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CO SŁYCHAĆ

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

Dro dzy Czy tel ni cy, dziś chce my się 
Wam po chwa lić. Na sze wy daw nic two 
zo sta ło bo wiem do ce nio ne w ogól no -
pol skim, pre sti żo wym kon kur sie 
„Krysz ta ły PR-u”. Pod ko niec ma ja 
pod czas du żej kon fe ren cji w Wał brzy -
chu ode bra li śmy wy róż nie nie dla na -
szej ga ze ty. 

Je ste śmy bar dzo dum ni i cie szy my 
się tą na gro dą. To dla nas waż ne, że 
oce ni ło nas pro fe sjo nal ne ju ry, któ re 
pod uwa gę wzię ło pro jekt i roz wią za -
nia gra ficz ne, te ma ty kę wy daw nic twa, 
skład i ro ta cję tek stów, cią głość 
na prze strze ni lat oraz przede wszyst -
kim uży tecz ność dla miesz kań ców.  

To jed nak nie wszyst ko. W tym sa -
mym kon kur sie wy róż nie nie w ka te go rii 
naj lep szy event spo łecz ny zdo by ło wy da -
rze nie współ two rzo ne przez nasz ze spół 
z Wo dzi sław skie go Cen trum Kul tu ry. 
Mo wa o DzieJesie (ń) Fe sti wal, czy li na -
sze ze szło rocz ne po wi ta nie je sie ni w na -
szym mie ście. Od cza ro wa li śmy wów czas 
ob li cze wo dzi sław skie go ryn ku i za pew -
ni li śmy uczest ni kom ca ły dzień wra żeń. 
Bar dzo się cie szy my z obu na gród! 

A tym cza sem mi nął czer wiec i wy -
star to wa ły wa ka cje. Za na mi wspa nia ły 
mie siąc w mie ście. Z przy tu pem po wi -
ta li śmy la to. Fan ta stycz nie uda ne 51. 
Dni Mia sta, póź niej V Wo dzi sław ska 
Noc Świę to jań ska i Fe sti wal Gór nej 
Od ry. Dzia ło się tak wie le! Ma my na -
dzie ję, że sko rzy sta li ście z na szej bo ga -
tej ofer ty wy da rzeń. I już za pra sza my 
na wszyst kie na stęp ne. Przed na mi pa -
rę mie się cy ze świet ny mi pro po zy cja -
mi. Mi łe go! 

Ania i Klau dia

DZIEŃ 
DOBRY!
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Redakcja: Co aktualnie u Was 
słychać? Jak ma się obecnie, 
w – z całą pewnością – trudniejszych 
dla artystów czasach 
„okołopandemicznych” Varius 
Manx? 
Ka sia Stan kie wicz: Dla ar ty stów cza -
sy rzad ko są ła ska we i po słu żę się tu 
cy ta tem jed ne go z mo ich ulu bio nych 
ar ty stów, Wit ka ce go: „Uro dzić się 
gar ba tym Po la kiem – to wiel ki pech, 
ale uro dzić się do te go jesz cze ar ty stą 
w Pol sce, to już pech naj wyż szy”. 
A w pan de mii to już pech nie wy obra -
żal ny, gdyż zo sta li śmy na dwa la ta od -
cię ci od od dy cha nia, bo tym jest dla 
mnie by cie na sce nie i kon takt z pu -
blicz no ścią, oraz od mo net – rzecz ja -
sna. Ale i tak uwa żam, że my ja ko Va -
rius mie li śmy spo ro szczę ścia, bo ma -
my spraw ną pa nią me ne dżer, któ ra 
nie za leż nie od sy tu acji ro bi ła, co mo -
gła, aby śmy mie li łącz ność z na szą 
pra cą, dla te go bez fa jer wer ków, 
na skrom nie, ale uda ło się nam god nie 
prze trwać naj trud niej szy czas. Te raz 
za czy na my se zon kon cer to wy i cie szy -
my się jak de biu tan ci. Na sza pu blicz -
ność i my je ste śmy na ta kim gło dzie, 
że na sze ory gi nal ne tur bo do ła do wa nie 
sprzed pan de mii ma te raz ja kiś ko -
smicz ny wy miar.  
 
Działacie od przeszło 30 lat. 
Można powiedzieć, że na historię 

chyba każdego zespołu składają się 
lata grube i lata chude. U Was nie 
brakowało np. rozstań, powrotów, 
innych wydarzeń, o których było 
głośno w mediach... Zmieniły Was te 
doświadczenia? A może czegoś 
nauczyły? 
Sła wek Ro ma now ski: Trzy dzie ści lat 
to z jed nej stro ny krót ki czas, bo do -
sko na le pa mię tam, jak za czy na li śmy. 
Te pró by na za ple czu za kła du szew -
skie go mo je go ta ty, ta tre ma 
przed pierw szy mi wy wia da mi, ten So -
pot Fe sti wal, na któ rym zdo by li śmy 
Bursz ty no we go Sło wi ka. To wszyst ko 

jak by wczo raj się wy da rzy ło. Z dru giej 
zaś stro ny tak wie le zda rzeń mia ło 
miej sce przez te wszyst kie la ta, że 
mam po czu cie spę dze nia z mo imi 
przy ja ciół mi z ze spo łu ca łe go ży cia. 
W chwi li obec nej są du żo więk sze 
moż li wo ści, je śli cho dzi o tech no lo gie 
two rze nia mu zy ki. Czer pie my z niej 
nie wia ry god nie du żo do bro ci wsze la -
kiej. Two rzy my obec nie dźwię ki 
do no wej pły ty i da je nam to ogrom nie 
du żo ra do chy. Jak trzy dzie ści lat te mu 
scho dzi my ze sce ny po każ dym kon -
cer cie ze łza mi szczę ścia w oczach. To 
bar dzo waż ne, aby nie za tra cić się, nie 

zgnu śnieć, nie ulec po ku sie od ci na nia 
tyl ko ku po nów.;) To nie zmier nie 
waż ne i na ko niec po wiem, że dum ny 
je stem z nas, że przez te wszyst kie la ta 
nie za tra ci li śmy wiel kiej mi ło ści 
do mu zy ki!  
 
Macie na swoim koncie wiele hitów. 
Hitów, które w Polsce są znane, 
lubiane, grane, śpiewane... Które 
na pewno usłyszymy podczas 
Waszego koncertu na Dniach 
Wodzisławia Śląskiego? 
Ka sia Stan kie wicz: To przy wi lej po -
sia dać prze bo je. To, co prze bój po tra fi 
zro bić z ludź mi i przez to z na mi 
na kon cer cie, jest nie wy obra żal ne. To 
jest prze nie sie nie do in nej rze czy wi -
sto ści, któ ra ma do bre ko lo ry. Nie za -
brak nie „Or ła” oczy wi ście, „Ru cho -
mych pia sków”, „Pio sen ki księ ży co -
wej” cho ciaż by. 
 
A czego jeszcze możemy spodziewać 
się 10 czerwca? 
Ka sia Stan kie wicz: Świet nej for my, do -
brej ener gii, sen ty men tu, wspo mnień, 
wzru szeń i na staw cie się na to, że wyj -
dzie cie z kon cer tu w do brych na stro jach, 
któ re, je śli im po zwo li cie, bę dą Was 
trzy ma ły jesz cze przez ko lej ne dni. 
 
Dzię ku ję za tę roz mo wę. 
 

Roz ma wia ła: Klau dia Bart ko wiak 

Świat za mi go tał nam z Va rius 
Manx & Ka sią Stan kie wicz

zdję cia: m
at. pras. V

a rius M
anx &
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WCK ZAPRASZA

n Ruszają zapisy na Akcję Lato z Wodzisławskim Centrum Kultury. Tegoroczne zajęcia 
prowadzone będą pod hasłem „Odkryj z nami podwodny świat”.
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KATARZYNA ROKOWSKA-SZYROKI
dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury

Ten projekt jest dla wszystkich lubiących 
śpiewać, bez względu na wiek. 

Zachęcam do śledzenia naszej strony, 
gdzie już wkrótce pojawi się regulamin i karta 
zgłoszeniowa do eliminacji dzielnicowych. Warto 
dodać, że laureaci tychże eliminacji wezmą udział w finałowym 
konkursie, który odbędzie się 18 listopada w WCK i powalczą 
o możliwość uczestnictwa w nagraniu utworu w profesjonalnym 
studiu muzycznym, a także wystąpienia w teledysku.

DANUTA OLEJNICZAK-PATEREK
pomysłodawczyni pierwszej edycji Wodzisławskiego 
Festiwalu Wokalnego „Zostań idolem”

Miłość do śpiewu i muzyki zrodziła w moim sercu chęć, 
a w głowie pomysł Wodzisławskiego Festiwalu „Zostań 

Idolem”, który z powodzeniem realizowany 
jest w mieście od 2019 roku. Jego celem jest 
integracja wszystkich miłośników piosenki, 
wspólne przeżywanie emocji i dzielenie się 
radością płynącą ze śpiewu. Jest mi niezmiernie 
miło, że festiwal się rozwija, a dzięki przychylności 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tegoroczne 
wydarzenie daje ogromne możliwości naszej społeczności. To 
wszystko za sprawą Wodzisławskiego Centrum Kultury, które 
ambitnie podeszło do tej inicjatywy i będzie można ją 
kontynuować w rozbudowanej formule. Brawo! Udało się, 
za co jestem niezmiernie wdzięczna. Niech się dzieje... 
Śpiewajcie i wygrywajcie!

Wa ka cje z WCK ob fi to wać bę dą w wie le 
atrak cji. W lip cu pro po nu je my za ję cia roz wi -
ja ją ce wy obraź nię, kre atyw ność i zdol no ści 
ma nu al ne. Nie za brak nie warsz ta tów pla -
stycz nych i te atral nych, ru cho wych, ta necz -
nych oraz pro jek cji fil mo wych. Za ję cia ma ją 
rów nież za chę cić do re flek sji na te mat wła -
ści we go go spo da ro wa nia za so ba mi wod ny -
mi. Wa ka cyj ne spo tka nia za pla no wa ne są za -
rów no w sie dzi bie WCK, jak i w ple ne rze 
– na skwer ku przed WCK i na ryn ku. Tam 
też od bę dą się dwa ple ne ro we fe sty ny z Ma -
ło pol skim Cen trum Pro fi lak ty ki. Bar dzo cie -
ka wie za po wia da ją się warsz ta ty pla stycz ne 
z pi sar ką Ka ta rzy ną Szu lik, na któ re za pra -
sza my dzie ci i ich ro dzi ców. War to też sko -
rzy stać ze spo tka nia z przed sta wi ciel ka mi 
Wo dzi sław skie go Uni wer sy te tu Trze cie go 
Wie ku, któ re po pro wa dzą warsz ta ty szy cia. 

Na „Ak cję la to z WCK” obo wią zu ją za pi -
sy. Moż na ich do ko ny wać oso bi ście w WCK 
lub te le fo nicz nie pod nu me rem: 32 455 48 55 
(Dział Pro jek tów i Ani ma cji Kul tu ral nej), 
a tak że ma ilo wo: piak@wck.wo dzi slaw.pl. 
Koszt uczest nic twa to 10 zł w przy pad ku za -
jęć warsz ta to wych. Bi let na pro jek cje w ra -
mach Wa ka cyj ne go Ki na Dzie ci kosz tu -
je 14 zł. Wa run kiem uczest nic twa w warsz ta -
tach jest za po zna nie się z re gu la mi nem, wy -
peł nie nie i pod pi sa nie oświad cze nia (do po -
bra nia na stro nie www.wck.wo dzi slaw -sla -
ski.pl), a tak że do ko na nie opła ty. 

