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Wielka piłka i wielka miłość na ekranie!
Już 12 maja do kin trafią „Gwiazdy”, najnowszy film
Jana Kidawy-Błońskiego. Na ekranie zobaczymy
m.in. Magdalenę Cielecką i Eryka Lubosa.

wokół nas
Przed nami jubileuszowe Metropolitalne Święto Rodziny

foto: Tomasz Jodłowski

Rodzina, czyli źródło miłości

W tym roku rodziny będą świętować po raz dziesiąty

Zespół Carrantuohill z Anną Buczkowską oraz grupa tańca
irlandzkiego Salake wystąpią 20 maja na scenie Domu Muzyki
i Tańca podczas koncertu inaugurującego jubileuszowe X Metropolitalne Święto Rodziny. Hasłem tegorocznych obchodów
są słowa „Rodzina źródłem miłości”.
– Chcemy być dumni z tych wspaniałych
rodzin, które budują naszą metropolię.
Chcemy je docenić i zrobić coś dla nich.
Dlatego zachęcamy wszystkich ludzi, dla
których ważne jest dobro rodziny, do
współpracy w organizacji Metropolitalnego Święta Rodziny. Cieszę się, że dziś
tak licznie samorządy, instytucje kultury
oraz organizacje pozarządowe uczestniczą w organizacji tego wydarzenia
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, jedna z inicjatorek
i koordynatorka przedsięwzięcia.
Tegoroczne świętowanie rozpocznie
się w sobotę, 20 maja, o godzinie 17
w Domu Muzyki i Tańca. Dzień później,
o godzinie 12, w katowickiej katedrze
Chrystusa Króla odbędzie się z kolei liturgiczna inauguracja obchodów w formie dziękczynienia za jubileusze małżeńskie. Msze w intencjach rodzin będą
celebrowane także w innych katedrach
metropolii
górnośląskiej.
Ważnym
wydarzeniem będzie też z pewnością
pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców
do sanktuarium Matki Bożej Piekar-

skiej gromadząca od kilkudziesięciu lat
wielotysięczny tłum pątników: mężów,
ojców i synów. Tym razem pielgrzymi
wyruszą 28 maja. W ramach święta na
bajkę „O krasnoludkach i sierotce Marysi” zaprosi zabrzański Teatr Nowy.
Wyjątkowy koncert zorganizowany zostanie 4 czerwca w Katowicach. Wystąpi Zespół Śpiewaków Miasta Katowice
„Camerata Silesia”.
– Dziesiąta edycja Metropolitalnego
Święta Rodziny świadczy o tym, jak bardzo ważna to była inicjatywa i z jakim

się spotkała rezonansem społecznym
– zwraca uwagę abp Wiktor Skworc,
metropolita katowicki i honorowy patron przedsięwzięcia. – Źródło to jest
coś niewyczerpalnego. Ze źródła zawsze
można czerpać, źródło zawsze człowieka
inspiruje, ożywia. I taka jest niewątpliwie rodzina, bo rodzina uczy tych dwóch
podstawowych relacji, które są rozstrzygające w całym życiu człowieka. Relacji
do drugiego człowieka i do Pana Boga.
To rodzina jest środowiskiem, w którym
dokonuje się proces socjalizacji człowieka, wprowadzenie go w społeczność,
w życie – dodaje, nawiązując do hasła
tegorocznej edycji święta.
Szczegółowe informacje dotyczące 10.
edycji Metropolitalnego Święta Rodziny znajdują się na stronie internetowej
www.swieto-rodziny.pl.

GOR

Pomysł zrodził się w Rzymie
Idea Metropolitalnego Święta Rodziny zrodziła się w 2007 r. podczas śląskiej pielgrzymki samorządowców i parlamentarzystów z ówczesnym
metropolitą katowickim arcybiskupem Damianem Zimoniem do Rzymu.
Została ona zorganizowana w 750-lecie śmierci św. Jacka, patrona Śląska.
Autorkami pomysłu organizacji imprezy promującej rodzinę były prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz senator Krystyna Bochenek,
która zginęła w katastrofie smoleńskiej w 2010 r.
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W Teatrze Nowym został podpisany list dotyczący włosko-zabrzańskiej współpracy

Jak skutecznie

foto: UM Zabrze

Rodzina, czyli źródło miłości
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O atrakcyjnej narracji jako sile przyciągającej turystów
do obiektów poprzemysłowych rozmawiali uczestnicy
XIV Międzynarodowej Konferencji Turystyki Dziedzictwa
Przemysłowego. Trwające od 6 do 7 kwietnia przedsięwzięcie przyciągnęło m.in. ekspertów z: Włoch, Austrii, Niemiec,
Grecji, Belgii, Słowacji, Ukrainy, Rosji, Czech, Węgier i Francji.
– Po raz kolejny chcemy dzielić się dobrymi
praktykami. Do Zabrza przyjechali najlepsi specjaliści z całego świata. Wzajemnie
wsłuchujemy się w to, co już udało się zrobić w innych miastach i krajach. Myślę, że
w Zabrzu dzięki tym konferencjom udało
się wiele zrobić. Odważyliśmy się w mieście poprzemysłowym stworzyć klimat turystyczny – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
W tym roku partnerem konferencji i towarzyszących jej targów był włoski region Vallagarina oraz miasto Rovereto.
Uczestnicy dwudniowej konferencji,
która przygotowana została w Łaźni
Łańcuszkowej, dyskutowali m.in. o roli
słownej opowieści, fachowości przewodników i kadr obsługi w obiektach
na szlaku turystyki przemysłowej. Mowa
była o budowie marki oraz komunikacji
marketingowej w turystyce dziedzictwa
przemysłowego. Goście poruszyli także
temat narracji wizualnej i teatralizacji
w przestrzeni przemysłowej. Odbyła się
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też debata o atrakcyjności dziedzictwa
przemysłowego.
– Z roku na rok nasz kompleks się rozwija,
zwiększa się liczba odwiedzających nas turystów. Myślę, że możemy tu mówić o szerszej tendencji, ponieważ obserwujemy to
również w Wieliczce, Bochni czy Tarnowskich Górach. To wszystko są obiekty podziemne, które też rozwijają się i zwiększają
liczbę zwiedzających. To na pewno gałąź
turystyki, która jest rozwojowa i ma jeszcze
duży potencjał rynkowy do wykorzystania –
zwraca uwagę Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego.
Coroczna konferencja organizowana jest
przez zabrzański samorząd przy wsparciu Światowej Organizacji Turystycznej
oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Uczestniczą w niej m.in. przedstawiciele
instytucji Unii Europejskiej, Rady Europy,
OECD, UNESCO, a także organizacji pozarządowych, takich jak Europejski Szlak
Dziedzictwa Przemysłowego czy Komitet
Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego.

Górnicza orkiestra dęta pod kierunkiem Henryka Mandrysza przy Dzwonie Pokoju w Rovereto

foto: UM Zabrze

Tegorocznej konferencji towarzyszyło
podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Zabrzem, Rovereto,
Wspólnotą Vallagarina oraz gminą Isera. – Zabrze od dziesięciu lat współpracuje
z miastem Rovereto. Wspólne inicjatywy
podejmowaliśmy w dziedzinie edukacji,
kultury, gospodarki oraz sportu. Podpisany
list intencyjny umocni partnerstwo naszego miasta z Rovereto, Wspólnotą Vallagarina oraz gminą Isera – mówi prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik.
– Nasze miasta mają bardzo dużo wspólnych cech. Łączy nas historia, historia
ciężkiej pracy i niełatwej przeszłości, od
której teraz próbujemy się odbić. Myślę, że
to odbicie będzie najlepiej widoczne w naszej współpracy. Te dwie społeczności będą
starały się budować na tym właśnie odbiciu swoją przyszłość, realizując programy
kulturalne czy turystyczne. Mam nadzieję,
że będziemy się wymieniać dobrymi praktykami, wspólnymi doświadczeniami i będziemy sobie wzajemnie pomagać w realizacji wspólnych projektów europejskich
– zaznacza burmistrz Francesco Valduga.
Podczas uroczystości związanych z podpisaniem listu nie zabrakło muzycznego
akcentu. Na scenie Teatru Nowego wystąpił męski chór z Rovereto. 

MM
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W Teatrze Nowym wystąpił w kwietniu chór z Rovereto

Francesco Valduga,
burmistrz Rovereto
– Przyjechaliśmy, żeby potwierdzić
naszą przyjaźń, która rozwijała się
na przestrzeni lat. Jednocześnie
chcielibyśmy też przybliżyć Zabrzu
i Śląskowi nasze tereny, pokazać,
czym się charakteryzujemy. Rovereto to głównie turystyka kulturalna. Mamy dużo ważnych muzeów,
w tym przede wszystkim Muzeum
Dzwonu Pokoju. Jest też u nas silnie
zakorzeniona turystyka pamięci.

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz
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Zdaniem uczestników konferencji

Stefano Bisoffi,
prezydent
Wspólnoty Vallagarina

Grzegorz Chmielewski,
wiceprezes
Polskiej Izby Turystyki

– Mamy już do czynienia z pewną
historią kontaktów między Zabrzem, Śląskiem a naszym regionem. Przypomnę tylko, że wraz
z Rovereto jest to siedemnaście
gmin. Staramy się utrzymywać te
kontakty i chcemy umocnić nasze
relacje. Zabrze jest położone blisko naszego regionu, bardzo łatwo tu dotrzeć.

– Zabrze jest stolicą turystyki postindustrialnej. To był świetny pomysł i strzał w
dziesiątkę, by zainwestować w jej rozwój.
W jakim innym miejscu w Polsce mamy
takie skoncentrowanie ciekawych obiektów z tej dziedziny? Dzięki przystosowaniu ich do ruchu turystycznego przyjeżdżają tu zwiedzający nie tylko z naszego
województwa, ale i z całej Polski oraz
coraz więcej osób z zagranicy.
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Tysiące zwiedzających przyciągnęły IX Międzynarodowe Targi Turystyki Przemysłowej

W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pojawiło się kilkadziesiąt stoisk

Pokazy kulinarne przygotował Paolo Cozza

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

Turystyczne atrakcje na targowej tacy

Były intrygujące pokazy i warsztaty, konkursy z nagrodami, okazja do spróbowania włoskich
przysmaków i wiele innych atrakcji. W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się
7 i 8 kwietnia IX Międzynarodowe Targi Turysttyki Przemysłowej. Partnerem imprezy był włoski region Vallagarina i miasto Rovereto.
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turystyczny Nadodrze, region Jeseníky, miasta Nový Jičín i Frenštát pod
Radhoštěm, obszar Polabi, Morawy
Wschodnie, Muzeum Techniki w Brnie
oraz Browar Czarna Góra. Nie mniej

Paweł Michal z oswojonym 9-letnim orłem Nixonem
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atrakcyjnie zaprezentował się słowacki
region Żylina. Turyści od lat doceniają
jego wspaniałe góry, średniowieczne zamki i doskonałą kuchnię. Wśród
wystawców można było znaleźć Twier-

foto: Jerzy Przybysz

– Dziś w tej hali możemy poznać atrakcje,
które przyciągają zwiedzających w całej Europie. Wierzę, że zachęceni w ten
sposób, wyruszymy na szlak turystyki
przemysłowej. Bardzo się cieszę, że partnerem tegorocznych targów są region
Vallagarina i miasto Rovereto, z którym
zaprzyjaźniliśmy się już dziesięć lat temu
– podkreślała podczas uroczystego
otwarcia targów prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Matejki pojawiło się kilkadziesiąt stoisk. Wzrok przyciągały
m.in. prezentowane militaria. – Miałem
okazję wypróbować urządzenie, w którym można poczuć przeciążenia – mówił
z przejęciem Damian Liniarski. – Ono
sprawdza między innymi naszą kondycję
i to czy wytrzymalibyśmy trudy związane
na przykład z lotem w kosmos. Prawdopodobnie bym się nadawał do tego, bo udało mi się wytrwać do samego końca i bardzo mi się podobało – zaznaczał Damian.
Zabrze odwiedziła liczna grupa gości
z Czech. Swoje atrakcje, historię i ofertę turystyczną zaprezentował obszar

foto: Jerzy Przybysz

Urządzenie sprawdzające odporność na przeciążenia cieszyło się sporym zainteresowaniem

W ofercie targów nie zabrakło ciekawych warsztatów rzemieślniczych

foto: Jerzy Przybysz

dzę Srebrna Góra, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki”
w Ostrowcu Świętokrzyskim czy też Zamek Lubownia ze Słowacji. Jego przedstawiciele przywieźli do Zabrza sympatycznego... orła bielika, który chętnie
pozował ze zwiedzającymi do zdjęć.
Dziewięcioletni Nixon nie czuł skrępowania zainteresowaniem, które wzbudzał.
– W wakacje organizujemy u siebie pokazy sokolnickie. Uczymy sokolnictwa.
To pierwsza tego typu szkoła na świecie.
Dziś towarzyszy nam ten sympatyczny drapieżnik. Jest oswojony. Urodził
się w ogrodzie zoologicznym w Pradze.
W hali czuje się bardzo dobrze, jest nauczony manier. Nie ma problemów
z przebywaniem w tłumie. Wypuszczamy
go też na dworze. Wraca na rękę, kiedy
zobaczy kawałek surowego mięsa. W naszej szkole mamy około 50 takich drapieżników – opowiadał Paweł Michal.
Zwiedzający chętnie zatrzymywali się
też przy stoiskach, gdzie mogli przeprowadzać różnorodne doświadczenia. – Tu można zobaczyć wiele ciekawych rzeczy. Są na przykład okulary,
które pokazują, jak widzi się świat po zażyciu różnych substancji. Bardzo dziwne
wrażenie – przyznawał Antoni Cieplik.
– Przyjechaliśmy z Ostrawy, by pokazać
nasze Centrum Nauki i Techniki, które powstało dwa lata temu. W Zabrzu prezentujemy eksperymenty z naszego teatru
nauki. Pomysł z targami jest strzałem
w dziesiątkę. Coraz częściej przyjeżdżają do nas grupy szkolne z Polski i moim
zdaniem pokazanie się w Zabrzu przyniesie efekty, ponieważ znajduje się tu wiele
szkół, które są zainteresowane tym, co
robimy – mówiła Martina Zajac z Centrum Nauki i Techniki.
Gościem specjalnym tegorocznych targów był Paolo Cozza, znany z programów „Europa da się lubić” czy „Taniec
z gwiazdami”. Mieszkający od kilkudziesięciu lat w Polsce Włoch przygotował dla gości imprezy pokazy kulinarne,
podczas których można było zapoznać
się ze wspaniałą kuchnią włoską.
Widowiskową atrakcją towarzyszącą
targom był rajd samochodów zabytkowych, organizowany przez Zabrzańskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji. Jego uczestnicy musieli się
wykazać nie tylko sprawnością prowadzenia pojazdów i orientacją w terenie,
ale także wiedzą z zakresu mechaniki
pojazdowej oraz historii Zabrza. W ramach targów odbyła się również gra
miejska w stylu „room escape”.

