zawsze pewni, że uczestnicy naszych zajęć do nas powrócą i przyciągną nowych
członków.
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 propozycji Amatorskiego Ruchu Artystycznego ARA znajdują się zajęcia w aż 10 zakresach tematycznych, od tańca, teatru, muzyki, folkloru i sztuk plastycznych po sensoryczne, biesiadne, instrumentalne, akrobatyczne i animacyjne.
W tym roku szkolnym utworzonych zostanie 17
sekcji, a każda z nich podzielona zostanie na odpowiednie grupy wiekowe. Zapisy na zajęcia odbywają się bezpośrednio u instruktora zajęć w wyznaczonym dniu i godzinie. Pełną listę dat publikujemy na stronie www.wck.wodzislaw-slaski.pl.
Następnie po otrzymaniu informacji o zakwalifi-
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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?

kowaniu do grupy należy zarejestrować się w bazie
uczestników za pośrednictwem portalu Strefa Zajęć (www. strefazajec. pl). Instrukcja zapisu
umieszczona została na stronie pod linkiem Instrukcja zapisu na zajęcia w Strefie Zajęć. Oferta
zajęć w Wodzisławskim Centrum Kultury jest
bardzo różnorodna. Znajdują się w niej propozycje dla dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym, szkolnym, ponadgimnazjalnym, dla studentów, dorosłych i seniorów. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra instruktorska. Pełna lista
pod linkiem Instruktorzy Amatorskiego Ruchu
Artystycznego.
A czy możemy spodziewać się jakichś zmian,
być może nowości wśród Waszych zajęciowych
propozycji?

W tym sezonie w ofercie znalazła się nowość, zajęcia z zakresu sensoplastyki dla dzieci w wieku 03 lata pn. SensoMALUCHY. Prowadzić je będzie
Monika Kubica-Skaba.
Zajęcia sensoplastyczne dla dzieci to różne aktywności plastyczne, które angażują jednocześnie
kilka zmysłów. Plastyka sensoryczna potrafi zająć
na wiele godzin nie tylko dzieci, ale i samych dorosłych. Niewątpliwą zaletą zajęć sensorycznych
jest to, że do ich przeprowadzenia można użyć
ogólnodostępnych produktów, które znajdziemy
w kuchni lub łazience. Podczas zajęć dzieci poznają kolory, struktury, kształt, temperaturę i fakturę różnego rodzaju przedmiotów, mas plastycznych, solnych, ryżowych, makaronowych, galaretkowych itp. Zajęcia mają na celu wszechstronny
rozwój maluchów, który następuje poprzez doświadczenie zmysłami. W sezonie 2022/2023 zajęcia odbywać się będą w poniedziałki w sali kameralnej WCK o godz. 16: 00. Czas trwania jednych zajęć to 45 min. Na zajęciach obecni są rodzice.
Oferta ARY kierowana jest do dzieci, młodzieży,
ale i do dorosłych i seniorów. Które z zajęć, kół
szczególnie polecasz np. właśnie maluszkom
i dzieciom?

Najmłodszym dzieciom w wieku żłobkowym
i przedszkolnym dedykujemy zajęcia pn. Dzieci Cioci Kloci, Muzyka dla Smyka, SensoMALUCHY
oraz najmłodsze grupy ZPiT Vladislavia (grupa A)
oraz Mirażu (grupa baby balet). Dzieciom nieco
starszym (podstawówka) proponujemy Teatr Szydełko, Teatr Tańca Memento, Akrobreak, indywidualne lekcje pianina, starsze grupy ZPiT Vladislavia, Mirażu oraz Klub Tańca Towarzyskiego SPIN.
Dzieci od 5. roku życia wzwyż zapraszamy również
do koła plastyki i ceramiki.
Młodzież najlepiej odnajdzie się z kolei
na zajęciach...

Młodzież szczególnie zapraszamy do Młodzieżowego Teatru Szydło oraz do młodzieżowych grup
Mirażu, SPIN-u, Memento, Akrobreaku, Vladislavii, koła plastyki i ceramiki, a także na lekcje pianina i do Wodzisławskiej Orkiestry Rozrywkowej.
Co natomiast przygotowaliście dla dorosłych
i osób starszych?

Sekcje osób dorosłych znalazły się w ZPiT Vladislavia, KTT SPIN, kole plastyki i ceramiki. Pole-

camy również uwadze kurs salsy kubańskiej i bachaty, kurs tańca towarzyskiego, zumbę fitness, jogę a także indywidualne lekcje gry na pianinie. Seniorów (prócz wyżej wymienionych grup) zapraszamy do Artystycznej Rodzinki Seniorów „Nie
Dejmy 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 sezonie 2021/2022 na szczególną uwagę zasługują trzy jubileusze zespołów Amatorskiego Ruchu Artystycznego ARA. Od 40 lat w Wodzisławskim Centrum Kultury funkcjonuje Zespół
Pieśni i Tańca Vladislavia, od 30 lat działa Zespół
Taneczny Miraż, a jesienią Wodzisławskie Centrum Kultury obchodziło 45-lecie Artystycznej
Rodzinki Seniorów „Nie Dejmy Sie”. Ponadto
swój jubileusz obchodziła flagowa impreza Wodzisławskiego Centrum Kultury pn. Wodzisławska Gala Taneczna MIX. Zorganizowano ją
po raz 20. W przyszłym roku obchodzić będziemy 40-lecie Klubu Tańca Towarzyskiego SPIN.
To dowodzi, że Amatorski Ruch Artystyczny stanowią zespoły z imponującą historią, tradycją,
a poziom zajęć niezmiennie od wielu lat przyciąga do WCK chętnych dzieci, młodzież i dorosłych. W poprzednim sezonie prócz wyżej wymienionych jubileuszy zorganizowaliśmy kilka
premierowych spektakli: Teatr Szydło i nagrodzony I nagrodą na Bielskich Spotkaniach Teatralnych „Cel-pal”, Teatr Tańca Memento
„Zwier (z) ciadlo”, „Białe piórko” oraz „Murowany kwiat”, Teatr Szydełko i nagrodzona I nagrodą na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Dziecięcych „Paskuda”. Ważnymi dla nas wydarzenia-

mi były również koncert galowy Klubu Tańca Towarzyskiego SPIN oraz gala sekcji Akrobreak
na zakończenie sezonu. Do historii przeszedł
również fenomenalny koncert Wodzisławskiej
Orkiestry Rozrywkowej z Piotrem Kupichą i zespołem Feel. W minionym sezonie udało nam się
ponadto zorganizować dwie edycje zawodów
z akrobatyki tanecznej pn. Akrobreak Masters.
Swoje pokazy prezentowaliśmy na festiwalach
i konkursach, a kilkanaście razy udało się nam zaprosić na nasze produkcje dzieci i młodzież
z miejskich szkół i przedszkoli.
Istotnymi wydarzeniami nieestradowymi były
w minionym sezonie natomiast: spotkanie autorskie pani Ireny Sauer w związku z wydaniem
książki „Melodyjne od serca wołani i słowa prawdy naszych ojców, starek i starzików” oraz montaż dwóch ławek pokrytych mozaiką ceramiczną
wykonaną przez Karolinę Gajewską z koła plastyki i ceramiki. Instalacja została zgłoszona do konkursu promocji województwa śląskiego
„Marka Śląskie” organizowanego przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach
oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Nowy sezon to nowe wyzwania. W najbliższej
przyszłości ZPiT Vladislavia będzie reprezentował
nasz kraj i miasto Wodzisław Śląski na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Chorwacji, KTT SPIN walczył będzie jesienią o tytuł Mistrza Polski na krajowych mistrzostwach w tańcu
latynoamarykańskim, a Miraż szykuje się na podbój świata, bowiem późną jesienią planowane są
Mistrzostwa Świata w show, jazz, modern, balet
i contemporary dance. Nasi widzowie spodziewać
się mogą kolejnych premierowych, spektakli i koncertów. Jest tego bardzo dużo, zatem warto śledzić
nasze media społecznościowe, gdzie na bieżąco informujemy o tym wszystkim, co robimy.
Na koniec zapytam... Jest coś, co zmieniłabyś
w tym, jak Amatorski Ruch Artystyczny
wygląda dzisiaj? Cóż takiego?