 
Akcja Lato 2022 z Wodzisławskim 
Centrum Kultury „Odkryj z nami 
podwodny świat” 

 
LI PIEC 
1.07 Wa ka cyj ne Ki no Dzie ci godz. 10:00, 
12:00, 17:00 „Buzz Astral”, bi let: 14 zł, 
1.07 Wa ka cyj ne Ki no Dzie ci godz. 15:00 
„Wilk, lew i ja”, bi let: 14 zł, 
2.07, 3.07 Wa ka cyj ne Ki no Dzie ci godz. 
15:00, 17:00 „Buzz Astral”, bi let: 14 zł, 
4.07 godz. 10:00-11:30 „O ośmior ni cy 
w spód ni cy” – warsz ta ty te atral no -pla stycz ne 
(5-12 lat), pro wa dze nie: Do ro ta Kraw czyk 
(Te atr Szy dło i Szy deł ko), bi let: 10 zł (za pi sy), 
5.07 godz. 10:00-11:30 „Za krę co ne ośmior -
nicz ki” – warsz ta ty pla stycz ne (5-12 lat), bi -
let: 10 zł (za pi sy), 

5.07, 6.07, 7.07 Wa ka cyj ne Ki no Dzie ci 
godz. 10:00, 12:00, 17:00 „Buzz Astral”, bi -
let: 14 zł, 
5.07, 6.07, 7.07 Wa ka cyj ne Ki no Dzie ci 
godz. 15:00 „Wilk, lew i ja”, bi let: 14 zł, 
6.07 godz. 10:00-11:30 „Pod wod ne stwor -
ki”- warsz ta ty pla stycz ne (5-12 lat), bi let: 
10 zł (za pi sy), 
7.07 godz. 10:00-11:30 „Trzy ża by Ku -
mosz ki” – warsz ta ty te atral no –pla stycz ne  
(5-12 lat), pro wa dze nie: Do ro ta Kraw czyk 
(Te atr Szy dło i Szy deł ko), bi let: 10 zł (za pi sy), 
8.07 godz. 10:00-14:00 Fe styn na ryn ku 
„Mo rze po my słów” – za ba wy i ani ma cje 
z Ma ło pol skim Cen trum Pro fi lak ty ki, wstęp 
wol ny, 
8.07 Wa ka cyj ne Ki no Dzie ci godz. 10:00, 
12:00 „Fo ki kon tra re ki ny”, bi let: 14 zł, 
8.07 Wa ka cyj ne Ki no Dzie ci godz. 15:00 
„Ka pi tan No va”, bi let: 14 zł, 
9.07, 10.07 Wa ka cyj ne Ki no Dzie ci godz. 
15:00 „Fo ki kon tra re ki ny”, bi let:14 zł, 
11.07 godz. 10:00-11:00 „Wod ne plą sy” 
– za ję cia ta necz ne (5-12 lat), pro wa dze nie: 
Do mi ni ka Pław na (ze spół ta necz ny Mi raż), 
bi let: 10 zł (za pi sy), 
12.07, 13.07, 14.07 godz. 10:00, 12:00 Wa -
ka cyj ne Ki no Dzie ci, „Fo ki kon tra re ki ny”, 
bi let: 14 zł, 
12.07, 14.07 Wa ka cyj ne Ki no Dzie ci 
godz. 15:00 „Ka pi tan No va”, bi let: 14 zł, 
12.07 godz. 10:00-11:30 „Wod ne ani ma cje 
z Cio cią Klo cią” – skwe rek przed WCK 
od ul. Kub sza, (5-10 lat), bi let: 10 zł (za pi sy), 
13.07 godz. 10:00-11:30 „Ku fe rek mor ski 
na skar by” – warsz ta ty ar ty stycz ne (5-12 lat), 
bi let: 10 zł (za pi sy), 
14.07 godz. 10:00-11:00 „Wod ne plą sy” 
– za ję cia ta necz ne (5-12 lat), pro wa dze nie: 
Do mi ni ka Pław na (ze spół ta necz ny Mi raż), 
bi let: 10 zł (za pi sy), 
15.07 Wa ka cyj ne Ki no Dzie ci godz. 15:00 
„Dzi ki Za chód Ca la mi ty Ja ne”, bi let: 14 zł, 
16.07, 17.07 Wa ka cyj ne Ki no Dzie ci 
godz. 15:00 „Do gta nian. Psi musz kie te rier”, 
bi let: 14 zł 
18.07 godz. 10:00-11:30 „Po ło wy ry ba ka 
– eko -warsz ta ty” – warsz ta ty te atral no -pla -
stycz ne (5-12 lat), pro wa dze nie: Do ro ta 
Kraw czyk (Te atr Szy dło i Szy deł ko), bi let: 
10 zł (za pi sy), 

19.07, 20.07, 21.07 Wa ka cyj ne Ki no Dzie ci 
godz. 10:00, 12:00 „Do gta nian. Psi musz -
kie te rier”, bi let: 14 zł, 
19.07, 21.07 Wa ka cyj ne Ki no Dzie ci godz. 
15:00 „Dzi ki Za chód Ca la mi ty Ja ne”, bi let: 
14 zł, 
19.07 godz. 10:00-12:00 „Pod wod ne szy jąt -
ka” – warsz ta ty szy cia z Wo dzi sław skim 
Uni wer sy te tem Trze cie go Wie ku (7-15 lat), 
bi let: 10 zł (za pi sy), 
20.07 godz. 10:00-11:30 „Mor skie bły skot -
ki” – warsz ta ty two rze nia bi żu te rii, (5-12 
lat), bi let: 10 zł (za pi sy), 
21.07 godz. 10:00-12:00 „Mo je do mo we 
SPA” – warsz ta ty DIY (6-12 lat), bi let: 10 zł 
(za pi sy), 
22.07 godz. 10:00-11:30 „Mor skie kli ma ty” 
– warsz ta ty two rze nia ram ki na zdję cie (6-12 
lat), bi let: 10 zł (za pi sy), 
24.07 Wa ka cyj ne Ki no Dzie ci godz. 15:00 
„Je żyk i przy ja cie le”, bi let: 14 zł, 
25.07 godz. 10:00-11:30 „Pod wod ne ob ra -
zy” – ple ner ma lar ski (7-15 lat), bi let: 10 zł 
(za pi sy), 
26.07, 27.07, 28.07 Wa ka cyj ne Ki no Dzie ci 
godz. 10:00, 12:00, 15:00 „Je żyk i przy ja cie -
le”, bi let: 14 zł, 
26.07 godz. 10:00-12:00 „Pod wod ne szy jąt -
ka” – warsz ta ty szy cia z Wo dzi sław skim 
Uni wer sy te tem Trze cie go Wie ku (7-15 lat), 
bi let: 10 zł (za pi sy), 
27.07 godz. 10:00-12:00 „Cu da na tu ry: ró -
żo wa pla ża, wy spa nie to pe rzy, ska ły na le -
śni ko we...” – spo tka nie i warsz ta ty pla stycz -
ne z pi sar ką i po dróż nicz ką Ka ta rzy ną Szu -
lik (me la me lu lu.pl), bi let: 10 zł (za pi sy, 
wiek b.o.), 
28.07 godz. 10:00-11:30 „Mor skie opo wie -
ści” – warsz ta ty pla stycz no -ru cho we dla ma -
lu chów (2-4 lat), bi let: 10 zł (za pi sy), 
29.07 godz. 10:00-14:00 Fe styn na ryn ku 
„Mo rze po my słów” – za ba wy i ani ma cje 
z Ma ło pol skim Cen trum Pro fi lak ty ki, wstęp 
wol ny, 
29.07 Wa ka cyj ne Ki no Dzie ci godz. 10:00, 
12:00 „DC Li ga Su per -Pets”, bi let: 14 zł, 
29.07 Wa ka cyj ne Ki no Dzie ci godz. 15:00 
„Pa mięt ni ki Ta tu sia Mu min ka”, bi let: 14 zł, 
30.07, 31.07 Wa ka cyj ne Ki no Dzie ci 
godz. 15:00 „DC Li ga Su per -Pets”, bi let: 
14 zł. 

 
Or ga ni za tor za strze ga so bie pra wo 

do zmia ny w pro gra mie ak cji „La to w mie -
ście 2022”. Na za ję cia obo wią zu ją za pi sy, 
liczba miejsc ogra ni czo na – de cy du je ko lej -
ność zgło szeń. Zgło sze nia przyj mo wa ne są 
te le fo nicz nie w dzia le Pro jek tów i Ani ma cji 
Kul tu ral nej WCK – tel. 32 455 48 55. 

Ro dzic/opie kun praw ny jest zo bo wią -
za ny do za po zna nia się z re gu la mi nem 
i zło że nia pi sem ne go oświad cze nia – znaj -
dziesz je na www.wck.wo dzi slaw.pl. Płat -
ność za za ję cia po win na być do ko na -
na prze le wem na kon to WCK lub w ka sie, 
naj póź niej na trzy dni przed dniem or ga ni -
za cji za jęć. red.

Zrób my So bie Fe sti wal „Zo stań Ido lem” to no wy pro jekt Wo dzi -
sław skie go Cen trum Kul tu ry, ak ty wi zu ją cy miesz kań ców dziel nic 
Wo dzi sła wia Ślą skie go. Opra co wa ny cykl in ter dy scy pli nar nych 
warsz ta tów ma na ce lu in te gra cję miesz kań ców i przy go to wa nie ich 
do or ga ni za cji dziel ni co wych eli mi na cji fe sti wa lu wo kal ne go „Zo -
stań ido lem”, a osta tecz nie do kon kur su fi na ło we go, któ ry wzo rem 
lat po przed nich od bę dzie się w WCK. 

Do udzia łu w warsz ta tach zo sta ną za pro szo ne dzie ci, mło dzież, 
do ro śli i se nio rzy, któ rzy bę dą mo gli roz wi nąć swo je umie jęt no ści 
wo kal ne, ale rów nież te do ty czą ce wy stą pień pu blicz nych, pla no wa -
nia i re ali za cji dzia łań pro mo cyj nych oraz two rze nia ele men tów sce -
no gra fii. Ich re ali za cja od by wać się bę dzie w wo dzi sław skich szko -
łach, któ re bę dą też miej scem dziel ni co wych eli mi na cji. Wszyst kie 
warsz ta ty są bez płat ne, a w związ ku z ogra ni czo ną licz bą miejsc obo -
wią zu ją za pi sy, któ re pro wa dzi dział Pro jek tów i Ani ma cji Kul tu ral -
nej WCK w uzgod nie niu z dziel ni co wy mi ko or dy na to ra mi. 

Re ali za cja pro jek tu za pla no wa na jest w okre sie od wrze śnia 
do grud nia br. i re ali zo wa na bę dzie w sze ściu po łą czo nych dziel ni -
cach mia sta (1. Ko ko szy ce i Za wa da, 2. Sta re i No we Mia sto, 3. Je -
dłow nik Szyb i Je dłow nik -Tu rzycz ka -Kar kosz ka, 4. os. XXX-le cia -
-Pia stów -Dą brów ki, 5. Ra dlin II, 6. Wil chwy). 

Zgod nie z za ło że niem pro jek tu, or ga ni za cja wy da rze nia ma opie -
rać się na for mu le „Zrób my so bie fe sti wal”, an ga żu jąc spo łecz ność 
dziel nic mia sta w dzia ła nia po cząw szy od pro mo cji, na two rze niu re -
kwi zy tów i sce no gra fii skoń czyw szy. Pro jekt sta wia na od dol ność 
i współ pra cę mię dzy po ko le nio wą, mo ty wu jąc do za cie śnie nia współ -
pra cy dziel ni co wych in sty tu cji, or ga ni za cji i li de rów na po trze by or ga -
ni za cji kon kur su i pro mo cji lo kal nych ta len tów. Miesz kań cy sa mi za -
de cy du ją o osta tecz nym kształ cie i prze bie gu fe sti wa lo wych eli mi na -
cji, a WCK bę dzie peł ni ło w nich ro lę po moc ni czą i ko or dy nu ją cą. 

Na re ali za cję pro jek tu Zrób my So bie Fe sti wal „Zo stań ido lem” 
Wo dzi sław skie Cen trum Kul tu ry otrzy ma ło do fi nan so wa nie z pro -
gra mu rzą do we go Edu ka cja kul tu ral na Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Na ro do we go. kb

Od kryj z na mi pod wod ny świat 
– wa ka cyj na przy go da z WCK

Lu bisz śpie wać? Je śli tak, ten 
pro jekt jest dla cie bie 

zdję cia: A
gniesz ka Trze ciok, m

at. arch. D
a nu ty O

lej ni czak Pa te rek 

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

RAFAŁ KARWOT

Bardzo cieszę się, że po dwóch latach walki 
wracamy do dwudniowej formuły 

festiwalu. Przygotowywaliśmy się bardzo 
długo do tego, aby rozwinąć żagle na 100 

procent, tak jak to miało miejsce przed pandemią. 
Mamy nadzieję, że wypełnimy stadion po brzegi. Nie 
mamy jednak takiego komfortu jak przy Dniach 
Wodzisławia Śląskiego, żeby pozwolić sobie na to, by festiwal 
był imprezą darmową. Jeżeli chcemy ją utrzymać na tak wysokim poziomie, 
a chcemy się rozwijać, bo w przyszłym roku mamy 20. edycję, więc chcielibyśmy 
zrobić coś ekstra, to niestety, ale musimy utrzymać bilety. Robimy tym krok 
do przodu w rozwoju festiwalu. Chcemy, by NMNZ tu w regionie był high top, 
festiwalem na najwyższym poziomie. 

lider zespołu Tabu, stojący za organizacją NMNZ 

Pod czas im pre zy nie za brak nie bo ga tej ofer ty 
ga stro no micz nej i han dlo wej. 