MM
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Można było także spróbować swoich sił przy pile
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Nagroda dla Łaźni Łańcuszkowej w prestiżowym ogólnopolskim konkursie

foto: Igor Cieślicki

Podświetlony budynek Łaźni Łańcuszkowej prezentuje się niezwykle efektownie

W gronie zadbanych zabytków

Zabrzańska łaźnia została wybudowana
w 1890 r. przy kopalni „Królowa Luiza”.
Była pierwszym tego typu obiektem na
Górnym Śląsku. Budynek służył górnikom jako zaplecze socjalne i składał się
z łaźni oraz szatni z charakterystycznymi hakami na łańcuchach, na których
zostawiano odzież oraz rzeczy osobiste.
Ponieważ kopalnia „Królowa Luiza”
już od lat nie wydobywa węgla, Łaźnia
Łańcuszkowa popadała przez ostatnie
dekady w ruinę. Dawny blask odzyskała za sprawą projektu realizowanego
przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. W ramach rewitalizacji
łaźni wykonano m.in. remont dachu,
renowację elewacji, wymieniono okna
i drzwi oraz wzmocniono fundamenty
budynku. Wnętrze zostało gruntownie

8

uporządkowane i odnowione, pojawiły
się betonowe posadzki i nowe oświetlenie, odrestaurowano zabytkową
cegłę oraz stuletnią ceramikę ścienną
i podłogową. Dla gości przygotowano
trzy sale o łącznej powierzchni ponad
1,2 tysiąca metrów kwadratowych. Odbywają się tu m.in. wystawy, koncerty,
konferencje. Docelowo Łaźnia Łańcuszkowa będzie także bramą kompleksu
Sztolnia Królowa Luiza. Tutaj turyści
będą rozpoczynać jego zwiedzanie.
Konkurs promuje właściwe użytkowanie zabytkowych obiektów, ochronę
substancji zabytkowej podczas wykonywanych remontów, utrzymanie estetycznego wyglądu budowli oraz ich
otoczenia. Ocenie jury podlegają jakość
i zakres prac konserwatorskich, restau-
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ratorskich lub budowlanych, a także
rewitalizacyjnych. W tym roku o nagrody i wyróżnienia rywalizowały aż 94
obiekty z 15 województw. Ogłoszenie
wyników i wręczenie nagród w konkursie „Zabytek Zadbany 2017” odbyło się
19 kwietnia podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków
w Bydgoszczy. 
GOR

Oryginalne wyposażenie obiektu

foto: Igor Cieślicki

Łaźnia Łańcuszkowa została wyróżniona w prestiżowym konkursie „Zabytek Zadbany 2017”. Przedsięwzięcie organizują Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków. W tym roku nagrody przyznawane były w sześciu
kategoriach. Łaźnia otrzymała nagrodę jako przykład architektury
przemysłowej i budownictwa inżynieryjnego.

wokół nas
O turystyce przemysłowej rozmawiano podczas konferencji „Miasta Idei”

A  trzeba pamiętać, że już niebawem
oferta turystyczna Zabrza powiększy
się o podziemne trasy przygotowane
w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Tym samym w naszym mieście
powstanie największy w Europie kompleks, jeśli chodzi o górnictwo węglowe.
– To około dziesięciu kilometrów podziemnych tras – mówi Bartłomiej Szewczyk,
dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. – Każdy będzie mógł znaleźć
tu coś dla siebie. Będą trasy dla osób, które lubią się zmęczyć, spływ łódkami, trzy
kolejki i wiele innych atrakcji – dodaje.
Konferencja z cyklu „Miasta Idei” została zorganizowana przez redakcję Gazety
Wyborczej. 
MM

foto: Igor Cieślicki

– Trzeba patrzeć na turystykę w Zabrzu
w kontekście turystyki ogólnokrajowej,
ogólnoeuropejskiej, a nawet ogólnoświatowej. Turystyka to nie jest działalność
charytatywna, to jest działalność biznesowa – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Szczycimy się tym, że w naszym regionie
przez lata rozwijał się przemysł. Bardzo
dobrze, że Zabrze dba o związane z nim
zabytki postindustrialne – podkreśla prof.
Krzysztof Wodarski, dziekan Wydziału
Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
Kierownik Szlaku Zabytków Techniki
Województwa Śląskiego Adam Hajduga
zwraca uwagę, że dla dalszego rozwoju turystyki przemysłowej bardzo istotna jest współpraca. – Dla turysty, który
tu przyjedzie, zwłaszcza z innych części
Polski, granice między miastami są kompletnie nierozpoznawalne. Połączenia
między poszczególnymi miastami są dziś
bardzo szybkie. To wielki atut aglomeracji
– mówi Adam Hajduga. – Zabytków techniki w województwie śląskim jest wiele, ale
lider jest jeden. To bezdyskusyjnie miasto
Zabrze. Do tej lokomotywy podpiętych jest
kilka wagoników. Niektóre z nich są większe, inne mniejsze. Ta konstrukcja daje
napęd mechanizmowi, jakim jest szlak zabytków techniki – dodaje.
Szlak Zabytków Techniki Województwa
Śląskiego przyciągnął w ubiegłym roku
ponad 700 tysięcy turystów. Aż 120 tysięcy osób odwiedziło Kopalnię Guido.

Kopalnię Guido odwiedziło w ubiegłym roku 120 tysięcy osób

Jedna z atrakcji Parku 12C

foto: Igor Cieślicki

Rozwój turystyki postindustrialnej był tematem konferencji „Miasta Idei”, która
19 kwietnia odbyła się w zabrzańskiej Łaźni Łańcuszkowej. W dyskusji wzięli udział
m.in. dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej prof. Krzysztof
Wodarski, dyrektor Muzeum
Górnictwa Węglowego Bartłomiej Szewczyk oraz prezes
Śląskiej Izby Turystyki Krystyna Papiernik.

foto: Igor Cieślicki

Zabrze lokomotywą na industrialnym szlaku

W podziemnej części kompleksu turyści mogę przejechać się kolejką typu „Karlik”
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Plan pracy komisji Rady Miasta

wokół nas
Komisja Budżetu i Inwestycji
11.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
18.05 godz. 16.00 – ocena stanu realizacji programu e-Zabrze; strategia budowy społeczeństwa informacyjnego Zabrza do roku 2020+.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
9.05 godz. 16.00 – ograniczenie
niskiej emisji na terenie Zabrza.
11.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
10.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
17.05 godz. 18.00 – „Zapomniana
Studnia” – plany, koncepcje rewitalizacji dawnej studni w przestrzeni
centrum miasta.
Komisja Oświaty i Wychowania
17.05 godz. 16.00 – skutki finansowe wdrożenia reformy oświaty dla
Gminy Miejskiej Zabrze.
31.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
11.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
18.05 godz. 16.00 – ocena stanu realizacji programu e-Zabrze; strategia budowy społeczeństwa informacyjnego Zabrza do roku 2020+.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
10.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
8.05 godz. 15.00 – informacja na temat przebiegu akcji „Zima” – ocena
stanu dróg gminnych po zimie oraz
ocena działalności firm zajmujących
się zimowym utrzymaniem dróg.
31.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
11.05 godz. 14.30 – rozpatrywanie
sprawozdania finansowego miasta
za rok 2016; sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2016.
Komisja Sportu,
Turystyki i Rekreacji
10.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
16.05 godz. 16.00 – wydatkowanie
dotacji sportowej w dwóch losowo
wybranych klubach; komisja wyjazdowa.
31.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Zdrowia
i Polityki Społecznej
11.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
18.05 godz. 17.30 – informacja na
temat podmiotów organizujących
letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży; dostępność do przedszkoli
i żłobków.
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Za nami kwietniowa sesja Rady Miasta

Dąb szypułkowy przy ul. Rybnej w Makoszowach

Z pomocą zabytkom
i pomnikom przyrody

Dwudziestoma projektami uchwał zajęli się radni podczas
kwietniowej sesji Rady Miasta. Dotyczyły one m.in. nadania nazwy ulicy oraz przyznania dotacji na renowację zabytków, które nie stanowią wyłącznej własności miasta.
W tym roku z kasy miasta dofinansowany zostanie m.in. remont elewacji
kościoła św. Wawrzyńca w Mikulczycach oraz trzeci etap remontu wieży
i elewacji kościoła św. Anny. Samorząd
pomoże także w odbudowie dachu i wymianie zniszczonych stropów dawnego
budynku dworku starosty bytomskiego
Adolfa von Tieschowitza przy ul. Żniwiarzy 2 w Rokitnicy oraz budynku mieszkalnego przy ul. Komuny Paryskiej 18.
Łącznie na dofinansowanie remontów
sześciu zabytkowych obiektów przeznaczono 1,2 mln zł. Resztę wykładają ich
właściciele.
Radni zdecydowali o przeprowadzeniu prac pielęgnacyjnych służących
ochronie dziesięciu drzew uznanych za
pomniki przyrody. To m.in. dąb szypułkowy przy ul. Rybnej w Makoszowach,
leszczyna turecka przy placu Traugutta, grab, buk i jałowiec przy ul. Jordana.
Radni przyjęli uchwałę stwierdzającą
ważność przeprowadzonych 19 marca
wyborów do Rad Dzielnic. Wyrazili także zgodę na używanie herbu Zabrza
przez działający przy oddziale PTTK Zabrze „Wędrowiec” Klub Turystów Abstynentów „Ostoja”. Przyjęli też uchwałę
w sprawie zaliczenia ulic Guido Henc-
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kela Donnersmarcka i Franciszka Ballestrema do kategorii dróg publicznych
gminnych i ustalenia ich przebiegu.

GOR
Usłyszane na sesji:
– Proszę o reasumpcję głosowania,
bo panu Tomaszowi ustrojstwo nie działa...

Dyżury radnych
Urząd Miejski, ul. Religi 1,
pok. 63, pn. 15.00–16.30,
czw. 10.00–11.30

MAJ
8 (pn.) 	Czesława Kowalczyk
	Dariusz Walerjański
Bogusław Znyk
15 (pn.) Borys Borówka
18 (czw.) 	Elżbieta Adach
	Antoni Strzoda
22 (pn.) 	Łukasz Pach
	Damian Trześniewski
	Łucja Chrzęstek-Bar
	Rafał Marek
	Janusz Bieniek
25 (czw.) 	Alojzy Cieśla
	Dariusz Walerjański
29 (pn.) 	Mirosław Dynak
	Jan Dąbrowski
	Joachim Wienchor

wokół nas
Początek maja to czas, gdy szczególnie pamiętamy o datach istotnych w naszej historii

W ogrodach parafialnych zagrała 3 maja orkiestra górnicza pod kierunkiem Henryka Mandrysza

Warsztaty z okazji Dnia Flagi RP w Muzeum Miejskim

Dzień Flagi RP ustanowiony został
w 2004 r. Obchodzimy go 2 maja, czyli
pomiędzy dwoma świętami państwowymi: Świętem Pracy oraz Świętem
Narodowym Trzeciego Maja. To ostatnie obchodzimy w rocznicę uchwalenia
w 1791 r. Konstytucji 3 Maja, pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie,
a drugiej, po Stanach Zjednoczonych,
na świecie. Święto to zostało ustanowione w 1919 r. Po II wojnie światowej
obchodzono je do 1946 r., po czym zostało zakazane. Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało przywrócone na
mocy ustawy w 1990 r.
W programie zabrzańskich obchodów
Święta Narodowego Trzeciego Maja
znajduje się zawsze msza w intencji
ojczyzny, odprawiana w kościele św.

Anny. Po nabożeństwie pod tablicą
„Pamięci tych, co grobów nie mają”
na placu kościelnym składane są kwiaty. Zabrzanie mogą także wziąć udział
w świątecznym pikniku i posłuchać koncertu orkiestry dętej „Makoszowy” pod
dyrekcją Henryka Mandrysza.
Święto Pracy obchodzone jest 1 maja
od 1890 r. Wprowadziła je II Międzynarodówka dla upamiętniania wydarzeń,
do jakich doszło w 1886 r. w Chicago.
Po strajku i zwolnieniu wszystkich pracowników jednego z zakładów doszło
wówczas do zamieszek.

Kwiaty pod tablicą przy kościele św. Anny

foto: UM Zabrze

foto: Muzeum Miejskie w Zabrzu

Uroczystości związane z obchodami Święta Narodowego Trzeciego Maja i rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej towarzyszą
nam nieodłącznie w pierwszych dniach maja. Ten okres to również Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto Pracy.