Bez tonu przechwałki muszę przyznać, że nasza
ARA jest naprawdę imponująca. Zrze szamy
rokrocznie około 800 uczestników i posiadamy
bardzo różnorodną ofertę. Sam budynek WCK
jest już za mały na naszą, tak rozbudowaną działalność i korzystamy z życzliwości szkół, które
wynajmują nam sale na treningi. Nasze zajęcia
są oblegane, widownia podczas widowisk zawsze zapełniona, zespoły zdobywają najwyższe
nagrody na konkursach. Wydaje się, że to, co
robimy w Wodzisławskim Centrum Kultury,
sprawdza się i daje dobre rezultaty. Nie kreujemy niczego sztucznie, słuchamy ludzi, obserwujemy stale, co się podoba, a co nieco mniej, dopasowujemy ofertę do potrzeb mieszkańców.
Zawsze jesteśmy otwarci na sugestie, propozycje i współpracę z nowymi osobami, które mają
ochotę wzbogacić naszą ofertę o kolejne aktywności. Zapraszamy do Wodzisławskiego Centrum Kultury.
Doroto, dziękuję Ci za tę rozmowę i życzę
ogromnego zainteresowania zajęciami.
Rozmawiała: Klaudia Bartkowiak
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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.
zdjęcia: mat. arch. WCK i instruktorów

INSTRUKTORZY O SWOICH GRUPACH
W RAMACH ARA
DOMINIKA BRZOZA-PIPREK
Zespół Pieśni i Tańca Vladislavia
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

W ramach „ARA” instruktorzy prowadzą zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, performatywne, muzyczne, W „ARA” swoje talenty rozwija ponad 800
członków z Wodzisławia Śląskiego oraz okolic. Grupy zdobywają co roku wiele prestiżowych nagród
na konkursach ogólnopolskich, a także o zasięgu europejskim i randze światowej. Nasze grupy znane są
nie tylko w kraju ale także po za jego granicami.
Do Amatorskiego Ruchu Artystycznego
„Ara” należą następujące zespoły / koła i ich
instruktorzy:
Zajęcia plastyczne (grupa dzieci, młodzieży i dorosłych) – Karolina Gajewska
Pracownia ceramiki (grupa dzieci i dorosłych)
– Karolina Gajewska
Teatr Tańca Memento (grupa dzieci, juniorów
i seniorów) – Małgorzata Karwot, Mateusz Soboszek
Młodzieżowy Teatr Szydło (młodzież licealna i studenci) – Dorota Krawczyk
Teatr Szydełko (7-14 lat) – Dorota Krawczyk
Lekcje pianina (dzieci, młodzież i dorośli) – Katarzyna Wuwer
Grupa seniorów Nie Dejmy Sie (50+) – Łucjan
Bańczyk
Zespół Pieśni i Tańca Vladislavia (od 3 roku życia po dorosłych) – Dominika Brzoza-Piprek, Ka-

tarzyna Nochcińska, Wanda Bukowska, Krystyna Kubala, Natalia Mikołasek, Aleksandra Krótki, Weronika Skurak oraz Kornelia Rduch
Zespół Taneczny Miraż (dzieci od 6 lat, młodzież) – Lenka Krcova, Dominika Pławna, Evegeniya Makeeva-Wyputa, Marcin Kost, Izabela
Barska-Kaczmarczyk
Klub Tańca Towarzyskiego Spin (dzieci od 5 lat,
młodzież) – Elżbieta Lasocka, Sebastian Lasocki, Julia Gawlik
Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa (młodzież) – Marek Sobota
Chór Jadwiga (dorośli) – Ryszard Uher, Zuzanna Górecka
Dzieci Cioci Kloci (dzieci 1-5 lat) – Monika Kubica – Skaba
Akrobreak (dzieci od 7 lat, młodzież do 18 lat)
– Marcin Kost
Muzyka dla smyka (dzieci 2-4 lata) – Karolina Hanik
SensoMALUCHY (dzieci 0-3 lat) – Monika Kubica-Skaba
Oprócz zajęć „ARA”, Wodzisławskie Centrum
Kultury prowadzi zajęcia dodatkowe takie jak salsę, jogę czy zumbę fitness.
Salsa – Arkadiusz i Marta Meps
Joga – Karina Onak
Zumba – Joanna Dziedzic. 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.

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.
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MAŁGORZATA KARWOT
Teatr Tańca Memento
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.

MARCIN „KOSTEK” KOST
Akrobreak
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.
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Bawienie dzieci wychodzi jej świetnie
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.
zdjęcia: Agnieszka Trzeciok, WCK

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?

Monika Kubica-Skaba: Fakt faktem,
można powiedzieć, że jestem rozpoznawalna, machają do mnie np. na ulicy
dzieci i ich rodzice. Jak gdzieś wychodzę z kąpieliska albo jakiegoś placu zabaw, muszę przywitać się z wszystkimi,
którzy mnie znają i wymienić z nimi
miłe słowa. Jak na taki sukces, jak sukces Cioci Kloci, się zapracowuje?
Po prostu ciężką pracą. Bardzo się cieszę, że ta moja firma się tak rozrosła.
Ale wiem też, że tak naprawdę jest to
ogrom pracy, codziennego zaangażowania i poświęcenia i to nie tylko z mojej strony, ale też ze strony moich najbliższych. Właśnie to wszystko sprawia,
że jako Ciocia Klocia stałam się w pewnym sensie znaną tutaj marką. To mnie
bardzo, bardzo, bardzo uszczęśliwia.
Mam swoją śmieszną filozofię, która
jest po prostu śmieszna i nieopłacalna.
Filozofię mówiącą o tym, że dobro wraca. To jest np. tak, że robię rzeczy, które
na pierwszy rzut oka są nieopłacalne, ale
zostałam o nie poproszona, np. przez
kogoś, kogo znam, kogo lubię, komu
mogę jakoś pomóc. Angażuję się w takie sprawy. W moim krótkim prowadzeniu firmy to jednak po prostu owocuje. Spotykam bowiem na swojej drodze wspaniałych ludzi, którym mogę
dziękować za to, że mi pomagają. Staram się być fair i podchodzić do wielu
kwestii, do mojego biznesu i do moich
klientów z takim dużym uśmiechem.
Tym bardziej, że mam bardzo specyficzną formę pracy, bo pracuję z dziećmi. Ciekawe jest tu np. to, że moje sąsiadki śmieją się z tego (bądź śmiały
się), że częściej widują mnie w mediach
społecznościowych, a moja robota to
nie jest robota, bo to tylko takie skaka-
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nie, bawienie się z dziećmi... Tak, ale to
jest robota, bardzo przyjemna robota,
ale do tego, trzeba przyznać, bardzo
męcząca. Praca, do której trzeba podejść z radością. Gdybym była chodzącym gburem i tylko narzekała i nie
uśmiechała się do dzieci i rodziców, jestem przekonana, nie miałabym tylu
dzieci na zajęciach i tak dobrego kontaktu z ich opiekunami. A najfajniejsze,
tak jak mówiłam, jest to, że poza naszymi spotkaniami te wszystkie osoby
mnie pozdrawiają, wysyłają uśmiechy,
krzyczą „dzień dobry, Ciociu Klociu”.
To utwierdza mnie w przekonaniu, że
powinnam w życiu robić to, co robię.