Ce na bi le tu: 40 zł (dzie ci do lat 12. wstęp dar -
mo wy). Przy pierw szym wej ściu na te ren im pre zy 
bi let zo sta nie za mie nio ny na opa skę. Za kup bi le tu 
jest rów no znacz ny z za po zna niem się z re gu la mi -
nem im pre zy ma so wej. (Opa ska upo waż nia 
do wej ścia na te ren im pre zy w cza sie jej trwa nia (22 
i 23 lip ca zgod nie z pro gra mem wy da rze nia). Re -
gu la min do stęp ny jest na stro nie www.wck.wo dzi -
slaw -sla ski.pl. Bi le ty moż na na być w ser wi sie 
www.bi le ty na.pl. 

Mia sto Wo dzi sław Ślą ski or ga ni zu je „Naj cie -
plej sze Miej sce na Zie mi – Reg gae Fe sti wal” po -
przez Wo dzi sław skie Cen trum Kul tu ry i To tal 
Pro mo tion. Współ or ga ni za to rem jest Miej ski 
Ośro dek Spor tu i Re kre acji „CENTRUM”. 
Spon so rem fe sti wa lu jest wła ści ciel mar ki Lech, 
Re stau ra cja Pil sner Pub oraz BMT Events. 

Na fe sti wal za pra sza pre zy dent mia sta Wo dzi -
sła wia Ślą skie go Mie czy sław Kie ca. Wię cej o fe -
sti wa lu: www.nmnz.pl. 

Or ga ni za tor za strze ga so bie pra wo do zmian 
w pro gra mie im pre zy. red.

Wodzisław Śląski ponownie 
„Najcieplejszym Miejscem Na Ziemi” 
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PODCZAS 
TEGOROCZNEJ 
EDYCJI WYSTĄPIĄ:
22.07 
Jah ne ra tion 
Ma ri ka 
Sha sha ma ne 
gość spe cjal ny Kę kę 
 
23.07 
Ta bu 
Bak shish 
Da mian Sy jon fam 
Ro ots Sol diers 
gość specjalny Łydka 
Grubasa
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Gorący lipiec w mieście
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TANIEC

Za rów no ma li i du zi da li z sie bie wszyst ko, 
pre zen tu jąc ukła dy gim na stycz ne, gwiaz dy, 
sal ta, szpa ga ty, fi fla ki i in ne fi gu ry. Nie za -
bra kło wy róż nień dla naj zdol niej szych za -
wod ni ków, po dzię ko wań, wspo mnień 
i nie spo dzia nek, a tak że chwil wzru sze nia. 
Ga lę pro wa dził Mar cin Ko stek Kost, tre ner 
ze spo łu. 

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

Tre ner Akro bre ak od lat wy trwa le pra cu -
je nad kre owa niem wła sne go ta necz ne go 

„ja”. Z po świę ce niem pie lę gnu je swo ją pa sję, 
ale też ocho czo dzie li się wie dzą i bo ga tym 
do świad cze niem z in ny mi. Mar cin Kost, bez 
wąt pie nia cha ry zma tycz ny, to je den z czo ło -
wych bboy ów w Pol sce. Na do bre zwią zał się 
z dzia łal no ścią Ama tor skie go Ru chu Ar ty -
stycz ne go Wo dzi sław skie go Cen trum Kul -
tu ry. Od lat za szcze pia w mło dych ser cach 
mi łość do wy ra ża nia sie bie po przez ruch i ta -
niec. Z po wo dze niem pro wa dzi za ję cia 
akro ba tycz ne i bre ak dan ce, co wię cej jest 
jed nym z czo ło wych tan ce rzy w tym sty lu 
w Pol sce. Cią gle zdo by wa no we ty tu ły 
na naj bar dziej pre sti żo wych za wo dach 
w kra ju i za granicą. 

Gdzie szli fo wał pod sta wy? Mar cin Kost 
to ab sol went Aka de mii Wy cho wa nia Fi -
zycz ne go w Ka to wi cach. Ukoń czył stu dia ze 
spe cja li za cją gim na sty ki ko rek cyj nej, do dat -

ko wo uzy sku jąc kwa li fi ka cje tre ne ra akro ba -
ty ki spor to wej. Tań cem zaj mu je się od kil -
ku na stu lat. Za swo je naj waż niej sze osią -
gnię cia uwa ża m.in.: wy gra ną Red bull 
BCONE Po land Cy pher 2018, Top 16 
Red bull BCONE Last Chan ce Cy pher 
– Zu rich, Top 16 OUTBREAK Eu ro pe, 
Cy pher King'a na Sty le se ason ro ad to Red -
bull BC One Po land Cy pher 2016 czy wy -
gra ną za wo dów Vi la Sty le w Wiel kiej Bry -
ta nii, Bre ak the Flo or na Sło we ni oraz wy -
stą pie nie na Over the top World Wi de. To 
nie wąt pli wie wul kan po zy tyw nej ener gii, 
któ ra udzie la się każ de mu, kto ma oka zję 
z nim współ pra co wać. red. 
 
Ko lej ne za pi sy do Ama tor skie go Ru chu 
Ar ty stycz ne go już nie ba wem. Ru szą, jak 
co ro ku, po wa ka cjach. 

Ze spół ta necz ny Mi raż z Wo -
dzi sław skie go Cen trum Kul tu ry 
pod czas Kra jo wych Mi strzostw 
IDO Show Dan ce & Jazz w Ra -
szy nie pię cio krot nie sta wał 
na po dium, zdo by wa jąc dru gie 
i czte ry ra zy trze cie miej sce, co 
da je mu ty tu ły wi ce mi strzów 
Pol ski. 

Od 25 do 30 maja w Ra szy -
nie ze spo ły ta necz ne z ca łej Pol -
ski wal czy ły o miej sca pod czas 
naj waż niej szych za wo dów 
w kra ju w sty lach ta necz nych 
show i jazz. Nasz wo dzi sław ski 
ze spół wy sta wił w kon kur sie 
aż 21 pre zen ta cji, w tym du że 
i ma łe for ma cje, du ety i so lów ki. 
Gru pa ju nior ska z cho re ogra fią 
pt. „Wy żej a wy żej” au tor stwa 
Len ki Krčovej i An to ni ny No -
wak zdo by ła srebr ny me dal. 
W for ma cji za tań czy ły Ofe lia 
So bik, Wik to ria So ba la, An to -
ni na Ła ciok, Lena Zmar z ły, Ju -
lia Sta szew ska, Mi le na Pa sierb -
ska i Emi lia Wol ny. 

 
Poniżej najważniejsze 
wyniki: 
• Ju nio rzy „Wy żej i wy żej” – gru -
pa show dan ce ju nio rzy – miej -
sce dru gie. 

• Se nio rzy - gru pa show dan ce 
do ro śli – miej sce trzecie. 

• Wik to ria Er ban  – so lo show 
dan ce ju nior – miej sce trze cie. 

• Zu zan na Wój to wicz i Ma ciej 

Ce sarz  – du et show dan ce do -
ro śli – miej sce trze cie. 

• Ofe lia So bik  – so lo jazz ju -
nior 2 – miej sce trze cie. 

• Ma te usz Len czyk  – so lo jazz 
ju nior 2 – miej sce czwar te. 

• To sia No wak  – so lo show dan -
ce do ro śli – miej sce czwar te. 

• Ju nio rzy „Ti me” – gru pa show 
dan ce ju nio rzy – miej sce 
czwar te. 

• Wik to ria Er ban  – so lo jazz ju -
nior – miej sce pią te. 

• Ofe lia So bik i Wik to ria So ba -
la  – du et jazz ju nior – miej sce 
pią te. 

• Dzie ci  – for ma cja show dan ce 
– miej sce szó ste. 

• Wik to ria Bog da no wicz i Nad -
ia Gil ner  – du et show dan ce ju -
nio rzy – miej sce siód me. 

 
Au to ra mi wszyst kich cho re -

ogra fii by li Len ka Krčova, Iza -
be la Bar ska -Kacz mar czyk, Ka rel 
Jin da, Mar ty na Mu sio lik, Iza be -
la Ro smus, Ju lia Lis, An to ni -
na No wak i Ju lia Wol ny. 

– Je stem bar dzo dum na z tan -
ce rzy Mi ra żu. Kon ku ren cja 
na te go ty pu za wo dach jest bar -
dzo du ża. Cza sem o wy ni ku de -
cy du ją szcze gó ły. Te me da le, 
któ re ze spół przy wiózł, są na gro -
dą za cięż ką ca ło rocz ną pra cę nie 
tyl ko tan ce rzy, ale rów nież tre ne -
rów i cho re ogra fów – mó wi Len -
ka Krčová, sze fo wa Mi ra żu. red. 

Klub Tań ca To wa rzy skie go SPIN z Wo dzi -
sław skie go Cen trum Kul tu ry 11 czerw ca 
wziął udział w XVIII Fe sti wa lu Tań ca „Zło -
te Sznu ro wa dło 2022” w Li bią żu. For ma cja 
Ve nus zdo by ła III miej sce w swo jej ka te go -
rii wie ko wej. 

Klub Tań ca To wa rzy skie go SPIN dzia -
ła przy WCK od nie speł na 40 lat. For ma -
cja spe cja li zu je się za rów no w tań cach la ty -
no ame ry kań skich, jak i stan dar do wych. 

Bie rze udział w prze glą dach i fe sti wa lach 
tań ca, mi strzo stwach Pol ski, Eu ro py i świa -
ta. Ape tyt na zwy cię stwo był spo ry, tym 
bar dziej, że klub jest wie lo krot nym uczest -
ni kiem wy żej wy mie nio ne go fe sti wa lu. 

– Bar dzo się cie szę, że suk ce su for ma cji 
Ve nus. Gru pa do brze za tań czy ła. Dla mło -
dzie ży ta kie na gro dy są za wsze wspa nia łą mo -
ty wa cją do dal szej pra cy – mó wi Elż bie ta La -
soc ka, cho re ograf ka i tre ner ka KTT SPIN. 

In struk to ra mi klu bu są Elż bie ta La -
soc ka, Se ba stian La soc ki oraz Ju lia Gaw -
lik. For ma cja jest co rocz nym po my sło -
daw cą i ko or dy na to rem Wo dzi sław skiej 
Ga li Ta necz nej MIX w Wo dzi sław skim 
Cen trum Kul tu ry, na któ rą rokrocznie 
przy jeż dża oko ło 1000 tan ce rzy z ca łej 
Pol ski. Klub pro wa dzi za ję cia w kil ku 
gru pach wie ko wych: Spin, Ve nus -Dan -
cing Spin, Car men, Car men ki, Back to 
dan ce, Sza fir, La tin Dan ce i mi ni for ma -
cje. Każ da z grup roż ni się ze wzglę du 
na wiek tan ce rzy i sto pień za awan so wa -
nia. KTT przyj mu je dzie ci w wie ku od  
7 lat, po przez mło dzież aż po oso by do ro -
słe, po cząt ku ją cych oraz za awan so wa nych 
w tań cu. 

– Gra tu lu ję for ma cji wspa nia łe go wy ni -
ku. To cie szy za rów no ze spół, jak i ca łą 
spo łecz ność Wo dzi sław skie go Cen trum 
Kul tu ry – mó wi Ka ta rzy na Ro kow ska -Szy -
ro ki, dy rek tor WCK. 

W XVIII Fe sti wa lu Tań ca „Zło te Sznu -
ro wa dło 2022” w Li bią żu klub zgło sił dwie 
for ma cje. Ve nus wy stą pi ła z ukła dem tań -
ców la ty no ame ry kań skich, a for ma cja Car -
men za pre zen to wa ła układ pn. „Shi vers”. red.

SPIN znów na ta necz nym po dium

Srebrny i cztery brązowe 
medale dla Mirażu!

Pod su mo wa li se zon akro ba tycz nie 
– jak na Akro bre ak przy sta ło 
n 22 czerwca podczas Gali Akrobreak około 50 uczestników z trzech sekcji działających w ramach 
Amatorskiego Ruchu Artystycznego w WCK zaprezentowało efekty swojej całorocznej pracy. 
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n 12 czerwca mogliśmy posłuchać jej na 51. Dniach Wodzisławia Śląskiego, a już sześć dni później zaprezentowała się ze swoim zespołem na 59. KFPP 
w Opolu. Z SABINĄ SZEWCZYK, bo o niej mowa, porozmawialiśmy przy okazji czerwcowego wydania naszego Informatora SpołecznoKulturalnego.

