Nr indeksu: 328855

ISSN 1232-1400

Wydanie bezpłatne

Kwiecień 2015, nr 4 (239)

h
c
y
ł
o
s
e
W
Świąt!
Nasze Zabrze Samorządowe 4/2015

1

wokół nas

Na dobry początek

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza

Marian Czochara

Przewodniczący Rady Miasta wraz z Radnymi
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W Bibliotece Śląskiej spotkali się przedstawiciele samorządów, duchowieństwa i instytucji kultury

Gościnnie jak w rodzinie

kich inicjatywach – podkreśla Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza i koordynator przedsięwzięcia. – Dziękuję za
to, że co roku nas przybywa. Metropolitalne Święto Rodziny wpisało się już na staSłowa „Rodzina – gościnny dom” to hasło ósmej już edycji Me- łe w kalendarz ważnych wydarzeń na Górnym Śląsku, gdzie rodzina była zawsze
tropolitalnego Święta Rodziny. Program tegorocznej
foto: Igo
r Ci e
ostoją i szkołą wartości, miejscem
ślic
ki
odsłony przedsięwzięcia był tematem spotkania
bezpiecznym, fundamentem życia osobistego i społecznego
zorganizowanego 9 marca w gmachu Biblioteki
– dodaje.
Śląskiej. Wzięli w nim udział przedstawiciele
Przypomnijmy, że idea
Metropolitalnego Święsamorządów, duchowieństwa, instytucji kulta Rodziny zrodziła się
tury oraz organizacji pozarządowych włączaw 2007 r. podczas śląskiej
pielgrzymki samojących się w przygotowanie obchodów.
rządowców i parlamentarzystów z arcybiskupem
festynów
– Nie ma bardziej gościnnego domu niż ro- braknie
Damianem Zimoniem do
dzina. W tym roku będziemy się nad tą na- i koncertów kierowaRzymu. Była ona organizowana
szą gościnnością zastanawiać. A to szcze- nych do rodzin. Na ciew ramach obchodów 750. rocznigólnie istotne w kontekście zbliżających się kawe spektakle zaproszą Teatr
Światowych Dni Młodzieży, które w 2016 Nowy w Zabrzu oraz Śląski Teatr Lal- cy śmierci św. Jacka, patrona Śląska.
roku odbędą się w Polsce – podkreśla ar- ki i Aktora „Ateneum” w Katowicach. To właśnie wtedy prezydent Małgorzacybiskup Wiktor Skworc (na zdj. obok), Będą imprezy sportowe, konferencje ta Manka-Szulik i śp. Krystyna Bochemetropolita katowicki i patron Metro- i seminaria naukowe. Dokładny pro- nek zainicjowały przedsięwzięcie, które
politalnego Święta Rodziny. – Chcieliby- gram będzie się pojawiać na stronie dzięki współpracy śląskich miast, orgaśmy, aby nasze rodziny były gościnnym internetowej www.swieto-rodziny.pl. nizacji oraz stowarzyszeń rozwija się
GOR
domem dla młodzieży, która przybędzie – Serce rośnie, gdy słyszy się o wszyst- i trwa do dziś. 
do naszego kraju z różnych części globu.
Niech dziesiątki tysięcy młodych ludzi, ciekawych świata i pragnących poznać ojczyznę świętego Jana Pawła II, znajdą
w śląskich domach miejsce ubogacającego spotkania z tutejszą kulturą, tradycją
i wiarą – dodaje.
Tegoroczne przedsięwzięcie zostanie
zainaugurowane 23 maja w Domu Muzyki i Tańca. – Wystąpi chór dziecięcy
z włoskiego Roveretto. Gość drugiej części
koncertu niech pozostanie na razie tajemnicą. Będzie duże zaskoczenie – uśmiecha
się Wiesław Śmietana, dyrektor DMiT.
Spotkanie w sali „Benedyktynka” odbyło się 9 marca
W programie MŚR tradycyjnie nie zaNasze Zabrze Samorządowe 4/2015
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foto: Igor Cieślicki

Niech święta Zmartwychwstania Pańskiego
umocnią nas w wierze, nadziei i miłości.
Życzę Wielkanocy pełnej spokoju,
radości i głębokiego przeżywania
Triduum Paschalnego.

foto: Igor Cieślicki

Trwają przygotowania do ósmej edycji Metropolitalnego Święta Rodziny

wokół nas

wokół nas
Wielkanoc to najważniejsze święta dla chrześcijan

tę kończy się liturgią Wigilii Paschalnej
(jest to najbogatsza liturgia w roku liturgicznym). Po okresie Wielkiego Postu
rozbrzmiewa radosne Alleluja! Poranek
wielkanocny rozpoczyna procesja rezurekcyjna. Wielkanoc to radość z triumfu
Chrystusa. Jezus zmartwychwstał i żyje!
Nie zapominajmy o tej prawdzie. Niech towarzyszy nam ona każdego dnia i umacnia nas w wierze – zwraca uwagę ks. Józef
Dorosz.
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Triduum w Teatrze Nowym

Droga krzyżowa to jedna z najważniejszych ceremonii Wielkiego Postu

Radość zmartwychwstania
Choć w chrześcijaństwie każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, to Niedziela Wielkanocna jest pod
tym względem szczególna. By dobrze przygotować się do najważniejszych w roku świąt, pamiętajmy o liturgii Wielkiego
Tygodnia. Triduum Paschalne to czas, w którym powinniśmy
przystanąć i pomyśleć o fundamentach naszej wiary.
– Zmartwychwstanie jest
podstawą naszej wiary. To
fundament, bez którego
nasza wiara zostałaby pozbawiona sensu – podkreśla ks. Józef Dorosz, proboszcz parafii
św. Józefa w Zabrzu. – Triduum Paschalne przeżywamy jako jedno wydarzenie,
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa. To zjednoczenie z Chrystusem, otwarcie się na jego realną obecność. Powin-

niśmy o tym pamiętać i nie sprowadzać
tych świąt jedynie do poświęcenia pokarmów – dodaje.
Przystańmy na chwilę
Triduum Paschalne, skłaniające do refleksji na temat męki, śmierci i zmartwychwstania, zaczyna się w Wielki
Czwartek mszą św. Wieczerzy Pańskiej,
podczas której wspominamy ustano-

foto: Jerzy Przybysz

Radość zmartwychwstania

Wielka Sobota to tradycyjnie czas święcenia pokarmów

wienie sakramentu Eucharystii i sakramentu kapłaństwa oraz przykazanie
miłości, w którym streszczone zostało
całe nauczanie Prawa i Proroków. Jezus
mówi: „Abyście się wzajemnie miłowali
tak, jak ja was umiłowałem”.
– Zewnętrznym gestem tego jest obmycie
stóp. Liturgia Wielkiego Czwartku kończy
się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i rozpoczyna się modlitewne czuwanie. Trwamy w tej modlitwie aż do rozpoczęcia liturgii Wielkiego
Piątku, czyli liturgii Męki Pańskiej. To jedyny dzień w roku, w którym Kościół nie
sprawuje Eucharystii. Liturgia kończy się
procesją do Grobu Pańskiego. Wielka Sobota to dzień, w którym nie tylko święcimy pokarmy, ale przede wszystkim modlimy się przy Bożym Grobie, adorujemy

krzyż jako symbol naszej wiary i święty
znak zbawienia. Warto o tym pamiętać,
przystanąć na chwilę, by nie zapomnieć
o głębokim, duchowym aspekcie tych
świąt – zaznacza ks. Józef Dorosz.
Święcenie pokarmów, m.in. chleba
przypominającego mannę na pustyni, mięsa i wędlin będących pamiątką baranka paschalnego, soli chroniącej przed zepsuciem oraz jajka,
czyli symbolu nowego życia, przywodzi na myśl słowa św. Pawła: „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Boga
czynicie”. To uroczyste świętowanie radości wielkanocnej, by zasiąść
do wielkanocnego śniadania z Jezusem, którego symbolizuje baranek.
– Modlitewne czuwanie w Wielką Sobo-

Tymczasem na triduum teatralne, które również wprowadzi nas lepiej w wyjątkowy czas Świąt Wielkanocnych,
zaprasza zabrzański Teatr Nowy. Wpisujące się w ogólnopolski projekt „Dotknij Teatru” przedsięwzięcie rozpocznie się 31 marca prezentacją spektaklu
„Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego. Dzień później będzie można zobaczyć spektakl „Boże mój” Anat Gov,
a 2 kwietnia spektakl „Oskar i pani
Róża”.
Na okres Świąt Wielkanocnych przypada tegoroczna edycja Dni Papieskich, które potrwają w Zabrzu od 1 do
9 kwietnia. W programie m.in. Koncert
Pasyjny w kościele św. Anny, maraton
czytania dzieł literackich św. Jana Pawła II i przegląd filmów z przesłaniem.
Zwieńczeniem Dni Papieskich będzie
„Wieczór pamięci św. Jana Pawła II”,
przygotowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Klub Inteligencji Katolickiej w Zabrzu, który zaplanowano
w Czytelni Ogólnej Miejskiej Biblioteki
Publicznej 9 kwietnia o godzinie 17. 

MM

Sport
Medalowe slalomy i biegi

s. 24

Biegiem po hałdzie

s. 25

Górnik trzyma się w czołówce

s. 26

Korty czekają na pierwsze sety

s. 27

Rozrywka

s. 28–29

Kultura
s. 30

Czuwanie przy Grobie Pańskim
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Zabrzańska scena dała się
dotknąć
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Rozszerza się zabrzańska oferta kierowana do młodych przedsiębiorców

Występ Koreańskiej Orkiestry Kameralnej zachwycił zabrzańską publiczność

Umowę podpisali prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i dyrektor Mateusz Maik

Wolności 274 – adres dla ludzi z pomysłem
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości powstanie przy
ul. Wolności 274. Otwarcie placówki ma zachęcić młodych
ludzi do próbowania swych sił w biznesie i przetestowania
pomysłu na firmę przy możliwie niewielkich nakładach i bez
konieczności rejestrowania działalności gospodarczej.

Zdaniem przedsiębiorców

trafiają do inkubatorów w innych miastach. Dlaczego mają jeździć gdziekolwiek, skoro mogą mieć takie wsparcie na
miejscu? Do inkubatora może się zgłosić
każda osoba, która chce poprowadzić
własny biznes, natomiast jeszcze ma niedopracowany pomysł, chce go przetestować w bezpieczny sposób, nie otwierając
działalności gospodarczej. Dostanie od
nas osobowość prawną, wsparcie merytoryczne, mentorów, szkolenia, księgowość, poradę prawną, dostęp do networkingu, czyli do kontaktów biznesowych.
Dzięki temu w sposób bezpieczny może
sprawdzić czy ten pomysł jest trafiony. Jeżeli tak, to wychodzi z inkubatora i zaczyna działalność – wyjaśnia Mateusz Maik,
dyrektor Akademickich Inkubatorów
Przedsiębiorczości w Katowicach. Od
2004 roku dzięki AIP powstało na rynku
już ponad siedem tysięcy firm. – Wsparcie jest całościowe, od zaplecza administracyjnego po pomoc prawną i księgową – zwraca uwagę Katarzyna Kucia,
naczelnik Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabrzański Inkubator będzie współpracował również z Powiatowym Urzędem
Pracy w Zabrzu. – Zależy nam, żeby młode osoby przed rozpoczęciem działalności gospodarczej najpierw przeszły proces
przygotowania do jej prowadzenia. Myślę,
że bardzo istotne jest nie samo przyznanie środków na rozpoczęcie działalności,
ale przygotowanie do jej prowadzenia.

– Zabrze już wielokrotnie
pokazało, że troska o środowisko przedsiębiorców
jest tutaj duża. Miasto
wykonuje teraz kolejny
krok do przodu, co sprawia, że wyprzedza w tej dziedzinie wiele innych
samorządów.  