mama, teściowa, mąż), więc ja mogłam
działać. Wtedy zaczęłam zdawać sobie
sprawę z tego, że nie chcę wracać
na etat, tylko chcę robić coś swojego,
pracować na siebie, a jedyne, co mi wychodzi, to bawienie dzieci. Znajomy
powiedział mi o dofinansowaniu
na start i tak się zaczęło. Otrzymałam
dotację na otwarcie firmy, mogłam kupić sprzęt. Wystartowałam. A czemu
Ciocia Klocia? Moja siostrzenica tak
do mnie mówiła, więc nazwa była
oczywistością [uśmiech].

miejscu był porządek, żeby wszystko się
udało. Te osoby troszczą się o przebieg
zabawy. Swoich animatorów szkolę,
pokazuje im, jak chciałabym, żeby pewne rzeczy, kwestie wyglądały, opiekuję
się nimi. Czuwam nad ich pracą. Animatorów ciągle szukam, ale już w tym
momencie w moim zespole mam dwie
superdziewczyny, Magdę i Karolinę,
które pomagają mi i są moimi dwiema
prawymi rękami. To jest niesamowite
wsparcie w prowadzeniu firmy.

brych kilogramów sprzętu). Jeżeli jest
taka możliwość, swoje małe dzieci zabieram na zajęcia. Oczywiście nie zawsze się to udaje, ale są takie grupy, np.
w Wodzisławskim Centrum Kultury,
że mogę sobie na to pozwolić. Moje
dzieciaki też się wtedy bawią. I trochę
działa to w drugą stronę, bo wiele zabaw, które wymyślam dla innych maluchów, jest efektem podglądania tego, co
lubią moje.
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.

Zostałam poproszona przez Wodzisławskie Centrum Kultury o poprowadzenie zajęć dla maluszków. Na początku razem z Dorotą Krawczyk, szefową
Amatorskiego Ruchu Artystycznego,
założyłyśmy, że spróbujemy z dwiema
grupami. No i wydarzyło się coś fantastycznego! Na zajęcia organizacyjne
przybyło tyle dzieciaków z rodzicami,
że nie mogliśmy zmieścić się w sali.
Niebywałe! Chętnych ponad setka.
Z dwóch grup zrobiło się pięć. I tak to
Im większa strefa, tym więcej atrakcji, działa. We wrześniu będę startować
Animacje podczas różnego rodzaju
więc i więcej pomysłów
z trzecim sezonem zajęć. Co ciekawe, są
takie maluchy, które będą na te moje
wydarzeń, festynów, pikników,
do wykreowania i pracy włożonej
warsztaty uczęszczać już właśnie ten
prowadzisz dla najmłodszych razem
w przygotowania…
Kiedy dokładnie zdecydowałaś, że
ze swoimi współpracownikami. Wraz A te pomysły na animacje biorę po pro- trzeci sezon. Świetne jest to, że w ciągu
stu z obserwacji świata. Bardzo ciekawą tych 45 minut tygodniową nawiązujebędziesz zawodowo robić to, co
z moim niespełna 3letnim synem
inspiracją jest internet. W sieci moż- my fajną relację z dzieckiem i jego opierobisz dziś i skąd w ogóle wziął się
brałam udział w evencie, w czasie
na znaleźć naprawdę fajne, przydatne kunami. Mamy też łapią ze sobą konpomysł na MonikęCiocię Klocię?
którego w Waszej zabawowej strefie
Od zawsze chciałam pracować z dzieć- było aż osiem osób prowadzących.
rzeczy. Jednakże obserwowanie tego, co takt. W końcu wszystkie mamy te same
mi i właściwie od zawsze to robię. Stu- Jak zarządza się takim niemałym
wokół, obserwowanie np. dzieci, które problemy [uśmiech]. No i te same radiowałam polonistykę nauczycielską, zespołem, gdzie każdy
w trakcie zajęć biorą coś do ręki i zaczy- dości. Bardzo cieszę się, że zostałam
ale potem zamiast w szkole zaczęłam odpowiedzialny jest za coś innego?
nają z danymi przedmiotami robić zu- częścią wodzisławskiej ARY. Dziękuję
pracować w domu kultury. Prowadzi- Animatorzy, którzy jeżdżą ze mną pełnie coś innego, niż wymyśliłam, to WCK za zaufanie.
łam zajęcia teatralne dla dzieci i pierw- na eventy, mają po prostu przydzielone jest najlepsze. Wtedy to też jest taki
W tym miejscu mogę zdradzić, że
szą grupę dla maluchów. Pamiętam, że konkretne stanowiska. Ja bardzo lubię moment, że na różne rzeczy patrzę z in- od października ruszamy z zajęciami
po pierwszych skończonych zajęciach robić takie duże wydarzenia i mocno się nej perspektywy, inspiruję się tą dziecię- sensorycznymi dla maluchów. To takie
rozpłakałam się, twierdząc, że mi to cieszę, kiedy ktoś zamawia u mnie ob- cą zabawą i staram się te nowe pomysły zajęcia, na których mogą być już malupo prostu nie wychodzi. Ale trzeba by- sługę większych imprez. Możemy zaan- wdrażać.
chy od urodzenia. Zajęcia, które pomagają poznawać świat przez poruszenie
ło pracować, realizować zajęcia, więc gażować wtedy wszystkich tych, którzy
wszystkich zmysłów. Dzieci brudzą się,
i szukać pomysłów, wymyślać, szkolić są w miejscu eventu i pokazać, że moż- Wiem, że podobnie jak ja, jesteś
przy okazji się rozwijając. W tych czasię, rozwijać. Praca w kulturze pozwa- na się z nami świetnie bawić. Tym bar- młodą mamą. Jak godzisz pracę, a to
sach mamy mnóstwo dzieciaków z zalała też na organizowanie imprez. I to dziej, że w czasie animacji staram się wy- przecież coraz więcej zleceń, bo
burzeniami przetwarzania, tzw. zabubyło coś. Cieszyłam się, że mogłam sie- korzystywać bardzo proste rzeczy, które i Twoja popularność nieustannie
dzieć do nocy i wymyślać imprezy dla zajmują nie tylko dziecko, ale i rodzi- wzrasta, z opieką nad swoimi
rzeniami SI. Te zajęcia są formą terapii
dzieci, przygotowywać, kombinować. ców. Najbardziej lubię takie stanowiska, maluchami?
i przy okazji zabawy. Jedyne co, pod koPóźniej urodziła się moja Zosia i trochę na których ten rodzic swojej pociesze Jak godzę pracę z byciem mama? To niec spotkania rodzice muszą „ogarnąć”
z tej pracy, aktywności musiałam zre- musi pomóc. To nie jest tak, że podczas trudne i czasem myślę, że zupełnie so- swoje dziecko, ale i siebie, bo oni także
zygnować (ale i chciałam). Jednak nie wydarzeń dziecko się mi zostawia i się bie w tej kwesti nie radzę [śmiech], ale często się brudzą. Mnie zostaje posiedziałam tylko w domu, bo zostawi- wychodzi. Chodzi o to, żeby zaangażo- tak, jak już wspomniałam, mam sprzątanie sali [śmiech]. Więcej niedłupo prostu pomoc w opiece nad dziećmi. go na www.wck.wodzislaw-slaski.pl.
łam sobie niektóre zajęcia teatralne, wać wszystkich, spędzić ze sobą czas.
A jeśli idzie o animatorów… W tym Muszę dodać, że często także mój mąż
wskoczyły też nowe, inne zajęcia. Kiedy Zosia miała miesiąc, prowadziłam roku udało mi się zatrudnić parę mło- jeździ ze mną na animacje, pomaga mi Dziękuję za tę rozmowę i życzę Ci
dwudniowe warsztaty teatralne. Oczy- dych, bardzo ciekawych osób, które w organizowaniu wydarzenia (niektóre dalszego rozwoju Twojej marki.
wiście mogłam sobie na to pozwolić, opiekują się danymi stanowiskami sprzęty animacyjne robimy sami), paRozmawiała: Klaudia Bartkowiak
bo moje dziecko miało opiekę (moja i muszą robić wszystko, żeby w danym kuje moje auto (czasem to kilka dolipiec 2022 nr 7
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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.
WCK

Redakcja: Kękę, Marika, Łydka Grubasa, Tabu
[uśmiech]… Czy artystów tegorocznej odsłony
NMNZ można określić jako spełnienie
Waszych muzycznych marzeń?