DNI MIASTA

Na to wszy scy cze ka li śmy! I się do cze ka li śmy. Po wy mu szo -
nej pan de mią prze rwie po wró ci ły dni mia sta. Za na mi trzy 
dni świetnej za ba wy, kon cer tów, gier, warsz ta tów i róż no rod -
nych spo tkań. 51. Dni Mia sta Wo dzi sła wia Ślą skie go za pa -
mię ta my ja ko nie zwy kle uda ne, peł ne słoń ca, do bre go hu mo -
ru, wzru szeń i świet nych wy stę pów. 

Wiel ką im pre zę w mie ście roz po czę li śmy w pią tek na ryn -
ku Sta re go Mia sta. Barw ny ko ro wód ar ty stów z dzia ła ją ce go 
w Wo dzi sław skim Cen trum Kul tu ry Ama tor skie go Ru chy 
Ar ty stycz ne go po ka zał praw dzi we bo gac two mia sta. Nie bra -
kło ro dzin nej roz ryw ki, za jęć dla dzie ci i przede wszyst kim 
pięk nych pre zen ta cji wo dzi sław skich grup i ze spo łów. Wie -
czór to z ko lei wiel kie kon cer ty na sta dio nie miej skim. Za -
śpie wa li dla nas Mar tin Lan ge, Ro xie Wę giel i Va rius Manx.  

Kon cer tów z naj wyż szej pół ki nie za bra kło tak że w so bo -
tę. Na wo dzi sław skiej sce nie zo ba czy li śmy Ewę Far nę i Noc -
ne go Ko chan ka, a na ko niec ca łą pu blicz ność po rząd nie roz -
bu jał Gro mee. Je śli ktoś jed nak wo li bar dziej ka me ral ne kli -

ma ty, cze ka ła na nie go ofer ta na ryn ku. To tu przez ca ły dzień 
trwa ły warsz ta ty dla ma łych oraz du żych i pięk ny fe sti wal 
folk lo ry stycz ny. Wie czo rem moż na by ło po słu chać do brej, 
lo kal nej mu zy ki. 

W nie dzie lę or ga ni za to rzy dni mia sta za pro po no wa li coś 
no we go – hi sto rycz ną grę miej ską. W 200. rocz ni cę wiel kie -
go po ża ru mia sta na ryn ku i w oko li cach świet nie ba wi ło się 
kil ka dzie siąt dru żyn. Wie czór go ściom umi lił kon cert Sa bi -
ny Szew czyk. 

51. Dni Mia sta Wo dzi sła wia Ślą skie go zor ga ni zo wa ło 
Wo dzi sław skie Cen trum Kul tu ry wraz z Urzę dem Mia sta 
i przy współ udzia le Miej skie go Ośrod ka Spor tu i Re kre -
acji „Cen trum” oraz Miej skiej i Po wia to wej Bi blio te ki Pu -
blicz nej. asp 

 
KA TA RZY NA: By ło cud nie! Wspo mnie nie 
dzie cię cych lat i lek ko zdar te gar dło. Dzię ki 
za wspa nia łe mu zycz ne do zna nia! 

Redakcja: Na sam początek. Głośno jest o Twoim występie 
na 59. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Na scenie 
amfiteatru zaprezentowałaś się ze swoją „Arkadią” w ramach 
konkursowych koncertów „Premiery”. Jak gra się na takim 
dużym festiwalu z tak dużymi tradycjami? 
Sa bi na Szew czyk: Tak du ży fe sti wal ge ne ru je ogrom ny stres, a już tym 
bar dziej, je że li jest on trans mi to wa ny na ży wo – tu taj nie ma miej sca 
na po tknię cia, że coś nie za dzia ła i nie ukry wam, że to chy ba naj bar -
dziej stre su je. Do dat ko wo, kie dy ma się też tę świa do mość, kto wy stę -
po wał na tych de skach am fi te atru, na któ rych za mo ment sta niesz, to 
gdzieś pod skó rą czu je się jed no cze śnie dresz czyk eks cy ta cji i onie śmie -
le nia. W su mie w roz mo wach z in ny mi ar ty sta mi usły sza łam, że stres 
jest ta ki sam, czy to za pierw szym, czy za dru gim, a na wet już na stęp -
nym ra zem. To miej sce ma nie sa mo wi tą hi sto rię i kli mat, a móc się 
wpi sać w jej część to już zu peł nie trud ne do opi sa nia emo cje. 

 
Jak oceniasz swój tegoroczny występ? 
Kie dy wcze śniej mie li śmy pró by, to ja koś cięż ko by ło mi so bie wy -
obra zić, że am fi te atr za peł ni się po brze gi, przy znam, że na wet tro -
chę w to wąt pi łam. Wia do mo, na pró bach obec na by ła ob słu ga tech -
nicz na, pra sa, in ni ar ty ści, ale by ło, że tak to na zwę, luź no. Gdy 
po otwar ciu bram am fi te atr z każ dą mi nu tą za peł niał się dość szczel -
nie, a my już we szli śmy na sce nę na nasz wy stęp, to mu szę przy znać, 
że mnie tro chę za mu ro wa ło, po nie waż bę dąc w gar de ro bie, nie wi -
dzia łam, ilu lu dzi przy szło na ten kon cert. To był za pie ra ją cy dech 
w pier siach wi dok. Ni gdy wcze śniej nie śpie wa łam do tak ogrom nej 
pu blicz no ści, ale dzię ki jej wspar ciu i tak cie płe mu przy ję ciu na szej 
pio sen ki dość szyb ko po ra dzi łam so bie z tym nie co pa ra li żu ją cym 
uczu ciem zdu mie nia. Na ca łe szczę ście za so bą mam też wspa nia ły 
ze spół, więc sa ma je go obec ność da wa ła mi ogrom ne po czu cie ta kie -
go, moż na po wie dzieć, mu zycz ne go bez pie czeń stwa.  

 
Wiem, że to nie jest Twój pierwszy występ na deskach opolskiej 
sceny w ramach KFPP. W 2021 roku wystartowałaś w konkursie 
„Debiuty”. Wtedy usłyszeliśmy piosenkę „Pancerny płaszcz”. 
Pokusiłabyś się o porównanie swoich dwóch obecności w Opolu, 
z 2021 i 2022 roku? 
Na „De biu tach” wszyst ko by ło dla mnie i mo je go ze spo łu no we 
– na gra nia, wy wia dy, ścian ki, wej ścia na wi zję, to ta kie nie co rzu ce -
nie ar ty sty na głę bo ką wo dę. Mu sie li śmy się na uczyć dzia łać 
pod dość du żą pre sją, co dla de biu tan tów jest dość no wym, ale i bar -
dzo cen nym do świad cze niem. Do dat ko wo wy stęp na „De biu tach” 
był mo im trze cim wy stę pem pu blicz nym w ży ciu, tak więc emo cje 
się ga ły ze ni tu. Po za tym, kie dy du żo osób sta wia wła śnie na Cie bie 
i masz te go świa do mość, to nie chcesz ni ko go za wieść. 

Ze szło rocz ny kon cert zgro ma dził du żo mniej szą pu blicz ność, 
wia do mo – pan de mia, ob ostrze nia, ale rów nież póź na go dzi na wy -

stę pu mia ły z ca łą pew no ścią na to wpływ. Na „De biu tach” udo wod -
ni łam so bie, że war to dą żyć do ce lu i re ali zo wać swo je ma rze nia. Na -
to miast „Pre mie ry” by ły dla mnie wy ni kiem kon se kwent nych dzia -
łań, któ rych pod ję li śmy się wspól nie z ze spo łem w ostat nich mie sią -
cach. 

Kon cert „Pre mier” ma to do sie bie, że za wsze gro ma dzi dość spo -
rą pu blicz ność, mnie cięż ko by ło so bie to na wet wy obra zić. Na na -
szym wy stę pie, sza cu je się, że by ło oko ło 3,5-4 ty się ce lu dzi, tak więc 
by ło dla ko go grać i śpie wać. To by ło pięk ne uczu cie! 

 
Swoją sztukę nazywasz połączeniem subtelnego głosu 
z elektroakustyczną muzyką. Zastanawiam się, skąd pomysł 
na takie właśnie muzyczne zestawienie. 
Je den z dzien ni ka rzy mu zycz nych w ta kich sło wach spró bo wał okre -
ślić na szą mu zy kę i my ślę, że traf niej sa ma nie da ła bym ra dy opi sać 
mu zy ki, któ rą two rzy mój pro du cent i ba si sta Krzysz tof Man drysz. 

On uwiel bia mie szać sty le, nie ogra ni cza jąc się, ba wi się dźwię kiem. 
Jed no cze śnie kreu je coś, co moż na na zwać już na szą sty li sty ką i mu -
szę przy znać, że bar dzo do brze mu to wy cho dzi, po nie waż to, co 
two rzy my już wspól nie, ma swój cha rak ter, a to z ko lei za czy na ją do -
ce niać słu cha cze, jak i dzien ni ka rze mu zycz ni. 

 
Masz na koncie jeden album zatytułowany „Unisono”. Płyta 
ukazała się w 2021 roku, a koszty jej nagrania i wydania wzięłaś 
na siebie Ty i towarzyszący Ci muzycy. Czy wiesz już, co będzie, 
kiedy postanowisz nagrać kolejny krążek? Czy szykuje się 
współpraca z jakąś wytwórnią, czy, jak często się mówi, młodzi 
artyści w Polsce muszą najbardziej liczyć jednak na samych 
siebie? 
Pły tę „Uni so no” wy da li śmy wspól nie z Krzysz to fem, bio rąc na sie -
bie ca ły koszt, pra cę, przy go to wa nia i w su mie wszyst ko, co zwią za -
ne jest z wy daw nic twem. Ta pły ta już nie mo gła by być bar dziej na -
sza niż jest, za rów no bio rąc pod uwa gę aspekt mu zycz ny, ale i rów -
nież ten wi zu al ny. Ca łą mu zy kę skom po no wał, wy pro du ko wał 
Krzysz tof, ja za ję łam się war stwą tek sto wą, jak rów nież wy ko na łam 
wszyst kie gra fi ki – okład ka i ksią żecz ka wy szły spod mo jej rę ki, cho -
ciaż ni gdy wcze śniej te go nie ro bi łam.  

Na obec ną chwi lę nie pla nu ję współ pra cy z żad ny mi wy daw nic -
twa mi i choć mie li śmy kil ka pro po zy cji z du żych wy twór ni, to 
w koń co wym eta pie od rzu ci li śmy je, co na ten mo ment uwa żam 
za bar dzo do brą de cy zję. Chy ba za bar dzo ce nię so bie nie za leż ność 
i moż li wość kon tro li te go, co dzie je się ze mną mu zycz nie, ale i nie 
tyl ko, więc ta kie zwią za nie się umo wą nie jest mi po trzeb ne, tym bar -
dziej, że we wszyst ko in we stu je my sa mi. Po nad to uwa żam, że nikt 
le piej i bar dziej nie za an ga żu je się w coś, co jest dla cie bie prio ry te -
tem, niż ty sam. I te go się trzy mam.  

Dzię ki wspar ciu fi nan so we mu mia sta Mi ko ło wa mo że my dzia -
łać nad dru gim krąż kiem i to wła śnie „Ar ka dia” jest ta kim wstę pem 
do dru gie go wy daw nic twa.  

 
Sabino, gdzie Twoi fani i potencjalni fani będą mogli usłyszeć 
i zobaczyć Cię w te wakacje? 
Naj bliż szy kon cert za gra my 5 sierp nia w Mi ko ło wie w ra mach „Let -
nie go Gra nia”, gdzie ser decz nie za pra sza my.  

 
A na koniec tej krótkiej rozmowy chcę zapytać Cię o Twoje 
największe muzyczne marzenie. Jest nim… 
My ślę, że sce na „Mę skie go Gra nia” i ta kie kon cer ty z praw dzi we go 
zda rze nia, gdzie wiesz, że lu dzie przy cho dzą tyl ko dla cie bie.  

 
Dzię ku ję ser decz nie za roz mo wę.  

 
Roz ma wia ła: Klau dia Bart ko wiak

Z Dni Wo dzi sła wia Ślą skie go na opol ski fe sti wal

Moc ne ude rze nie ra do ści
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TANIEC

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

Redakcja: Grupa Miraż, działająca przy 
Wodzisławskim Centrum Kultury, obchodzi 

swoje okrągłe, 30. urodziny. Gratulacje. To 
piękny jubileusz. Jak czujecie się z tym, że to już 
30 lat? 
Len ka Krčová: Tak na praw dę nie wiem, kie dy 
ten czas mi nął… 30 lat prze bie gło bar dzo szyb ko 
(uśmiech). Przez te trzy de ka dy Mi raż two rzy ło 
bar dzo wie lu tan ce rzy, któ rzy pra co wa li na suk ces 

ze spo łu. 30-le cie to do bry czas na pod su mo wa nia, 
ale i po dzię ko wa nia. Za tem z te go miej sca tym 

wszyst kim oso bom, któ re przy czy ni ły się do te go, jak 
Mi raż wy glą da dzi siaj, na jak wy so kim po zio mie dzia ła, jak 

du żą ma re no mę w Pol sce, z ca łe go ser ca dzię ku ję. 
 