1 maja to również rocznica wstąpienia
Polski do Unii Europejskiej. Nasz kraj dołączył do tej europejskiej rodziny w 2004 r.,
będąc w grupie dziesięciu państw przyjętych wówczas do wspólnoty.
Początek maja to także czas, gdy wspominamy śląskich powstańców. W nocy
z 2 na 3 maja 1921 r. wybuchło bowiem
III powstanie śląskie, które było odpowiedzią na niekorzystne dla Polski wyniki plebiscytu przeprowadzonego na
Górnym Śląsku. Był to największy zbrojny zryw Ślązaków w XX wieku. Powstanie trwało do 5 lipca 1921 r.
– Przyszłość trzeba budować na wartościach i zabrzanie bardzo dobrze to potrafią. Śląsk wypracował swoje wartości
bardzo rzetelnie i dziś nie tylko umiejętnie
je chroni, ale też żyje nimi na co dzień –
podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 
WG

foto: Jerzy Przybysz

foto: UM Zabrze

Pod znakiem ważnych rocznic

W uroczystościach wzięli udział m.in. harcerze
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wokół nas
Za nami 63. Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka

Wyśpiewali i wytańczyli owacje

Festiwalowe przesłuchania tradycyjnie podzielono na Dzień Teatru, Dzień Tańca i Dzień Muzyki

Swoje umiejętności aktorskie, wokalne i taneczne zaprezentowali uczestnicy 63. Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im.
Norberta Kroczka. Najlepszych poznaliśmy podczas gali zorganizowanej 24 kwietnia w Teatrze Nowym.
– Poziom, jak zawsze, był bardzo wyso- Jest nas osiem osób. Lubimy śpiewać.
ki, a liczba grup teatralnych tak duża, Występy to nasza pasja. Nasz repertuar
to utwory anglojęzyczne, pop
że z powodzeniem możemy liczyć na
foto: Jerz
y Pr
– tłumaczy Emilia Matuprzyszłych aktorów, których
z yb
ysz
ła z zespołu The Skyz pewnością nie zabrakscrapers, podkrenie w naszym mieście
ślając, że grupa
– uśmiecha się Katabędzie bardzo
rzyna Boroń, która
miło wspomiczuwała nad przebiegiem teatralnych
przesłuchań. – Najmłodsi aktorzy mieli
po sześć lat, a spektakle były bardzo
zróżnicowane. Jurorzy
Trio Mio ze Studia Maciej
mieli wiele trudnej pracy, by wyłonić laureatów –
dodaje.
Kilkudniowe przesłuchania tradycyjnie podzielono na Dzień Teatru,
Dzień Tańca i Dzień Muzyki. Towarzyszyła im szczególna atmosfera. Młodzi
artyści prezentowali swoje dokonania
na scenie, by za chwilę usiąść na widowni i kibicować innym uczestnikom.
– Nasz zespół powstał we wrześniu. Na
początku było kółko teatralno-wokalne,
Prezentacje przygotowali zarówno soliści, jak i zespoły
które później przekształciło się w zespół.

12

Nasze Zabrze Samorządowe 5/2017

Ponad pół wieku tradycji
Pierwszy festiwal odbył się w 1952 r.
Był organizowany jako Przegląd Zespołów Artystycznych. Zainicjował
go ówczesny wieloletni dyrektor
OPP nr 2 – Władysław Rzeszowski.
Od 1992 r. przedsięwzięcie nosi imię
Norberta Kroczka. Festiwal na przestrzeni lat ewoluował, zmieniał się
jego kształt. Z roku na rok przybywało uczestników. Dużą rolę w rozwoju festiwalu odegrali Jadwiga
Mosińska, Janusz Poeche, Krystyna
Żółtańska-Martyna, Halina Stanicka, Maria Popławska oraz Ryszard
Klein. Od 2008 r. organizatorem imprezy jest Jolanta Skorupa.

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

nać udział w tegorocznym festiwalu.
– To rywalizacja, ale przede wszystkim
świetna zabawa w dobrym towarzystwie
– dodaje.
Podczas Dnia Muzyki na scenie można było usłyszeć także Emilię Paul oraz
Anię i Agnieszkę Pszonek, tworzące
grupę Trio Mio ze Studia Maciej w Zabrzu. Dziewczyny wcześniej występowały jako solistki, od roku z powodzeniem
tworzą zgrany zespół. – Traktujemy te
występy przede wszystkim jako realizację
swojej pasji. Dzięki takim festiwalom kierowanym do młodych ludzi mamy szansę poznać swoje możliwości. To świetna
okazja do nawiązania kontaktów z innymi
ludźmi – mówią młode artystki. 
MM

wokół nas
800 maluchów rywalizowało podczas VI Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „Igraszki”

foto: MOK

Wielkie emocje małych artystów

Festiwal skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 8 lat

Choć mają zaledwie po kilka lat, nie brakuje im umiejętności
i ogromnego zaangażowania. Podczas szóstej już edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „Igraszki” na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury zaprezentowało się około 800 maluchów. Swoje układy
przygotowali zarówno soliści, jak i duety oraz zespoły.

foto: MOK

K

– Festiwal już na dobre zagościł
foto: MO
K
na naszej scenie. W przesłuchaniach bierze udział
około 800 małych artystów, z czego się
bardzo cieszymy.
Przyjechali do nas
z całej Polski, prezentują się w różnych kategoriach
wiekowych i formach. Pomysłowość,
barwność tych wystęRozgrzewka przed występem
pów jest bardzo duża
Na scenie nie brakowało emocji...
– uśmiecha się Katarzyna Flak, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury.
W festiwalu biorą udział dzieci w wieku
od trzech do ośmiu lat. Impreza jest
skierowana do przedszkoli publicznych
i niepublicznych, szkół podstawowych,
szkół tańca oraz ośrodków kultury,
a także placówek z oddziałami integracyjnymi. – Kilka razy w roku bierzemy
udział w różnych przesłuchaniach i festiwalach. Mamy zespół, który nazywa się
„Mały Rozbark”. Nasz taniec nosi tytuł Zaczarowany trepak. To parafraza do muzyki Piotra Czajkowskiego, dopasowana
...i ekwilibrystycznych wręcz popisów
do możliwości dzieci. Jest dla nas najważ-

O

niejsze, by postrzegały to jako przygodę
– mówi Grażyna Leśniczak, dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 20 w Bytomiu.
– Córka bardzo lubi występować. W domu
często przygotowuje dla nas scenki taneczne i śpiewa. W festiwalu bierze
udział po raz pierwszy. Jest zachwycona
– uśmiecha się Natalia Skwarek, mama
7-letniej Zuzi.
– Najbardziej lubię tańczyć i śpiewać,
a najbardziej wtedy, kiedy mam dużą widownię. Bardzo mi się to podoba. Lubię
słyszeć brawa – podkreśla Zuzia.
Przedszkole nr 48 w Zabrzu reprezentował zespół Baleriny. – W tym roku prezentujemy choreografię o nazwie Trolle.
Takie festiwale są bardzo potrzebne, dają
możliwość na znalezienie wspaniałych
talentów artystycznych, dzieciaki uczą
się pewności siebie – uważa Magdalena
Ziółkowska, mama 5-letniej Agatki.
Po raz pierwszy do Zabrza zawitały Słoneczka z Miejskiego Przedszkola nr 14
w Rudzie Śląskiej. – Dzieci nie trzeba zachęcać do tańczenia, one bardzo to lubią.
Grupa ma mieszany skład i choć występy
taneczne zwykle są domeną dziewfo
czynek, to w naszej opowieści
to
:M
chłopcy chętnie biorą udział,
bo pełnią w niej rolę rycerzy
– podkreśla Joanna Cyra
z rudzkiego przedszkola. Najlepsi mali artyści
odebrali nagrody podczas koncertu galowego zorganizowanego
28 kwietnia. 
MM
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wokół nas
Rusza kolejna edycja kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł

„Na skrzydłach przyjaźni” to hasło tegorocznej edycji kampanii
profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Celem akcji jest promowanie wśród młodych ludzi
zdrowego stylu życia i zachowań
przeciwstawiających się piciu alkoholu, zażywaniu narkotyków
oraz stosowaniu przemocy.
– Hasło tegorocznej kampanii jest wyjątkowe. Chcemy pokazać uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, na czym przyjaźń
polega. Jak ją rozwijać, jak pielęgnować,
na co warto zwrócić uwagę w drugim człowieku, a także w grupie rówieśników, aby
ta przyjaźń była tą wartością, która nas
uskrzydla – mówi Urszula Koszutska, dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Zabrzu.
– Dziś na młodzież czyha więcej zagrożeń
niż kiedyś. Jednym z nich jest brak przyjaź-

Jan Szulik i Urszula Koszutska w studiu Telewizji Zabrze

ni. Ludzie się wyobcowują, a niektóre media lansują przyjaciół ze szklanego ekranu
lub Facebooka, gdzie niektórzy chwalą się,
że mają setki, a nawet tysiące przyjaciół.
Dlatego trzeba mówić o tym, że uzależnienie nie musi pochodzić tylko od narkotyków czy alkoholu. Może być także od
mediów, i podczas tegorocznej kampanii
będziemy o tym mówić – zwraca uwagę
Jan Szulik, koordynator ds. uzależnień

foto: Tomasz Jodłowski

W gronie przyjaciół przeciwko nałogom

przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu. Kampania jest także kierowana do rodziców
z hasłem: „Może rodzicu słyszysz, ale nie
słuchasz”. Rodzice z pomocą testu będą
mogli sobie odpowiedzieć czy tylko słuchają, czy raczej jednak słyszą. Kampania
Zachowaj Trzeźwy Umysł prowadzona
jest w naszym mieście już od piętnastu
lat. Kierowana jest do uczniów klas I–III,
IV–VI i gimnazjów. 
WG

Za nami konferencja „Ekonomia społeczna – dobra perspektywa, dobra praktyka”

Wymiana bezcennych doświadczeń
Okazją do wymiany doświadczeń była zorganizowana w Zabrzu konferencja poświęcona
ekonomii społecznej. Przedsięwzięcie przygotowała Fundacja
Rozwoju Ekonomii Społecznej
wspólnie z Urzędem Miejskim.
– Z ekonomią
mamy coraz mniej
problemów, bezrobocie się zmniejsza,
żyje nam się lepiej,
ale ciągle jednak
są takie miejsca
i ludzie, którym nie
jest tak dobrze jak
innym. My właśnie chcemy coś dla tych ludzi zrobić – mówi Piotr Stoły, wiceprezes
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Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej. –
Ekonomia społeczna jest narzędziem. Chcemy nauczyć tych ludzi tego, by potrafili sami
zaspokajać swoje potrzeby – dodaje.
– Zabrze już dawno postawiło na ekonomię
społeczną. Widzimy ludzi, którzy może nie
wyszliby z domów, gdyby ich nie zainspirować. Teraz realizują wspaniałe rzeczy.
To wszystko jest możliwe pod warunkiem,
że za działanie biorą się ludzie z sercem.
Takich ludzi w Zabrzu nie brakuje i to jest
nasze bogactwo – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Konferencja była
okazją do zapoznania się z ofertą spółdzielni socjalnych.
– Chcemy pokazać
dobre rozwiązania
z terenu województwa śląskiego, ale
też trafić do środo-
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wiska biznesu, inwestorów, którzy mogą wesprzeć ekonomię społeczną na każdym etapie
jej działania. To wsparcie jest bardzo potrzebne, na przykład w postaci frontu robót czy
kwestii zamówień – tłumaczy Czesława Winecka, naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej UM w Zabrzu.
W Zabrzu działa
pięć spółdzielni
socjalnych. – Zlecamy im różne
zadania. Staramy
się dbać o dobry
klimat, promocję,
stąd też dzisiejsza konferencja.
Mamy nadzieję, że podmioty gospodarcze również wprowadzą takie działania
– mówi Helena Budzanowska, pełnomocnik prezydenta miasta ds. osób niepełnosprawnych.

MM
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Młodzi naukowcy odebrali w Teatrze Nowym dyplomy doktoranckie i habilitacyjne

Z naukowym dorobkiem pomagają chorym

foto:Tomasz Jodłowski

Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się 21 kwietnia

Doktorzy pojawili się na widowni ubrani w togi i birety

foto:Tomasz Jodłowski

– Raz w roku mamy uroczystość wręczenia
dyplomów doktorskich i habilitacyjnych.
To wynik całorocznej pracy, procedowania
przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Są
tu ludzie nie tylko z Zabrza, nie tylko ze Śląska, ale też z Podkarpacia, Dolnego Śląska
czy Kielc. Tu się doktoryzują, tu się habilitują. Ta uroczystość jest czymś, co się pamięta
przez całe życie – podkreślał prof. Maciej
Misiołek, dziekan Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Bohaterowie gali zgodnie podkreślali,
że to niezwykle ważny krok w ich karierze. Wymagał dyscypliny, organizacji,
a niejednokrotnie wielu wyrzeczeń. – Na
dzisiejszą uroczystość przyjechałam, aby
odebrać dyplom doktora nauk medycznych
w dziedzinie psychiatrii. Żeby znaleźć się
w tym miejscu, trzeba było czterech lat intensywnej nauki i szkolenia, aby ten cudowny dzień na zawsze pozostał w mojej pamięci – mówi z dumą dr Agnieszka Wesecka.
– Kształcenie jest dla lekarza codziennością.
Nieustannie musimy pogłębiać wiedzę i starać się być na bieżąco ze wszystkimi informacjami, by służyć pacjentom coraz lepiej
i właściwie dbać o ich zdrowie – dodaje.
Dr Łukasz Zandecki specjalizację z kardiologii rozpoczął sześć lat temu. I choć, jak
sam mówi, swoją przyszłość wiąże z pracą
kliniczną w szpitalu, to jednak nie wyklucza, że ważny w jego karierze okaże się
też aspekt naukowy. – Już od zawsze, od
czasów studenckich moje zainteresowania
krążyły wokół pracy naukowej. Nie zrezygnowałbym z pracy w szpitalu, bo lubię ten
rodzaj pracy. Myślę jednak, że to jest początek także kariery naukowej, realizowania się
w tej dziedzinie. Tym bardziej, że w moim rodzinnym mieście, Kielcach, niedawno powołano do życia wydział lekarski. To wszystko
kosztowało wiele wysiłku, ale warto było się
poświęcić dla takich chwil jak dziś – uśmiecha się dr Łukasz Zandecki. 
MM

foto:Tomasz Jodłowski

To było zwieńczenie długich lat
ciężkiej pracy, dlatego oprawa
uroczystości musiała być odpowiednia. Kilkudziesięciu wychowanków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego odebrało na
scenie Teatru Nowego dyplomy
doktoranckie i habilitacyjne.