Marcin Suchy: Częściowo tak, oczywiście. Mieliśmy dużo dyskusji na temat tego, kogo zaprosić
na tegoroczną edycję. Rafał ma inne gusta muzyczne, ja mam inne. Każdy próbował przepchnąć swoją wizję. Znaleźliśmy kompromis, ale muszę powiedzieć, że w tym roku było bardzo trudno zaprosić w ogóle artystów, bo bardzo późno zapadła decyzja o organizacji festiwalu. W marcu gwiazdy tak
naprawdę mają zabookowane już całe lato, dlatego
znaleźć taki line-up, jaki mieliśmy w tym roku, to
było niemal niemożliwe do zrobienia, ale udało się.
Rafał Karwot: Na pewno pod względem muzycznym i tego, co mogliśmy w tym roku wyciągnać, to
jest to najlepsza dotychczasowa edycja. Mamy
mocny line-up, który bardzo się broni. Skróciliśmy
w tej odsłonie NMNZ czas koncertów, ale postawiliśmy tym razem przede wszystkim na jakość.
Mamy mniej zespołów, ale dużo bardziej wartościowych. Na tym się skupiliśmy.
Rafale, Marcinie, największe muzyczne
marzenie do spełnienia w kontekście gwiazd
przyszłych edycji Reggae Festiwalu to…?

Marcin Suchy: Bardzo chciałem, żeby w tym roku
zagrała formacja Jahneration, wypełniająca we Francji stadiony. To było moje największe marzenie, o realizację którego walczyłem. Niestety nie udało się,
z przyczyn technicznych, muzycy do nas nie dolecieli. Ale może zdołamy zaprosić tych artystów na przyszłą, 20. edycję. Ja bardzo lubię też niemieckie zespoły reggae. Największe, największe moje marzenie to
Gentleman. To są tak naprawdę grupy top topów.
Rafał Karwot: Tych marzeń jest mnóstwo. Mógłbym tu wymieniać i wymieniać. Na pewno bardzo
cieszyłbym się, gdybyśmy mogli do Wodzisławia Śląskiego sprowadzić takie zespoły jak Dub Incorporation z Francji, Gentleman z Niemiec. Sprawdzaliśmy
opcję, czy w ogóle nas stać na to, żeby zaprosić takiego Gentlemana, ale nas po prostu jeszcze nie stać. To
są tak duże pieniądze, że nie jesteśmy w stanie tego
dokonać. Musielibyśmy zrobić tylko koncert Gentlemana. Kiedyś nie pomyślałbym jednak, że będzie nas
stać np. na francuską formację Jahneration, która
miała zagrać tu pierwszego dnia tegorocznej odsłony. W zamian przyjechał włoski zespół Mellow Mood, który zrobił tu niesamowity koncert. To jest top
of the top na świecie. My chcemy publiczności
NMNZ pokazywać takie zespoły. Co warto podkreślić, zapraszamy też zespoły z innego świata muzycznego, a robimy to po to, by ich fani zobaczyli również
takich artystów jak Damian Syjonfam czy Bakshish,
Shashamane. Np. na Łydce Grubasa było sporo ludzi, byli też wcześniej, więc poznali także artystów
reggae, a my mamy misję, żeby muzykę reggae promować. Niestety przeżywa teraz niesamowity kryzys.
Musimy o nią powalczyć. To muzyka, która płynie
prosto z serca. Nie wyobrażam sobie, że te festiwale
reggae po prostu pogasną w Polsce.
Jako zespół Tabu występujecie na festiwalach
reggae w kraju. Jak na ich tle wypada
wodzisławskie Najcieplejsze Miejsce na Ziemi?

Marcin Suchy: Wypada bardzo dobrze, szczególnie jeśli chodzi o wrażenia artystów. To powtarzamy zawsze. Wszyscy się bardzo cieszą z tej rodzinlipiec 2022 nr 7

dzielają naszego zdania. Tak naprawdę musiałbym
się z nimi spotkać i porozmawiać, o co im chodzi,
bo nie rozumiem tego, że mogą torpedować tak
dużą muzyczną imprezę. My musimy biletować
wydarzenie, żeby się jakoś obronić, uratować. Jeśli,
Drodzy Radni, którzy nie chcecie tego festiwalu,
czytacie to, zadzwońcie do mnie, zaaranżujemy jakieś spotkanie. Spotkajmy się, pogadajmy, chciałbym wiedzieć, o co chodzi.
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?

nej atmosfery. To robi ogromne wrażenie. Jeżeli
chodzi o publiczność, jak wiadomo, w tym roku
musieliśmy wprowadzić bilety. Widzimy, że wiele
osób lokalnie nie jest zadowolonych z kosztu 40 zł,
ale tak naprawdę to nie jest majątek. To żadne pieniądze, jeśli spojrzymy na poziom artystów, jakich
mieliśmy w tym roku na NMNZ. Liczę na to, że
spotka się to ostatecznie ze zrozumieniem. Jeśli
chcemy utrzymać tak wysoki poziom wydarzenia,
musimy biletować tę imprezę.
Rafał Karwot: Moim zdaniem jest Ostróda, a później my. A później reszta festiwali w Polsce. Co roku na nasze wydarzenie przyjeżdża organizator
Ostródy i myślę, że może potwierdzić to, że rośniemy w siłę. Jesteśmy coraz poważniejszym graczem
na polskim rynku festiwali w ogóle. Przez to, że
otwieramy się na inne gatunki, zaczyna o nas słyszeć coraz więcej osób, ludzi, którzy z reggae nie
mają nic wspólnego. Na tej edycji był u nas np.
KęKę. Bardzo mu się podobało. Powiedział, że
może wracać do nas w ciemno. Za nim przyjdą jego fani.
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…

Marcin Suchy: Festiwal planujemy już rok wcześniej. Przynajmniej kwestię headlinerów. Pracy
jest naprawdę sporo. Szczególnie w ciągu tych
ostatnich dwóch tygodni przed wydarzeniem. Zawsze planujemy urlop po NMNZ, bo wiemy, że
to jest ten czas, kiedy możemy odpocząć. Czas,
który nam się należy po tak ogromnej pracy, wielu
dyskusjach. Ale dyskusjach, z których wynika coś
dobrego, czyli właśnie ten finalny produkt, o którym mówisz.
Rafał Karwot: Już teraz myślimy, kogo zaprosić
na następny rok. Trochę niestety utrudnia nam to
sytuacja w mieście, sytuacja z radnymi nieprzychylnymi prezydentowi, któremu bardzo zależy, żeby
festiwal utrzymać. Dopóki będzie on, o festiwal się
jednak nie martwię. Radni, w większości, nie po-