A jubileusz ten świętowaliście 18 czerwca w sali widowiskowej Wodzisławskiego 
Centrum Kultury. Swoje absolutnie imponujące taneczne talenty prezentowali 
wszyscy członkowie zespołu, od najmłodszych po najstarszych. Było porywająco! Ile 
przygotowywaliście się do tego wspaniałego występu? 
Wła ści wie do każ de go tak du że go kon cer tu, a od by wa ją się ta kie raz do ro ku, przy go to wu -
je my się od wrze śnia do czerw ca. Te go rocz ny, ju bi le uszo wy, był bar dzo wy jąt ko wy. Pod czas 
na sze go świę ta w sa li Wo dzi sław skie go Cen trum Kul tu ry spo tka ły się oso by, któ re wier nie 
ki bi cu ją Mi ra żo wi od lat, nie któ rzy od 30. Ra zem mo gli śmy świę to wać, ra do wać się, po dzi -
wiać ta len ty tan ce rzy, któ rzy przy go to wa li to wi do wi sko. To by ło wy da rze nie, któ re na dłu -
go po zo sta nie w na szej pa mię ci. Nie co dzien nie ce le bru je się 30-le cie ar ty stycz nej dzia łal no -
ści ze spo łu. 
 
Zespół Miraż trzy dekady temu założyłaś ze śp. Ryszardem Kozłowskim. Jak sama 
mówisz, marzyłaś o tym, aby zespół przyjął się w Wodzisławiu Śląskim i stworzył 
wyjątkowy ruch taneczny, w którym dzieci i młodzież mogłyby rozwijać swoje 
taneczne umiejętności w stylach jazz, show, taniec współczesny. Dzięki ciężkiej pracy 
udało się ten sukces osiągnąć. Czy coś w ciągu tych 30 lat w odniesieniu do Mirażu 
byś zmieniła? 
My ślę, że nie zmie ni ła bym ni cze go. Wszyst ko od lat ma swój bieg, plan, gra fik… Na sze ma -
lu chy uczy my pierw szych kro ków ta necz nych, a po tem że gna my ich, kie dy wcho dzą w do -
ro słe ży cie. I to jest naj pięk niej sze. 

Jed nak nie. Je śli mo wa o zmia nach, to mam jed nak jed no ma rze nie. Tro chę gło śniej 
chcia ła bym po pro sić o wła sną sa lę dla na sze go ze spo łu (uśmiech). Obec nie tre nu je my 
w róż nych sa lach gim na stycz nych, po miesz cze nie prze zna czo ne dla Mi ra żu na pew no by 
nam po mo gło jesz cze bar dziej się roz wi jać w róż ne go ro dza ju sty lach i zdo by wać jesz cze 
wię cej tro fe ów. 
 
Jesteście zespołem tanecznym, który od dłuższego czasu utrzymuje się w czołówce 
najlepszych grup w Polsce, ale i, nie bójmy się tego powiedzieć, na świecie. Jaki jest 
Wasz przepis na sukces? 
Pra ca, pra ca, pra ca… Na praw dę cięż ka pra ca. Bar dzo waż ne jest też to, by być gru pą, zgra -
ną gru pą. Kie dy na sze ze spo ło we dzie ci i ich ro dzi ce się lu bią, kie dy współ pra cu ją ze so bą, 
po ma ga ją so bie na wza jem, wte dy przy cho dzi upra gnio ny suk ces. Ta ki jest nasz prze pis. 
 
Obecnie w Mirażu tańczy ponad setka dzieci i młodzieży. Prócz zajęć tanecznych, 
podczas których ćwiczą swoje choreografie, mają dodatkowe treningi z tańca 
klasycznego oraz akrobatyki. To wszystko musi wymagać świetnej organizacji 
i niemałej dyscypliny… 
To praw da. Że by z suk ce sa mi pro wa dzić tak du ży ze spół, po trze ba, by wy ko nać w cią gu każ -
de go dnia ze sto ma łych za dań. Cięż ka pra ca się jed nak opła ca. Zwy cię stwa, ja kie osią ga my, 
mi strzo stwa, na gro dy, ale i sa tys fak cja, ra dość, uśmie chy na szych tan ce rzy, to naj lep sze po -
dzię ko wa nie za co dzien ny trud, za to za an ga żo wa nie. I du ża daw ka mo ty wa cji do ko lej nych 
sta rań. 
 
Pani Lenko, czego życzy Pani Mirażowi, którym Pani kieruje, na kolejne lata 
działalności? 
Je stem już w wie ku, kie dy po wo li wi ta mnie eme ry tu ra (uśmiech). Ży czę więc ko cha ne mu 
Mi ra żo wi, że by zna lazł się wła ści wy mło dy czło wiek, któ ry otrzy mał by ode mnie i pa na Ry -
szar da ze spół „w spad ku”. Oso ba, któ ra z suk ce sa mi po pro wa dzi ła by „mi ra żo we” dzie ci przez 
na stęp nych 30 lat. To mo je naj więk sze ma rze nie. 
 
Dziękuję za tę rozmowę. 
 

Rozmawiała: Klaudia Bartkowiak

Miraż przetańczył 30 lat!

zdjęcia: A
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Redakcja: Jednostki organizacyjne 
miasta Wodzisławia Śląskiego 
współtworzą Akcję Lato, czyli bogaty 
program atrakcji dla dzieci, ale 
i dorosłych, właśnie na letnie 
miesiące. Nie inaczej jest 
w przypadku Wodzisławskiego 
Centrum Kultury i funkcjonującego 
w nim Kina Pegaz. Co szczególnego 
polecasz w pierwszy z wakacyjnych 
miesięcy? 
 
Ar ka dy Barszcz: Ak cja La to w Ki nie 
Pe gaz to przede wszyst kim nie zwy kle 
bo ga ta ofer ta dla na szych naj młod -
szych wi dzów, ale nie za po mi na my 
o do ro słych, dla któ rych rów nież przy -
go to wa li śmy cie ka we pro po zy cje. Wa -
ka cje za czy na my od ocze ki wa ne go fil -
mu, czy li „Buz za Astra la”. To opo wieść 
o praw dzi wym astro nau cie, któ ry nie -
ocze ki wa nie zo sta je bo ha te rem w ko -
smo sie i za swo je za słu gi zo sta je na gro -
dzo ny wła sną za baw ką, któ rą do sko na -
le zna my z se rii fil mów ani mo wa nych 
„Toy Sto ry”. „Fo ki kon tra re ki ny” to 
od je cha na ani ma cja o przy jaź ni, od wa -
dze i prze zwy cię ża niu swo ich sła bo ści 
ze spo rą daw ką hu mo ru. Ty tu ło we fo ki 
prze ciw sta wia ją się gan go wi re ki nów, 
któ ry rzą dzi się w ich oko li cy. Czy słab -

si po ko na ją sil niej szych, czy się z ni mi 
za przy jaź nią? Po od po wiedź za pra szam 
na se an se. „Do gta nian. Psi musz kie te -
rier” to fil mo wa wer sja zna ne go se ria lu 
ani mo wa ne go z 1981 ro ku, któ ry jest 
luź ną ada pta cją słyn nej książ ki Alek -
san dra Du ma sa „Trzej musz kie te ro -
wie”. „Je żyk i przy ja cie le” to pro po zy cja 
dla naj młod szych o zwie rząt kach za -
miesz ku ją cych le śną po la nę. Głów ni 
bo ha te ro wie pra gną ura to wać le śne 
stwo rze nia, któ rym na sku tek su szy za -
bra kło wo dy. Za po wia da się na cie płą 
i po god ną hi sto rię. Pod ko niec lip ca za -
go ści na na szych ekra nach praw dzi wa 
bom ba pre mie ro wa, czy li „DC Li ga 
Su per -Pets”. Ani ma cja opo wia da 
o zwie rzę cych po moc ni kach zna nych 
z uni wer sum DC su per bo ha te rów. 
Głów nym bo ha te rem fil mu jest pies 
Kryp to, któ re go wła ści cie lem jest Su -
per man. Kryp to po sia da ta kie sa me 
mo ce jak je go pan. Bę dzie wi do wi sko -
wo i za baw nie. Film w Pe ga zie od pre -
mie ry (29 lip ca). Z in nych fa mi lij nych 
pro po zy cji po le cam jesz cze in try gu ją cą 
opo wieść sci -fi „Ka pi tan No va”, ni szo -
wą ani ma cję w sce ne rii dzi kiej pre rii 
w „Dzi ki Za chód Ca la mi ty Ja ne” oraz 
coś dla no stal gicz nych star szych wi -
dzów – „Pa mięt ni ki Ta tu sia Mu min -

ka”, zna ną w Pol sce ani ma cję po klat -
ko wą w for ma cie dłu go me tra żo wym. 
Do ro słym mo gę po le cić trzy ko me die: 
„Bo scy”, czy li ener gicz ną sa ty rę na śro -
do wi sko ak tor skie z Pe ne lo pe Cruz 
i An to nio Ban de ra sem w ro lach głów -
nych; film „Ksią żę” o star szym an giel -
skim dżen tel me nie, któ ry krad nie słyn -
ne dzie ło sztu ki w szczyt nym ce lu 
i przy oka zji ośmie sza bry tyj skie wła dze 
(hi sto ria opar ta na fak tach); „A oni da -
lej grze szą, do bry Bo że!”, ko lej ną część 
po pu lar nej se rii fran cu skiej ko me dii 
o spe cy ficz nej ro dzi nie i jej nie co dzien -
nych pro ble mach. Szcze gól nie po le -
cam „Po mi łość/Po ur L’Amo ur” – pol -
ski film dra ma tycz ny o mi ło ści, dra -
stycz nych zmia nach w ży ciu i nie bez -
pie czeń stwach, któ re czy ha ją na nas 
w In ter ne cie. 
 
Przygotowaliście dla fanów 
kinematografii dużą, wyjątkową 
premierę. Mówię o obrazie „Thor: 
Miłość i grom”. 
Tak. No wa pro duk cja Ma rve la za go ści 
w Ki nie Pe gaz od pre mie ry, w dwóch 
wer sjach ję zy ko wych (z dub bin giem 
i na pi sa mi). Film bę dzie my wy świe tlać 
przez dwa ty go dnie. Za po wia da się 
na do brą pro duk cję wy so ko bu dże to wą 

z lek kim sza leń stwem wi zu al no -fa bu -
lar nym. Za film od po wia da po raz ko -
lej ny nie zwy kle ory gi nal ny twór ca 
z No wej Ze lan dii, czy li Ta ika Wa iti ti. 
Go rą co po le cam wcze śniej sze je go pro -
duk cje – jest w nich wie le hu mo ru. 
Do swo ich ról wra ca ją ma je sta tycz ny 
Chris Hem sworth i zja wi sko wa Na ta -
lie Port man. Ich prze ciw ni kiem bę dzie 
dia bo licz nie wy glą da ją cy Gorr Rzeź nik 
Bo gów, a w tej ro li za wsze zna ko mi ty 
Chri stian Ba le. W fil mie znaj dzie się 
rów nież miej sce dla Straż ni ków Ga lak -
ty ki. Se an se od 8 lip ca. 
 