Gala była zwieńczeniem wielu lat ciężkiej pracy
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W Domu Muzyki i Tańca odbył się casting do kolejnej edycji popularnego show

foto: Grzegorz Press / TVN

Pokazali swoje talenty
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Danuta Bańczyk

ybysz

Grupa Top Team
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foto: Jerzy Prz

Danuta Bańczyk na precasting przyjechała z Orzesza. Do udziału namówiła
ją koleżanka. – Grałam na klasycznych
skrzypcach muzykę nowoczesną. Trema zawsze jest, ale tylko zanim wejdę na
scenę. Potem ogarnia mnie muzyka i już
o tym nie myślę. Nie udało mi się przejść
dalej, ale nie przejmuję się tym. Warto było
zobaczyć, jak to wygląda, poznałam fajnych ludzi – podkreśla Danuta. – Skrzypce
to pasja, która towarzyszy mi od siódmego
roku życia i to z nimi wiążę swoją przyszłość. W tym roku zdaję maturę i chciałabym dostać się na akademię muzyczną
– dodaje.
W przesłuchaniach wzięły także udział
dziewczyny z Wodzisławia Śląskiego
tworzące grupę Top Team. – Są bardzo
ambitne i zdeterminowane. Tworzą grupę gimnastyczną wykonującą skomplikowane figury. To amatorska grupa, która
powstała w ubiegłym roku. Do występów
przygotowuje je nauczycielka wychowania

...teraz znowu postanowił wystąpić

foto: Jerzy Przybysz

Jedni tańczyli, inni śpiewali lub prezentowali akrobacje. W zorganizowanym
w Domu Muzyki i Tańca
castingu do jubileuszowej
edycji programu „Mam Talent!” wzięło udział kilkaset
osób. Najlepszych zobaczymy na ekranie jesienią.

foto: Jerzy Przybysz

Santiago zachwycił widzów cztery lata temu...

fizycznego – tłumaczy Małgorzata Buda,
mama jednej z uczestniczek.
W gronie szczęśliwców, którzy przeszli
do kolejnego etapu castingu, znalazł się
zabrzanin Santiago Gil. To nie pierwszy
udział w programie „Mam Talent!” tego
zdolnego 15-latka. Cztery lata temu,
w szóstej edycji programu, zajął trzecie
miejsce. – Syn już od dziecka pasjonował
się tańcem. Jako czterolatek wykonywał
szpagaty i inne skomplikowane figury. Potem podpatrywał w Internecie układy taneczne, oglądał teledyski i ćwiczył przed lustrem. Tak jest do dzisiaj. Jest samoukiem,
nigdy nie uczył się w szkole tanecznej. Nie
zdarza mu się zatańczyć dwa razy tak samo
– podkreśla Ewelina Gil, mama Santiago.
Nastolatek postanowił sprawdzić się teraz po raz kolejny. – Chciałem jeszcze raz
przeżyć taką fantastyczną przygodę. Jestem starszy, trochę inaczej postrzegam pewne
rzeczy. Osoby, które
mnie znają i lubią mój
taniec, zachęcały mnie
do tego, żebym jeszcze
raz spróbował. Nie wyobrażam sobie życia bez
tańca. Moim marzeniem
jest pójść do szkoły, która umożliwiłaby mi zostanie instruktorem tańca. Chciałbym zarażać tą
pasją innych ludzi – podkreśla Santiago. 

MM
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Zawsze będę wracał na Śląsk
Inspiracją dla historii przedstawionej w filmie „Gwiazdy” był życiorys
znakomitego polskiego piłkarza Jana
Banasia. Dlaczego akurat ten sportowiec?
Robienie filmów to przede wszystkim
opowiadanie ciekawych historii. Kiedy
poznałem historię pana Jana, a właściwie Heinza Dietera, bo takie kiedyś nosił
imiona, nie trzeba było długo mnie namawiać do podjęcia prac nad scenariuszem. Historia jego życia i kariery sportowej to historia pełna zaskakujących
zwrotów i niespodzianek. Rzec można,
że Jan Banaś nie miał nudnego życia.
Ile w filmie jest prawdy, a ile fikcji?
Film fabularny rządzi się, najogólniej
rzecz ujmując, prawami dramaturgii
filmowej. Prawdziwe CV bohatera musi

foto: Igor Cieślicki

Rozmowa z Janem
Kidawą-Błońskim,
reżyserem filmu „Gwiazdy”

Po raz kolejny wraca Pan na Śląsk, by
zrealizować film. Ten region jest dla
Pana szczególnie ważny?
Śląsk, jak wszyscy wiedzą, to moja mała
ojczyzna, miejsce, w którym spędziłem
dzieciństwo i okres kształtowania się
osobowości. To chyba zrozumiałe, że
zawsze będę wracał na mój Śląsk i być
może będą to podróże coraz bardziej
sentymentalne. Tym razem pało na piłkę nożną...
Jest Pan fanem piłki nożnej?
Jestem fanem filmu, i tak już chyba pozostanie. A  piłkę nożną bardzo lubię
i śledzę najważniejsze rozgrywki. Jak
wszyscy chłopcy w tamtych czasach
biegałem za piłką po podwórku. Oczywiście w trampkach, bo korki były wtedy poza naszym zasięgiem. Wszyscy
podziwialiśmy wielkich polskich piłkarzy, którzy byli na ustach wszystkich.
I „Gwiazdy” są właśnie hołdem dla nich.
Dziękuję za wszystkie sportowe emocje,
których nam dostarczyli.

zatem podlegać pewnej obróbce, polegającej przede wszystkim na selekcji
zdarzeń, które miały miejsce w rzeczywistości. To samo dotyczy osób, z którymi bohater zetknął się na swojej drodze.
Często stosuje się zabieg kompilacji.
Z kilku prawdziwych postaci powstaje
jedna, fikcyjna. W przypadku „Gwiazd”
mamy do czynienia z dwiema fikcyjnymi
postaciami. To Marlena, jedyna wielka
miłość bohatera, i jego przyjaciel, a zarazem konkurent Ginter.

Z tęsknotą spoglądam na ekran
Rozmowa z Janem Banasiem,
byłym piłkarzem Górnika
Zabrze i reprezentacji Polski

Dlaczego zaskoczony?
Wydawać by się mogło, że jest wielu
innych piłkarzy, którzy odnosili większe
sukcesy niż ja. Być może byliby lepszym
wyborem. Większe sukcesy to też większa popularność i rozpoznawalność.
Koledzy piłkarze będą zazdrośni?
Nie sądzę, no, może nieliczni (śmiech).
Kiedyś konkurowaliśmy ze sobą na boisku, dziś nie ma już między nami rywalizacji. Nie zabiegałem o to, by powstał
o mnie film. Cieszyłbym się tak samo,
gdybym dowiedział się, że powstaje

foto: Igor Cieślicki

Jak Pan zareagował na wieść o tym,
że Jan Kidawa-Błoński chce zrealizować film inspirowany Pana życiem?
Byłem szczęśliwy. Może nieco onieśmielony i zaskoczony, ale szczęśliwy.
kino o koledze. Kupiłbym bilet i poszedł
na seans. Liczę na to, że oni z ciekawości zrobią to samo. Jestem szczęśliwy, że
powstał film „Gwiazdy”.
W  filmie Jan Banaś jest zakochany
tylko w jednej dziewczynie. Jak to
było z tymi porywami serca?
W życiu bywało różnie, do końca zdradzić nie mogę. W filmie jest nieszczęśliwa miłość bohatera i dalekie od prawdy
to nie jest. Miałem kilka razy złamane
serce, raz porządnie, a i sam pewnie
parę razy wyrządziłem szkodę.

Pan się nigdy nie ożenił...
Zawód piłkarza nie sprzyja budowaniu
stałych związków. Nie chciałem nikogo
oszukiwać, zwodzić. Są liczne wyjazdy,
nieobecności w domu, pokusy... W filmie
jest Marlena i ona pewnie symbolizuje
tak ogólnie niemoc bohatera w ułożeniu
sobie życia z jedną kobietą.
Co chciałby Pan, żeby widzowie wynieśli z filmu „Gwiazdy”?
Chciałbym, żeby poczuli ducha tamtych
lat, zobaczyli, w jakich okolicznościach
graliśmy w piłkę, z jakimi trudnościami
musieliśmy się borykać, ale też jak interesujące to były czasy. Chciałbym, aby
i młodzi ludzie znaleźli w tej historii coś dla
siebie. Po latach mogę powiedzieć jedno.
Warto walczyć o siebie i spełniać marzenia. Nie dla medali się gra, nie dla pieniędzy czy kobiet. Gra się dla siebie, dla tych
paru sekund, w których człowiek czuje się
naprawdę wolny i spełniony. Z niczym innym nie da się tego porównać. Cieszę się,
że nasz film „Gwiazdy” oddaje te emocje.
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W Zabrzu odbył się przedpremierowy pokaz najnowszego filmu Jana Kidawy-Błońskiego

foto: Igor Cieślicki

foto: Ig

Do zabrzańskiego Multikina przyjechali 20 kwietnia twórcy filmu i aktorzy grający główne role

Niezwykła historia
napisana przez życie

Wśród gości był
Adam Nawałka

Do Zabrza przyjechali aktorzy odtwarzający główne role,
reżyser i producenci. W Multikinie odbył się 20 kwietnia
przedpremierowy pokaz najnowszego filmu Jana Kidawy-Błońskiego „Gwiazdy”. Historia inspirowana losami znakomitego przed laty piłkarza Jana Banasia na ekrany kin w całym kraju trafi już 12 maja.
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– Gdy zacząłem czytać informacje o Janie
Banasiu, a potem się z nim spotkałem, byłem pewien, że to niesamowity materiał
na scenariusz. Taki materiał może napisać
tylko życie. Scenarzysta by tego nie wymyślił – mówi reżyser Jan Kidawa-Błoński.
– Dziękuję wszystkim wspaniałym ludziom,
którzy pomogli ten film wymyślić, a następ-

or Cieślicki

Plakaty podpisują Jan Banaś i jego koledzy z boiska

foto: Igor Cieślicki

nie zrealizować – dodaje reżyser, który na
koncie ma m.in. obsypane nagrodami
obrazy „Różyczka” i „Skazany na bluesa”.
Nie brakuje opinii, że „Gwiazdy” to jeszcze lepszy film.
– To ogromne emocje i wzruszenie móc być
tu dzisiaj. Jestem wprawdzie rodowitym
warszawiakiem, ale mogę powiedzieć, że
po dwóch latach pracy nad filmem kawałek
serca zostawiłem w Zabrzu – uśmiecha się
producent Jarosław Pachowski. – Uchylę
rąbka tajemnicy, że jako tenże warszawiak
kibicowałem w szkole Górnikowi Zabrze.
Do dzisiaj mam kapsle do gry w piłkarzyki
z całą drużyną Górnika z tamtego okresu.
Ale ten film jest dużo barwniejszy niż film
tylko o piłce nożnej. Jest szalenie ciekawym
filmem o powikłanych polskich losach,
o bardzo zawiłych dziejach Polski i Polaków. Jest pewnym spacerem przez
dzieje, bo wprawdzie trwa tylko
106 minut, ale ukazuje kilka epok
z najnowszej historii Polski. Myślę,
że dla wielu młodych osób będzie
to formą szkoły, dla nas, starszych,
źródłem wzruszeń – dodaje.
Film obejrzała już piłkarska kadra
naszego kraju. – Wrażenia są bardzo
pozytywne. Mamy piłkarskie emocje i sceny z autentycznych meczów. Prawdziwy
kibic, który interesuje się piłką i reprezentacją Polski, na pewno będzie miał bardzo
fajne odczucia. Z całego serca zachęcam
wszystkich, by poszli do kin – mówi Łukasz
Fabiański, bramkarz reprezentacji Polski.
– Zachęcam wszystkich do obejrzenia tego
filmu – podkreśla Arkadiusz Milik, były
zawodnik Górnika Zabrze, a obecnie SSC
Napoli.
Akcja filmu rozpoczyna się w 1943 r.,
a kończy w 1974 r. Rozegrano wtedy finały mistrzostw świata w RFN, na które
z przyczyn politycznych Jan Banaś pojechać nie mógł. Na ekranie zobaczymy

foto: Igor Cieślicki
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Paweł Deląg i Antoni Piechniczek

m.in. Magdalenę Cielecką, Pawła Deląga,
Adama Woronowicza, Eryka Lubosa i Sebastiana Fabijańskiego. W rolę Jana Banasia wcielił się Mateusz Kościukiewicz.
Zdjęcia do „Gwiazd” w dużej części były
kręcone w Zabrzu. Ekipa filmowa pojawiła się m.in. na Stadionie im. Ernesta Pohla, w Domu Muzyki i Tańca, na Zandce
i przed halą Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, która „udawała” terminal lotniska w Kolonii.
– Na pewno jest to bardzo ważny film w mojej karierze – przyznaje Mateusz Kościukiewicz. – Jestem wdzięczny mieszkańcom
Zabrza za serce, wspaniałą kuchnię i ciepło

okazywane podczas pobytu naszej ekipy
w mieście. Mieszkają tutaj wspaniali ludzie,
oddani swoim pasjom. Aż chce się wracać
do Zabrza – dodaje.
– Bogata historia Górnika Zabrze to nie
tylko liczne trofea klubowe czternastokrotnego mistrza kraju, ale także losy wielu
wybitnych sportowców. Życie Jana Banasia
zainspirowało świetnego reżysera, aby nakręcić film. To szczególne dzieło już niebawem będzie można zobaczyć na ekranach
kin w całym kraju. To obok filmu „Bogowie”
kolejny obraz promujący nasze miasto i ludzi, którzy tutaj tworzyli i odnosili sukcesy
medyczne czy sportowe – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Podczas zabrzańskiego pokazu filmu
nie zabrakło muzyków zespołu Dżem.
W Multikinie pojawili się selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka, Antoni Piechniczek, drużyna Górnika Zabrze
i artyści występującego w filmie Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk”. Pokaz poprowadziła Grażyna Torbicka, która w filmie zagrała... swoją matkę Krystynę Loskę. Na
ekranach kin w całym kraju „Gwiazdy”
będzie można zobaczyć od 12 maja.