Powstanie placówki to efekt porozumienia zawartego przez zabrzański samorząd z Akademickimi Inkubatorami
Przedsiębiorczości. – Pobudzenie przedsiębiorczości ma sens. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że obok dużych
firm funkcjonuje o wiele więcej małych, zatrudniających ogrom mieszkańców miasta
i regionu. To mała i średnia przedsiębiorczość jest właśnie tym, co porusza ogromne koła gospodarki – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Obserwujemy, że mieszkańcy Zabrza

Najważniejsze korzyści:
– Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości użycza do prowadzenia firmy
swoją osobowość prawną, dzięki temu
nie trzeba rejestrować własnej działalności gospodarczej czy spółki,
– w ramach własnej firmy w AIP nie
płaci się obowiązkowych, miesięcznych
składek ZUS oraz podatku dochodowego CIT,
– dzięki AIP można prowadzić firmę
jako pełnoprawny przedsiębiorca (do
umów i faktur wykorzystując dane rejestrowe AIP, tj. NIP, REGON, KRS) – zarobione pieniądze trafiają na subkonto indywidualnej firmy w ramach konta AIP.
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Tomasz Zjawiony
wiceprezes Regionalnej
Izby Gospodarczej
w Katowicach

***
Ryszard Genge
starszy Cechu Rzemieślników
Małej i Średniej Przedsiębiorczości
oraz Pracodawców w Zabrzu
– Reprezentuję małe firmy
i wiem, że one potrzebują takiej pomocy. Gdy ja
otwierałem swoją firmę
25 lat temu, mogłem tylko pomarzyć o takim wsparciu. W tej
chwili młodzi ludzie, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą, naprawdę mają wiele ułatwień.
W ramach Inkubatora byłaby możliwa nauka i przygotowanie. Dopiero w momencie, kiedy ktoś przejdzie taki cykl, mógłby
uzyskać wsparcie z urzędu pracy – mówi
Alina Nowak, dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Zabrzu. Siedziba zabrzańskiego Inkubatora jest w tej chwili
remontowana. Jej otwarcie planowane
jest wiosną.
SOR

Ten koncert długo będziemy
wspominać. Wpisujący się
w 19. Wielkanocny Festiwal
Ludwiga van Beethovena
występ Koreańskiej Orkiestry Symfonicznej zachwycił
publiczność w Domu Muzyki
i Tańca. Nie mogło być inaczej,
bo utwory znakomitych
kompozytorów zostały
wykonane w sposób
iście perfekcyjny.

foto: Igo

r Ci e

foto: Igor Cieślicki

foto: UM Zabrze

Wielkanoc na strunach skrzypiec

ślic
ki

Znakomita skrzypaczka Ju-Young Baek na scenie DMiT

Małgorzaty
Mańki-Szulik i dyrek– Zabrze to miasto wspator Festiwaniałych ludzi, którzy oczekulu Elżbiety
ją rzeczy niezwykłych. I właPenderecśnie z taką mieliśmy teraz do
kiej. – Barczynienia. Bardzo się cieszę,
Wiceambasador Jung-ha KIM
dzo się cieszę,
że do Warszawy i Krakowa doże pani prezydent
łączyła scena Domu Muzyki i Tańnam zaufała i myca – mówi prezydent Zabrza Małśli o nas przyszłościowo.
gorzata Mańka-Szulik.
Występ Koreańskiej Orkiestry Kame- Jestem zachwycona salą Domu Muzyki
ralnej został zorganizowany w ramach i Tańca i panującą tu atmosferą – podtrwającego w Warszawie od 22 marca kreśla Elżbieta Chojnowska, asystentka
do 3 kwietnia 19. Wielkanocnego Festi- Elżbiety Pendereckiej.
walu Ludwiga van Beethovena. Wyda- Obchodząca właśnie swoje 50-lecie Korzenia te organizowane są od 1997 r. rean Chamber Orchestra została załoprzez Stowarzyszenie Ludwiga van żona w 1965 r. w Seulu przez wiolonBeethovena. Każda edycja przedstawia czelistę Bong-Cho Jeona. Szybko stała
dzieła kompozytora z różnych perspek- się wiodącą grupą kameralną w Korei.
tyw. Pozwala dostrzec, skąd artysta Dyskografia zespołu to dwanaście płyt.
czerpał inspiracje, jaki wpływ wywarła Jako solistka wystąpiła w Zabrzu Jujego muzyka na twórców innych epok -Young Baek, którą prof. Krzysztof Peni jakie miejsce zajmuje we współcze- derecki zalicza do grona najwybitniejszych skrzypków młodego pokolenia.
snym świecie.
Zabrzańska odsłona przedsięwzię- Artystka jest laureatką m.in. Międzynacia była wspólną inicjatywą prezydent rodowego Konkursu Muzycznego im.

Królowej Elżbiety Belgijskiej w kategorii skrzypiec, brązową medalistką Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego Indianapolis, laureatką nagrody na
Międzynarodowym Konkursie Paganiniego. Ju-Young Baek w 2005 r. została
mianowana najmłodszym profesorem
skrzypiec na Uniwersytecie Narodowym w Seulu.
W Zabrzu zabrzmiały m.in. utwory Franza Schuberta, Karla Amadeusa Hartmanna i Ludviga van Beethovena. – To
piękna muzyka, która w przededniu najważniejszych dla nas świąt pozwala się
wyciszyć – zwraca uwagę prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
– Artyści przygotowali bardzo ambitny,
rzadko wykonywany repertuar, a maestria ich gry na instrumentach smyczkowych z pewnością zachwyciła nas wszystkich – podkreśla Sławomir Chrzanowski,
dyrektor Filharmonii Zabrzańskiej, który tym razem zamienił batutę na mikrofon i poprowadził koncert.
Gościem zabrzańskiego koncertu był
Jung-ha KIM, radca, zastępca ambasadora Republiki Korei w Polsce.
GOR

Koreańska Orkiestra Kameralna zachwyca już od 50 lat
foto: Igor Cieślicki
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Wielkie kulanie trwało 3,5 godziny...

zwracają uwagę na wyjątko– Myśleliśmy
...techniki były różne...
wość kluski śląskiej. – Składniki
o takiej akmogą się różnić, ale najważniejsza
cji już rok temu.
jest dziurka, żeby było gdzie wlać sos –
Chcieliśmy się znapodkreśla Dorota Grychtoł ze Związku
leźć w Księdze rekordów
Guinnessa, ale usłyszeliśmy, że kluski Górnośląskiego.
śląskie nie są znane na świecie i mamy Przygotowania do bitego 26 marca
robić kluski. A my zwykłych klusek nie rekordu rozpoczęły się już kilka dni
chcieliśmy robić, tylko śląskie, bo promu- wcześniej. Trzeba było obrać pół tony
jemy Zabrze i Śląsk – podkreśla Urszu- ziemniaków. Jeszcze przed świtem rula Surel-Hildebrand, dyrektor Zespołu szyło ich gotowanie. Kulanie klusek,
pod czujnym okiem przedstawicieli ToSzkół Spożywczych w Zabrzu.
W rekordowe kulanie włączyły się warzystwa Kontroli Rekordów Niecoczłonkinie
Związku
Górnośląskie- dziennych w Rabce-Zdroju, trwało od
godziny 9 do 12.30.
go, które
– Bolą plecy, ale było bardzo fajnie.
zgodWcześniej z siostrami kulałyśmy śląskie
nie
pod okiem mamy, która oceniała je i zatwierdzała. Teraz z pewnością nabrałam
wprawy – podkreśla Olga Kwiecień
z Zespołu Szkół Spożywczych.
– Nie miałyśmy opracowanej specjalnej techniki. Kluski lepiej się robi, kiedy
ciasto jest jeszcze ciepłe. Wtedy łatwiej je
uformować. Ważne, żeby nie było w nim
grudek. Nie powinno też być zbyt mokre
i miękkie – radzi Natalia Ziemba.
– Przygotowania klusek uczyłam się od
babci. Zawsze patrzyłam, jak ona to robi.
Najlepsze kluski to oczywiście te z dziurką, bo to jest miejsce na sos – podkreśla
Patrycja Stiller.
Ustanowiony w Zabrzu rekord znajdzie się w najbliższym wydaniu książki „Polskie rekordy i osobliwości”. A na
serwowane wszystkim chętnym kluski
Do akcji włączyły się członkinie Związku Górnośląskiego
z sosem chętnych nie brakowało.  MM

Pół tony ziemniaków, 120
kilogramów mąki, 200 jajek
i 140 par rąk do pracy to zestaw, dzięki któremu w Zabrzu padł wyjątkowy rekord.
Uczniowie Zespołu Szkół
Spożywczych oraz kucharze
z restauracji „Niezłe Ziółko”
i Stowarzyszenia Art Gastronomica ustanowili go w kulaniu klusek śląskich. W ciągu
3,5 godziny przygotowali ich
ponad 14 tysięcy.

foto: Igor Cieślicki

...a klusek przybywało
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klusek śląskich
przygotowali
uczestnicy zabawy

Pojawiają się w miejscach
uznawanych do tej pory za
szczególnie
niebezpieczne.
Dzięki temu systematycznie
spada tam liczba przestępstw
i jednocześnie coraz więcej
sprawców zatrzymywanych
jest na gorącym uczynku.
Prawie ćwierć miliona złotych
przeznaczył w tym roku zabrzański samorząd na sfinansowanie dodatkowych patroli
policyjnych.
– To kolejny krok na drodze do poprawy bezpieczeństwa, a nie ma przecież nic
ważniejszego – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Bardzo dziękuję policji za współpracę, która
daje tak wymierne efekty – dodaje. Dzięki umowom zawartym w marcu między
miastem oraz zabrzańską komendą
i Szkołą Policji w Katowicach z miejskiej kasy sfinansowanych zostanie
w tym roku 1428 dodatkowych służb.
Przeznaczono na to dwieście tysięcy
złotych. Kolejne dwadzieścia tysięcy
złotych otrzyma Szkoła Policji w Katowicach. W efekcie na ulice Zabrza skierowanych zostanie trzystu słuchaczy.
Będą nabywać doświadczenia podczas
wspólnych patroli z zabrzańskimi funkcjonariuszami.

Ile dodatkowych służb?
Komisariat I 
– 210
Komisariat II 
– 300
Komisariat III 
– 210
Komisariat IV 
– 160
Komisariat V 
– 160
Wydział Prewencji 
– 168
Wydział Kryminalny 
– 60
Wydział Ruchu Drogowego – 100
Wydział Przestępczości
Gospodarczej 
– 60

foto: Igor Cieślicki
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foto: Igor Cieślicki

foto: Igo

Więcej policjantów na ulicach

Z budżetu Zabrza finansowany jest średnio co piąty patrol

– Wspólne służby z naszymi słuchaczami realizowane są w Zabrzu od trzech lat.
To patrole piesze, które kierowane są głównie na osiedla. Nasi słuchacze przygotowują się do
służby pod okiem doświadczonych policjantów, a dzięki temu, że są widoczni
na ulicach, rośnie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców – zwraca uwagę inspektor Jarosław Kaleta, komendant
Szkoły Policji w Katowicach. Dodatkowe
służby zabrzańskich policjantów obej-

mą zarówno komisariaty,
jak i poszczególne wydziały komendy. – Po raz kolejny dziękuję samorządowi za
wspieranie działań policji.
Dzięki temu systematycznie spada liczba
przestępstw i wzrasta liczba sprawców
zatrzymanych na gorącym uczynku. Dodatkowe służby zostaną maksymalnie wykorzystane, by nasze miasto było jeszcze
bardziej bezpieczne – zapewnia młodszy
inspektor Dariusz Wesołowski, komendant miejski policji w Zabrzu. 
GOR

foto: Igor Cieślicki

Najważniejsza jest dziurka na sos!