W Kinie Konsera wyświetlimy z kolei 
m.in. thriller „MEN” i dramaty 
„Kolano Ahed” oraz „Mała mama”... 
Li piec w Ki nie Ko ne se ra za po wia da się 
wzru sza ją co i am bit nie. Ma my kil ka 
pro po zy cji, któ re by ły po ka zy wa ne 
na fe sti wa lach w Can nes i Ber li na le. 
„Ko la no Ahed” za bie ra nas do Izra ela, 
a kon kret nie do pew nej po rzu co nej 
plan ta cji. Film jest ma ni fe stem i moc ną 
kry ty ką Izra ela. Twór ca za da je fun da -
men tal ne py ta nie: „Do ko go na le ży mój 
kraj?”. „Ma ła ma ma” to spo koj na i sub -
tel na opo wieść o czy sto hi po te tycz nej 
sy tu acji, w któ rej dziew czyn ka za sta na -
wia się, czy za przy jaź ni ła by się ze swo ją 

ma mą, kie dy by ła ona dziec kiem. Wła -
śnie ta ka sy tu acja przy tra fia się ośmio -
let niej Nel ly, któ ra spo ty ka ró wie śnicz -
kę łu dzą co po dob ną do swo jej mat ki. 
To nie co dzien ne wy da rze nie sta je się 
punk tem wyj ścia do opo wie ści o przy -
jaź ni, po tra fią cej prze kro czyć po ko le -
nio we ba rie ry i sta je się za ra zem stu -
dium po tę gi dzie cię cej wy obraź ni. „Pa -
ryż, 13 dziel ni ca” to ską pa ny w czar no -
-bia łej opra wie wi zu al nej me lo dra mat 
roz gry wa ją cy się we współ cze snej Fran -
cji. Trzy dziew czy ny i je den chło pak są 
dla sie bie przy ja ciół mi oraz ko chan ka -
mi. Re la cje mię dzy ni mi prze pla ta ją się 
i kom pli ku ją. W któ rym mo men cie ro -
dzi się mi łość, a kie dy przy jaźń za stę pu -
je po żą da nie? „MEN” to in try gu ją ca 
pro po zy cja Ale xa Gar lan da, czy li na -
dziei ki na scien ce fic tion. Re ży ser dał 
się po znać wcze śniej ja ko zna ko mi ty 
rze mieśl nik z lek ko fi lo zo ficz nym za -
cię ciem, któ re moż na spo tkać w kil ku 
je go po przed nich fil mach. Je go no wa 
pro duk cja po sia da na pierw szy rzut oka 
ba nal ną hi sto rię o mło dej ko bie cie, któ -
ra po śmier ci mę ża wy jeż dża na sa mot -
ne wa ka cje do an giel skiej po sia dło ści, 
by po zbyć się prze śla du ją cych ją wspo -
mnień. 
 
Amerykańskoaustralijski dramat 
biograficznomuzyczny z 2022 roku 
w reżyserii Baza Luhrmanna, czyli 
„Elvis”, też pojawi się na ekranie 
Pegaza w lipcu. Komu szczególnie 
polecasz ten seans? 
„Elvis” za po wia da się na ener gicz ne ki -
no bio gra ficz ne. Baz Luhr mann wie, 
jak zre ali zo wać epic ko -mu zycz ne wi -
do wi sko fil mo we. Wy star czy wy mie nić 
kil ka je go po przed nich fil mów, jak: 
„Mo ulin Ro uge”, „Au stra lia”, „Wiel ki 
Gats by”. Z za po wie dzi i opi nii kry ty -
ków moż na wy łu skać je den wnio sek: 
film ja wi się ja ko wy jąt ko we do świad -
cze nie wi zu al no -mu zycz ne, a sło wo 
„do świad cze nie” do sko na le opi su je po -
stać Elvi sa Pre sleya i je go zna cze nie dla 
po pkul tu ry USA tam tych lat oraz mu -
zy ki w ogó le. Film opo wia da o po cząt -
kach ka rie ry pio sen ka rza, je go wzlo tach 
i upad kach, ro dzą cym się fe no me nie 
kul tu ral nym, zwa rio wa nych la tach 50. 
i 60. XX wie ku. Sku pia się głów nie 
na re la cji Elvi sa i je go me ne dże ra To ma 
Par ke ra oraz mi ło ści do żo ny Pri sci lii 
Pre sley. Au stin Bu tler pre zen tu je się 
zja wi sko wo ja ko Elvis Pre sley. Do te go 
trze ba do ło żyć To ma Hank sa ja ko me -
ne dże ra kró la rock’n’rol la. Film, któ ry 
trze ba zo ba czyć w ki nie. 
 
Arkady, dziękuję za rozmowę i Twoje 
bardzo ciekawe polecenia. 
Dzię ku ję i go rą co za pra szam do Pe ga -
za. Wi dzi my się w ki nie. 
 

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 lipiec zapytaliśmy ARKADEGO BARSZCZA, kinooperatora na co dzień pracującego w Wodzisławskim Centrum Kultury. Które 
seanse w wodzisławskim kinie poleca szczególnie? Przeczytacie niżej. 

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

n 24 czerwca spędziliśmy magiczny wieczór w Parku Miejskim. Setki mieszkańców wzięły udział w V. już odsłonie Wodzisławskiej Nocy 
Świętojańskiej, imprezy, która na dobre wpisała się w kalendarz miejskich wydarzeń. W tym roku przeprowadzonej w nowej, jak się okazało, 
w tym przypadku jak najbardziej trafionej lokalizacji, w samym sercu miasta.

V Wodzisławska Noc Świętojańska
Na tych, któ rzy przy by li do Par ku Zam ko we go, cze ka ło mnó stwo 
atrak cji: warsz ta ty flo ry stycz ne/ple ce nia wian ków, sa dze nia kwia tów 
ze Służ ba mi Ko mu nal ny mi Mia sta, ce ra micz ne, ma kra my z TEB 
Edu ka cja w Wo dzi sła wiu Ślą skim, two rze nia lam pio nów z AHE/SEI 
w Wo dzi sła wiu Ślą skim, czer pa nia pa pie ru, młot ko wa nia ro ślin na na -
tu ral nych ma te ria łach, kom po no wa nia wła snej eko her ba ty „Dzi ki 
Smak”, bęb niar skie, ani ma cje dla dzie ci z Cio cią Klo cią i ma lo wa nie 
twa rzy, pły wa nie łód ką po par ko wym sta wie, za ję cia tań ca et nicz ne -
go, gim na sty ki sło wiań skiej, Ani mal Flow, jo gi. Po 20:20 roz strzy gnię -
to kon kurs na naj pięk niej szy wia nek oraz wy ło nio no zwy cięz ców gry 
te re no wej „Po szu ki wa nie Kwia tu Pa pro ci”. Do lau re atów po wę dro -
wa ły na gro dy i dy plo my. Te go dnia na sce nie wy stą pi ły dwa ze spo ły: 
Ko ko szy czan ki oraz Chwi la Nie uwa gi. O go dzi nie 21:00 roz po czął 
się z ko lei wi do wi sko wy spek takl Ze spo łu Pie śni i Tań ca Vla di sla via 
wraz z pusz cza niem wian ków na par ko wy staw. Na stęp nie ar ty ści za -
pro si li miesz kań ców do po cho du z Par ku Miej skie go przed pa łac Die -
trich ste inów. A na za koń cze nie prze pro wa dzo no spek ta ku lar ny po kaz 
tań ca ognia w wy ko na niu gru py NAM-TARA. 
 
Wo dzi sław ska No cy Świę to jań ska i wszy scy jej Uczest ni cy! 
Nie mó wi my „że gnaj”. Mó wi my „do zo ba cze nia już za rok”! 

 
Wy da rze nie zor ga ni zo wa li: pra cow ni cy Urzę du Mia sta wraz z Wo dzi -
sław skim Cen trum Kul tu ry i Służ ba mi Ko mu nal ny mi Mia sta. W or -
ga ni za cję włą czy li się też: Miej ski Ośro dek Spor tu i Re kre acji 
„CENTRUM”, Wo dzi sław ska Pla ców ka Wspar cia Dzien ne go „Dziu -
pla”, Aka de mia Hu ma ni stycz no -Eko no micz na z sie dzi bą w Ło dzi – fi -
lia w Wo dzi sła wiu Ślą skim/Szko ła Edu ka cji In no wa cyj nej w Wo dzi -
sła wiu Ślą skim, TEB Edu ka cja w Wo dzi sła wiu Ślą skim, or ga ni za cje 
po za rzą do we, przed się bior cy, w tym: Ra dec ka Cli nic, re stau ra cja Szwaj -
ca ria, Pil sner Pub, ka wiar nia Owo co wo, re stau ra cja Fa na be ria, ar ty ści, 
w tym: Ze spół Pie śni i Tań ca Vla di sla via oraz Ko ko szy czan ki. kb 

zdję cia: A
gniesz ka Trze ciok 
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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! 
 
„Opo wie ści o tym,  
co w ży ciu waż ne” 
Ma rek Mi cha lak 

Co tak na praw dę w ży ciu jest 
waż ne? Do te go na wią zu je 
książ ka Mar ka Mi cha la ka, pe -
da go ga, wy cho waw cy, na uczy -
cie la aka de mic kie go, dzia ła cza 
spo łecz ne go, dok to ra na uk spo -
łecz nych i au to ra licz nych pu -
bli ka cji na uko wych. Otóż Ma -
rek Mi cha lak pod jął się pró by 
pi sa nia dla dzie ci o uni wer sal -
nych, hu ma ni stycz nych war to -
ściach. „Opo wie ści…” po ma -
ga ją dzie ciom zde fi nio wać 
trud ne po ję cia, ta kie jak: mi -
łość, to le ran cja, ak cep ta cja, 
wdzięcz ność, współ czu cie, 
przy jaźń, sza cu nek, na uka 
i wie dza, życz li wość, god ność, 

po czu cie hu mo ru, po kój, wol -
ność, pa trio tyzm.. Ale tak na -
praw dę nie tyl ko dzie ciom. Bo 
i do ro słym, któ rzy tak że mo gą 
spró bo wać na no wo od po wie -
dzieć so bie, czym wła śnie ta 
mi łość czy to le ran cja są. Książ -
ka uka zu je oso bli wy dia log ro -
dzeń stwa, w któ rym dzie cia ki 
roz ma wia ją o tym, jak ro zu mie -
ją róż ne, trud ne sło wa. Roz ma -
wia ją, na wią zu jąc do swo ich co -
dzien nych do świad czeń w ro -
dzi nie czy szko le. 
 
„Na wsi 
 Ka ta rzy na Camp bell 

„Na wsi” jest in te rak tyw ną 
przy go dą, z za pro sze nia do któ -
rej chęt nie sko rzy sta Twój ma -
luch. Tym ra zem zna na i ce nio -
na au tor ka ksią żek dla dzie ci, 
Ka ta rzy na Camp bell, za pra sza 
Two ją po cie chę na wieś. Dzię ki 
tej książ ce naj młod si po zna ją 
świat zwie rząt go spo dar skich 
po przez oglą da nie ob raz ków, 
ale i po przez słu cha nie od gło -
sów. Naj więk szą atrak cją jest 
tu taj wła śnie od twa rza nie od -
gło sów zwie rząt, m.in. ku ry, 
świ ni czy wil ka. A umoż li wia to 
gło śnik wbu do wa ny w ksią -
żecz kę „Na wsi”. Dzie cia ki 
chęt nie wra ca ją do lek tu ry, 
na któ rą skła da ją się tak że za -
baw ne, ryt micz ne wier szy ki. 
Lek tu ry, któ ra co chwi lę pod -
su wać mo że im co raz to now sze 
py ta nia o ota cza ją cy świat. 
Opo wieść o ży ciu na wsi, ży ciu 

w go spo dar stwie przy go tu je 
dzie ci przed praw dzi wym wy -
jaz dem do go spo dar stwa agro -
tu ry stycz ne go lub od wie dzi na -
mi u ro dzi ny czy zna jo mych 
po za mia stem.   
 
„Pięknie się różnimy. 
Akademia mądrego 
dziecka” 
Tur ner Tra cey 

Książ ka, któ ra po ma ga Two je -
mu ma lu cho wi od kryć, jak wspa -
nia ła jest róż no rod ność świa ta. 
Książ ka, któ ra uczy Two ją po -
cie chę ak cep ta cji i to le ran cji, 
a tak że te go, że róż ni ce świa to -
po glą do we są czymś na tu ral nym. 
To wresz cie książ ka, któ ra naj le -
piej opo wia da dzie ciom np. 
o nie peł no spraw no ści i któ ra po -
zwa la po ko ny wać ste reo ty py. 
„Pięk nie się róż ni my. Aka de mia 
mą dre go dziec ka” uka zu je nie -
zwy kłą szko łę i jej uczniów 
o róż nych cha rak te rach. 
Uczniów, spo śród któ rych każ dy 
jest wy jąt ko wy, a dzie lą ce ich 
róż ni ce są na praw dę pięk ne. Bo 
lu dzie prze cież wy glą da ją ina -
czej, ubie ra ją się ina czej, ma ją 
od mien ne cha rak te ry, po glą dy -
umie jęt no ści, upodo ba nia… 
Nie któ rzy w koń cu ucznio wie 
przy by wa ją z da le kich kra jów, 
po ka zu jąc swo je, in ne, cie ka we 
zwy cza je. Ale dzię ki te go ty pu 
róż ni com moż na cią gle i cią gle 
uczyć się cze goś no we go. kb 

„Czu łość. Po rad nik po zy tyw ne go ego izmu” 
Dr So phie Mort  

Au tor ka jest psy cho loż ką kli nicz ną, zna ną w In ter -
ne cie ja ko dr Soph. Czy wie cie, jak istot ny wpływ 
na po strze ga nie sie bie i re la cje z in ny mi ludź mi 
mia ło na sze dzie ciń stwo? Jak szko ła, ró wie śni cy 
i me dia od dzia łu ją na na sze sa mo po czu cie? Mort 
tłu ma czy, skąd bio rą się na sze pro ble my, wska zu -
je, co nas ha mu je i po ma ga roz po znać szko dli we 
sche ma ty i za cho wa nia, któ re nie po zwa la ją nam 
ru szyć z miej sca. Wy po sa ża czy tel ni ka w tech ni ki 
te ra peu tycz ne, któ re ma ją przy czy nić się do roz wo -
ju na sze go po ten cja łu i czer pa niu ra do ści z ży cia. 