Rafał Karwot: W czwartek przed festiwalem dowiedzieliśmy się np. o tym, że zespół Jahneration
z Francji do nas nie przyleci. Zespół, który miał
być gwiazdą tej edycji. Odwołano mu lot dzień
przed przylotem. Musieliśmy kombinować z zastępstwem. Nie spałem całą noc. Obdzwoniłem,
opisałem smsami wszystkich artystów w Polsce
i za granicą, którzy mogliby do nas w zamian
za Jahneration przyjechać, a nie przylecieć. Wszyscy niestety byli zajęci. Ostatnią deską ratunku byli
Włosi z Mellow Mood, którzy dzień później zaplanowali koncert w innym miejscu w Polsce. Zagrali u nas świetnie, skończyło się elegancko, ale
kosztowało to nas wiele nerwów.
Marcin: Musieliśmy się bardzo nastarać, ale Włosi
byli chętni i zagrali na tegorocznej edycji. Szukaliśmy też innych muzyków. Robiliśmy wszystko, aby
zespół zastępujący był minimum na tym samym
poziomie, co Jahneration.
Zorganizowanie tak dużej imprezy dla tak
dużego grona osób to też, jak myślę,
ogromna satysfakcja i dużo funu.

Marcin Suchy: Na festiwalu staramy się już dobrze
bawić. Nasz koncert, koncert Tabu, najczęściej jest
tym kulminacyjnym momentem wydarzenia. Ale
tak jest od 19 lat. Cieszymy się z tej imprezy.
Rafał Karwot: Ten festiwal daje nam wszystkim
dużo radości, nam, naszym rodzinom, wodzisławskiej publiczności. Wszyscy w tym dniu jesteśmy
razem. Ta atmosfera jest nagrodą za ogrom pracy.
Dajemy tą imprezą ludziom wiele radości i miłości.
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?:)

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?

Marcin Suchy: Wiadomo, że te plany zweryfikuje
na pewno budżet przyszłego festiwalu. Od pieniędzy będzie zależeć, kogo będziemy mogli zaprosić. Ceny też niestety w dzisiejszych czasach ciągle się zmieniają. O przyszłej, jubileuszowej edycji myślałem już też w kontekście starania się o jakieś środki unijne na organizację tego dużego wydarzenia, projektu, który ten nasz budżet mógłby
jakoś wspomóc. Wtedy moglibyśmy zaprosić kogoś naprawdę wielkiego. Jeżeli idzie o gwiazdy innego nurtu, które mogłyby wystąpić podczas 20.
edycji, bo od tego nie odchodzimy… Myślę, że
pojawi się ktoś ze sceny hip-hopowej. Mam także nadzieję, że zaprosimy kogoś ze sceny alternatywnej. Może Daria Zawiałow [uśmiech]?
Rafał Karwot: Na pewno chciałbym zmienić
produkcyjnie ten festiwal. Chciałbym, żeby nasza scena z telebimami była jedną wielką ścianą,
ścianą dźwięku. Chcę odświeżyć wizerunek imprezy. Mam nadzieję, że to się uda. To są na razie pomysły. A co do artystów mamy z Marcinem w głowach kilka wizji. Jak będziemy znali
budżet, będziemy mogli działać. Ale znowu wracamy tu do tematu radnych. Kiedy się z nimi
spotkam, to będę wiedział więcej [uśmiech].
Czego na 20. urodziny życzylibyście najbardziej
Reggae Festiwalowi i Wam, jak i miastu oraz
Wodzisławskiemu Centrum Kultury jako
organizatorom?

Marcin Suchy: Życzyłbym wszystkim, żeby ten festiwal nie tracił na jakości, a wręcz na tej jakości zyskiwał.
Rafał Karwot: Chciałbym, żeby dialog, który jest
między miastem, Wodzisławskim Centrum Kultury a nami, zespołem Tabu, był taki, jakim jest.
W ramach tej współpracy czujemy się bardzo bezpiecznie. Wspieramy się mocno. Życzyłbym sobie
tak dużej miłości na kolejne lata. Wszystkim nam
zależy na Najcieplejszym Miejscu Na Ziemi.
Dzięki za tę rozmowę. Powodzenia
w kolejnych działaniach.

Marcin Suchy: Dziękuję.
Rafał Karwot: Dzięki.
Rozmawiała: Klaudia Bartkowiak

Marcin Suchy: Zespół Tabu tradycyjnie rozjeżdża
się na wakacje. Ja jeszcze nie mam nic zaplanowanego, ale pojedziemy gdzieś na spontanie [śmiech].
Rafał Karwot: Po festiwalu odpoczywamy. Robimy sobie z zespołem przerwę. Mamy jeden wolny od koncertów weekend. Rozjeżdżamy się, wyłączamy telefony, przeżywamy swoiste katharsis
[uśmiech]. Reset jest nam po tylu emocjach bardzo potrzebny. Później wracamy do koncertowania. Do końca roku chcielibyśmy zamknąć temat
płyty, może ją już nagrać. W przyszłym roku obchodzimy i 20-lecie zespołu, i festiwalu. Ten
przyszły rok atakujemy mocno, żeby świętować
na grubo.
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KINO

Arkady Barszcz o repertuarze Pegaza
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.
Agnieszka Trzeciok

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.

Arkady Barszcz: Druga część Akcji
Lato w Kinie Pegaz… W sierpniu mamy do zaoferowania wiele ciekawych
filmów dla najmłodszych, jak i dla dorosłych. Na początku miesiąca jeszcze
będzie można nadrobić hity z końcówki
lipca, czyli filmy „Elvis”, „A oni dalej
grzeszą, dobry Boże!”, „Pamiętniki Tatusia Muminka” i „DC Liga Super-Pets”. W Wakacyjnym Kinie Dzieci
polecam szczególnie „Ogliki”. Rodzina tytułowych smoków szuka nowego
domu. Trafia do przepięknej, spokojnej
wioski Cuchniewo, która ma problem
z lokalnym wysypiskiem śmieci.
Wszystko składa się znakomicie, bo
Ogliki żywią się śmieciami i mieszkają
na śmietniskach. Wspaniała animacja
o empatii, rodzinie i miłości oraz o tym,
że dla każdego na tym świecie znajdzie
się misja do spełnienia. „Niezgaszalni”
to animacja o strażakach i ich niebezpiecznej pracy. Film o marzeniach, wytrwałości w dążeniu do celu, odwadze,
pokonywaniu stereotypów i wzruszającej relacji córka-ojciec. To trzeba zobaczyć. Prawdziwą petardą, a nawet erupcją wulkanu, będzie premiera animacji
„Kurozając i zagadka chomika ciemności”. Uzależniony od przygód pół kurczak a pół zając walczy o miłość i akceptację, mimo swojej inności. Film ma
znakomity klimat przypominający produkcje z serii o przygodach Indiany Jonesa oraz innych przedstawicielach Kina Nowej Przygody. Osobiście nie mogę doczekać się seansu. Miłośnicy kosmosu i UFO koniecznie muszą obejrzeć zwariowaną animację pt. „Kosmiczna przygoda Allana”. Główny bohater wchodzi w relację z obcymi i musi
im pomóc w starciu ze złymi ludźmi.
Przesłaniem filmu są tolerancja, równouprawnienie i brak dyskryminacji. Przyjaźń, która nie zna różnicy wieku, koloru skóry i pochodzenia. Dla dorosłych
polecam seanse „Zbrodnie przyszłości”
Davida Cronenberga – produkcja miała
premierę w Cannes. W niedalekiej
przyszłości ludzie doświadczają syndromu przyspieszonej ewolucji. Aby odnaleźć się w nowej, zdominowanej przez
technologię rzeczywistości, muszą przekształcać nie tylko swoje umysły, ale
także ciała, by nadążały za wymogami
czasów. Zapowiada się na mroczne kino science fiction z nutką filozofii.