GOR

Zdjęcia: Robert Jaworski
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Mam nadzieję, że Jan Banaś
nie będzie kręcił nosem
Co najbardziej spodobało Ci się w historii o Janie Banasiu?
Sama historia! Kto zna, ten wie, że jego
życiorys jest bardzo barwny. Oczywiście,
nie robimy filmu dokumentalnego ani
biograficznego o piłkarzu. Trzeba pamiętać, że jedynie inspirujemy się jego życiem.
Nie wszystko, co wydarzyło się naprawdę,
znalazło odbicie na ekranie. Takie są prawa filmu. Jednak poznając niektóre tylko
fakty z życia Jana Banasia, nie miałem wątpliwości, że jest to opowieść na miarę kina.
Inspirowałeś się rozmowami z Janem
Banasiem?
Spotkaliśmy się z prawdziwym bohaterem, ale szczegółowo nie omawialiśmy
mojej postaci czy scenariusza. Istotne było

foto: Igor Cieślicki

Rozmowa z Mateuszem
Kościukiewiczem, odtwórcą
roli Jana Banasia

samo spotkanie. Zależało mi na tym, by
przed zdjęciami popatrzeć sobie w oczy,
uścisnąć dłoń, powiedzieć parę słów. Nie
chciałem też za bardzo sugerować się
prawdziwą postacią. Miałem do zagrania dość określonego bohatera i pewne
tematy, stany emocjonalne. To wszystko
było wpisane w kontekst prawdziwego życiorysu i czasów. Mam nadzieję, że wyszło
wiarygodnie, ale nigdy naszym zamiarem
nie było kopiowanie prawdziwej postaci
czy jakiegoś zdarzenia. Nie przenosiliśmy
życiorysu Jana Banasia jeden do jednego.

Widzowie będą mogli identyfikować
się z głównym bohaterem?
Myślę, że tak. To nie jest heros, odległa,
nieprzystępna gwiazda, wyniosły król
boiska, który żyje w wyimaginowanym
świecie. Nie, to bohater z krwi i kości,
który choć miał unikatowy talent, nie do
końca mógł wykorzystać dane mu szanse i możliwości. Nie chodzi o to, że nie
potrafił, po prostu tak się złożyło.

To historia bardzo o nas

To wyrazista postać, która często odrywa uwagę od głównego bohatera...
Ginter bez wątpienia jest dynamiczny
i dość nieprzewidywalny. Tacy bohatero-
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Rozmowa z Sebastianem
Fabijańskim, odtwórcą
roli Gintera
Kim jest bohater, którego grasz?
Dobre pytanie... Trudno go określić
w paru zdaniach. Mam wrażenie, że on
w tej historii odgrywa kilka ról, zarówno
tych pozytywnych, jak i negatywnych.
Jest przyjacielem, kochankiem, kumplem, powiernikiem, rywalem, wrogiem.
Gintera i Janka Banasia łączy dość skomplikowana, wręcz toksyczna, więź. Z jednej strony są sobie bliscy, z drugiej konkurują ze sobą na wielu polach, a taka
rywalizacja rodzi skrajne emocje.

wie budzą emocje i zainteresowanie. To
była przyjemność grać postać, która nie
jest papierowa.
Wielka piłka czy wielka miłość? Co
jest dla Ciebie ważniejszym aspektem
tej historii?
Jedno napędza drugie. To ma być film
dla ludzi interesujących się futbolem, ale
także dla tych, którzy nie śledzą wydarzeń w świecie piłki nożnej. Dla mnie to
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Kondycja pozwoliła Ci na bieganie
za piłką?
Nie było źle, choć przy kolejnych dublach na boisku człowiek zaczyna się zastanawiać nad sobą i żałować, że pewne
rzeczy odpuścił. Sport był zawsze ważnym elementem mojego życia, choć im
człowiek starszy, tym ma coraz mniej
czasu na pasje. A to błąd. Mam nadzieję, że dałem radę na boisku, że Jan Banaś nie będzie kręcił nosem, gdy mnie
zobaczy.

przede wszystkim opowieść o ludziach,
którzy dzięki talentowi mogli odmienić
swój los. I mieli do wyboru albo spełnienie wielkich marzeń, albo wielką miłość.
W tej historii podoba mi się pewien rodzaj prostoty, taka zwykłość. To historia
bardzo o nas, bardzo ludzka. Mimo że
osadzona w zupełnie innych realiach.
Ginter stał Ci się bliski?
Tak, bardzo. Kiedy pierwszy raz przeczytałem scenariusz, poczułem dokładnie,
gdzie go boli, zrozumiałem jego wybory i na czas filmu zgodziłem się z nim,
mimo że ja bym pewnie na jego miejscu zrobił inaczej. To chłopak, który miał
wszystko, żeby w piłce osiągnąć bardzo
dużo, ale życie chciało inaczej. W ogóle
w tym filmie okoliczności bardzo mocno
determinują losy bohaterów. Ważne też,
że nie usprawiedliwiamy nikogo i nikogo
nie potępiamy. Film daje przestrzeń na
refleksje. Jest taka scena, jedna z moich
ulubionych, gdzie Ginter pyta, pokazując
niebo: „myślisz że on nos widzi?”. „Jakby
widział, to by...”. No właśnie. I to jest ta
przestrzeń, to jest ta refleksja...

wokół nas
Przed nami wiosenne międzynarodowe festiwale tańca i rysowania

foto: Igor Cieślicki

Na parkiecie i przy sztalugach

Międzynarodowy Festiwal Tańca odbędzie się w tym roku 14 maja

Zabrzański turniej od lat rozgrywany jest w niezwykle wysokiej randze
WDSF Open. Prezentowane walce, tanga, samby czy rumby z jednej strony
są zatem prawdziwą ucztą dla oczu,
z drugiej – pozwalają zdobywać punkty
w światowym rankingu.
– Zawsze staramy się przygotować jakąś
ciekawostkę lub niespodziankę dla naszej publiczności. Tak będzie i tym razem,
ale nie chcę jednak zdradzać szczegółów.
Trzeba po prostu przyjść na galę i samemu się przekonać – podkreśla Andrzej
Dominiak, jeden z organizatorów Międzynarodowego Festiwalu Tańca.
Taneczna rywalizacja trwać będzie 14
maja już od rana. O godzinie 18 rozpocznie się wieczorna gala, którą poprowadzi Iwona Pavlović.

Halę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Matejki wypełnią z kolei
2 czerwca uczestnicy jubileuszowego,
20. Międzynarodowego Festiwalu Rysowania. – Tematem przewodnim tegorocznej imprezy jest zbliżająca się 95. rocznica
nadania Zabrzu praw miejskich – mówi
Wojciech Werner, dyrektor Zespołu
Szkół nr 18, w skład którego wchodzą
przygotowujące festiwal zabrzańskie
szkoły plastyczne. – Wśród uczestników
festiwalu będą między innymi goście
z miast partnerskich Zabrza – dodaje.

– Uczestnikiem festiwalu może być każdy, kto chce rysować. Nie ma ograniczeń
wiekowych. Tematem do rysowania jest
studium rysunkowe z żywego modela. Pozuje około stu modeli. Rysownik wybiera
dowolnego z nich. Rysunki są oceniane
według kategorii wiekowych przez pracowników naukowych uczelni plastycznych – tłumaczy Witold Berus, pomysłodawca festiwalu. Dla uatrakcyjnienia
imprezy zaplanowano pokazy artystyczno-sportowe.

WG

foto: Igor Cieślicki

Najlepsze pary taneczne z Europy rywalizować będą 14 maja
w zabrzańskiej hali Pogoń
podczas
Międzynarodowego Festiwalu Tańca. Z kolei
2 czerwca w hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
spotkają się uczestnicy jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Rysowania.

Przed nami już 20. edycja Międzynarodowego Festiwalu Rysowania
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Na gigantycznym placu budowy prace idą pełną parą

foto: Fortum

Nowa elektrociepłownia na półmetku

Nowoczesny obiekt na Zaborzu rośnie jak na drożdżach

Budowa nowej elektrociepłowni Fortum w Zabrzu przekroczyła
właśnie półmetek. Aktualnie firma prowadzi prace związane ze
stworzeniem systemu podawania paliwa oraz instalacji oczyszczania spalin. Równolegle w czeskim Pilźnie trwa produkcja nowoczesnego turbozespołu, który jest gotowy już w 80 procentach.
Jak dotychczas, w ramach budowy systemu podawania paliwa, firma wykonała 8-metrowy wykop pod stację rozładunku paliwa alternatywnego RDF
i rozpoczęła roboty fundamentowe
pod silos, w którym ten surowiec będzie przechowywany. Równolegle prowadzone są prace przy fundamentach
budynków systemu podawania węgla.
Te dwa paliwa będą stanowiły podsta-

wę produkcji energii w zakładzie Fortum. W elektrociepłowni będzie mogła
być również wykorzystywana biomasa,
a także miks wszystkich trzech paliw.
– Cieszymy się, że prace na budowie naszej elektrociepłowni przebiegają sprawnie i przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Osiągnięcie
półmetka prac w tym momencie oznacza,
że obiekt powinien zostać oddany do użyt-

ku w wyznaczonym czasie lub nawet nieco
wcześniej niż planowaliśmy – mówi Piotr
Górnik, dyrektor energetyki cieplnej
Fortum w Polsce.
Na budowie rozpoczęły się również
prace konstrukcyjno-montażowe dla
systemu oczyszczania spalin, a także dostawy instalacji elektrycznych.
Pierwszy z trzech planowanych transformatorów dotarł już na plac budowy
i został zainstalowany w miejscu docelowym. Dodatkowo kończą się prace
związane z modernizacją istniejącego
200-metrowego komina, który będzie
wykorzystywany na potrzeby nowej
elektrociepłowni. Fortum pracuje także
nad konstrukcją stalową budynku maszynowni, a jeszcze w kwietniu rozpoczną się prace przy zamkniętym systemie
chłodzenia.
Firma ukończyła również fundamenty
pod turbozespół, który będzie odpowiadał za produkcję energii elektrycznej.
Urządzenie powstaje w fabryce Doosan
Skoda Power w Czechach i jest gotowe
w 80 procentach. Dostawa głównych
komponentów turbozespołu planowana jest jeszcze w tym roku.
Prace na budowie nowej elektrociepłowni Fortum mają się zakończyć do
końca 2018 roku. Zakładane łączne
koszty budowy wyniosą około 870 mln
zł. Docelowo zakład będzie produkował
ekologiczne ciepło sieciowe dla 70 tysięcy gospodarstw domowych w Zabrzu
i Bytomiu. 

GOR

Trenuj i pomagaj innym
Ruszyła kolejna edycja akcji Honorowy Dawca Energii Fortum. To
przedsięwzięcie, w ramach którego biegając, jeżdżąc na rowerze, a nawet spacerując, można wesprzeć jedną z pięciu wybranych organizacji
charytatywnych. Zainstalowana w smartfonie aplikacja zlicza przemierzone w czasie aktywności fizycznej kilometry, które automatycznie zamienia na energię. Jest ona zliczana zarówno dla osób indywidualnych,
jak i całych miast: Zabrza, Bytomia, Częstochowy, Płocka, Wrocławia.
Honorowym Dawcą Energii Fortum może zostać każdy, nie tylko mieszkańcy tych miast. Można trenować i pomagać niezależnie od miejsca
aktywności. Wystarczy wybrać w aplikacji miasto, które chce się wspierać. Liczniki zostaną zatrzymane 30 września. Po podsumowaniu akcji
Fortum przekaże darowiznę na cele charytatywne w każdym z miast. Jej
wysokość będzie uzależniona od miejsca zajętego przez dane miasto.
Beneficjentem akcji w Zabrzu jest Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców,
Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski.
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Twarze zabrzańskiego rzemiosła

foto: Jerzy Przybysz

Jesteśmy wielką rodziną

Piekarnia „U Margoty” to jedna z wizytówek Grzybowic już od ponad ćwierćwiecza

– Zaczynaliśmy w 1990 roku, jak większość
Polaków, którzy po zmianach ustrojowych
chcieli spróbować robić coś w swojej firmie, po swojemu. Odziedziczyliśmy wtedy
z mężem stary zakład piekarniczy w Grzybowicach po dziadku, który był piekarzem
przez 70 lat. Mieliśmy na początku tylko
stary ceramiczny piec opalany węglem. Ale
był w nas zapał do pracy. Wszystko robiliśmy sami, ciesząc się z każdego, nawet
najdrobniejszego sukcesu – wspomina
Margota Myśliwiec.
Znaczący etap w rozwoju grzybowickiej
firmy to 1994 rok, zakup nowych urządzeń, rozbudowa niektórych pomieszczeń i modernizacja innych. – W tym czasie weszły w życie nowe przepisy związane
z ekologią i musieliśmy kupić nowy, opalany gazem piec, który przywiozłem z Niemiec. Wokół niego też potoczyła się dalsza
rozbudowa całego zakładu. W 1998 roku
piekarnictwo przeniosło się już do nowej
hali. Wkrótce pozwoliło to na produkcję
różnych wyrobów piekarniczych z ośmiu
ton mąki sprzedawanych w naszym sklepie