Prawie ćwierć miliona złotych z kasy miasta przeznaczono na dodatkowe patrole

foto: Igor Cieślicki

W naszym mieście ustanowiony został rekord Polski w... kulaniu klusek śląskich

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca
i ZSO nr 5 będą współpracować

Razem dla zdrowia

Promowania idei transplantologii i propagowania zdrowego
stylu życia dotyczy umowa patronacka podpisana 19 marca
między Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca a Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu.
Patronatem zostały objęte klasy wchodzących w skład ZSO nr 5 II Liceum
Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 2.
Fundacja zadeklarowała pomoc w uzupełnianiu i wzbogacaniu zajęć z zakresu edukacji prozdrowotnej i udzielania
pomocy przedmedycznej. Organizowane będą spotkania z lekarzami i konkursy promujące prawidłowy styl życia.
Rozwijana będzie idea wolontariatu. Celem współpracy jest także wspólne promowanie idei transplantologii w skali lokalnej i regionalnej. Porozumienie
podpisali dyrektor Lilianna Winter i wicedyrektor Anna Ligocka-Żyła z ZSO nr

5 oraz Alicja Chachaj i prof. Krzysztof
Strojek z zarządu Fundacji ŚCCS. Obecny na spotkaniu prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób
Serca, zwracał uwagę, że dzięki umowie
młodzież będzie mogła dowiedzieć się,
jak funkcjonuje kierowana przez niego
placówka. Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podkreślała z kolei, że
współpraca szkoły i fundacji jest doskonałym przykładem tego, w jaki sposób
młodzież może korzystać z najlepszych
doświadczeń zabrzańskich lekarzy,
a zarazem zwracać uwagę na takie wartości, jak zdrowie i życie. 
GOR
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Za nami marcowa sesja Rady Miasta

W marcu obchodziliśmy 25-lecie samorządu terytorialnego w Polsce

Od ćwierć wieku decydujemy o sobie

O stanie bezpieczeństwa w mieście mówił na sesji mł. insp. Dariusz Wesołowski

O budżecie i bezpieczeństwie
Szef zabrzańskiej policji młodszy inspektor Dariusz Wesołowski
był gościem marcowej sesji Rady Miasta. Komendant przedstawił najnowsze wyniki osiągnięte przez naszą jednostkę. Radni
rozmawiali również o budżecie partycypacyjnym, w ramach
którego przyjmowane były w marcu wnioski mieszkańców.
– Budżet partycypacyjny ma pomóc w integracji mieszkańców wokół zgłaszanych
inicjatyw – zwracał uwagę podczas sesji dr Eugeniusz Mizerski z Wydziału
Budżetu i Analiz Finansowych Urzędu
Miejskiego w Zabrzu.
Przypomnijmy, że w ramach tegorocznego budżetu partycypacyjnego do
wykorzystania są trzy miliony złotych.
Propozycje mieszkańców dotyczące
sposobu wydania pieniędzy można
było składać do 30 marca. Teraz wnioski będą przechodziły wstępną ocenę.
Te, które spełnią wymogi formalne,
zostaną poddane weryfikacji mieszkańców. Głosować na wybrane projekty będzie można od 1 do 10 maja
w sposób tradycyjny lub elektroniczny.
W pierwszym przypadku w poszczególnych dzielnicach wyznaczone zostaną stacjonarne punkty do głosowania.
Powstaną one przy jednostkach miejskich. Głosować będzie można w godzinach ich otwarcia.
By umożliwić głosowanie drogą elektroniczną, na stronie internetowej miasta, w dziale dotyczącym budżetu partycypacyjnego, w czasie głosowania
pojawi się odnośnik do strony głosowania.
O  bardzo dobrych wynikach zabrzańskiej jednostki na tle województwa
mówił podczas sesji mł. insp. Dariusz
Wesołowski. – Mamy jeden z lepszych
wyników w skuteczności poszukiwania

Nasze Zabrze Samorządowe 4/2015

Dla polskiej samorządności kluczowa była ustawa o samorządzie gminnym przyjęta przez Sejm 8 marca 1990
r. Właśnie z tym wydarzeniem wiązane jest przywrócenie w Polsce samorządu terytorialnego. O  tym, jak
wyglądały pierwsze lata jego funkcjonowania i jakie są perspektywy zmian
w przyszłości, mówili uczestnicy konferencji „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce”, która 5 i 6 marca zorganizowana została na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. Patronat nad przedsięwzięciem objęli rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz, prezes
Naczelnego Sądu Administracyjnego
prof. Roman Hauser oraz prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Reforma roku 1990 przede wszystkim polegała na tym, że odrodzono samorząd terytorialny międzywojenny, bo
w tym okresie taki w Polsce istniał. Natomiast odrodzono ten samorząd terytorial-

listami gończymi. Spada też liczba kradzieży z włamaniem, a efektywność zatrzymań na gorącym uczynku wynosi ponad 50 procent – wyliczał komendant.
Podczas sesji radni przyjęli uchwałę dotyczącą dotowania prac konserwatorskich i remontów zabytków, które nie
stanowią wyłącznej własności miasta.

SOR
Usłyszane na sesji:
– Przepraszam, przepraszam, kartki się
skleiły!
– Byliśmy, jako radni, zobaczyć, jak to wygląda w naturze.

Dyżury radnych
Urząd Miejski, ul. Religi 1
pn. 15–16, czw. 10–11

Kwiecień
2 (czw.) Antoni Strzoda 		
9 (czw.)	Elżbieta Adach
Dariusz Walerjański
13 (pn.)	Łucja Chrzęstek-Bar
Przemysław Juroszek		
Damian Trześniewski
23 (czw.) Dariusz Walerjański
27 (pn.)	Grzegorz Olejniczak
Jan Dąbrowski
Rafał Marek
30 (czw.) Alojzy Cieśla

Stanisław Sojka na scenie Teatru Nowego

foto: UM Zabrze

Dwudniowa konferencja na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wpisała się
w obchody 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce.
Dyskusjom ekspertów z tej
dziedziny towarzyszył koncert
Stanisława Sojki w zabrzańskim Teatrze Nowym.

foto: UM Zabrze

Komisja Budżetu i Inwestycji
16.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
23.04 godz. 16.00 – ochrona zdrowia
i życia – dostępność do świadczeń zdrowotnych w mieście; programy zdrowotne
realizowane w oparciu o środki miasta
i o środki zewnętrzne (możliwości); ogólnopolskie programy dożywiania dzieci;
informacja o stanie sanitarno–epidemiologicznym miasta za rok 2014.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
16.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
21.04 godz. 16.00 – podsumowanie akcji
„Zima”.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
15.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
21.04 godz. 17.00 – Sztolnia „Królowa
Luiza” – Kluczowa Sztolnia Dziedziczna –
harmonogram działań związanych z udostępnieniem dla ruchu turystycznego;
aktualizacja stanu prac.
Komisja Oświaty i Wychowania
15.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
22.04 godz.15.00 – fundusze unijne dla
oświaty 2014–2020 – informacja o zrealizowanych projektach w ramach EFS
2007–2013 – stopień przygotowań do nowej perspektywy finansowej (PO WER, Laboratorium przyrodnicze, Cyfrowa szkoła,
Erasmus+).
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
13.04 godz. 17.00 – Strategia Rozwoju
Miasta Zabrze na lata 2015–2025 – projekty inwestycyjne, zabezpieczenie finansowania projektów.
16.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
13.04 godz. 15.00 – sprawozdanie z działalności straży miejskiej w Zabrzu za rok
2014; komisja wyjazdowa.
15.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
16.04 godz. 15.00 – kontrola gospodarowania mieniem w jednostkach organizacyjnych miasta wskazanych przez Radę
Miasta lub przewodniczącego Rady.
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
15.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
22.04 godz.16.00 – wizyta w wylosowanych dwóch klubach sportowych na terenie miasta.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
16.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
23.04 godz. 16.00 – ochrona zdrowia
i życia – dostępność do świadczeń zdrowotnych w mieście; programy zdrowotne
realizowane w oparciu o środki miasta
i o środki zewnętrzne (możliwości); ogólnopolskie programy dożywiania dzieci;
informacja o stanie sanitarno–epidemiologicznym miasta za rok 2014.

wokół nas

foto: KMP Zabrze

Plan pracy komisji Rady Miasta

wokół nas

Prof. Bogdan Dolnicki i prof. Irena Lipowicz

ny, wprowadzając go jedynie na poziomie
gminy. W 1990 roku w Polsce występował
tylko podział terytorialny dwuszczeblowy,
na gminę i województwo, nie było powiatów. W związku z tym uchwalono ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym, który był samorządem
gminnym – wyjaśnia prof. Bogdan Dolnicki, zabrzanin, specjalista z zakresu
samorządu terytorialnego.
– Trzeba było dokonać wymiany kadrowej, a przynajmniej znacznej części dotychczasowej władzy lokalnej. Do zmian
musiało też przekonać się społeczeństwo, uzmysłowić sobie, że mamy do
czynienia z samorządem innego typu.
I co ważne, trzeba było samemu się
uczyć. Mieliśmy bardzo dobre podstawy teoretyczne, przenosiliśmy znakomitą
wiedzę na temat samorządu terytorialnego powstałego przed wojną. Brak jednak

było praktyki, też politycznej, we wdrażaniu reform – wspomina prof. Roman
Sowiński z Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.
Goście konferencji mówili na temat konstytucyjnego i ustawowego źródła funkcjonowania samorządu terytorialnego
w Polsce, Młodzieżowych Rady Gmin
czy prawnej regulacji statusu jednostek
pomocniczych gminy. Poruszano także
tematy dotyczące orzecznictwa sądowo-administracyjnego w sprawach samorząduterytorialnego,nowelizacjiustawy
o samorządowych kolegiach odwoławczych, ewolucji nadzoru nad samorządem terytorialnym, kierunków zmian
w regulacjach prawnych stanowiących
podstawy funkcjonowania gminy czy
miejsca i roli powiatu w strukturze samorządu terytorialnego. Eksperci zgodnie podkreślali, że samorządność to
jeden z największych sukcesów Polski. Na determinację i zaangażowanie, jakie towarzyszyły twórcom wprowadzanych ćwierć wieku temu zmian,
zwraca uwagę prezydent Małgorzata
Mańka-Szulik. – Przed 25 laty udało się
stworzyć warunki, żeby samorządy mogły decydować o tym, co najważniejsze
dla środowiska lokalnego. Proszę zauważyć, jaka determinacja towarzyszyła powstaniu ustawy samorządowej i jak niewiele się ona mimo wszystko zmieniła.
Z jakim oddaniem autorytety pracowały
nad tą ustawą, z której my dzisiaj korzystamy – podsumowuje prezydent Zabrza.
Konferencji towarzyszył uroczysty koncert. Na scenie Teatru Nowego w Zabrzu
wystąpił 5 marca Stanisław Sojka.  SOR
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Świętujący 60-lecie Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla opracował nowy typ opału

W

Dla gości Kopalni Guido powstało tymczasowe przejście

– Podczas
remontu
turyści bez
– Powierzchnia Kopalni Guiprzeszkód
do zmieniła się w wielki plac
będą mobudowy. Modernizacji zostagli
zwieje poddany budynek obsługi
dzać
Koruchu turystycznego oraz okoWizualizacja kaplicy św. Barbary
palnię Guido
liczny teren. Całość zostanie przyi korzystać z jej
stosowana do zwiększającego się
podziemnych atrakrokrocznie ruchu turystycznego, który
cji. Zostało uruchomione
obecnie wynosi ponad 135 tysięcy osób
– podkreśla Andrzej Mitek z Muzeum tymczasowe wejście na teren kopalni bezpośrednio od ulicy 3 Maja oraz zastępcze
Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Projekt przewiduje rozbudowę istnieją- pomieszczenia do obsługi turystów. Przecego budynku obsługi turystów. Pojawi budowa infrastruktury ruchu turystycznesię tu dodatkowa kondygnacja. Powsta- go ma zostać ukończona jeszcze w tym
ną także nowa poczekalnia i niezbędne roku – zapowiada Andrzej Mitek.
zaplecze sanitarne (prysznice, szatnie) Sporo nowości szykuje się również
dla turystów zwiedzających trasę eks- pod ziemią. Poziom 170 przeistoczy się
tremalną. W planach jest również wy- w trasę poświęconą świętej Barbarze.
budowanie parkingu na 50 stanowisk Planowane tam ekspozycje mają odoraz zmodernizowanie drogi dojazdo- dać trud pracy w XIX-wiecznej kopalni
oraz silny związek etosu pracy górniwej od ul. 3 Maja.

ka z wiarą. Znajdujące się w komorze
pomp elementy wyposażenia zostaną
wykorzystane jako scenografia symbolizująca rozum, intelekt, talent i innowacyjność inżynierów. W kontraście do tej
technicznej ekspozycji w sąsiedniej komorze powstanie kaplica św. Barbary.
Aranżacja przestrzeni w kaplicy będzie
umożliwiała odprawienie nabożeństwa
czy udzielenie kościelnego ślubu.
– Prawdziwą gratką dla amatorów mocnych wrażeń będzie planowana na poziomie 320 trasa ekstremalna, wiodąca po
nieudostępnianych wcześniej turystom
podziemnych wyrobiskach Kopalni Guido. Trasa to prawie półtorakilometrowa
przeprawa po surowej kopalni, rozpoczynająca się od zejścia na głębokość około
355 metrów. Odwiedzający przejdą także
przez zachowaną ścianę węglową o długości 110 metrów i nachyleniu dziesięciu
stopni – podsumowuje Andrzej Mitek.