10

chodowy. Ląduje w ośrodku terapii i leczenia uzależnień, gdzie zostaje zmuszona do pracy społecznej. Film wydaje się
bliski sercu Pawła Domagały, ponieważ
napisał do niego również scenariusz.
Za reżyserię odpowiada Piotr Trzaskalski, którego wcześniejsze dzieła warto
znać. Szczególnie cenię w jego filmografii genialny i wzruszający „Edi” z Henrykiem Gołębiewskim oraz „Mój rower”
z Arturem Żmijewskim. „Na chwilę,
na zawsze” jest mocno reklamowany
i stanowi idealną propozycję na wakacje.
Lekkie kino z poważnym tematem w tle.
W Kinie Konesera w sierpniu
wyświetlimy natomiast…

Na początku miesiąca Pegaz wyświetli
intrygujący dramat z elementami fantastyki pt. „Yang”. Główny bohater filmu
próbuje przywrócić do życia ukochanego towarzysza swojej córki i odkrywa, że
android Yang ma swój sekretny dysk
wspomnień. W filmie występuje znany
i lubiany Colin Farrell. „Margot i Alma”
to lekka i wzruszająca komedia z nutką
dramatu o marzeniach oraz przyjaźni.
Główne bohaterki chodzą razem na castingi. Ich wyjątkowa relacja zmienia się,
kiedy obie dostają angaż w sztuce znanej
reżyserki. Problem polega na tym, że
jedna z nich jest główną aktorką, a druga jest jej zastępczynią. Jak to przełoży się
na ich więź? Po odpowiedź zapraszam
do naszego kina. Prawdziwą ucztą kinomana będzie seans filmu dokumentalnego „Ennio” o jednym z najsłynniejszych
kompozytorów filmowych w historii,
czyli Ennio Morricone. Prześledzimy jego największe sukcesy, pamiętne melodie oraz proces twórczy. Hołd złożony
mistrzowi. Warto zagłębić się w genialny umysł Morricone. Na koniec miesiąca proponujemy w Pegazie „Niewiniątka”, thriller z dziećmi w rolach głównych. Ida przeprowadza się z mamą
i siostrą do nowego miasteczka, gdzie
poznaje rówieśników z sąsiedztwa
i z czasem odkrywa, że z nowymi przyjaciółmi łączy ją wyjątkowa i niebezpieczna więź. Zapowiada się na mocne kino.

Arkady Barszcz, kinooperator w WCK

Na ekranie zobaczymy Viggo Mortensena i Kristen Stewart. „Każdy wie lepiej” to polska komedia obyczajowa
z Joanną Kulig, Michałem Czarneckim, Grażyną Szapołowską i Andrzejem Sewerynem. Za scenariusz odpowiada Krzysztof Rak, który jest gwarancją dobrego kina. Wcześniej jego teksty
zamieniały się w takie hity jak: „Bogowie” i „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”. Sam film opowiada o parze zakochanych, którzy stają się
celem intrygi najbliższych. Ich związek
zostaje wystawiony na próbę, gdy zaczynają się do niego wtrącać ich rodzice
oraz byli partnerzy. Dwie rodziny wiele
różni, ale mają jeden cel – rozbić
związek Ani i Grześka.
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?

„Powodzenia, Leo Grande” zapowiada się na idealny komediodramat
w brytyjskim wydaniu. Nancy Stokes,
emerytowana nauczycielka i wdowa,
przez całe życie miała tylko jednego
partnera – swojego męża. Zamknięta
w świecie kompleksów i ukrywanych
pragnień postanawia przeżyć przygodę z młodym, przystojnym Leo Grande. Dzięki nowej relacji Nancy zaczyna akceptować swój wiek i ciało, co
pomaga jej przezwyciężyć kryzys.
Film niby skierowany jest dla troszkę
starszych widzów, ale tematyka akceptacji samego siebie i cieszenia się

z życia nie zna wieku i jest problemem
uniwersalnym, z którym mierzą się
również młodzi ludzie. Zapraszam
wszystkich gorąco na seanse. Wisienką na torcie z pewnością będzie Emma Thompson, znakomita brytyjska
aktorka, której zadziorne poczucie humoru nigdy nie stępiało, a sama prywatnie posiada ogromną ilość pozytywnego dystansu do swojego wieku
i otaczającej nas rzeczywistości. Obejrzenie jej ponownie na ekranie kinowym to będą prawdziwe przywilej
i przyjemność.

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 chwilę, na zawsze” to ciekawa
propozycja rodzimej kinematografii.
Główna bohaterka to młoda i utalentowana dziewczyna, która odnosi ogromne sukcesy w branży muzycznej. Sytuacja
zmienia się, kiedy pod wpływem alkoholu wokalistka powoduje wypadek samo-

Czy mógłbyś na koniec przypomnieć
naszym czytelnikom, gdzie
można nabyć bilety na poszczególne
seanse w Kinie Pegaz?

Bilety do kina i na inne wydarzenia kulturalne w WCK można nabyć online
(przez naszą stronę internetową lub
bezpośrednio w Biletynie) oraz w kasie
WCK – zawsze 30 minut przed każdym seansem lub w określonych godzinach funkcjonowania kasy.
Arkady, dziękuję za rozmowę i Twoje
bardzo ciekawe polecenia.

Dziękuję. Widzimy się na seansach.
Rozmawiała: Klaudia Bartkowiak
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KSIĄŻKI

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.
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zdjęcia:mat. promujące filmy

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
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NA WEEKEND

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.