foto: Jerzy Przybysz

W Grzybowicach każdy mieszkaniec wie, gdzie jest piekarnia
„U Margoty”. Zna sprzedawane
w firmowym sklepie świeżutkie bułki i chleby, ale wiele osób
zna także osobiście właścicieli
firmy. Margota i Eugeniusz Myśliwcowie aktywnie uczestniczą
bowiem w życiu całej dzielnicy.
Pani Margota z mężem Eugeniuszem i dziećmi

firmowym oraz w punktach między innymi w Rokitnicy i na Helence. Jako pierwsi
byliśmy na miejskim targowisku – mówi
Eugeniusz Myśliwiec, który zanim zaczął
pomagać żonie w piekarnictwie, był... ratownikiem górniczym.
– W tym pionierskim czasie pomagał nam
doświadczony mistrz piekarnictwa, który
z całą rodziną przyjechał do Zabrza i został z nami na długie lata. Mąż pod jego
okiem zrobił w tym czasie czeladnika,
a potem sam został mistrzem w zawodzie,
choć w firmie pełni najczęściej rolę tzw.
złotej rączki, gdy coś nie działa, popsuje
się i trzeba naprawić – uśmiecha się pani
Margota.
Kolejny znaczący etap w historii przedsiębiorstwa to rok 2007 i wzbogacenie
oferty o wyroby cukiernicze. Wpierw były
to zwykłe kołacze, popularne zawsze
makowce i serniki, ale asortyment ten
z chwilą zatrudnienia w firmie mistrza

branży cukierniczej powiększył się o torty i różnorodne desery. Zdarzyło się, że
trzeba było upiec w jedną noc 12 tysięcy
pączków i nie było z tym problemu.
Zakład piekarniczy „U  Margoty” to
obecnie około 40 osób, w tym trzynastu
uczniów, którzy pracują na dwie zmiany.
Powierzchnia zakładu to 1500 metrów
kwadratowych. Ranna zmiana potrafi
upiec około 3,5 tysiąca bułek i chlebów
w kilkunastu gatunkach. Nocna zmiana
to z kolei praca przy wypieku tzw. bułek
kolorowych, kajzerek i minipizzy. Wszystkie produkty są bez ulepszaczy i konserwantów. Transport towaru do punktów
odbioru (sześciu własnych i trzydziestu
innych), które znajdują się zarówno
w Zabrzu, jak i Chorzowie, Tarnowskich
Górach, Świętochłowicach czy Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach,
to m.in. zakres obowiązków syna właścicieli, Tomasza. Córka Żaneta zajmowała
się dotąd księgowością, ale ostatnio ciągnie ją do uruchamianej właśnie własnej
działalności.
Od początku istnienia firma z Grzybowic
należy do Cechu Rzemieślników Małej
i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu, szkoląc młodych
adeptów zawodu. Wielu z nich pracuje
tutaj do dziś.
– Cieszy nas, że przez te lata udało nam się
tak zżyć z naszymi już obecnie wieloletnimi pracownikami. Teraz tworzymy jedną
wielką rodzinę, a ja wiem niemal wszystko o ich zwykłych codziennych radościach
i smutkach. Razem pracujemy i razem rozwiązujemy problemy, gdy tylko się pojawią,
i to jest bardzo cenne. Można powiedzieć,
że starzejemy się razem – dodaje Margota Myśliwiec, która aktywnie uczestniczy
w życiu całej dzielnicy. Podczas miejskich
dożynek jej posesja zawsze wyróżnia się
barwnymi dekoracjami nawiązującymi
do charakteru firmy.
Podczas zorganizowanej w Domu Muzyki i Tańca XXIV Wielkiej Gali Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zabrzańska
firma została uhonorowana w kategorii
„Firma z Jakością”. Rok wcześniej, podczas jubileuszu 70-lecia zabrzańskiego
Cechu, otrzymała Honorową Odznakę
Rzemiosła i wyróżnienie jako firma rodzinna, za 25 lat przynależności do zrzeszenia. 
WG
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W kwietniu zmarła dr Bogumiła Szymczyk

Ponad pół wieku w służbie chorym

to

foto: Jerzy Przybysz

nili ten pomysł podczas mszy świętych
i ludzie zaczęli przynosić do kościołów
pamiątkowe zdjęcia. Wystawa pojawiła
się we wszystkich parafiach jednocześnie. W kościele świętej Anny było tych
zdjęć naprawdę bardzo dużo, i to było
wspaniałe – podkreślała dr Bogumiła
Szymczyk, która na wystawę przyniosła również i swoje osobiste pamiątki. Wśród nich były zdjęcia z Castel
Gandolfo i z wizyty Papieża na Śląsku.
Wyniesione z domu rodzinnego patriotyczne wychowanie zaowocowało aktywnym uczestnictwem m.in.
w strukturach Solidarności.
– Dzidzia, bo tak na nią
mówiliśmy, była siostrą
fo
mojej żony i choć
dzieliła je różnica
Dr Bogumiła Szymczyk była inicjatorką wystawy
wieku, zawsze się
pamiątek związanych z papieżem Janem Pawłem II
dobrze dogadywały – wspomina Alfred Wita,
Jeszcze jesienią była honorowym goszwagier
leściem premiery poświęconego jej
karki. – Byliśmy
zawsze bardzo
mężowi filmu przygotowanego przez
kochającą się
Telewizję Zabrze. W kwietniu towarzyrodziną, spotyszyliśmy jej w ostatniej drodze. W wiekającą się w niemal każde święta,
Premiera filmu o prof. Kazimierzu Szymczyku
ku 89 lat zmarła dr Bogumiła Szymczyk,
podczas
których
jedna z najbardziej znanych zabrzańskich
Dzidzia opowiadała ze
swadą o początkach swolekarek. Pacjentom pomagała przez ponad 60
jej drogi życiowej, o studiach
lat, lecząc i promując zdrowy styl życia.
we Wrocławiu, poznaniu przyszłego
męża Kazimierza Szymczyka, przyjeźDr Bogumiła Szymczyk ukończyła sta. – To dla mnie wielki dzień. Wyróż- dzie do Zabrza i karierze lekarskiej. Tak
w 1951 r. Akademię Medyczną we nienie św. Kamila to nagroda mojego to już się stało, że w całej naszej rodziWrocławiu. Była specjalistą z dziedzi- życia. Świadomość, że wysiłek wkłada- nie było aż siedemnastu lekarzy, w tym
ny dermatologii i wenerologii. Przez ny w pracę jest doceniany i zauważany trzech profesorów, więc tematy rozmów
długie lata pełniła funkcję ordynatora przez innych, jest niesłychanie budująca, krążyły zazwyczaj wokół medycyny, ale
Oddziału Dermatologii Szpitala Miej- daje ogromną satysfakcję – mówiła ze nie zawsze. Zawsze była bardzo aktywskiego w Zabrzu. Będąc przewodni- wzruszeniem dr Bogumiła Szymczyk, na i pracowita. I bardzo oczytana. Jako
czącą Zespołu ds. Promocji Zdrowia odbierając w 2010 r. pamiątkową sta- osoba uwielbiająca czytać książki miała
w domu dużą bibliotekę. Interesowała
przy prezydencie Zabrza mocno an- tuetkę.
gażowała się w działania promujące Ale dr Bogumiłę Szymczyk będziemy się także polityką, śledząc bieżące wyzdrowy styl życia. Wyszkoliła liczne pamiętać nie tylko dzięki jej dokona- darzenia. Dziś nie ma już Dzidzi, ale ja
grono lekarzy. Zajmowała się także niom w dziedzinie medycyny. – Kie- zawsze będę o niej pamiętał – podkreśla
pracą naukową, jest autorką licznych dyś zobaczyłam przed Domem Muzyki Alfred Wita.
publikacji medycznych. W ubiegłym i Tańca wystawę zdjęć papieża Jana Bogumiła Szymczyk zmarła 19 kwietroku znalazła się w gronie najbardziej Pawła II. Wpadłam wtedy na pomysł, nia w wieku 89 lat. Pożegnalna msza
zasłużonych zabrzańskich lekarzy wy- żeby zorganizować coś podobnego we została odprawiona w kościele św.
różnionych przez Śląską Izbę Lekar- wszystkich zabrzańskich parafiach i po- Anny w Zabrzu. Lekarka została poską. Była także laureatką wyróżnie- kazać ludziom tego wielkiego człowie- chowana na cmentarzu parafii Nieponia św. Kamila. Otrzymują je co roku ka, wielkiego Polaka – mówiła kilka lat kalanego Poczęcia Najświętszej Marii
osoby i instytucje, których działalność temu w rozmowie z Naszym Zabrzem Panny w Będzinie-Łagiszy. 
WG
wpływa pozytywnie na wizerunek mia- Samorządowym. – Księża rozpowszech- 
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2 kwietnia minęło dwanaście lat od śmierci świętego Jana Pawła II

Wsłuchując się w naukę papieża

Prof. Tadeusz Sławek

– To już jedenasta edycja Dni Papieskich
– mówi Czesław Zdechlikiewicz, kierownik przygotowującego przedsięwzięcie
Centrum Organizacji Pozarządowych
w Zabrzu. – Obchody mają w gruncie
rzeczy świecki charakter. Chcemy pokazywać papieża, Karola Wojtyłę, również jako

twórcę i stąd szereg działań o charakterze
artystycznym. To również okazja do refleksji nad życiem i przyszłością – dodaje.
W programie obchodów znalazły się
m.in. projekcje filmów „Młody Mesjasz”,
„Milczenie” i „Ludzie Boga”. W kościele
św. Anny można było wysłuchać koncertu muzyki organowej i wokalnej „Pan
kiedyś stanął nad brzegiem...”.Tradycyjnym punktem Dni Papieskich była
„Kawiarenka z oknem na świat”. Odbywająca się w Teatrze Nowym dyskusja
tym razem przebiegała pod hasłem
„Albo wymówki, albo wyniki – nie wolno zostawić świata jakim jest?”. Wzięli
w niej udział prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, ks. dr hab. Andrzej
Nowicki, prof. Tadeusz Sławek oraz dr
hab. Mariusz Wojewoda. Nie zabrakło

foto:wikipedia.org

Dyskusje, koncerty, aukcja na cele charytatywne oraz projekcje filmów znalazły się w programie tegorocznych Dni Papieskich, które obchodziliśmy od 30 marca do 8 kwietnia.

Papież Jan Paweł II

także tradycyjnych papieskich kremówek. Zwieńczeniem Dni Papieskich była
licytacja charytatywna, z której dochód
przeznaczono na rzecz Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych.

MM

Uczciliśmy pamięć ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej

Śp. Krystyna Bochenek

Śp. Grzegorz Dolniak

Śp. Maciej Płażyński

Wciąż są w naszych sercach...
W parku im. Poległych Bohaterów odbyły się 10 kwietnia uroczystości z okazji rocznicy zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. W kościele św. Kamila odprawiona została wcześniej
msza w intencji ofiar obu tragedii.
Zabrzanie zebrali się w poniedziałkowy poranek przy pamiątkowych tablicach w parku im. Poległych Bohaterów
przy ul. Dubiela. W uroczystości, którą
rozpoczęło odegranie hejnału miasta,
uczestniczyli przedstawiciele samorządu, służb mundurowych, instytucji miej-

skich, organizacji pozarządowych oraz
szkół. Przy tablicach złożono kwiaty i zapalono znicze. Okolicznościową modlitwę odmówił ojciec Wojciech Węglicki,
proboszcz parafii św. Kamila.
– Spotykamy się tu, by uczcić ofiary
dwóch tragicznych wydarzeń. Pod Smo-

leńskiem zginęły osoby bardzo bliskie
naszym sercom. Z prezydentem Lechem
Kaczyńskim byliśmy związani jako samorządowcy, regularnie odwiedzając
Pałac Prezydencki, chociażby wtedy, gdy
odznaczał Orderem Orła Białego profesora Zbigniewa Religę. Bliskie relacje
wiązały nas z senator Krystyną Bochenek, współinicjatorką Metropolitalnego
Święta Rodziny. Z kolei Maciej Płażyński
regularnie przyjeżdżał do Zabrza, gdzie
razem tworzyliśmy zajmujące się Polonią
stowarzyszenie Wspólnota Polska. Dlatego dziś w sposób szczególny koncentrujemy się na pamięci tych jakże bliskich
nam osób – podkreśla wiceprezydent
Zabrza Krzysztof Lewandowski.

WG
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lekcja historii
Nie tylko Karol Godula…

Kontynuator dzieła ojca, czyli Franz Pieler Junior
Miesiąc temu przypomnieliśmy postać Franza Pielera, wybitnego inżyniera górniczego i wynalazcy, który na stałe zapisał się nie tylko w dziejach Zabrza, ale całego europejskiego górnictwa
węgla. Jednym z jego wychowanków był jego syn i imiennik, Franz Pieler Junior.