MM

foto: Łukasz Zawada / MGW

foto: Łukasz Zawada / MGW

Innowacyjny opał opracowany przez naukowców z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla testowany jest od
marca w kilku zabrzańskich
budynkach. Choć paliwo
z wyglądu przypomina zwykły ekogroszek, podczas jego spalania
emitowanych jest
do atmosfery nawet ośmiokrotnie mniej zanieczyszczeń.
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foto: Igor Cieślicki
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Ciepło bez zanieczyszczeń

ki
lic
eś
Ci

Ekstremalna trasa turystyczna dla miłośników mocnych
wrażeń już wkrótce znajdzie
się wśród propozycji Kopalni
Guido. Swoje oblicze zmieni
również poziom 170, który
przeistoczy się w trasę poświęconą świętej Barbarze.
Jednocześnie na powierzchni
ruszyły właśnie prace związane z rozbudową budynku
obsługi ruchu turystycznego przy ul. 3 Maja.

foto: Łukasz Zawada / MGW

Ekstremalnie (i nie tylko) w Kopalni Guido
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Palacz Marian Kaleta MDK nr 2

więc swoją przygodę z błękitnym węglem – uśmiecha się
Jolanta Skorupa.
Marian
Kaleta,
palacz
z MDK nr 2, nie ma wątpliwości, że nowy rodzaj opału
jest rzeczywiście ekologiczny. – Nie ma problemów z rozpaleniem. Wydajność jest dobra,
a przy tym zero dymu z komina i sadzy – podkreśla Marian Kaleta.
Podczas badań laboratoryjnych stwierdzono, że w porównaniu do spalania
węgla kamiennego, paliwo bezdymne
emituje osiem razy mniej pyłu, a poziom
zanieczyszczenia smołami zmniejsza się
sześciokrotnie. To oznacza, że zastosowanie węglowego paliwa bezdymnego
pozwoliłoby znacznie zredukować wyjątkowo szkodliwą dla środowiska tzw. niską emisję. 
SOR

Tzw. błękitne paliwo testowane jest w MłodzieW piecu rozpalone...
żowym Domu Kultury nr 2
oraz w budynkach przy ul. Bytomskiej 82 i ul. Krakusa 6. Przedsięwzięcie to efekt umowy o współ...a dymu nie ma
pracy zawartej między zabrzańskim i zabrudzone.
samorządem oraz Instytutem Chemicz- W tych opalanej Przeróbki Węgla. – Pracownicy In- nych „błękitnym”
zabrudzeń
stytutu badają wydajność, kaloryczność paliwem
oraz to, jak ten węgiel się sprawdza, czy właściwie nie ma. – Taki widok przemafaktycznie jest taki ekologiczny – mówi wia do wyobraźni – przyznaje Jolanta SkoTomasz Saternus, dyrektor Jednostki rupa, dyrektor Młodzieżowego Domu
Obsługi Finansowej Gospodarki Nieru- Kultury nr 2 w Zabrzu. – Nasza placówka została wytypowana do tych testów.
chomościami w Zabrzu.
– Prowadzone obecnie ba- Przez dwa dni specjaliści z Instytutu przedania dadzą odpowiedź na prowadzali badania. Jednego dnia w piepytanie czy tzw. błękitny wę- cu palił się normalny węgiel, drugiego dnia
giel rzeczywiście jest w pełni wyłącznie ten „błękitny”. A ekopaliwo jeszekologiczny, czyli o ile spa- cze nam zostało i nadal nim palimy. Mamy
da nam emisja przede wszystkim pyłu
i lotnych związków organicznych, w tym
rakotwórczego benzoalfapirenu. To jest
najważniejsze – mówi Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu Chemicznej
Początki Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla sięgają 1955 r. Dziś to jeden
Przeróbki Węgla
z przodujących w Europie ośrodków zajmujących się badaniami nad wykorzyTajemnica ekologicznego opału polega
staniem paliw naturalnych i alternatywnych, termiczną utylizacją odpadów czy
na usunięciu, w czasie procesu wstępneograniczaniem tzw. niskiej emisji. Chlubą Instytutu jest Centrum Czystych Techgo przygotowania, pewnej ilość tzw. częnologii Węglowych. To zbudowany na powierzchni dwóch hektarów kompleks
ści lotnych, które nie zostaną już wyemiinstalacji badawczych zlokalizowanych w kilkunastu obiektach. Zainstalowano
towane jako zanieczyszczenia podczas
w nich ponad 1,5 tysiąca urządzeń. Unikalna infrastruktura badawcza pozwaspalania w indywidualnych urządzela na wykonywanie testów technologicznych oraz rozwój czystych technologii
niach grzewczych. Różnicę widać na zawęglowych, które będą mogły być później wykorzystywane na szerszą już skalę
montowanych w piecach filtrach. W opaw gospodarce.
lanych zwykłym węglem są one czarne

foto: Igor Cieślicki

Na zabrzańskim szlaku turystyki przemysłowej przybędzie atrakcji

Unikalny ośrodek badawczy

Pokonanie trasy ekstremalnej będzie sporym wyzwaniem
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Te zakątki kopalni nie były dotąd udostępniane
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W marcu obchodziliśmy 84. urodziny słynnego na całym świecie autora bajek

Po raz czwarty odbył się Zabrzański Festiwal Tańca „Igraszki”

imprez była wycieczka po Zabrzu śladami Janoscha. Poprowadził ją historyk Dariusz Walerjański. – Zawsze interesowały
mnie miejsca w naszym mieście związane z Janoschem i pod tym kątem czytałem
książkę o nim. Dowiedziałem się z niej na
przykład, że pisarz w młodości był przez
swoją ciotkę przymierzany do roli ministranta, stąd jego wizyta w kościele św. Józefa – mówi Dariusz Walerjański.  WG

Na ostatni piątek kwietnia zaplanowano kolejną edycję „Operacji Meta”

Ponad dwustu partnerów oferutjących szereg różnorodnych
zniżek zyskała już organizowana z myślą o maturzystach
„Operacja Meta”. Tegoroczną, czwartą już edycję imprezy,
zaplanowano na 24 kwietnia.
Impreza rozpocznie się tradycyjnie na
placu Teatralnym. Będzie sporo dobrej
muzyki, a w niebo tradycyjnie polecą
kolorowe balony. – „Operacja Meta” zyskała już ponad dwustu partnerów, którzy oferują maturzystom szereg zniżek
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i promocji. To między innymi instytucje
miejskie, kluby czy sklepy, w tym również
księgarnie. Niektóre z ofert obowiązują
nie tylko w dniu imprezy, ale nawet do
wakacji – zwraca uwagę Czesław Zdechlikiewicz z przygotowującego przed-

„Operacja Meta” przyciąga tłumy

sięwzięcie Centrum Organizacji Pozarządowych. W tym roku maturzystów
jest w Zabrzu około 1,3 tysiąca.

GOR

foto: UM Zabrze

Maturzyści przejmą miasto

Dzieciaki dawały z siebie wszystko

– Oceniamy choreografię, dobór muzyki, ale ważna jest
też radość tancerzy na scenie – mówi
Magdalena Wojnarowicz-Klimas,
przewodnicząca jury i kierownik artystyczny festiwalu. – Jestem jurorem od
pierwszej edycji festiwalu i widzę, jak
z roku na rok rośnie poziom. Dzieci świetnie tańczą, a z tremą radzą sobie lepiej
niż dorośli. Praca z dziećmi jest trudna
i wymagająca, trzeba się zaangażować
i włożyć wiele wysiłku w przygotowania,
ale to przynosi rezultaty i daje wiele radości – dodaje.
Na aspekt wychowawczy takich imprez zwraca uwagę Małgorzata
Dajczak z Przedszkola nr 3 w Zabrzu. – Dla dzieci to świetna zabawa, a przy okazji
rozwijają
swoje umiejętności. Ćwiczą
pamięć, koordynację, orientację
w przestrzeni. Tłumaczymy im, jakie
emocje im towarzyszą i że my, dorośli, też mamy
tremę, też się
denerwujemy,
ale trzymamy
kciuki.
Dzieci
wiedzą, że nic
się nie stanie
jeśli się pomylą.

Przy
takim
podejściu każdy będzie miał satysfakcję z występu – zwraca
uwagę Małgorzata Dajczak.
Wśród nagród dla małych artystów
były m.in. płyty z muzyką i prawo
do występu podczas wrześniowych
Skarbnikowych Godów. – Najważniejsze w tym festiwalu są taniec i dobra zabawa. Chodzi o to, żeby dzieci zaprezentowały na scenie układ i przy tym dobrze
się bawiły, bo dla nich to okazja do kontaktu z publicznością i przebrania się
w kolorowe stroje – mówi Katarzyna
Flak, dyrektor MOK.
Festiwalowi towarzyszyły warsztaty
choreograficzne dla nauczycieli.  SOR

foto: Dawid Klein / MOK

foto: Paweł Janicki / Teatr Nowy

„Heretyk z familoka”

foto: Paweł Janicki / Teatr Nowy

pisarza Przedszkola nr 28 oraz z innych
placówek Zabrza i Rudy Śląskiej. Było
wspólne czytanie bajek przygotowanych przez uczestników Międzyszkolnego Konkursu Literackiego i poświęconych postaciom stworzonym przez
Janoscha. Nagrody odebrali laureaci
konkursów plastycznych.
– Janosch zawsze podkreśla, że tak naprawdę nigdy nie wyjechał z Zabrza, a tylko chodzi po innej ziemi. Dlatego tym bardziej warto świętować z nim jego urodziny
– mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
W programie obchodów znalazł się także wernisaż przygotowanej w Muzeum
Miejskim wystawy „Janosch. Obrazy i litery”. Znalazły się na niej m.in. osobiste
rzeczy pisarza, w tym słynny słomkowy
kapelusz. Zwieńczeniem urodzinowych

foto: Dawid Klein / MOK
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Prezentacja biografii Janoscha w Teatrze Nowym

– Możemy wam obiecać,
że będziemy urocze –
zapewniały przed występem
dziewczynki
z grupy „Mini Figiel”
z Rybnika. – Przygotowałyśmy występ o Barbie.
Będzie dużo ciekawych figur, szpagatów i kroków – wyliczały uczestniczki festiwalu.
– Mamy prezenty i duży tort, bo nasz
układ ma tytuł „Urodziny”. Lubimy go
tańczyć, bo jest fajny – podkreślały
Emilka i Nina z grupy „Mini Flex”.
„Igraszki” już po raz czwarty przyciągnęły do Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu małych, zdolnych tancerzy z całego
regionu. Jurorzy i publiczność
obejrzeli
podczas eliminacji 54
występy. Byli zarówno
soliści, duety, jak i całe
grupy taneczne. – Dla
dzieci to jest przede
wszystkim zabawa. Jeśli się pomylą, to wiedzą,
że nic złego się
nie stało. Mają
się bawić na scenie i mieć z tego
dużo radości – zaznaczała Anna
Sznajder,
opiekunka
grupy „Mini
Figiel”.
Podobnego
zdania
są
członkowie
jury.
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– Pracowałam nad biografią Janoscha trzy
lata. Po raz pierwszy skontaktowałam się
z pisarzem na Teneryfie, podczas wręczania mu tytułu Honorowego Obywatela Zabrza. Potem zaczęliśmy mailować. Szybko liczba tych maili doszła do 800 i tak...
powstała książka. Może i ma ona w sobie
sporo czarnego humoru, ale Janosch taki
jest. Zawsze bardzo szczery do bólu, a ja
jego słowa tylko spisałam – uśmiecha się
Angela Bajorek, autorka książki „Heretyk z familoka”, której promocja odbyła
się 9 marca w Teatrze Nowym. – To życie, jak scenariusz na dobry film. Już po
przeczytaniu pięciu stron książki o Janoschu wiedziałam, że taki film chciałabym
zobaczyć, a jeszcze lepiej taki film zrobić
– podkreśla reżyser Magdalena Piekorz.
Tego samego dnia inscenizacje bajek
Janoscha zaprezentowały na zabrzańskiej scenie maluchy z noszącego imię

To był prawdziwy wulkan entuzjazmu i energii. W Miejskim Ośrodku Kultury odbyła
się w marcu czwarta edycja
Zabrzańskiego Festiwalu Tańca „Igraszki”. Na scenie rywalizowało kilkuset małych artystów w wieku od trzech
do ośmiu lat.

/M

Uroczysta promocja biografii
pisarza, wycieczka jego śladami i przygotowane przez
maluchy inscenizacje bajek
zalazły się w programie obchodów 84. urodzin Janoscha.
Autor, który od lat mieszka na
Teneryfie, urodził się 11 marca 1931 r. w Zabrzu. Jest jednym z honorowych obywateli
naszego miasta.

foto: Dawid Klein / MOK

Dziecięce talenty na scenie

W magicznym świecie Janoscha
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Czternaście zabrzańskich szkół w projekcie „Mam zawód – mam pracę w regionie”

Potwierdzone certyfikatem

1,8 mln zł

to budżet projektu
w Zabrzu

372
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uczniów z Zabrza wzięło
udział w projekcie

foto: Tomasz Garbas / ZCKOiZ

foto: Centrum Edukacji

73

uczniów skorzystało z zajęć
z języka angielskiego
Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie w ZCKOiZ

arningowych, stażu zawodowego u pracodawców, kursu prawa jazdy, a także
zajęć wyrównawczych z języka angielskiego – wylicza uczennica. – Myślę, że
ukończone kursy pomogą mi w znalezieniu pracy. Skorzystała też nasza szkoła,
bo dostaliśmy sprzęt do pracowni gastronomicznej. Szczególnie miło wspominam
też konkurs kulinarny, który odbył się
w ramach projektu. Poznałam osobiście
pana Remigiusza Rączkę i poznałam też
wiele młodych osób, które przygotowują
się do zawodu kucharza. To było fantastyczne przeżycie – cieszy się Beata.
Więcej, niż planowano
W zupełnie innej branży doświadczenie
zdobywali uczniowie Centrum Edukacji. W tej szkole do projektu przystąpiło 58 uczniów z klas technik informatyk i technik elektronik. – Certyfikowane
kursy były dla nich dużą korzyścią. Zwłaszcza uczniowie ostatnich klas myślą już
o tym, co czeka ich po skończeniu szkoły, czy znajdą dobrą pracę – mówi Krzysztof Kaptur, nauczyciel przedmiotów zawodowych
w Centrum Edukacji w Zabrzu.