Pałac Dietrichsteinów w tym roku skończył 275
lat. Kompleksowa kilkuletnia modernizacja tej najstarszej budowli w stylu klasycystycznym w Polsce
stanowiła jedną z priorytetowych wśród realizowanych w mieście inwestycji. Była ona możliwa dzięki wymagającym i wieloletnim staraniom miasta
i pozyskanemu dofinansowaniu. Głównym celem
projektu było zwiększenie atrakcyjności Pałacu
i zlokalizowanego na jego terenie Muzeum,
a przez to również podniesienie atrakcyjności miasta. Zakładał on odtworzenie wyglądu zabytkowego obiektu, uwzględnił prace konserwatorskie, restauratorskie i adaptacyjne.
Trochę historii...
Za rewitalizację Pałacu Dietrichsteinów odpowiada firma Intravi Sp. z o.o. Sp. k. z Żywca. To ona
złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu
przetargowym w wysokości 13 553 445,78 zł.
26 lipca 2019 r. ruszyły prace. Przedmiotem inwestycji był remont konserwatorski pałacu w zakresie elewacji, przebudowy i rozbudowy dachu
– rekonstrukcji dachu łamanego, adaptacji poddasza, budowy szybu windowego, klatek schodowych oraz adaptacji części pomieszczeń na nowe
funkcje, takie jak np. sala koncertowa z zapleczem
wraz z przebudową schodów do pałacu oraz budową podjazdów dla niepełnosprawnych.
Główną ideą projektową było odtworzenie
przypuszczalnego wyglądu Pałacu Dietrichsteinów i nadanie mu bardziej reprezentacyjnej formy poprzez zastosowanie dachu mansardowego
z lukarnami. Dach został odtworzony w oparciu
o podobne do oryginalnych obiekty i motywy architektoniczne. Zastosowanie dachu mansardowego pozwoliło na pełniejsze wykorzystanie powierzchni poddasza. Projektanci zaplanowali dach
mansardowy typu polskiego, z wysokim przełamaniem oraz przełamaniem dolnej połaci. W przełamaniu mansardy można zlokalizować otwory dla
wylotów i wlotów systemów wentylacji i klimatyzacji. W dachu, w dolnej części, zaprojektowano
lukarny z dachem pulpitowym jednospadowym,
a w górnej części wole oka.
Zdarzały się także rzeczy nieplanowane. Wystarczy wspomnieć, że 19 sierpnia 2019 r. w trak-
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cie remontu i prac prowadzonych na elewacji
obiektu doszło do nieprzewidzianego zdarzenia.
Wtedy to runęło 40-metrowe rusztowanie. Przyczyną runięcia było zerwanie się gzymsu, którego
elementy uszkodziły rusztowania i spowodowały
zawalenie się całej konstrukcji.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej
W modernizację budynku miasto zainwestowało
ponad 18,5 mln zł, z czego dotacja unijna pozyskana w 2018 r. to 12 mln zł wraz ze środkami krajowymi. Przed ponownym otwarciem udało się
zwiększyć kwotę dofinansowania o niemal 4 mln zł.
Pełna kwota wynosi obecnie 15 116 565, 83 zł,
w tym 13 525 348, 38 zł z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 1 591 217, 46 zł
z budżetu państwa.
Realizacja przedsięwzięcia wymagała uzyskania
przez miasto zgody konserwatora zabytków oraz
uzyskania pozwolenia na budowę. Stosowne pozwolenia wydał Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach.
Co da nam Pałac po remoncie?
Parter Pałacu Dietrichsteinów będzie kondygnacją
muzealną, w której znajdą się wystawy stałe. Piętro I, które w przeszłości było częścią administracyjną i udzielano tam ślubów, po modernizacji będzie
służyło wodzisławianom w innym celu. Obiekt zyska sale reprezentacyjną i koncertową, w których realizowane będą spotkania oraz konferencje, a także
koncerty na 100-150 osób oraz sale wystawiennicze
z wystawami czasowymi poświęconymi historii
Wodzisławia Śląskiego. Na kolejnym piętrze znajdą się pomieszczenia administracyjne, Centrum
Nauki i Techniki „SOWA” oraz sala multimedialna. Ostatnie piętro będzie służyło pracownikom
Muzeum w Wodzisławiu Śląskim jako sale warsztatowe m.in. dla prac archeologicznych. Dzięki zastosowaniu bezprogowych drzwi, windy i odpowiednio przystosowanych toalet budynek został
również dostosowany do osób niepełnosprawnych.
W najbliższych kilku miesiącach Pałac Dietrichsteinów będzie wyposażany, przygotowane zostaną
również wystawy stałe i czasowe oraz wydarzenia,
które będą odbywały się w tym obiekcie. red.
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KSIĄŻKI
zdjęcia: WCK

OKTOBERFEST
wraca do Wodzisławia!
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.
Co ważne, wodzisławski Oktoberfest pozwoli
nam poczuć prawdziwy smak i nastrój tej tradycyjnej biesiady. Dla organizatorów bardzo ważnym
jest, by podczas imprezy zapewnić jak najwięcej
elementów rodem ze znanego na całym świecie
monachijskiego święta piwa. Nie może zatem
braknąć oryginalnego napoju – specjalnego piwa
Oktoberfest. Uczestnicy wodzisławskiej imprezy
będą raczyli się dokładnie tym samym trunkiem,
co goście wielkiego festynu w Monachium. Czy
warto spróbować? Oczywiście! Tym bardziej, że to
oryginalne bawarskie piwo zostanie podane w oryginalnych litrowych kuflach. Wszystko zgodnie
z tradycją.
Ale nie tylko doskonałe piwo zapewni uczestnikom Oktoberfest Wodzisław Śląski przyjemne
wrażenia smakowe. Na rynku Starego Miasta nie
zabraknie wówczas także tradycyjnych, biesiadnych pyszności. Rozpływająca się w ustach golonka po bawarsku, smakowity karczek, charakterny
sauerkraut… Ależ będzie smacznie! Specjalne menu dopełni radości i zapewni uczestnikom sporo sił
do zabawy. A tej także nie braknie.
Tradycją Oktoberfest Wodzisław Śląski jest
wesołe biesiadowanie i mnóstwo radosnego tańca. I w tym roku nie może zabraknąć skocznej,
podrywającej do tanecznej zabawy muzyki. Świetną rozrywkę wszystkim gościom zapewni sprawdzona oprawa. O nasze dobre samopoczucie
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i uśmiech na twarzach zadbają zarówno najlepsi
prowadzący, jak i idealnie dobrane do okazji zespoły muzyczne. To wszystko zapewni uczestnikom cały wachlarz niezapomnianych wrażeń. Już
teraz warto rezerwować swój czas i miejsce
pod biesiadnym namiotem.
Wodzisławska impreza potrwa w tym roku
cztery dni. Od czwartku do niedzieli pod namiotem usytuowanym na głównej płycie wodzisławskiego rynku będzie można poczuć prawdziwie bawarski klimat. Oryginalne piwo, dobra kuchnia
i występy zespołów z pewnością przyciągną wielu
mieszkańców regionu. Wstęp do namiotu będzie
bezpłatny. Co ważne, istnieje możliwość rezerwacji miejsc siedzących dla grup. Na tę imprezę naprawdę warto się skusić!
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.
Partnerami wydarzenia są Piwiarnia Warka Wodzisław Śląski, Miasto Wodzisław Śląski, Distribev.
*materiał sponsorowany
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AKCJA LATO

AKCJA LATO trwa w najlepsze
zdjęcia: Agnieszka Kozielska, Agnieszka Trzeciok

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.
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.

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.

„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.
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Rekomendacje
Zaczytanej Polki
n NATALIA (jeszcze nie chce podawać nazwiska) jest wodzisławianką.
Jej największą pasją są książki, co dobitnie pokazuje na prowadzonym
na Instagramie koncie. Jeśli podzielacie jej czytelnicze zainteresowania,
odsyłamy Was właśnie w to miejsce w internecie, do instagramowego
profilu Zaczytana Polka. Zapraszamy także do zapoznania się z jej
książkowymi rekomendacjami na łamach „Gazety Wodzisławskiej”.
dy szczegół i każdy bohater. A to, w jaki sposób
autorka pisze o krawiectwie, sprawia, że ma się
ochotę coś uszyć. Jest to historia z życia wzięta, historia o ludziach, których moglibyśmy spotkać
na ulicy, o przeciwnościach losu, ale także o odwadze, aby spełniać swoje marzenia i robić w życiu
rzeczy, które sprawiają nam radość.
Gratuluję autorce i czekam na więcej oraz wydawnictwu Prószyński i S-ka za możliwość recenzji tak cudownej i ciepłej historii. 10/10