Cie szę się, że na sa mym po cząt ku książ ki wy -
brzmie wa, że lek tu ra nie roz wią że pro ble mów czy -
tel ni ków, ani nie za stą pi po mo cy spe cja li sty. My -
ślę, że to bar dzo waż ne, aby o tym pa mię tać, czy -
ta jąc te go ty pu pu bli ka cje. Ten ty tuł jest po rad ni -
kiem, któ ry w bar dzo przy stęp ny spo sób tłu ma czy 
pod sta wo we za gad nie nia psy cho lo gii i wy po sa ża 
nas w ze staw tech nik, któ re choć tro chę ma ją po -
móc nam w zma ga niach z co dzien no ścią. 
W książ ce au tor ka za da je czy tel ni kom py ta nia, po -
zo sta wia jąc miej sce na za pi sa nie od po wie dzi 
i prze ana li zo wa nie swo ich uczuć. W trak cie lek tu -
ry ma się wra że nie, że jest to roz mo wa z do brym 
przy ja cie lem i mię dzy in ny mi dla te go war to do niej 
zaj rzeć.  9/10 
 
„Kto czy ni zło” 
Agniesz ka Pie trzyk 
Ula Ba ra now ska, pro to ko lant ka, jest świad kiem 
bru tal ne go prze słu cha nia męż czy zny po dej rza ne -
go o kra dzież. Po tym zda rze niu re zy gnu je z pra -
cy. Kil ka dni póź niej mar twe go chło pa ka po li cja 
znaj du je w le sie, praw do po dob nie po peł nił sa mo -
bój stwo. Ko bie ta za kła da biu ro de tek ty wi stycz ne 
i od ra zu do sta je zle ce nie od ko bie ty, któ rą nę ka 
nie zna jo my męż czy zna. W mię dzy cza sie ktoś pró -
bu je po trą cić mat kę Uli, a nie zna ni spraw cy na pa -

da ją na sklep z bi żu te rią, któ ry na le ży do jej oj czy -
ma. Czy wszyst kie te spra wy mo gą być ze so bą po -
wią za ne? Czy do pro wa dzą do tra gicz ne go fi na łu? 
Pierw szy raz ze tknę łam się z twór czo ścią Agniesz -
ki Pie trzyk przy oka zji lek tu ry tej książ ki. Wspo -
mi na łam Wam już, że pu bli ka cja wcią gnę ła mnie 
od sa me go po cząt ku i ani ra zu w trak cie czy ta nia 
nie mia łam po czu cia, że się nu dzę. Au tor ka bar -
dzo do brze wy kre owa ła po sta cie i przez ca ły czas 
bu do wa ła na pię cie. Nie jest to hi sto ria opo wia da -
na z jed nej per spek ty wy, co jest jak naj bar dziej 
na plus i wzbo ga ca fa bu łę. Przy zna ję, da łam się 
zmy lić au tor ce. Mój je dy ny za rzut to za koń cze nie, 
cze ka łam cho ciaż na kil ka stron dal szych lo sów 
bo ha te rów, hi sto ria jed nak koń czy się ra zem 
z koń cem głów ne go wąt ku. 
Po do ba mi się lek ki styl au tor ki i ca łość oce niam 
jak naj bar dziej na plus. 8/10 
 
„To grzech tak mó wić. Trzy dra ma ty” 
Ma rek Mo dze lew ski  

Ma rek Mo dze lew ski ob na ża pol skie ab sur dy i hi po -
kry zje. Przed sta wia trzy hi sto rie, któ re po wo du ją 
wra że nie, że stoi się przed lu strem. Znaj du je się swo -
je wa dy i grze chy oraz głę bo ko ukry te pra gnie nia. 

Trzy dra ma ty au to ra: „In te li gen ci”, „Wstyd” 
i „Kto chce być Ży dem?” czy ta się z przy jem no ścią 
i trud no jest się ode rwać od lek tu ry. Po cząt ko wo 
prze ry so wa ne hi sto rie wraz z każ dą ko lej ną stro ną 
oka zu ją się być traf ny mi spo strze że nia mi au to ra 
o pol skim spo łe czeń stwie. Mo dze lew ski skon fron -
to wał ze so bą bied nych i bo ga tych, wy kształ co -
nych, wie rzą cych i nie wie rzą cych, fe mi nist ki, ho -
mo fo bów, lu dzi ze wsi i z mia sta. Ta po zy cja jest 
uni ka to wym zbio rem uwag o ludz kiej na tu rze 
i ob łu dzie. Każ da po stać ma swój wy jąt ko wy i nie -
po wta rzal ny cha rak ter. Lu bi cie te atr? Dzię ki tej 
książ ce bę dzie cie mie li je go na miast kę w swo ich 
czte rech ścia nach. Z czy stym su mie niem Wam ją 
po le cam. 9/10 kb 

Rekomendacje 
Zaczytanej Polki

Ciekawe książki dla najmłodszych 
– z polecenia wodzisławskiej mamy

zdję cia: w
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… czyli wakacje w Bibliotece. Placówka 
przygotowała ciekawą ofertę dla młodych 
miłośników książki i nie tylko na kilka długich 
tygodni. Pierwsze zajęcia ruszają już 11 lipca. 
Warto poznać tę ofertę. 
 
Wśród za pla no wa nych przez or ga ni za to ra za jęć 
znaj dą się m.in. te atrzyk Ka mi shi bai pod chmur -
ką, nie sa mo wi te eks pe ry men ty, za ję cia li te rac ko -
-edu ka cyj ne, wy ko ny wa nie do świad czeń, spo ro 
za jęć pla stycz no -li te rac kich, two rze nie lap bo -
oków czy warsz ta ty ku li nar ne i pa cyn ko we. 
Uczest ni ków cze ka ogrom róż no ści, któ re za -

pew nią nie tyl ko roz ryw kę, ale też po zwo lą 
na bar dzo kre atyw ne spę dza nie cza su. Na pew no 
war to zwró cić tak że uwa gę na cie ka wą ofer tę te -
atrzy ków, któ re pro po nu je Bi blio te ka w ra mach 
Ak cji La to. Książ ni ca za pra sza na spo tka nia 
m.in. z Pa nem Twar dow skim, Mu zy kan ta mi 
z Bre my czy De tek ty wem Za gad ką.  

Spo tka nia w ra mach wa ka cji w Bi blio te ce bę dą 
od by wa ły się w przy jem nej prze strze ni Par ku Miej -
skie go oraz w Wy po ży czal ni dla Dzie ci i Mło dzie -
ży. Ofer ta kie ro wa na jest do dzie ci w wie ku 6-12 
lat. Szcze gó ło wy pro gram moż na zna leźć na stro -
nie mia sta lub stro nie Bi blio te ki. Po le ca my. asp

PORANKI Z KSIĄŻKĄ  
I NIE TYLKO…
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Ro dzin ny Park Roz ryw ki  
„Trzy Wzgó rza” 
Ro dzin ny Park Roz ryw ki w Wo dzi -
sła wiu Ślą skim jest cen trum wy po -
czyn ko wo -re kre acyj nym na te re nie 
mia sta, zlo ka li zo wa nym na po wierzch -
ni bli sko 24 hek ta rów (do kład nie 
23,838). „Trzy Wzgó rza” to kil ka na -
ście zróż ni co wa nych atrak cji dla 
wszyst kich po ko leń, kil ka ki lo me trów 
róż no rod nych ście żek dla tych, któ rzy 
lu bią spę dzać czas ak tyw nie oraz dla 
tych, któ rym bli ska jest ro dzin na re -
kre acja. Du żo zie le ni i miejsc, ja kich 
nie znaj dzie my ni gdzie in dziej w pro -
mie niu kil ku dzie się ciu, a na wet kil ku -
set ki lo me trów. Jed no z naj wyż szych, 
a z pew no ścią naj wy żej po ło żo ne 
w Pol sce li na rium, naj więk sza w Pol -
sce pa gór ko wa ta po wierzch nia po kry ta 
bez piecz nym po li ure ta nem. Do te go 
to ry ro we ro we, naj więk szy na Ślą sku 
ska te park, wspa nia ły plac za baw, kom -
pleks nie spo ty ka nych la bi ryn tów czy 
to ry wraz z wy po ży czal nią mo de li jeż -
dżą cych. To wszyst ko, a na wet o wie le 
wię cej, tak bli sko sie bie znaj dzie my 
tyl ko w jed nym miej scu – Ro dzin nym 
Par ku Roz ryw ki „Trzy Wzgó rza”. Ten 
wy jąt ko wy, wy peł nio ny atrak cja mi 
park po wstał z my ślą o stwo rze niu 

miej sca nie tu zin ko we go, po zwa la ją ce -
go na roz ryw kę i re kre ację ca łym ro -
dzi nom. Dzię ki in we sty cji nie gdyś 
nie mal nie użyt ko wa ny te ren stał się re -
kre acyj nym ser cem mia sta i oko lic. To 
ide al ne miej sce dla ca łej ro dzi ny. 

Wstęp na te ren par ku po zo sta je dar -
mo wy, a więk szość atrak cji jest bez płat -
na. Na te re nie par ku dzia ła wy po ży czal -
nia sprzę tów, któ re uła twią peł ne wy ko -
rzy sta nie bo ga tej ofer ty Ro dzin ne go 
Par ku Roz ryw ki „Trzy Wzgó rza”. Po -
le ca my uwa dze: ro we ry BMX ra cing, 
MTB, ro wer trój ko ło wy, ro wer ki bie -
go we, ro wer ki dzie cię ce z pe da ła mi, 
go kar ty na pe da ły dla dzie ci lub do ro -
słych, go kar ty dla ca łych ro dzin, łyż -
wo rol ki, long bo ar dy, de sko rol ki, hu -
laj no gi, hu laj no gi trój ko ło we, slac kli -
ne, pił ki ko szy ko wą, ręcz ną, siat ko wą, 
ki je nor dic wal king, ze sta wy do bad -
min to na, bu le czy krę gle ro syj skie. 
A naj młod szych od wie dza ją cych Ro -
dzin ny Park Roz ryw ki oraz ich ro dzi -
ców na pew no ucie szy in for ma cja, że 
od kil ku ty go dni ist nie je moż li wość wy -
po ży cze nia na „Trzech Wzgó rzach” no -
wych au tek elek trycz nych. Miej ski Ośro -
dek Spor tu i Re kre acji „CENTRUM” 
ser decz nie za pra sza do ko rzy sta nia z tej 
atrak cji. 

Ośro dek Re kre acyj ny „Ba la ton” 
Miej sce, gdzie mo żesz za żyć ką pie li, od -
po cząć, po czuć daw kę ad re na li ny – to 
wszyst ko za pew nia wo dzi sław ski Ba la ton 
– punkt na ma pie Wo dzi sła wia Ślą skie -
go, któ ry cie szy się ogrom ną po pu lar no -
ścią nie tyl ko wśród miesz kań ców na sze -
go mia sta. Bo Ba la ton to nie tyl ko zbior -
nik wod ny, to rów nież ki lo me try tras ro -
we ro wych, ście żek do nor dic wal king, 
moż li wość wy po ży cze nia ka ja ków, ro -
wer ków czy ło wie nia ryb. To tu taj w se -
zo nie czyn ne jest ką pie li sko i or ga ni zo wa -
ne są prze róż ne im pre zy dla ca łych ro dzin. 

Te go rocz ny se zon ką pie lo wy na Ba -
la to nie ru szył ofi cjal nie w so bo tę,  
11 czerw ca. Przy go to wa niem ką pie li -
ska, któ re jest pod sta łym nad zo rem 
Pań stwo we go Po wia to we go In spek to ra 
Sa ni tar ne go, za ję li się jak za wsze pra -
cow ni cy Miej skie go Ośrod ka Spor tu 
i Re kre acji „CENTRUM”. O bez pie -
czeń stwo ko rzy sta ją cych z Ośrod ka 
w le cie co dzien nie dba dwóch ra tow ni -
ków. W czerw cu i lip cu ob słu ga ra tow -
ni cza pra co wać bę dzie w go dzi nach 
otwar cia OR, po mię dzy 10:00 a 20:00, 
na to miast w sierp niu i we wrze śniu 
od godz. 10:00 do 19:00. W tych go -
dzi nach dzia łać bę dą ką pie li sko oraz 
wy po ży czal nia sprzę tu pły wa ją ce go. 