– Każdy kurs dodaje jakieś
plusy do naszego CV. Kiedy
już trzeba będzie odnaleźć
się na rynku pracy, może
okazać się to znaczące. Ja
skończyłem kursy SEP, prawa jazdy i Auto
CAD – wylicza Rafał Kastelik, uczestnik
projektu. – Założenia projektu są ciekawe. W ramach doradztwa zawodowego
dowiedzieliśmy się, jak poruszać się po
rynku pracy. W dalszej perspektywie na
pewno się to przyda – dodaje Rafał.
Jego kolega z klasy Michał Łanecki dodaje, że dzięki projektowi szkoła zyskała
nowoczesną pracownię komputerową
oraz pomoce dydaktyczne.
– To narzędzia, z których korzysta się podczas zajęć: lutownice, mierniki – wymienia Michał.
Obaj odbyli też praktyki w firmie produkującej kasy fiskalne. – Mieliśmy
przydzielone zadania, konkretne rzeczy
do zrobienia. Każdy wychodził stamtąd
zadowolony. Takie doświadczenie z pewnością się przyda – dodaje Rafał.
Uczniowie wykorzystali szansę najlepiej jak mogli. A nauczyciele i koordynatorzy projektu przyznają, że pod
względem organizacyjnym wyzwanie

foto: UM Zabrze

Kursy w ramach projektu:
stylizacji paznokci, baristy, operatora wózka widłowego, prawa jazdy, rezydenta,
public relations, Adobe Photoshop, ECDL, Insert GT, Auto CAD, SEP, spawania,
obsługi kas fiskalnych, florystyczny, projektowania stron www, obrabiarek sterowanych numerycznie, gastronomiczny.
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uczniów odbyło staże
i praktyki w zakładach
pracy

8

pracowni specjalistycznych
powstało w ramach
przedsięwzięcia

foto: UM Zabrze

– Certyfikaty są dodatkowym atutem.
Większość zakładów pracy oczekuje od
przyszłego pracownika, oprócz szerokiej
wiedzy i kwalifikacji nabytych w ramach
programu szkolnego, dodatkowych,
praktycznych umiejętności. Ich zdobycie
na specjalistycznych kursach z całą pewnością ma wpływ przy podejmowaniu
przez pracodawcę decyzji o zatrudnieniu absolwenta – zapewnia Barbara Poniecka, kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Spożywczych
w Zabrzu. – W naszej szkole dużym
foto: Cen
trum
Ed
uk
zainteresowaniem cieszyły się
ac
ji
W ramach projektu w Centrum Edukacji otwarto pracownię komputerową
zarówno kursy związane bezpośrednio z kierunkiem
Kursy, szkolenia i staże to tylko niektókształcenia, na przykład
kurs baristy, gastronore z propozycji, z jakich mogli korzystać
miczny, a także kuruczestnicy unijnego projektu „Mam zasy dające dodatkowe
umiejętności i uprawwód – mam pracę w regionie”. Działanienia, jak kurs prawa
nia trwały trzy lata i wzięło w nich udział
jazdy czy obsługi kas
fiskalnych.
Duża grupa
czternaście zabrzańskich szkół.
uczniów wzięła też udział
w zajęciach z języka obcego
– Mamy dużą satysfakcję, Szuran, główny
– dodaje.
ponieważ projekt był bar- specjalista zespoBeata Kokoszka z Zespołu Szkół
dzo obszerny i wymagał łu ds. projektów eduSpożywczych podkreśla, że wiele dowspółpracy wielu osób i in- kacyjnych.
stytucji. Tym większą czuje- Do wyboru był szereg kursów. Ucznio- wiedziała się dzięki spotkaniom z doradcami
zawodowymi.
my radość, kiedy patrzymy na jego efekty wie mogli też uczyć się za pośrednic– Dzięki projektowi „Mam
– uśmiecha się Ewa Wolnica, zastępca twem platformy e-learningowej. Dozawód – mam pracę w renaczelnika Wydziału Oświaty Urzędu świadczenie zawodowe zdobywali
gionie” miałam okazję dow zakładach pracy podczas staży i wiMiejskiego w Zabrzu.
wiedzieć się, jak poruszać się
Projekt „Mam zawód – mam pra- zyt studyjnych. W sumie w projekcie
cę w regionie” trwał trzy lata. Objął wzięło udział 372 uczniów zabrzań- po rynku pracy. Skorzystałam ze spotkań
z doradcami zawodowymi, z kursów e-lecałe województwo śląskie. W Zabrzu skich szkół.
uczestniczyło w nim czternaście szkół.
Celem przedsięwzięcia było zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu
szkół zawodowych. Uczniowie mogli
uczestniczyć w kursach, stażach i szkoleniach. W nowy sprzęt wyposażone zostały pracownie przedmiotowe.
Wszystko to miało sprawić, by absolwenci szkół zawodowych mogli z powodzeniem odnaleźć się na wymagającym rynku pracy.
– Pracodawca z pewnością
doceni przeszkolonego pracownika, który ma już pewne umiejętności. Ci młodzi
ludzie mogą dzięki temu
Pracownia logistyczna w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych
szybciej znaleźć pracę – mówi Beata

Kurs operatora wózka

było spore. – W projekcie wzięło udział
30 powiatów. Władze niektórych powiatów śląskich nie podjęły wyzwania, bo
założenia były trudne, a czas realizacji
krótki. Najważniejsze, że wszystkie zadania projektowe zostały zrealizowane,
a nawet zrobiliśmy więcej niż początkowo planowaliśmy, ponieważ mogliśmy
skorzystać z dodatkowych środków finansowych, o które w trakcie realizacji
projektu zawnioskowaliśmy – podsumowuje Beata Szuran. 
SOR
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Zawodówki i technika wychodzą z cienia
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foto: Muzeum Miejskie w Zabrzu

O  sobie mówił, że jest rówieśnikiem II RP. Inni dodawali, że stoi na
straży jej wartości. Patriotyzm wyniósł z domu, w którym dyskutowało
się o historii i polityce. W 1956 r. osiadł w Zabrzu, ale każdą wolną chwilę poświęcał na dokumentowanie historii rodzinnego Tarnopola i jego
mieszkańców. W ubiegłym roku otrzymał za to przyznawaną przez prezesa IPN nagrodę Kustosza Pamięci Narodowej. W marcu zmarł Czesław Blicharski. Miał 97 lat.

Skromne mieszkanie na pierwszym
piętrze w kilkurodzinnym budynku
w zabrzańskich Biskupicach. Na stole starannie ułożone segregatory z zachowanymi w dobrym stanie kartkami, legitymacjami, dokumentami po
polsku, rosyjsku, angielsku, hiszpańsku. Wszystko sprzed grubo ponad
pół wieku. I zdjęcia. Małe i duże, zbiorowe i pojedyncze, robione przy trzaskającym mrozie i na piaskach pustyni.
Czarno-białe świadectwa czasu. Obok
stos nowszych książek o kresowym
Tarnopolu, tamtejszych organizacjach
społecznych, o zwykłych ludziach. Tak
jeszcze niedawno wyglądał świat majora Czesława Blicharskiego...
Czesław Blicharski urodził się w 1918 r.
Patriotyzm wyniósł z domu, w którym
dyskutowało się o historii i polityce.
Jego młodzieńcze marzenia i edukację przerwała gwałtownie wojna. Rodzice Czesława Blicharskiego, Michał
i Zuzanna Blicharscy, dali Polsce pięciu obrońców. Po ataku niemieckim
na Polskę Wacław i Marian brali udział
w kampanii wrześniowej. Czesław
przygotowywał umocnienia w rodzinnym Tarnopolu. 17 września wkroczyli
do niego Sowieci. Rozpoczęła się brutalna bolszewicka okupacja. W 1940 r.,
wraz z najmłodszym bratem Zbigniewem, bracia Blicharscy podjęli próbę
przedarcia się z okupowanych przez
Sowietów Kresów, poprzez Węgry, do
Armii Polskiej we Francji. Zostali jednak złapani i zesłani na katorgę. Cudem
przeżyli sowieckie łagry. Następnie trafili do tworzącej się po ataku niemieckim na ZSRR Armii Polskiej w ZSRR. Marian, Wacław i Zbigniew wyszli z gen.
Andersem do Iranu. Następnie walczyli na froncie włoskim, biorąc udział
w bitwie o Monte Cassino. Czesław wybrał inną drogę. Zgłosił się do lotnic-
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twa. Służył w 300 Dywizjonie Bombowym Ziemi Mazowieckiej. Uczestniczył
m.in. w nalotach na Drezno i kwaterę
Hitlera w Berchtesgaden.
Koniec wojny nie przyniósł upragnionej wolności. W kraju rządzili komuniści. Rodzinny dom Blicharskich, wraz
z miastem i całymi Wschodnimi Kresami zagarniętymi przez Sowietów,
znalazł się poza granicami nowej Polski. W 1947 r. Polskie Siły Zbrojne na
Zachodzie zostały rozwiązane, a bracia wyemigrowali do Argentyny. Nieoczekiwanie w 1956 r. Czesław Blicharski powrócił do Polski. Powodem była
dawna miłość, z którą korespondował. Osiadł w Zabrzu i wziął ślub z Kazimierą.
„Zimny lutowy poranek 1956 r. Malowniczo oblodzony „Waryński” po długim
rejsie z Buenos Aires dobił do nabrzeża w Gdyni. Po trapie zszedłem na beton portu i stanąłem twarzą w twarz
z młodym kapitanem WOP-u w sowieckiej uszance i butach z dermy.(...)
Gdybym chciał spełnić marzenia o powrocie na ojczyzny łono, klęknąć i ucałować wytęsknioną ziemię polską, stanęłyby mi na przeszkodzie owe buty
wopisty z sowieckiej dermy, przygniatające najbliższe centymetry kwadratowe obiektu miłości” – tak pisał o powrocie do kraju Czesław Blicharski
w swojej książce „Tarnopolanina żywot
niepokorny”.
Osiadł na stałe w Zabrzu, gdzie mieszkała już jego przyszła żona. Dość wcześnie przeszedł na emeryturę, głównie
po to, by zająć się pisaniem książek
o historii i ludziach z kresowego Tarnopola. Był temu wierny do końca życia.
Prowadził kwerendy w archiwach i bibliotekach w całym kraju, poszukując
artykułów, dokumentów związanych
z ukochanym Tarnopolem, aby spisać
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jego historię i historię jego mieszkańców. Stworzona przez Blicharskiego
z niczego kartoteka tarnopolan obejmuje biogramy kilkunastu tysięcy
jego obywateli – ludzi zwykłych i niezwykłych. Z okruchów wspomnień,
materialnych szczątków dokonał rzeczy niezwykłej. Posklejał i odbudował
zgładzone i skazane na zapomnienie
miasto.
– Musiałem zająć się ideą kresową. Przez
cały czas powojenny nie mogłem znieść
myśli, że nawet tej nazwy się nie używa,
tylko „tereny zabużańskie”. A przecież
kresowość to wysoki stopień patriotyzmu, dla niektórych najwyższy – podkreślał Czesław Blicharski.
W 2014 r. Czesław Blicharski został
uhonorowany nagrodą Kustosza Pamięci Narodowej. To wyróżnienie ustanowione w 2002 r. przez ówczesnego
prezesa Instytutu Pamięci Narodowej,
przyznawane osobom wyróżniającym
się szczególną aktywnością w upamiętnianiu historii narodu polskiego
w latach 1939-1989. A na tym polu Czesław Blicharski ma ogromne zasługi.
Niemal do ostatnich dni był cierpliwym
dokumentalistą i zbieraczem wszelkich
pamiątek zarówno o tułaczych polskich
losach, jak też historii rodzinnych Kresów. Mimo podeszłego wieku, z prawdziwą pasją i jasnym nad wyraz umysłem mówił o czasach, gdy patriotyzm
znaczył tyle co życie. Jeszcze w grudniu 2014 r. był gościem w Zespole Szkół
nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego, gdzie
młodzieży opowiadał o swoich losach
i długiej, znaczonej cierpieniem drodze
do domu.
Czesław Blicharski mieszkał w Zabrzu
przez kilkadziesiąt lat, ale Tarnopol nosił w sercu do końca życia, chociaż nigdy tego miasta ponownie nie odwiedził. Nie chciał zamazywać obrazu z lat
młodości... 
WG, ZG