„Ratownik”
Tomasz Mitra
Wypadek, próba samobójcza, udar, zawał, poparzenie, pobicie… Dyżur za dyżurem, wyjazd
za wyjazdem, interwencja za interwencją. Nieszczęście często wymieszane z głupotą, tragedia
czasem granicząca z groteską, cierpienie, rozpacz,
ból. Śmierć – zawsze blisko, zawsze na wyciągnięcie ręki, zawsze gotowa, żeby wyjść z cienia i odegrać główną rolę. Antidotum? Alkohol, narkotyki, seks. W dowolnej kolejności, a najlepiej równocześnie. Żeby nie oszaleć, żeby wytrzymać, żeby
nie pęknąć. Żeby z tego, który niesie pomoc, nie
stać się tym, który pomocy potrzebuje. Bo chociaż
chwilami jesteś Bogiem, od którego zależy ludzkie
„Chwała meksykańskim zakonnicom”
życie, to na przekór wszystkiemu musisz robić
Barbara Kwinta
wszystko, żeby pozostać człowiekiem. A to bywa
Emilia po przeczytaniu listu od zmarłej mamy cholernie, niewyobrażalnie trudne.
ucieka sprzed ołtarza. Z dnia na dzień zostawia naZdecydowanie nie tego się spodziewałam, zarzeczonego, zostaje wyrzucona z pracy przez ojca bierając się za lekturę tej książki. Czekałam na suswojego niedoszłego męża, który równocześnie che fakty z pracy ratownika medycznego, a dostajest właścicielem firmy, w której kobieta zajmowa- łam mocny tekst dotyczący nie tylko samej pracy
ła kierownicze stanowisko. Emilia wraca do domu autora, ale również jego życia prywatnego.
rodzinnego, aby wszystko sobie przemyśleć i poTytułowy ratownik jest cyniczny, nie owija w baukładać. Podczas sprzątania strychu znajduje stare wełnę, w pracy potrafi odstawić emocje na bok. Jewalizki babci Zofii, niegdyś słynnej krakowskiej śli jesteście wrażliwi na język, to ta książka nie bękrawcowej. W jednej z nich odnajduje pomysł dzie dla Was, ponieważ autor nie oszczędza wulgaryzmów. Podoba mi się, że książkę czyta się bardziej
na nowe życie.
Zanim napiszę Wam kilka słów o tej książce, jak powieść niż reportaż, dzięki czemu lektura jest
podam Wam jeden powód, dlaczego warto ją ku- bardziej przystępna. Być może niektórzy z Was się
pić, bez czytania opisu. Wielu z Was pisało, że ze mną nie zgodzą, ale narratora nie da się nie lubić,
zdarza się Wam kupować książki jedynie po zoba- mimo że czasami chce się go zapytać dlaczego. Nie
czeniu okładki, a co z tytułem? Tytuł tej książki to powiedziałabym również, że autor jest całkowicie
strzał w dziesiątkę i chociażby dlatego warto ją pozbawiony uczuć i wbrew temu, co będziecie
mieć! Już Was jednak uspokajam, środek jest rów- o nim sądzić po lekturze „Ratownika”, dostrzegam
nie genialny!
w nim człowieka zdolnego do głębszych uczuć.
Żyjemy w przeświadczeniu, że osoby wybieraWow! Rzadko aż tak entuzjastycznie podchodzę do pisania recenzji, ale ta książka kupiła mnie jące zawód medyczny powinny być empatyczne.
od pierwszej strony, a przeważnie potrzebuje Pewnie niektóre z nich takie właśnie są, jednak dla
do tego przynajmniej rozdziału. Nie mam na swo- mnie dużo ważniejszą sprawą jest to, aby osoba
jej półce z książkami zbyt wielu dzieł tego gatun- wykonująca zawód medyczny była dobrym faku, a już na pewno trudno jest mi uwierzyć, że jest chowcem, a nie mam wątpliwości co do tego, że
to pierwsza książka fabularna Barbary Kwinty. Je- tytułowy ratownik zna się na swojej robocie.
stem zachwycona piórem autorki i oczarowana hiKoniec końców, gdybym kiedykolwiek potrzestorią. Jakże przyjemnie się to czytało!
bowała pomocy ratownika medycznego, wolałaJest to historia kompletna. Czuć, że od samego bym, aby był to nieczuły fachowiec niż współczupoczątku do samego końca jest przemyślana, każ- jący mi amator. 8,5/10 KB
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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

Etap odpieluchowywania? „Ale kupa! Co masz
w pie lusz ce” mo że ca ły ten pro ces uła twić.
Sprawdzone [uśmiech]. I to nie tylko przez wodzisławską mamę, ale też przez rzesze rodziców
na całym świecie, którzy chcieli, by ich pociechy pożegnały się z pieluchami. Ta edukacyjna i hu mo ry stycz na ksią żecz ka Bel ga Gu ido
van Genechtena daje mnóstwo okazji do zabawy. 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 wyjątkową podróż. Myszka to bardzo ciekawe świata stworzenie. Chciałaby wiedzieć dosłownie wszystko! A najbardziej zastanawia ją
jed nak, co skry wa ją pie lusz ki jej przy ja ciół:
Krowy, Kozy, Psa, Świni, Konia i Zająca. Histo 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,
które czas spędzony z lekturą czynią jeszcze ciekawszym.
„Rok w przedszkolu”
Przemysław Liput
zdjęcia: wydawnictwo Nasz Księgarnia

„Brzydcy”
Scott Westerfeld
Tally wyczekuje szesnastych urodzin, bo tego dnia
stanie się śliczna. Przejdzie wtedy operację, która
zmieni ją z przeciętnego dziecka w zjawiskową nastolatkę, mieszkającą w futurystycznym raju. Tymczasem Shay, buntownicza przyjaciółka dziewczyny zamiast poddać się przemianie, woli zaryzykować ucieczkę z miasta. Po zniknięciu towarzyszki
Tally musi wybierać, albo zdradzi przyjaźń, albo
nigdy nie stanie się piękna. Jaką decyzję podejmie?
Idealny świat, w którym każdy wygląda tak samo. Wygładzone twarze, szczupłe sylwetki, duże,
piękne oczy i pełne usta. Każdy dąży do perfekcji.
Brzmi znajomo?
Taki właśnie świat przedstawia w swojej książce autor. Pozornie doskonała rzeczywistość, okazuje się sztuczna. Mieszkańcy miasta są więźniami
wyobrażeń innych ludzi, którzy narzucają im nieosiągalny naturalnie kanon piękna oraz wmawiają
im, że są brzydcy. Przerysowany świat zobrazowany przez Scotta Westerfelda momentami bywa
znany i to jest chyba najbardziej uderzające w trakcie lektury. Historia absolutnie warta poświęconemu jej czasu. 9/10

Ciekawe książki dla najmłodszych
– z polecenia wodzisławskiej mamy

Kolejna, ale równie ciekawa, co poprzednie przez
nas rekomendowane, książka mogąca pomóc
dzieciom z problemami z poprawną wymową.
Idealna również dla tych rodzin, które uwielbiają
wspólne zabawy dźwiękonaśladowcze. Do udziału w zabawach logopedycznych najmłodszych zaprasza tym razem mucha Fefe. Wraz z tym niezwykłym stworzeniem wyruszycie na przejażdżkę samochodem, spróbujecie ugasić pożar, pojedziecie do kina czy na kolację w eleganckiej restauracji. A każda z tych przygód opatrzona została konkretnymi ćwiczeniami logopedycznymi
mającymi usprawnić aparat mowy naszej pociechy. Co ważne, w książce zawarto polecenia dla
dzieci, a także porady dla rodziców, jak poprawnie wykonywać zadania.
„Ale kupa! Co masz w pieluszce?”
Guido van Genechten

Ta książka to niezwykła ilustrowana opowieść
o przedszkolu. A autorem tej opowieści będzie
Twój maluch, który sam będzie mógł opowiadać o interesujących kadrach z życia sympatycznych przedszkolaków oraz ich nauczycieli. I to
w każdym kolejnym miesiącu roku. Na kartach
„Roku w przedszkolu” pojawiają się naprawdę
ciekawi bohaterowie. Na tej właśnie podstawie
dzie cia ki mo gą za cząć za ba wę po le ga ją cą
na wyszukiwaniu konkretnych postaci i wymyślaniu coraz to nowszych ich losów. A samodzielne snucie historii, jak przekonuje Wydawnic two Na sza Księ gar nia, po ma ga naj młod szym w kształceniu zdolności językowych oraz
w rozwijaniu empatii. Jak przekazuje wydawnictwo, obcowanie z pięknymi ilustracjami mobilizuje je ponadto do doskonalenia spostrzegawczości i dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych. kb
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