Franz Pieler Junior

Franz Emil Norbert Pieler urodził się
11.12.1869 r. w Burbach jako pierwszy
syn Franza Caspara Marii Pielera (Seniora) i jego żony Emilii, z domu Matthieu. W rodzinie Pielerów był trzecim
z rzędu noszącym imię Franz. Po ojcu,
prócz imienia, odziedziczył przede
wszystkim zainteresowanie przemysłem, a w szczególności górnictwem.
Po przeprowadzce rodziny Pielerów na
Górny Śląsk Franz Junior, jeszcze jako
nastolatek, wielokrotnie towarzyszył
ojcu podczas pracy i wspólnie z nim wizytował zakłady górnicze należące do
Ballestremów.
W 1890 r. Franz Pieler Junior zdał egzamin dojrzałości w Królewskim Gimnazjum w Bytomiu, po którym rozpoczął
pracę w górnictwie. Po odbyciu półrocznego kursu w kopalniach Zagłębia
Ruhry, skierowany został do pracy w kopalniach Ballestremów w Rudzie. Po
trwającym ponad rok okresie zdobywania doświadczenia w górnictwie, a także
po odbyciu szkolenia wojskowego (na
co nalegał ojciec, weteran wojen prusko-austriackiej i prusko-francuskiej),
wyjechał w 1892 r. na studia w Akademii
Górniczej w Berlinie. Edukację w stolicy
zakończył cztery lata później, uzyskując
tytuł referendarza górniczego (Bergreferendar). Równolegle na Uniwersytecie Technicznym w Monachium (Tech-
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nische Universität München) kształcił
się w zakresie ekonomii i organizacji
pracy w przemyśle. Po zakończeniu
edukacji, prawdopodobnie za namową
ojca, przyjechał w 1896 r. z powrotem
na Górny Śląsk, gdzie został z miejsca
zatrudniony przy planowaniu, a następnie budowie kopalni „Castellengo”
(późniejsza „Rokitnica”). Franz Pieler
Junior został odpowiedzialnym za głębienie i budowę obudowy dla trzech
szybów nowej kopalni: „Reichstagpräsident” (po 1945 r. „Kościuszko”),
„Toppolczan” („Staszic”) i „Tante Anna”
(„Mieczysław”). Ze względu na trudne
warunki, zwłaszcza silny napływ kurzawki i wód głębinowych w warstwach
wapiennych, budowa szybów wymagała zastosowania nowoczesnych technik,
w tym m.in. zamrażania i klejenia skał.
Swe doświadczenia i stosowane metody radzenia sobie z kurzawką podczas
budowy szybów kopalni „Castellengo”
Pieler Junior opisał w 1899 r. w artykule
naukowym, który niemal z miejsca stał
się kompendium wiedzy w tym zakresie, a doświadczenia młodego inżyniera były odtąd stosowane przy budowie
wielu innych górnośląskich szybów.
W tym samym roku otrzymał tytuł asesora górniczego (Bergassessor).
W wieku zaledwie 30 lat Franz Pieler Junior był już znanym na Śląsku inżynierem górniczym. Postanowił więc pójść
za ciosem i w 1901 r. poprosił o roczny
urlop naukowy celem odbycia wyprawy
dookoła świata i wizytowania różnego
rodzaju zakładów górniczych, by zdobyć
wiedzę i poznać wynalazki, które można by zastosować na Górnym Śląsku.
Pierwszym przystankiem w tej podróży
była Ameryka. W USA Pieler odwiedził
zagłębie górniczo-hutnicze w Pensylwanii, kopalnię miedzi „Anakonda”
w Montanie i kopalnie żelaza w Cleveland, a także Los Angeles i San Francisco. Stamtąd, przez port w kanadyjskim
Vancouver, udał się drogą morską do Japonii i następnie Chin, gdzie wizytował
budowaną przy pomocy niemieckiego
kapitału kopalnię węgla „Wei-Schien”.
W dalszej drodze, na pokładzie niemiec-
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Franz Pieler. Fotografia pochodzi z książki
J. Hermanna „Von der Castellengogrube
bis zum Bergwerk Siltech”

kiego parowca „Bremen”, zwiedził m.in.
Hongkong, Singapur, Borneo, Indie
i Cejlon. W Egipcie spotkał się z ojcem,
z którym przez Neapol udał się do Rzymu. Tam, wraz z Franzem von Ballestremem i jego rodziną, uczestniczył w audiencji u papieża Leona XIII.
Po powrocie na Śląsk, pod koniec 1902 r.,
Pieler Junior został zatrudniony w kopalni „Castellengo” w charakterze inspektora, a następnie – od lutego 1904 r.
– jako młodszy dyrektor zarządzający
(Junger Betriebsdirektor). Został również odpowiedzialnym za budowę linii piaskowej łączącej „Castellengo”
i zakłady Borsiga z kopalnią piasku
w Dzierżnie. W kwietniu 1908 r. mianowany został dyrektorem kopalni „Castellengo” i zamieszkał w zbudowanej
przy kopalni (dzisiejsza ul. Gwarecka)
willi. W dniu 13.12.1910 r. hr. Ballestrem
mianował Pielera Juniora generalnym
zarządcą swych dóbr. Zastąpił na tym
stanowisku swego ojca, który zmarł
25.10.1910 r.
Jako generalny zarządca Franz Pieler
Junior kontynuował niemal wszystkie
inwestycje rozpoczęte lub planowane
przez ojca. W okresie I wojny światowej
w Rudzie doprowadził do rozbudowy
koksowni „Wolfgang” i budowy elektrowni „Mikołaj”. Do Biskupic doprowadził nitkę kolei piaskowej i zatwier-
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Damian Halmer

Muzeum Miejskie w Zabrzu

i współczesnej fotografii

Zegar nadal odmierza czas
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj,
jak wyglądały one kiedyś. Tym razem zatrzymajmy się
w Biskupicach...
Archiwalna fotografia przedstawia dziedziniec tzw. zamku Borsigów,
czyli dawnej siedziby Borsigwerke przy ul. Zamkowej w Biskupicach.
Obecnie swoją siedzibę ma tu Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.
Kilka lat temu gruntownej renowacji poddany został efektowny zegar
wieńczący budynek. W efekcie wciąż odmierza on czas, zupełnie jak
przed wiekiem...
GOR

W budynku mieściła się przed laty siedziba Borsigwerke

Dziś funkcjonuje tu Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
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własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

W wyniku plebiscytu dobra Ballestremów zostały podzielone między Polskę
i Niemcy. Nowa granica uniemożliwiła
plany bliższego związania kopalń rudzkich z kop. „Castellengo”. Ponadto trwający kryzys i inflacja sprawiały ogromne
problemy w zarządzaniu całością majątku. Aby temu zapobiec, Franz Pieler
Junior, wspólnie z Mikołajem von Ballestremem, postanowił dokonać reorganizacji przedsiębiorstwa. Jego siedzibę
przeniesiono z Rudy do Gliwic, a zakłady zaczęto łączyć w spółki. Po uzgodnieniu szczegółów z przedstawicielami rodu Henckel von Donnersmarck,
w 1926 r. powołano wspólną spółkę
„Oberhütten”, która niemal z miejsca
stała się jednym z największych na Śląsku producentów stali i węgla. W 1927 r.
doszło również do połączenia nieodległych kopalń „Castellengo” i „Abwehr”
(„Mikulczyce”, wykupiona od koncernu
Donnersmarckhütte AG), które dzięki
temu mogły się łatwiej rozwijać. Kopalnie te, połączone pod nazwą „Gwarectwo Castellengo-Abwehr”, uchodziły
w tym okresie za najbezpieczniejsze na
Górnym Śląsku, a także jedne z najnowocześniejszych.
Franz Pieler Junior nadzorował większość kluczowych decyzji związanych
z reorganizacją dóbr Ballestremów
i tworzeniem ich finansowej potęgi. Jednocześnie, od połowy lat 20. XX w., coraz
bardziej skupiał się na pracy naukowej.
Wykładał prawo górnicze i technologię
górnictwa w Wyższej Szkole Technicznej
we Wrocławiu. W 1928 r. otrzymał tytuł
honorowego doktora (Ehren-Doktor),
a w 1929 r. senatora tej uczelni. W tym
samym roku, w trakcie imprezy z okazji
swoich 60. urodzin, Franz Pieler Junior
poinformował o chęci poświęcenia się
pracy naukowej i przejścia na emeryturę. Z funkcji generalnego zarządcy dóbr
Ballestremów zrezygnował ostatecznie
dopiero 31.03.1933 r.
Po przejściu na emeryturę wraz z rodziną przeniósł się do majątku Liebenau
(Lubniów k. Trzebnicy) na Dolnym Śląsku. W styczniu 1945 r. wraz z rodziną
(żoną Magdaleną, synami Franzem i Joachimem) został wysiedlony ze Śląska.
Zamieszkał w Oberhausen w Zagłębiu
Ruhry. Zmarł 24.01.1950 r.

Tak było, tak jest, czyli Zabrze na dawnej

foto: Jerzy Przybysz

dził plany rozbudowy kolonii górniczej
w Rokitnicy. Był członkiem Zarządu
Gminy w Rudzie i Komitetu Powiatowego w Zabrzu.
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sport
Zabrzańskich szczypiornistów czekają w maju mecze w Pucharze PGNiG Superligi

Szczypiorniści nie schodzą z parkietu

foto: Jerzy Przybysz

jednak dla zabrzan końca rozgrywek.
Trójkolorowi zmierzą się bowiem w Pucharze PGNiG Superligi z Wybrzeżem
Gdańsk, Chrobrym Głogów i Gwardią
Opole. Według pierwotnych planów
mecze miały się odbyć odpowiednio
10, 13 i 20 maja. Już jednak wiadomo,
że żaden z tych terminów nie jest możliwy. Mecz z Gwardią rozegrany zostanie
najprawdopodobniej 17 maja w Krapkowicach. Z powodu małej pojemności
hali (300 osób) organizatorzy proszą
o wcześniejszą rezerwację biletów.
Również mecze 13 i 20 maja muszą
zostać rozegrane w innych terminach
z powodu niemożliwości skorzystania
wtedy z hali Pogoni.  WG
Zabrzanie musieli uznać wyższość utytułowanej drużyny Vive Tauron Kielce
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Zwycięski mecz ze Stalą Mielec

Na parkiecie nie brakowało emocji i efektownych akcji
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Ćwierćfinałowe mecze Górnika z Vive
Tauronem Kielce rozegrane zostały
23 i 29 kwietnia. – Piłka ręczna widziała
niejedną niespodziankę – mówił przed
pierwszym ze spotkań bramkarz NMC
Górnika Zabrze Martin Galia. Sensacji
jednak nie było i Vive Tauron Kielce pokonał Trójkolorowych aż 33:23.
– Zawiodła nas skuteczność. Przestrzeliliśmy bardzo dużo stuprocentowych sytuacji. Nie wychodziła nam gra w przewadze, Vive rzuciło wtedy pięć czy sześć
bramek. Próbowaliśmy szybkie wznowienie, ale popełnialiśmy błędy, które
wykorzystywali i mają teraz zaliczkę
– komentował porażkę Marek Daćko, obrotowy NMC Górnika Zabrze.
– Sprawa awansu do półfinału jest już
chyba rozstrzygnięta po tym jednym
meczu w Zabrzu. Na pewno pojedzie-

my do Kielc, żeby zagrać
dużo lepszy mecz. Przede
wszystkim chcemy wyeliminować własne błędy
i głupie straty. A jak dalej
będzie, to już zobaczymy
– dodał.
Grający
w
rewanżu
z wielką swobodą kielczanie nie dali jednak naszym
szczypiornistom szans, wygrywając aż 32:19. Odpadnięcie w ćwierćfinale nie oznacza

yP

W rozgrywanym w kwietniu
dwumeczu zabrzańscy szczypiorniści musieli uznać wyższość drużyny Vive Tauron
Kielce. To jednak nie koniec
rozgrywek. Trójkolorowi zmierzą się bowiem w Pucharze
PGNiG Superligi z Gwardią
Opole, Wybrzeżem Gdańsk
i Chrobrym Głogów.

sport
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Przed nami mecze decydujące o ostatecznym kształcie tabeli rozgrywek I ligi

W meczu z Olimpią Grudziądz Trójkolorowi sięgnęli po trzy punkty

Ze zmiennym szczęściem rozgrywa mecze Górnik Zabrze. W kratkę grają także przeciwnicy. W efekcie drużyna z Roosevelta ma
niewielką stratę do czołówki tabeli Nice I Ligi. Decydujące o ostatecznej kolejności będą majowe mecze. Ostatnią w tym sezonie
kolejkę zaplanowano na pierwszy tydzień czerwca.
Gra Górnika w kwietniu to prawdziwa
huśtawka nastojów dla kibiców. Zaczęło
się od porażki w meczu z MKS-em Kluczbork, o której wszyscy chcieliby jak najszybciej zapomnieć. Potem Trójkolorowi
sięgnęli po trzy punkty w spotkaniach
z Olimpią Grudziądz i Bytovią Bytów, by
w zaległym meczu ulec Zagłębiu Sosnowiec. Bezbramkowym remisem zakończyła się konfrontacja z Wigrami Suwałki.
– Brakowało nam w tym spotkaniu do-

brych rozwiązań. Sami natomiast prowokowaliśmy zagrożenie dla swojej bramki,
pozwalając Wigrom na groźne kontry. Dobrą zmianę dał, kolejny zresztą raz, wprowadzany dotąd na różne pozycje Bartek
Olszewski. Tym młodym zawodnikom nie
można zarzucić braku ambicji i chęci walki
– mówił po spotkaniu trener Górnika
Marcin Brosz.
W maju Górnik zmierzy się z Chojniczanką Chojnice, Stomilem Olsztyn,

foto: Jerzy Przybysz

Piłka do końca w grze

Zremisowany mecz z Wigrami Suwałki

GKS-em Katowice, Zniczem Pruszków
i Podbeskidziem Bielsko-Biała. Sezon
zakończy wyjazdowym meczem z Wisłą
Puławy. Do zdobycia jest jeszcze zatem
sporo punktów, ale końcowa pozycja
zależy w dużej mierze również od tego,
jak pójdzie rywalom. Trzymamy kciuki! 

WG

foto: Jerzy Przybysz

Piękna dekada z Górnikiem
Wieloletni kapitan Górnika Zabrze Adam Danch nie będzie już grał w barwach Trójkolorowych. Pod koniec kwietnia zawodnik doszedł z klubem do
porozumienia w sprawie wcześniejszego rozwiązania kontraktu.
Adam Danch związany był z Górnikiem od zimy 2007 r. W tym czasie rozegrał 273 mecze ligowe, z czego 222 na poziomie ekstraklasy. Łącznie,
licząc oficjalne spotkania we wszystkich rozgrywkach, klubową koszulkę
zakładał 303 razy. Niewielu było w historii piłkarzy związanych z Górnikiem na dobre i złe przez ponad dekadę. Tylko nieliczni przekroczyli liczbę
300 meczów w klubie 14-krotnego mistrza Polski.
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Przyjaciele uczcili pamięć zmarłego przed pięcioma laty Henryka Bałuszyńskiego

Mecz z gradem bramek
W meczu poświęconym pamięci Henryka Bałuszyńskiego Górnik Zabrze pokonał drużynę złożoną z przyjaciół zmarłego
przed pięcioma laty piłkarza. Kibice nie mogli narzekać na brak
emocji, bo spotkanie przyniosło grad bramek.