Jak wychowywać bez przemocy

Tegoroczna konferencja odbyła się w Szkole Podstawowej nr 30

O tym, jak wychowywać dziecko bez przemocy, rozmawiali
uczestnicy trzeciej już konferencji z cyklu „Zagrożenia współczesnego świata dla ciebie i twojego dziecka”. Przedsięwzięcie organizują wspólnie Szkoła Podstawowa nr 30 i Gimnazjum nr 24.
Uczestnicy konferencji spotkali się 23
marca. W sali gimnastycznej SP nr 30
pojawili się pedagodzy, wychowawcy
i rodzice. – W tym roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniu środowiska lokalnego, uznałyśmy,
że warto podjąć temat przemocy. To zagadnienie bardzo obszerne, bo nie chodzi
tylko o klapsa, przemoc fizyczną, a również psychiczną – zwraca uwagę Rena-

ta Aust, pedagog z Gimnazjum nr 24.
– Głównym celem tegorocznej konferencji
jest uwrażliwienie środowiska lokalnego
na problemy przemocy. Stworzenie forum
wymiany doświadczeń dla rodziców i wychowawców – dodaje Lidia Dylewska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30.
Wśród prelegentów znaleźli się psycholodzy, kurator, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i poli-

cjant. Każdy z nich poruszył inny aspekt
związany z przemocą. Funkcjonariusz
referatu ds. przestępczości nieletnich
omówił interwencje policji w przypadkach przemocy rówieśniczej. Pracownik
MOPR-u przedstawił procedury Niebieskiej Karty. Ważnym aspektem był też
temat przeciwdziałania przemocy, który poruszyła kierownik Zespołu Interwencji Kryzysowej w Zabrzu. Psycholog
Zofia Rak omawiała kompetencje rodziców w wychowaniu dziecka. – Chodzi mi
o to, żeby uzmysłowić rodzicom, jak ważne jest, żeby być przykładem dla dzieci.
Dom jest pierwszym miejscem edukacji
dzieci, niestety, również w tych zachowaniach dotyczących przemocy. Rodzic powinien rozmawiać z dzieckiem, słuchać go
i tłumaczyć mu otaczający go świat – podkreślała psycholog.
Cykl konferencji „Zagrożenia współczesnego świata dla ciebie i twojego dziecka” ma formułę otwartą, by rodzice
i osoby zainteresowane mogli podyskutować ze specjalistami i rozwiać swoje
wątpliwości. W poprzednich latach tematem przewodnim konferencji były
uzależnienia oraz zagrożenia związane
z dostępem do Internetu. Co ważne, tematykę konferencji sugerują w anonimowych ankietach rodzice i uczniowie.

SOR

Za nami XV Regionalny Dzień Treningowy Olimpiad Specjalnych

Igrzyska hartu ducha
Ponad osiemdziesiąt młodych osób z opiekunami uczestniczyło 11 marca w XV Regionalnym Dniu Treningowym Olimpiad Specjalnych. Impreza była nie tylko doskonałą okazją do
sportowej rywalizacji, ale też do nawiązania nowych przyjaźni.
Areną zmagań niepełnosprawnych
sportowców była zabrzańska hala „Pogoń”. Zawody zostały zorganizowane
przez Klub Olimpiad Specjalnych Komety, działający przy Zespole Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu. – Wiadomo,
że największą radość przynoszą naszym
sportowcom sukcesy i zdobyte medale.
Ale to nieraz bardzo długa droga i trzeba
naprawdę wiele pracować, by osiągnąć
taki sportowy poziom. Dlatego ważne jest

także, by po drodze do tych osiągnięć zachować na co dzień radość i z uśmiechem
dążyć do wytyczonego celu – mówi prezes Klubu Sportowego „Gumisie” Michał Wilk.
Udział w zawodach daje niepełnosprawnym sportowcom możliwość sprawdzenia własnych umiejętności w różnych
dyscyplinach. To również doskonałe
miejsce do integracji z rówieśnikami,
okazja do poznania nowych osób i na-

foto: K. Średzińska, S. Zemczak

Odszedł prawdziwy żołnierz i patriota

konferencja „Zagrożenia współczesnego świata dla ciebie i twojego dziecka”

foto: Renata Strączyńska

Jego życie zawsze poświęcone było ojczyźnie

Zawody rozegrano w hali „Pogoń”

wiązania trwałych przyjaźni, by wspólnie przełamywać ograniczenia wynikające z choroby. 

WG
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Tu nie tylko się maluje

W plastyku kształcą się m.in. przyszli graficy i projektanci wnętrz

Dzień Otwarty w zabrzańskiej szkole plastycznej na stałe wpisał się już w kalendarz szkolnych imprez. Tym razem nasz
plastyk zaprosił w sobotę, 28 marca. Można było zapoznać
się z ofertą placówki, wziąć udział w warsztatach, zwiedzić
pracownie i zapytać uczniów, jak wygląda tutaj nauka.
– To okazja do tego, by zaprezentować co robimy, a robimy bardzo dużo – mówi
Wojciech Werner, dyrektor Zespołu Szkół nr 18,
w skład którego wchodzą m.in. Liceum
Plastyczne i Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych. – Oprócz kształcenia
w zakresie ogólnym, kształcimy fachowców w trzech specjalnościach: aranżacja
przestrzeni, fotografia artystyczna i projektowanie graficzne, czyli właściwie grafika komputerowa. Nasi uczniowie tworzą
zaawansowane formy graficzne na bardzo dobrym sprzęcie wysokiej klasy – dodaje.
Wojciech Werner podkreśla, że organizowanie Dnia Otwartego ma m.in. na
celu obalenie stereotypu, że w plastyku tylko się rysuje albo maluje. – Tutaj
może przyjść każdy, kto chce zostać grafikiem komputerowym, kto chce aranżować przestrzeń, wykonywać fotografie.
Rysunek, malarstwo i rzeźba to są elementy warsztatu. Nasi absolwenci studiują na różnych uczelniach i kierunkach,
nawet medycznych – zaznacza dyrektor
Wojciech Werner. – Młodzież w tej szkole
jest naprawdę wspaniała, jedyna i niepowtarzalna. Nie mamy żadnych zachowań
agresywnych czy wymykających się poza
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ramy norm społecznych. Są to fajne, ułożone osoby, bardzo zdolne i bardzo pracowite. Podziwiam tych młodych ludzi, bo
nie dość, że uczą się ogólnokształcących,
to jeszcze artystycznych przedmiotów. Tu
dziecko uczy się ciężkiej pracy, obowiązkowości i systematyczności – wylicza dyrektor szkoły.
Zadowolenia z wyboru szkoły
nie kryją uczniowie. – Chodzę do IV klasy
OSSP. Jestem
na grafice.
Uwielbiam
sztukę,
uwielbiam rysować,
więc zdecydowałam
się na tę szkołę. Jest
tu bardzo rodzinnie,
wszyscy się znają. Na
pewno można tutaj
wiele osiągnąć. Mamy
nauczycieli, którzy trafią w każdy gust ucznia
i mają indywidualne podejście do każdego. Nawet jeśli ktoś nie ma talentu, może się wiele
nauczyć i dużo osiągnąć
po tej szkole – przekonuje Urszula Sołtysik.
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– To szkoła dla ludzi, którzy
mają dużą wrażliwość na
sztukę i twórcze podejście.
Od dziecka malowałem dosłownie po wszystkim. Pokój był wymalowany farbkami, misie
pomalowane. Kiedy zacząłem chodzić
do podstawówki, często brałem udział
w konkursach plastycznych. Postanowiłem kontynuować tu edukację, bo uznałem, że spełni ona moje oczekiwania. Jestem tu drugi rok i bardzo się cieszę, bo
wszystko toczy się tak, jak to sobie wyobrażałem – uśmiecha się Andrzej Rudnicki.
Victoria Kosek z IV klasy
OSSP przyznaje, że o plastyku usłyszała podczas
zajęć, na jakie chodziła do
domu kultury. – Każdy nauczyciel podchodzi do nas indywidualnie. Młodzi ludzie mają tu szansę na
rozwijanie swoich umiejętności. Ja zdecydowałam się na dekorowanie wnętrz
i uważam, że to był dobry pomysł. Rozwijam swoją wielką pasję. W szkole zaczęłam także interesować się fotografią
– mówi Victoria Kosek.
Chętnych do zapoznania się z ofertą
placówki nie brakowało. Joanna Florek
przyszła na Dzień Otwarty z prawie 9-letnią
córką Emilią. – Znam
tę szkołę bardzo dobrze, bo mój starszy
syn chodzi do IV klasy OSSP. Jestem bardzo zadowolona z jego
postępów.
Córka
też się szykuje,
żeby iść tu do
gimnazjum –
mówi pani
Joanna (na
zdj. obok).
– Bardzo
mi się tu
podoba.
Jak
będę
starsza, to
będę chodzić
do tej szkoły,
jak mój brat
–
zapewnia
Emilka, która
podczas Dnia
Otwartego
wzięła udział
w warsztatach
plastycznych. 

MM

Rusza czwarta edycja programu „Fortum dla Śląskich Dzieci”

Wsparcie dla młodych i zdolnych

foto: UM Zabrze

Na Dzień Otwarty zaprosiła w marcu zabrzańska szkoła plastyczna

Czwartą edycję akcji zainaugurowano 26 marca

Warsztaty dziennikarskie, fotograficzne, teatralne i taneczne,
a dla najlepszych uczestników stypendia. Tak w największym
skrócie można przedstawić założenia akcji „Fortum dla Śląskich
Dzieci”, której czwarta edycja zainaugurowana została w marcu.
– Młodzi mieszkańcy tego regionu wykazują się wielkim zaangażowaniem i są zdeterminowani, żeby realizować swoje marzenia nawet mimo przeciwności losu.
Dlatego kontynuujemy nasz program –

mówi Izabela van den Bossche z firmy
Fortum. Celem programu „Fortum dla
Śląskich Dzieci” jest aktywizacja młodzieży i wyrównywanie szans. Osoby
w wieku od 11 do 15 lat będą uczestni-

czyć w warsztatach fotograficznych, teatralnych, tanecznych i dziennikarskich.
Dla najbardziej zdeterminowanych i zaangażowanych w zajęcia przewidziano
stypendia.
– Czwarta edycja projektu po raz kolejny
umożliwi rozwijanie w dzieciach postawy
zwycięzcy, która mówi, że niezależnie od
tego kim się jest i skąd się pochodzi, można spełniać swoje marzenia i osiągnąć sukces w życiu − podkreśla Adrian Kowalski,
prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Ulica.
Partnerem akcji po raz kolejny jest Zabrze. – To bardzo cenna inicjatywa, która
świadczy o społecznej odpowiedzialności
firmy Fortum. Cieszę się, że nasza młodzież
może dzięki temu rozwijać swoje umiejętności. Poprzednie edycje pokazały, jaki potencjał w niej drzemie – mówi prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Program „Fortum dla Śląskich Dzieci”
realizowany jest od 2012 r. Dotychczas
wzięło w nim udział 365 dzieci, z których
157 nagrodzono indywidualnymi stypendiami. 
SOR

Życzenia
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Kamienica Maksa Pollacka
Od kilku miesięcy na śródmiejskim odcinku ul. Wolności (zwanym czasem deptakiem) wyróżnia się swoim białym blaskiem
kamienica pod numerem 292. Dzięki remontowi wszystkich
elewacji przywrócono jej dawne piękno. W tym roku obchodzi
ona 110. urodziny. Przechodząc obok niej, warto zajrzeć na
korytarz wyłożony secesyjnymi kafelkami z bytomskiej firmy
Emila Elsnera.