Na strze żo nym ką pie li sku, po dob -
nie jak w ze szłym ro ku, wy od ręb nio ne 
zo sta ły stre fy dla umie ją cych i nie -
umie ją cych pły wać (głę bo kość mak sy -
mal na od po wied nio: 2 me try oraz  
1,2 me tra). Wśród atrak cji Ba la to nu, 
oprócz piasz czy stej pla ży, moż na wy -
mie nić m.in. sta cjo nar ny, zlo ka li zo wa -
ny na pia sku pi rac ki plac za baw, huś -
taw ki czy bo isko do siat ków ki pla żo -
wej. Od wie dza ją cy obiekt mo gą tak że 
wy po ży czać ro wer ki wod ne i ka ja ki 
(cen ni ki do stęp ne są na stro nie 
www.mo sir.wo dzi slaw -sla ski.pl; ho -
no ro wa na jest kar ta „Ro dzi na 3+”). 
Chęt ni mo gą ko rzy stać po nad to ze 
ście żek ro we ro wych, bie go wych, spa -
ce ro wych. W se zo nie na te re nie 
Ośrod ka mon to wa ne jest „pły wa ją ce” 
mo lo. Cie ka wym ele men tem jest rów -
nież fon tan na pod świe tla na w no cy 
na róż ne ko lo ry. 

Pa mię taj my, że w związ ku z pla no -
wa ną in we sty cją za go spo da ro wa nia 
te re nu „Ba la to nu” wraz z dro gą do jaz -
do wą te go rocz ny se zon ką pie lo wy 
mo że ulec skró ce niu. Mo wa o mo der -
ni za cji te go miej sca, któ ra mo że zo stać 
zre ali zo wa na dzię ki po zy ska nym z Pol -
skie go Ła du środ kom, 12,8 mln zł. 
W ra mach mo der ni za cji za pla no wa no 
m.in. bu do wę po miesz czeń do ob słu gi 
Ośrod ka, po miesz czeń ma ga zy no -
wych, bo isk do siat ków ki pla żo wej, 
par kin gu dla ro we rów, pla cu za baw, 
po mo stu re kre acyj ne go, dep ta ka, stre -
fy wor ko ut, krę gu ogni sko we go z ta -
ra sem wi do ko wym, ma łej ar chi tek tu -
ry (ła wy, prysz ni ce, ko sze). W pla nach 
jest tak że prze bu do wa na wierzch ni 
i to wa rzy szą cej in fra struk tu ry tech -
nicz nej. Waż nym ele men tem in we -
sty cji bę dzie rów nież za go spo da ro wa -
nie pla ży z póź niej szą moż li wo ścią jej 
wy dzie le nia. Do dat ko wo w ra mach 
pro jek tu wy bu do wa na zo sta nie dro ga 
we wnętrz na wraz z miej sca mi po sto -
jo wy mi. 

Basz ta Ry cer ska 
Let ni week end to ide al na po ra, by wy -
brać się do wy jąt ko we go, ta jem ni cze go 
i nie zwy kle kli ma tycz ne go miej sca, ja -
kim jest Wie ża Ro man tycz na zlo ka li -
zo wa na na hi sto rycz nym Gro dzi sku. 
Wie ża Ro man tycz na zwa na też Basz tą 
Ry cer ską. Skarb zie mi wo dzi sław skie -
go oraz je go le śne oto cze nie ro bią 
ogrom ne wra że nie. A o cie ka wej hi sto -
rii Basz ty i wła śnie wo dzi sław skim 
Gro dzi sku, jej fun da to rze, Edwar dzie 
Braun sie, o otwar ciu we wnę trzach 
Wie ży re stau ra cji i – nie ste ty – o po wta -
rza ją cych się de wa sta cjach obiek tu 
prze czy ta cie na ta bli cach zlo ka li zo wa -
nych na pię trach za byt ko wej bu dow li. 

Przy po mnij my, 18 lip ca 2021 ro ku 
od by ło się ofi cjal ne otwar cie Basz ty Ry -
cer skiej. Za byt ko wa Wie ża Ro man tycz -
na od zy ska ła daw ny blask. Obiekt zy skał 
wie żę wi do ko wą, otwar tą co ro ku w se -
zo nie wio sen no -let nio -je sien nym bez -
płat nie dla wszyst kich tu ry stów. Aby do -
stać się na gó rę, na le ży po ko nać 59 scho -
dów, skąd na szczy cie moż na po dzi wiać 
oka za łą pa no ra mę mia sta. Jest ko lej ną 
atrak cją na tu ry stycz nej ma pie Wo dzi -
sła wia Ślą skie go. War to przy po mnieć, 
że to dzię ki do fi nan so wa niu po zy ska ne -
mu z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju 
Re gio nal ne go w ra mach Pro gra mu In -
ter reg V -A Re pu bli ka Cze ska -Pol ska 
zo sta ła wy re mon to wa na za byt ko wa wo -
dzi sław ska Basz ta. Re wi ta li za cja by ła 
moż li wa dzię ki współ pra cy do ty czą cej 
pro jek tu „Si le sian ka” – szlak wież i plat -
form wi do ko wych w Eu ro re gio nie Si le -
sia. Wy re mon to wa ną Basz tę Ry cer ską 
od da no do użyt ku w 2021 ro ku. A teraz 
prosimy o za pi sa nie w ka len da rzu. 
Na nie dzie lę, 17 lip ca pla no wa ne jest 
wy da rze nie z oka zji rocz ni cy po now ne -
go otwar cia obiek tu. W pro gra mie m.in. 
mu zycz ne atrak cje. Wię cej in for ma cji 
wkrót ce na www.wo dzi slaw -sla ski.pl 
i na miej skiej stro nie w por ta lu Fa ce bo -
ok (Mia sto Wo dzi sław Ślą ski). kb
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Atrak cje tu ry stycz ne na la to
n  W Wodzisławiu Śląskim z całą pewnością są miejsca turystyczne, na które warto zwrócić uwagę i udać się w nie z wizytą. 
Odwiedzającym, ale i mieszkańcom, w tym numerze Informatora SpołecznoKulturalnego polecamy o tej porze roku przede wszystkim 
Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”, Ośrodek Rekreacyjny „Balaton” i Basztę Rycerską na historycznym Grodzisku. 
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WARSZTATY

Po zna wa nie świa ta, roz wi ja nie wy obraź ni, wspo ma ga nie roz wo ju 
oraz in te gra cja z ró wie śni ka mi to głów ne ce le spo tkań z ma lu cha mi. 
Ta kie za ję cia ogól no ro zwo jo we dla dzie ci w wie ku od 1 do 5 lat od -
by wa ją ku ra do ści ma lu chów w Wo dzi sław skim Cen trum Kul tu ry. 

Dzie ci Cio ci Klo ci to za ję cia, pod czas któ rych naj młod si ma ją 
oka zję prze by wać w gro nie ró wie śni ków, po zna wać świat za po mo -
cą zmy słów, roz wi jać się i przy oka zji wspa nia le się ba wić. Pro wa dzi 
je Mo ni ka Ku bi ca -Ska ba, ani ma tor ka, in struk tor te atral ny, wła ści -
ciel ka fir my ani ma cyj nej „Cio cia Klo cia – Kre atyw na Ani ma cja”. 
– W trak cie za jęć bę dzie my śpie wać, tań czyć, ma lo wać, ukła dać, 
two rzyć coś z ni cze go i nic z cze goś. Po je dzie my w da le kie po dró że 
np. na Księ życ i w głę bi ny oce anu. Po zna my róż ne fak tu ry, tek stu -
ry, ko lo ry, ma sy, sma ki. Prze pro wa dzi my cie ka we do świad cze nia. 

Do wie my się, że ma lo wać moż na nie tyl ko far ba mi, pędz la mi 
po kart kach. Po zna my tań ce i pio sen ki z róż nych stron świa ta. Za -
gra my na ku chen nych na czy niach. Po ba wi my się tym, czym ma ma 
w do mu nie po zwa la. Ubru dzi my się od stóp do głów, bo dziec ko 
brud ne to dziec ko szczę śli we. Do wie my się, gdzie ma my gło wę i rę -
ce, ile ma my nóg i że ko la no cza sem zni ka – po dob nie jak ło kieć. 
Uży je my ma gicz ne go prosz ku i za mie ni my się w księż nicz ki, ry ce -
rzy, smo ki, dzi kie zwie rzę ta i ma łe di no zau ry. Tro chę się zmę czy my, 
tro chę na uczy my, ale na pew no bę dzie my się do brze ba wić! – mó wi ła 
nam Mo ni ka Ku bi ca -Ska ba, pro wa dzą ca za ję cia, we wrze śniu ubie -
głe go ro ku. I sło wa do trzy ma ła. Za ję cia to nie zwy kły czas dla każ -
de go uczest ni ka. War to pa mię tać, że za pi sy na no wy se zon roz pocz -
ną się tuż po wa ka cjach. red.

18 czerw ca mia ło miej sce już ostat nie dzia ła nie w ra mach pro jek tu 
„Sztu ka ki sze nia – na sza wspól na pa sja”, re ali zo wa ne go przez Wo dzi -
sław skie Cen trum Kul tu ry. Po spo tka niach w Ko ko szy cach i na Wil -
chwach, przy szedł czas na Sta re Mia sto. I to wła śnie miesz kań ców tej 
dziel ni cy WCK za pra si ło na warsz ta ty, pod czas któ rych uczest ni cy 
opra co wa li mar kę lo kal ne go pro duk tu, a tak że uki si li to i owo. 

Warsz ta ty zor ga ni zo wa ne zo sta ły z po dzia łem na dwie czę ści. 
Pierw sza roz po czę ła się o godz. 10:00 w Cen trum Ak tyw no ści Spo -
łecz nej. W opar ciu o ma pę za so bów, uwzględ nia ją cą lo kal ne dzie -
dzic two, oso bo wo ści i in ne wy róż ni ki, uczest ni cy wy bra li ele men ty, 
któ re in te gru ją miesz kań ców i z któ ry mi chcą być iden ty fi ko wa ni. 
In for ma cje te by ły ba zą do opra co wa nia pro jek tu lo go ty pów na ety -
kie ty na kle ja ne na sło iki z ki szon ka mi. Ety kie ta fron to wa za wie ra ła 
uni kal ną na zwę lo kal ne go pro duk tu, ha sła i slo ga ny. Na tyl nej na -
klej ce zna la zły się opi sy re cep tu ry, pro po zy cje za sto so wa nia w kuch -
ni itp. Ety kie ty zo sta ły opra co wa ne gra ficz nie i przy go to wa ne do na -
kle je nia. Bę dą one tak że do stęp ne do sa mo dziel ne go wy dru ku. 

Dru ga część za da nia do ty czy ła warsz ta tów ku li nar nych, wy kra cza -
ją cych po za tra dy cyj ne, ślą skie re cep tu ry. Co cie ka we, ta część mia ła 
cha rak ter otwar ty. Od by ła się na ryn ku Sta re go Mia sta. Uczest ni cy 
po zna li za sa dy pro duk cji ki szo nek oraz ich proz dro wot ne od dzia ły -
wa nie i przy go to wa li po dwa ro dza je prze two rów. Otwar ta for mu ła 
spo tkań by ła oka zją do przy glą da nia się i za pi sy wa nia prze pi sów przez 
in nych za in te re so wa nych miesz kań ców. 

Wo dzi sław skie Cen trum Kul tu ry otrzy ma ło do fi nan so wa nie 
na re ali za cję pro jek tu ze środ ków Fun da cji Or len w ra mach pro gra -
mu „Mo je miej sce na Zie mi”. Ce lem pro jek tu „Sztu ka ki sze nia – na -
sza wspól na pa sja” są in te gra cja i bu do wa nie ka pi ta łu spo łecz ne go 
śro do wisk trzech dziel nic mia sta. Bę dzie on re ali zo wa ny w ra mach 
przy go to wa nia lo kal nych prze two rów ki szon kar skich, za któ ry mi 
kry ją się wspól ne war to ści i ele men ty in te gru ją ce spo łecz ność. red.

Dzie ci Cio ci Klo ci i ich świat pełen kreatywnych doświadczeń 

Sztuka kiszenia na Starym Mieście 
n Truskawki z miodem oraz kalarepa 
z marchewką i rzodkiewką – tak własnoręcznie 
zrobione przetwory zabrali ze sobą uczestnicy 
warsztatów, które miały miejsce w sobotę,  
18 czerwca na wodzisławskim rynku. Pyszności 
przygotowane zostały według receptury Anny 
Maksymowicz – prowadzącej warsztaty. 
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