Józef Dankowski, Marek Piotrowicz,
Marek Kostrzewa, Andrzej Orzeszek,
Artur Płatek, Mieczysław Agafon, Piotr

foto: Tomasz Jodłowski

Do Zabrza zawitała prawdziwa plejada
gwiazd. Przeciwko pierwszej drużynie
Górnika zagrali m.in.: Jerzy Brzęczek,

Przyjaciele Henryka Bałuszyńskiego wystąpili w koszulkach z jego podobizną

Rocki i Jacek Wiśniewski. Specjalnie na
mecz przyjechali Michał Bemben, Peter Peschel oraz największa gwiazda
imprezy – Dariusz Wosz, pochodzący
ze Śląska były reprezentant Niemiec.
Drużyna przyjaciół Heńka zagrała
w koszulkach z wizerunkiem Bałuszyńskiego, jego nazwiskiem i numerem 9 na plecach. Wyjściowa jedenastka złożona była z byłych zawodników
Górnika oraz Grzegorza Kasprzika,
który wystąpił przeciwko swoim kolegom z drużyny. Trzeba przyznać, że
pracy miał sporo. Podopieczni trenera Marcina Brosza potraktowali mecz
bardzo poważnie i od początku ruszyli do ataku. Do przerwy zdobyli osiem
bramek, a dorobkiem strzeleckim
podzielili się: Kurzawa, Żurkowski,
Trubeha, Urynowicz, R. Wolsztyński
oraz Ł. Wolsztyński, który popisał się
hattrickiem.
Byłe gwiazdy lepiej radziły sobie po
przerwie. Efektem ofensywnej gry
były dwie bramki, które zdobył Łukasz
Bałuszyński z rzutów karnych. Końcówka meczu ponownie należała do
zabrzańskiej młodzieży, która zdobyła
kolejne dwie bramki (R. Wolsztyński
i Urynowicz), ustalając wynik na 10:2.

GOR

Dzień Treningowy Olimpiad Specjalnych pozwala im sprawdzić siebie

Ponad 80 zawodników z trenerami i opiekunami uczestniczyło w XXII Śląskim Dniu Treningowym Programu Treningu
Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych Zabrze 2017 r.
Impreza zorganizowana została przez działający przy Zespole Szkół Specjalnych nr 41
klub „Komety”.
– Nasi podopieczni dopytują się, kiedy
będą mogli znów rywalizować i dać z siebie wszystko. Sami określają, w jakim
stopniu wykonać dane ćwiczenie, potem
bardzo cieszą się z medali, które otrzymują wszyscy uczestnicy olimpiady. To dla
nich wielka satysfakcja, ćwiczenia są bo-
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wiem niejednokrotnie zdobywaniem góry
– mówi Dorota Szmatlok, wicedyrektor
Zespołu Szkół Specjalnych nr 41, współorganizatora imprezy. Program rehabilitacyjno-treningowy kierowany jest do
osób, które z różnych przyczyn nie mogą
brać udziału w oficjalnych dyscyplinach

W imprezie wzięło udział około 80 osób
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foto: ZSS nr 41

Sukcesy pomimo ograniczeń

Olimpiad Specjalnych. Dzień Treningowy umożliwia osobom z głębokim
stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością fizyczną i umysłową udział
w aktywności sportowej. Poszczególne
konkurencje nawiązują do konkretnej
dyscypliny sportowej i odbywają się na
trzech poziomach trudności. Każdy zawodnik brał udział w czterech spośród
25 konkurencji. 
WG

sport
Arena Zabrze tętni życiem

W zajęciach z jazdy na rolkach biorą udział całe rodziny

Nie tylko piłka nożna
Jazda na rolkach, treningi lekkoatletyczne oraz imprezy weekendowe. Na stadionie Górnika niekwestionowaną królową jest piłka nożna, ale Arena Zabrze nie kojarzy się wyłącznie z futbolem.
Od lutego na Arenie Zabrze odbywają się warsztaty jazdy na rolkach. Nauka jest bezpłatna, a uczestnicy biorą
udział w zajęciach podzieleni na grupy
– początkującą i zaawansowaną. Debiutanci szlifują technikę płynnej jazdy do
przodu, skręcania i hamowania. Nie ma
żadnych limitów wiekowych, a jak do tej
pory najmłodszy uczestnik miał… trzy
lata. Zaawansowani uczą się z kolei jazdy
do tyłu i sztuki freestyle’u. Ilość miejsc
jest ograniczona, grupy mogą być maksymalnie 15-osobowe, więc na zajęcia

należy wcześniej się zapisać. Można to
zrobić codziennie w Punkcie Informacji
o Mieście przy ul. Powstańców Śl. 2/1.
Zapisów można dokonywać także telefonicznie, pod numerem 32 271-72-76,
32 373-35-20. Od kwietnia program zajęć
został rozbudowany o slalom na rolkach.
– Ćwiczenia prowadzi profesjonalny instruktor. Odbywają się one na parkingu
wewnętrznym Areny Zabrze. Wybierając
się na zajęcia należy zabrać ze sobą kask
oraz komplet ochraniaczy – podkreśla
Ludmiła Hernik z Areny Zabrze.

Stadion doczekał się także wielu imprez.
Regularnie odbywa się tu giełda staroci,
gościły foodtrucki, a latem ubiegłego
roku obiekt na wiele godzin opanowały...
zombie. Od lata ubiegłego roku na stadionie funkcjonuje także siłownia.
– Arena Zabrze pełni dziś rolę wielofunkcyjną. Stała się miejscem, gdzie mieszkańcy
chętnie spędzają czas – akcentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

GOR

Udany występ zabrzańskich cheerleaderek na zawodach w Ostrawie

Na zorganizowanych w marcu w Ostrawie międzynarodowych zawodach Cheerleaders IV. NJ Cheer Open wystąpiły
dwie najmłodsze grupy z Zabrza. Energy Mini Mini zajęła III miejsce w swojej
kategorii wiekowej. Z kolei grupa Energy Nitro (7–11 lat) wywalczyła złote
medale.
Podczas Mistrzostw Polski Cheerleaders, eliminacji do Mistrzostw Europy
European Cheer Union, grupa Energy
Nitro obroniła zeszłoroczny tytuł mistrzów Polski w kategorii akrobatycznej dzieci w wieku 8–11 lat i stanęła na
najwyższym stopniu podium, podobnie
jak grupa Energy Senior (+14 lat), która

foto: Cheerleaders Energy

Bardzo udaną serię występów
mają na koncie zawodniczki
i zawodnicy Zabrzańskiego
Stowarzyszenia Cheerleaders
Energy. Sukcesy odnieśli zarówno na rodzimych arenach,
jak i podczas międzynarodowych zawodów.

Efektowne piramidy i podnoszenia...

tytuł mistrza Polski zdobyła w kategorii
Senior Coed Cheer (układ drużynowy)
oraz w kategorii Senior Coed Group
Stunt (układ pięcioosobowej grupy).
W solowych pokazach akrobatycznych
reprezentanci Zabrzańskiego Stowarzyszenia Cheerleaders Energy z grupy
Energy Senior zaliczyli równie udane
występy. Katarzyna Jeżyna zajęła pierwsze miejsce, Martyna Pasieka – drugie,
a Sebastian Pudlewski – czwarte. Grupa
Energy Senior uzyskała prawo do repre-

foto: Cheerleaders Energy

Skutecznie sięgają po tytuły

...robią spore wrażenie na widzach

zentowania Polski podczas mistrzostw
Europy, które odbędą się w czerwcu
w Pradze.
Kategorię akrobatyczno-gimnastyczną
cheerleadingu charakteryzuje wykonywanie choreografii bogatej w podnoszenia, wyrzuty zawodników, budowanie piramid, popisy gimnastyczne oraz
część, w której zawodnicy zachęcają publiczność do wspólnego dopingu, skandowania. 

WG
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ROZRYWKA
Poziomo: 1 – dzienniczek studenta, 5 – zastępuje włosy, 8 – kruche ciasto pochodzące
z Francji, 9 – zwierciadło, 10 – tekstylny dom
turysty, 11 – bywa twórcza, bywa i szewska,
12 – kolorowy na koszulce, 14 – Bydgoszcz
lub Kielce, 16 – pierwotniak nazywany też pełzakiem, 19 – niejedna w dorobku Rublowa,
21 – fikołek, 22 – uroczysta mowa do narodu,
23 – metropolia nad Nilem, 24 – tam zawijają
statki, 26 – grecki bóg śmierci, 28 – Nikodem,
który zrobił karierę, 29 – wiekowy mebel, 30 –
wyższa izba parlamentu, 33 – kontynentalny
lub umiarkowany, 35 – pierogi z serem i ziemniakami, 37 – moda sprzed lat, 38 – karpatka
lub murzynek, 39 – wlewane do baku, 40 – według niego kobiety są gorące, 41 – w dobranocce sprzed lat występowała z Jackiem, 42
– wypadek na drodze.

1

Pionowo: 1 – wyspiarski kraj lodowców i gejzerów, 2 – akceptujący klawisz w komputerze,
3 – redakcyjna w każdej gazecie, 4 – w portmonetce obok złotówek, 5 – państwo lub kapelusz, 6 – kubański taniec, 7 – zawodowo zajmuje się niebem, 13 – bliźniaki, 15 – potocznie
o zapominalskim, 17 – pracuje się nad nimi na
siłowni, 18 – wyparła ją maszynka do golenia,
20 – główna tętnica, 21 – posocznica, rodzaj
zakażenia, 25 – nauczanie, 27 – ekspedientka,
30 – pagina, 31 – przyroda, 32 – strefa okołorównikowa lub… nakrycie namiotu, 34 – na
nim powiewa flaga, 36 – jednoczesny wystrzał
z wielu dział.
Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało: „Co się
odwlecze, to nie uciecze”, nagrody otrzymują: Ilona Warzecha i Sławomir Połaski – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Danuta Sembal – poczęstunek w McDonald’s.
Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 24 maja.

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Krystyna Szczyrba i Sebastian
Szincel – poczęstunek w McDonald’s, Dorota Ciesek – poczęstunek w restauracji
Śląskie Rancho oraz Roksana Wołkowska – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie
zagadki brzmiało: Gardenia, autorem cytowanego wiersza jest Ignacy Krasicki,
a myśl Owidiusza brzmi: „Często nieszczęście rozbudza talent”.
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F o t o k o n k u r s
Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znajduje
się prezentowane miejsce. W losowaniu nagród
będą brały udział odpowiedzi, które dotrą do
redakcji do 24 maja. Nasz adres: Dom Muzyki
i Tańca, 41–800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.
Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze

foto: Igor Cieślicki

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

1

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło, które należy wpisać na kupon i nadesłać lub dostarczyć do
24 maja pod adresem: Dom Muzyki i Tańca,
41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.

Nasze
Zabrze Samorządowe 5/2017
(adres)

przedstawia budynek Gimnazjum nr 20.
Nagrodę, czyli poczęstunek w restauracji Śląskie
Rancho, otrzymuje Tomasz Kuchta, którego prosimy o kontakt z redakcją do 24 maja.

ROZRYWKA

Dłoń

3

DWadzieścia sIedeM kości,
trzydzieści pięć mięśni,
okołO dwóch tYsięcy komóRek nerWowych
w kAżdej opuSzce naSzych pięciu palców.
To zupeŁnie wystarcZy,
żeBy napiSać „Mein KAmpf”
albo „ChAtkę PuchatKa”.

Centrum handlowe M1

SPONSORZY NAGRÓD

ul. plut. R. Szkubacza 1

Z 17 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 24 maja.
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1
2
3
4
5

część trylogii Sienkiewicza,
uczy się jej aktor,
do prasowania lub… ratunku,
przenośna ścianka,
z blokiem operacyjnym,
opada po spektaklu,
figurka w przydrożnej kapliczce,
niebieskie dla marzyciela.

6

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 24 maja.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Kornela
Makuszyńskiego, 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 24 maja.
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Kultura
Zabrzańska odsłona Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena

Z Hong Kongu do serca Śląska

foto: Jerzy Przybysz

f oto
: Ig

or C
ieś
lick
i

Na scenie Domu Muzyki i Tańca wystąpił niezwykle
utalentowany skrzypek Yu Chien Tseng

Już po raz kolejny Zabrze znalazło się
w programie Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Na scenie
Domu Muzyki i Tańca wystąpili Hong
Kong Sinfonietta pod dyrekcją Yip Wing-sie oraz skrzypek Yu Chien Tseng.
Odbywający się od 1997 r. festiwal cieszy się ogromną popularnością wśród
miłośników muzyki klasycznej. Jego
uczestnicy prezentują muzykę Beethovena oraz twórców, którzy inspirowali
się dokonaniami znakomitego kompozytora. – Chcemy przywieźć do Polski to,
co najlepsze ze świata muzyki klasycznej.
Bardzo często po raz pierwszy gościmy
tutaj najlepsze zespoły kameralne, orkiestrowe, chóry i solistów. To dla nas wielki
zaszczyt i ogromna radość, że możemy

dzielić się z Zabrzem tym, co
na świecie w muzyce najlepsze – podkreśla
organizująca
przedsięwzięcie Elżbieta
Chojnowska.
Na scenie DMiT wystąpiła 5 kwietnia
znakomita Hong Kong Sinfonietta. Dla
zabrzańskiej publiczności zagrał również 23-letni skrzypek Yu-Chien Tseng,
który mimo młodego wieku może po-

Hong Kong Sinfonietta

szczycić się szeregiem nagród zdobytych podczas prestiżowych międzynarodowych konkursów. 

MM

Więcej o kulturze czytaj na www.pokladykultury.pl
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