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Zanim powstała, na ówczesnej posesji
przy Kronprinzenstraße 6 stał niewielki parterowy dom, należący od 1856 r.
do Samuela Hoffmanna, dzierżawcy,
a następnie właściciela arendy i browaru dworskiego. Cztery lata później dom
stał się własnością Juliusa Pollacka, żydowskiego kupca, który w 1859 r. osiedlił się w Małym Zabrzu.
Julius Pollack urodził się 15 lutego 1836 r.
w Pilchowicach, w rodzinie mistrza
rzeźniczego Marcusa Pollacka i Therese z domu Cohn. Do Zabrza przyjechał

Dom Juliusa i Maksa Pollacków przy Kronprinzenstr. 6 (pierwszy z prawej) na fotografii wykonanej 19 lipca 1903 r. podczas II
Związkowego Święta Górnośląskiego Związku
Cyklistów
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wraz z żoną Karoliną Heleną Eisner,
urodzoną w 1832 r. w Ujeździe w rodzinie kupca Mosesa i Ester Eisnerów.
W Zabrzu i Zaborzu zamieszkali także
jego dwaj starsi bracia: Joseph i Heinrich. Julius Pollack był kupcem handlującym skórami, w swoim domu prowadził
również niewielką oberżę. W Zabrzu Karolinie i Juliusowi Pollackom urodziło
się ośmioro dzieci, z których pierwsze,
Wilhelm, zmarło we wrześniu 1860 r.
w wieku sześciu tygodni. Wszystkie pozostałe dzieci, cztery córki i trzech synów, dożyły wieku dorosłego.
Friedericke (ur. 1861) wyszła za radcę
sanitarnego doktora medycyny Juliusa
Schillera i wyjechała do Wehlau w Prusach Wschodnich (obecnie Znamiensk
w obwodzie kaliningradzkim). Rosalie
(ur. 1864, zm. 1941 w Bytomiu) wyszła
za kupca Lazara Perla z Katowic. Emma
(ur. 1866) wyszła za kupca Hugo Grünthala z Gliwic. Charlotte (ur. 1869) miała dwóch mężów: pierwszym był kupiec
Hugo Glücksmann z Wrocławia, drugim
kupiec Dagobert Michelsohn z Berlina.
Josef (ur. 1863) został kupcem w Berlinie. Adolph (ur. 1868 zginął 3.11.1942
w getcie w Theresienstadt – obecnie
Terezin w Czechach) ożenił się z Linną
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W miejscu parterowego domu

Zmiana numeracji

W 1871 r. Julius Pollack wraz z 47 członkami Filialnej Gminy Żydowskiej wykupił
akcje, dzięki czemu możliwe było wybudowanie w Zabrzu synagogi. W 1904 r.
zakończył działalność zawodową i przeszedł na zasłużoną emeryturę. Od
ośmiu lat był już wtedy wdowcem, jego
żona Karolina zmarła 28 grudnia 1896 r.
w Małym Zabrzu. Julius Pollack zmarł 11
września 1912 r. w Zabrzu.
Jego firmy od jakiegoś czasu prowadził już w tym czasie najmłodszy z synów, Max, urodzony 18 grudnia 1872 r.
W 1899 r. ożenił się w Gliwicach z Polly Fröhlich, córką kupca Jacoba Fröhliha
i Helene z domu Mendelsohn, urodzoną 10 grudnia 1879 r. w Antonienhütte
(obecnie Wirek, dzielnica Rudy Śląskiej).
Małżeństwo to doczekało się dwóch synów: Herberta Curta Martina urodzonego 2 maja 1900 r. w Małym Zabrzu
i Hansa Wernera urodzonego 27 maja
1905 r. w Zabrzu. Jeszcze przed ślubem,
w 1896 r., Max Pollack założył firmę zaopatrującą kopalnie i huty w niezbędne
im materiały. Równocześnie zajmował
się handlem skórami i prowadził firmę
transportową. Zarobione w nich pieniądze przeznaczył m.in. na wybudowanie
w miejscu parterowego domu trzypiętrowej kamienicy, która oddana została
do użytku jesienią 1905 r. W tym czasie
jej adres to Kronprinzenstraße 112. Na
wykuszu, na wysokości pierwszego piętra, umieszczono rok budowy kamienicy „1905”, zaś piętro wyżej inicjały właściciela „MP”. Na jej parterze otwarto
21 października 1905 r. restaurację pod
nazwą „Kaiser-Automat” (więcej na ten
temat w artykule U. Wieczorek „Kaiser-Automat. Szybko, tanio, nowocześnie”
zamieszczonym w „Naszym Zabrzu Samorządowym” nr 12 z 2001 r.).

Po I wojnie światowej nazwa ulicy, przy
której znajdowała się kamienica, nie
zmieniła się, za to dwukrotnie zmieniała się jej numeracja. W 1924 r. był to
numer 134, zaś od 1927 r. numer 292.
Wśród mieszkańców kamienicy z 1924 r.
znajdowali się m.in.: Salo Bandmann,
właściciel restauracji, Franz Beigel, sekretarz podatkowy, Louis Danziger, kupiec, Arthur Robert i jego żona Margarete, lekarze-stomatolodzy, Erwin
Schiller, kupiec oraz Adolf Schlesinger,
właściciel firmy kwiaciarskiej. Oprócz
nich mieszkali tam również: Paul Kokoschka, robotnik fabryczny, Heinrich Kopernik, ślusarz oraz Georg Strzelczyk,
elektromonter. Po zamknięciu restauracji w jej byłych pomieszczeniach Max
Pollack otworzył sklep z wykładzinami
z linoleum, dywanami i firankami, a na
przełomie lat 20. i 30. XX wieku sprzedawał samochody marki Opel.
Kamienica pod nr 112 nie była jedyną należącą do Maksa Pollacka. Książki adresowe Zabrza z lat 1908/09, 1910
i 1912 wymieniają go także jako właściciela domów przy Kronprinzenstraße 108, 110 oraz przy Dorotheenstraße
63 (ul. 3 Maja 63). Ten ostatni przekazał
w 1914 r. towarzystwu „Kinderschutzverein” Zabrze, które 13 grudnia 1914
r. otworzyło w nim żłobek i szpital dla
małych dzieci. W 1938 r. M. Pollack był
właścicielem domów przy Kronprinzenstraße 288 i 292 oraz domu przy Herrmannstraße 9 (ul. Piastowska 9). Trzy
lata później, 25 marca 1941 r., zmarł
w swoim domu w Zabrzu. Mniej więcej
o rok przeżyła go jego żona Polly, którą Niemcy zamordowali w 1942 r. w czasie „ostatecznego rozwiązywania kwestii żydowskiej”. Los ich synów nie jest
autorowi znany.
Piotr Hnatyszyn

Tak było, tak jest, czyli Zabrze na dawnej
i współczesnej fotografii

Domki nadal stoją wzdłuż drogi
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy
szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały
one kiedyś. Tym razem wybierzmy się do Maciejowa.
Wykonana w latach 30. XX wieku archiwalna fotografia przedstawia ówczesną Johann-Palm-Strasse. Dziś to ul. Feliksa Prężyny, ale poza nazwą niewiele
się tu zmieniło. Wzdłuż drogi nadal stoją domki ze spadzistymi dachami. Bardziej kolorowe stały się jedynie ich elewacje. I pojawiły się ogrodzenia. GOR

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Kamienica przy Kronprinzenstr. 112 (292) (pierwsza z prawej) około 1910 r.

Eisner, córką właściciela zabrzańskiej
huty szkła Wilhelma Eisnera i Friedericke Böhm. Początkowo pracował w Zabrzu, gdzie najpierw w latach 1893-1897
prowadził firmę ojca pod nazwą „Julius
Pollack Sohn”, a następnie był bankierem i właścicielem domu przy Turmstraße 9 (obecnie ul. św. Andrzeja Boboli).
W 1907 roku został członkiem zarządu żydowskiego towarzystwa opiekuńczo-pogrzebowego „Chewra Kadischa”
w Zabrzu. Jeszcze przed wybuchem
pierwszej wojny światowej przeprowadził się do Berlina, gdzie zajmował się
handlem.

Kamienica początkowo należała do tych
ekskluzywniejszych. W 1908 r. mieszkali w niej, oprócz rodziny Maksa Pollacka i jego ojca Juliusa, także inżynier
Wilhelm Angress, ówczesny dzierżawca restauracji „Kaiser-Automat” Louis
Angress, dyrektor gimnazjum w Zaborzu dr Paul Drechsler oraz kupcy Adolf
Schiller i Max Schönfeld. Przed I wojną światową mieszkali tam m.in.: Otto
Schulz, dyrektor gazowni gminnej, August Lax, emerytowany sekretarz sądu
ziemskiego w Bytomiu, Louis Eisner,
współwłaściciel huty szkła, a także kolejni dzierżawcy znajdującej się na parterze restauracji – Hermann Guschker
i Emanuel Koehl.

Archiwalną fotografię wykonano w latach 30. XX wieku

foto: Igor Cieślicki

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Zabytkowy budynek przy ul. Wolności odzyskał dawny blask

Przez dziesięciolecia ulica tylko nieznacznie zmieniła wygląd
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W marcu rozegrane zostały narciarskie mistrzostwa Zabrza

O  puchar prezydenta Zabrza rywalizowali miłośnicy narciarstwa zjazdowego i biegowego. Pierwsze z zawodów odbyły się
7 marca w Ośrodku Narciarskim „Złoty Groń” w Istebnej. Biegaczy gościł dzień później Ośrodek Narciarski „Kubalonka”.
Tradycja Mistrzostw Zabrza w Narciarstwie Zjazdowym o Puchar Prezydenta
sięga aż 1976 r. Tegoroczne zawody rozegrane zostały w Istebnej przy pięknej,
słonecznej pogodzie. W klasyfikacji pu-

charowej w slalomie (ur. do roku 2004)
wśród pań zwyciężyła Hanna Głowacka przed Justyną Rychlicką i Aleksandrą
Zukowską. W tej samej kategorii wśród
panów najlepszy okazał się Maciej Gło-

Życzenia
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Na trasie giganta

Biegiem po hałdzie

foto: MGW

Zawody w narciarstwie biegowym rozegrano w ośrodku Kubalonka

wacki, drugi był Piotr Cygan, a trzeci Igor
Pindycki. Co ciekawe, oba mistrzowskie
tytuły trafiły do tej samej zabrzańskiej
rodziny, bowiem Maciej i Hanna to rodzeństwo.
– Tym sportem zarazili nas kiedyś rodzice.
To były zawsze wspaniałe, niezapomniane
wyprawy na narty. Weszliśmy wtedy w to
i teraz widać, że nie ma od nart odwrotu –
uśmiecha się Maciej Głowacki.
W rywalizacji biegaczy na najdłuższym
dystansie 3000 m zwyciężył Wojciech Feodorów. Szczegółowe wyniki w poszczególnych kategoriach można znaleźć na
stronie www.aktywnezabrze.pl. 
WG

Trasa zabrzańskiego biegu będzie liczyła 12 kilometrów

foto: UM Zabrze

foto: UM Zabrze

Medalowe slalomy i biegi

W Zabrzu odbędzie się kolejna edycja morderczego biegu z przeszkodami

Ponad 50 przeszkód na liczącej dwanaście kilometrów trasie będą mieli do pokonania uczestnicy kolejnej edycji morderczego biegu z cyklu Runmageddon. Zabrzańska odsłona
przedsięwzięcia odbędzie się 27 czerwca na hałdzie kopalni
„Sośnica-Makoszowy”.
– Podobnie jak w pozostałych imprezach
Runmageddonu, uczestnicy będą musie-

li przeskakiwać przez ściany, wspinać się
na przeszkody drewniane i linowe, czoł-

gać się pod zasiekami, a także brnąć
przez błoto i wodę. Celem jest nietypowy,
ekstremalny wysiłek, ale i dobra zabawa,
a wszystko w unikalnej industrialnej scenerii – podkreśla Andrzej Mitek z Muzeum Górnictwa Węglowego.
Runmageddon to kolejny cykl imprez
działającego od 2005 roku Stowarzyszenia OTK Rzeźnik, znanego z organizacji
m.in. Biegu Rzeźnika, czyli górskiego ultramaratonu na dystansie 80 km. Runmageddon promowany jest pod hasłem
„Koniec świata... nudnych biegów!”
i pozwala zmierzyć się w równorzędnej
walce biegaczom, triathlonistom, crossfitowcom czy amatorom sportów walki. Jednak to nie wyczynowi sportowcy
stanowią o spektakularności wydarzenia. Większość uczestników imprezy to
poszukiwacze mocnych wrażeń, niekoniecznie związani ze sportem, bardziej
chcący przeżyć coś wyjątkowego.
Więcej informacji o wydarzeniu i zapisy
dostępne są na stronie
www.runmageddon.pl.
Przygotowaniem zabrzańskiej odsłony
przedsięwzięcia zajmują się Kopalnia
Guido oraz Stowarzyszenie Skuteczni
dla Zabrza. 
GOR
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Górnik trzyma się w czołówce

Zakończyła się budowa hali tenisowej przy ul. Olimpijskiej

Korty czekają na pierwsze sety

W meczu kończącym rundę
zasadniczą PGNiG Superligi
piłkarze ręczni Górnika Zabrze rozgromili na własnym
boisku Nielbę Wągrowiec
37:23. To dobry prognostyk
przed ruszającymi właśnie
play offami.

Ta wiadomość ucieszy z pewnością miłośników tenisa.
Hala powstająca na terenie
KS Mostostal Zabrze przy ul.
Olimpijskiej jest już gotowa.
W nowoczesnym obiekcie powstały dwa korty do gry podwójnej i jeden do singla.

Dla podopiecznych Patryka Liljestranda
spotkanie z beniaminkiem z Wągrowca
wyglądało chwilami jak zwykły sparing.
Goście od samego początku nie mogli
poradzić sobie zarówno w obronie, jak
i przy konstruowaniu akcji ofensywnych. Próbowali strzelać z drugiej linii,
ale i taka zagrywka niewiele przynosiła korzyści, bowiem bramkarze Górnika
zazwyczaj wyłapywali te piłki. Różnica
punktowa szybko się powiększała i już
na przerwę zabrzanie schodzili z dorobkiem 21 goli przy zaledwie 12 trafieniach rywala.
Sytuacja na boisku niewiele zmieniła się
w drugiej części meczu. Przewaga, jaką
osiągnęli zabrzanie, pozwoliła, by na
ławce usiadł Mariusz Jurasik. Goście grali ambitnie, ale nie odrabiali strat. Często byli bezradni wobec szybkich kontr
Bartłomieja Tomczaka czy Patryka Kuchczyńskiego. Punktowali też Robert Orzechowski i Aleksander Tatarincew.
Na kilka minut przed końcowym gwizdkiem szansę na pokazanie się kibicom
Górnika dostał młody, utalentowany
wychowanek klubu Pogoń 1945 Zabrze
Michał Niedźwiedzki. Środkowy rozgrywający, mierzący 189 cm i ważący 83 kg,
jest synem Roberta Niedźwiedzkiego,
w przeszłości zawodnika zabrzańskiego
klubu. 19-latek u boku swoich starszych
kolegów radził sobie całkiem dobrze
i chociaż w swoim debiucie w superlidze gola nie zdobył, to kto wie czy nie
będzie to już wkrótce cenny gracz dla
Górnika.
Mecz zakończył się zwycięstwem Górnika 37:23, co pozwoliło Górnikowi na
zajęcie trzeciego miejsca w tabeli. Jak
będzie na koniec sezonu, pokaże ruszająca właśnie faza play off. 

WG

– Hala powstała w iście rekordowym
tempie. Mamy teraz na naszych kortach
doskonałą nawierzchnię pod dachem,
umożliwiającą grę zarówno amatorom,
jak i wyczynowym zawodnikom – podkreśla Janusz Siech, prezets KS Mostostal Zabrze.
Koszt budowy hali to 4,8 mln zł. Z tej
kwoty 1,5 mln zł stanowi pozyskane
przez samorząd dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach
„Programu Budowy Hal Tenisowych”.
To maksymalna dotacja, jaką można
było otrzymać na tego typu inwestycję.
Reszta pieniędzy pochodzi z kasy gminy. – To ważna dla naszego miasta inwestycja. Do zabrzańskiego sportu, z którego jesteśmy dumni, dokładamy właśnie
kolejny element – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Zabrzański obiekt spełnia standardy ITP
(Międzynarodowa Federacja Tenisowa),
WTA (Związek Zawodowy Tenisistek)
oraz ATP (Stowarzyszenie Tenisistów
Profesjonalnych). Na kortach zastosowano nawierzchnię znaną z wielu międzynarodowych turniejów, m.in. Davis
Cup, Copa Argentyna, ATP Challenger
czy WTA Tournament.
Zmagania tenisistów będzie można
podziwiać z widowni mieszczącej 120
osób. Wokół hali zbudowano parkingi
oraz chodniki. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
– Będziemy mogli zlikwidować teraz dotychczasowy stary balon. W planach
mamy jednak wykorzystanie nawierzchni pod balonem i w tym miejscu, już własnym sumptem, zamierzamy postawić
w przyszłości stałą konstrukcję – zapowiada prezes Janusz Siech. 

WG
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W ostatnim meczu rundy zasadniczej zabrzanie pokonali Nielbę Wągrowiec
Życzenia
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Rozgrywki superligi wkraczają w fazę play off

W nowej hali powstały dwa korty do debla i jeden do singla
REKLAMA
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Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało: „Każdy jest kowalem swego losu”, nagrody otrzymują: Gerda Filipczyk i Małgorzata
Galarda – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho, Małgorzata Wilk – poczęstunek w McDonald’s oraz Czesław Cichowski – poczęstunek w restauracji Balaton.
Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 23 kwietnia.

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Lidia Mikołajewska – poczęstunek w McDonald’s, Joanna Klimosz – poczęstunek w restauracji Balaton,
Ewelina Głowacka i Cecylia Kołodziejska – poczęstunek w restauracji Śląskie
Rancho oraz Zygmunt Węglicki – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki brzmiało: Szarotka, autorem cytowanego wiersza jest Zbigniew Herbert,
a myśl Michała Anioła brzmi: „Nad czas stracony nic bardziej nie boli”.
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Jeśliś jest prawdą

3

Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znajduje się prezentowane miejsce. W losowaniu
nagród będą brały udział odpowiedzi, które
dotrą do redakcji do 23 kwietnia. Nasz adres:
Dom Muzyki i Tańca, 41–800 Zabrze, ul. gen. de
Gaulle’a 17. Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze przedstawia budynek SP nr 26
przy ul. Ogórka. Nagrody otrzymują: Tomasz
Kończak – poczęstunek w restauracji Balaton
oraz Aldona Wasiuta – poczęstunek w restauracji Stara Szkoła. Zwycięzców prosimy o kontakt z redakcją do 23 kwietnia.

Centrum handlowe M1

Jeśliś jest prAWdą, przyjdź dO mnIe bez słóW
I wEź w Twe ręce wsZystKo co dAć mogę,
Lecz jeśliś sNem jest pośRód innych SnóW,
Och! To saMotną puść mnie w daLSzą drogę.

ul. plut. R. Szkubacza 1

STARA
SZKOŁA

Czy wIeSz, co znAczy być jaK biały bez,
Który ku słOńcu wyPręża się cały,
I tAk już zA nic nie chcieć więceJ łez?
PatRz nA me oczy – one już płaKały.

–

–

Z 28 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię
i nazwisko autorki wiersza, który cytujemy, następnie wpisać w tabelkę i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de
Gaulle’a 17 – do 23 kwietnia.
4

1. atrofia,
2. „skóra” drzewa,
3. niejedna w dorobku
Rublowa,
4. nieodzowne w kuźni,
5. rycerz, na którym można
było polegać,
6. Ślązak w załodze
Rudego,
7. myśliciel, mędrzec,
8. Carlos, wirtuoz gitary.

1
2
3
4
5
6
7
8

Litery w zaznaczonych polach czytane od góry do dołu dadzą rozwiązanie, które należy dostarczyć lub przesłać
do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 23 kwietnia.
5

F o t o k o n k u r s

foto: Igor Cieślicki

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

1

Poziomo: 1 – port w południowych Indiach lub gatunek herbaty, 5 – mąż mamy lecz nie ojciec, 8 – tam kupisz książkę,
płytę, film, 9 – kolejny stopień naukowy
po magistrze, 10 – coś z białej broni, 11
– osłania ją opona, 12 – staczanie się
wielkiej masy śniegu lub kamieni, 14 – kobieta z rybim ogonem, 16 – o nieudanym
przedstawieniu, 19 – firmament, 21 – despota, 22 – źródło energii w latarce, 23 –
ozdabia je firanka, 24 – rodzaj zapięcia,
26 – klasyfikacja, 28 – niedźwiedź bambusowy, 29 – symptom, 30 – w repertuarze
cyrkowego akrobaty, 33 – pracodawca
giermka, 35 – potomek z nieprawego
łoża, 37 – „wzorek” na ciele geparda, 38
– płytki, głęboki lub deserowy, 39 – ptak
nazywany wojtkiem, 40 – zawiadomienie
o przesyłce, 41 – na nim aparat w atelier
fotografa, 42 – japońska sztuka walki.
Pionowo: 1 – masa plastyczna podobna
do plasteliny, 2 – zakończenie nóg świnki,
3 – coś z góralskiej garderoby, 4 – zniechęcenie, 5 – omasta, 6 – człowiek z nizin
dla górala, 7 – niejedna została utopiona
w pierwszy dzień wiosny, 13 – wiosenne
święta, 15 – Polka, Francuzka, Włoszka, 17
– długa modlitwa, 18 – podłoga z klepek,
20 – w niej krowy, 21 – zmysłowy taniec,
25 – niezbędny do sporządzania nalewek,
27 – namawianie do małżeństwa, 30 – na
kwaśną zupę, 31 – dawny instrument
szarpany, 32 – nierób, 34 – rezultat, 36 –
marcowy amant.
Litery z pól ponumerowanych w prawym
dolnym rogu utworzą hasło, które należy wpisać na kupon i nadesłać lub dostarczyć do 23 kwietnia pod adresem:
Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze,
ul. gen. de Gaulle’a 17.

SPONSORZY NAGRÓD
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl ks. Jana
Twardowskiego, a następnie wpisać w puste pola i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze,
ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 23 kwietnia.
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Premiera spektaklu „Kocham” była jedną z atrakcji tegorocznej akcji „Dotknij Teatru”

Zabrzańska scena dała się dotknąć

Znany reżyser nie pierwszy raz współpracuje z zabrzańską sceną.
– Zaczęło się od „Tutam”, czyli przedstawienia, które otworzyło nam drzwi teatrów w całej Polsce. Potem był m.in. „Don
Kichot”, z którym zawędrowaliśmy na międzynarodowy festiwal w Kairze. Premierę
„Kocham” zaplanowaliśmy nieprzypadkowo na 27 marca, bo to doskonały sposób,
by uczcić przypadający wtedy Międzynarodowy Dzień Teatru – podkreśla Jerzy Makselon, dyrektor Teatru Nowego
w Zabrzu.

Widzów zachwyciła bardzo efektowna scenografia

Premiera spektaklu „Kocham” Marka Koterskiego w reżyserii Krzysztofa Prusa, warsztaty aktorskie i czytanie dramatu
znalazły się wśród propozycji Teatru Nowego wpisujących się
w tegoroczną odsłonę ogólnopolskiej akcji „Dotknij Teatru”.
Projekt realizowany jest od 2010 r. z okazji przypadającego 27
marca Międzynarodowego Dnia Teatru.
Bohaterem spektaklu „Kocham” jest dobrze znany widzom z filmowego ekranu
Adam Miauczyński, niespełniony pisarz,
nauczyciel i reżyser, który dostaje kolejną szansę od losu, by tym razem spełnić
się jako... kochanek. – Sztuka Marka Koterskiego powstała w 1997 roku. Od tego
czasu proponowałem ją do wystawienia
w różnych teatrach i nawet jeśli doszło do
podjęcia tematu, to zawsze wychodziło
nam na końcu coś innego. Teraz, jak patrzę na odtwarzających główne role w tym
spektaklu Joannę Romaniak i Grzegorza
Cinkowskiego, to myślę, że chyba ręka boska wstrzymywała nas od wcześniejszych
realizacji. „Kocham” było zaledwie raz wystawione w Polsce, więc jesteśmy niemal
pionierami. Podczas tego przedstawienia
mamy do czynienia z prawdziwą magią
teatru – mówi Krzysztof Prus.

“Kocham” powstało w 1997 r.

Na scenie pojawia się m.in. maluch

W programie akcji „Dotknij Teatru”
znalazły się również warsztaty aktorskie dla młodzieży i dorosłych prowadzone przez aktorów Teatru Nowego
Magdalenę Waligórską i Renatę Spinek.
Było czytanie dramatu Miro Gavrana
„Śmiech wzbroniony” oraz wycieczka
po zakamarkach teatru. Widzowie mogli obejrzeć również przezabawną farsę „O co biega?” Philipa Kinga i gościnny występ Teatru Obecności z „Mękami
Hioba i innych” w reżyserii Bartłomieja
Latoszka.
Projekt „Dotknij Teatru” powstał w 2010 r.
w Łodzi. Inicjatorem była grupa łódzkich artystów i animatorów kultury,
koordynacji podjął się Teatr Nowy im.
Kazimierza Dejmka. W 2013 r. do przedsięwzięcia przyłączyli się partnerzy ze
wszystkich województw, pozwalając na
organizację niemal 600 wydarzeń w 45
miastach. W edycji 2014 r. udział wzięło 49 miast i 178 podmiotów. Odbyło się
701 wydarzeń. 
WG
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Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, radosnych i spokojnych
świąt Wielkiej Nocy
składają
dyrektor i pracownicy
Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu,
Telewizji Zabrze,
Naszego Zabrza Samorządowego
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