
przyjechali: Mariusz Magiera  
i Adam Danch.

(mar)

W konkursie brali udział gim-
nazjaliści i uczniowie podsta-
wówek z Zabrza i Rudy Ślą-
skiej. Łatwo nie było. 

Po pierwsze, Górnik to klub 
o pięknej i bogatej historii.  
Po drugie, w jury oceniają-
cym wiedzę konkursowiczów 
zasiadali byli piłkarze klubu: 
żywa jego legenda, wielki 
Stanisław Oślizło oraz Da-
riusz Koseła, srebrny me-
dalista Igrzysk Olimpijskich  
w Barcelonie z kadry prowa-
dzonej wówczas przez Janusza 
Wójcika. 
-- Finaliści mieli wysoko pod-
niesioną poprzeczkę. W koń-
cu są młodzi wiekiem i nie 
wszystko mogą pamiętać.  
A w Górniku przez lata, do 
chwili obecnej, wiele się zmie-
niało - przyznał Stanisław Ośli-
zło. 

A trzeba było na przykład wie-
dzieć, że to Skaldowie napisali 
kiedyś dla Górnika piosenkę, 
gdy 41 lat temu zabrzanie wal-
czyli w Pucharze Zdobywców 
Pucharów o finał z AS Romą, 
znać najwyższy wynik, jaki padł 
w rozgrywkach Pucharu Polski 
z udziałem klubu z Roosevelta 
(w 1995 roku Górnik zaapliko-
wał Warcie Sieradz aż 14 bra-
mek - red.)

Egzamin na szóstkę z historii 
Górnika zdał szóstoklasista z 
Rudy Śląskiej, Artur Wybiera-
ła. W finałowej 
r o z g r y w c e 
trafnie po-
dał liczbę 
t y t u ł ó w 
k r ó l a 
st rze lców 
ekstrakla-
s y , 

Ponoć wszystkie drogi 
prowadza do Rzymu, 
a widok na Neapol to 
ukoronowanie żywota, 
po którym możemy 
wydać ostatnie tchnie-
nie. Tyle zapożyczeń 
literatury, choć odwo-
łując się do tego, co 
przyziemne, to właśnie 
Włosi mają najlepszą 
na świecie pizzę. Ale 
na Śląsku bardzo im 
się podoba!

Goście wzięli wpierw udział w 
zaaranżowanej lekcji j. angiel-
skiego i konferencji dotyczącej 
porównania systemów 
edukacyjnych polskie-
go i włoskiego. 
Kolejnym punk-
tem było 
zw iedza -
nie Za-
b r za . 

-- Możliwość przyjazdu tutaj 
była dla mnie bardzo waż-
na. Byłam na przedostatniej 
audiencji papieża. Wtedy wi-
dzieliśmy, że wola walki Ojca 
Świętego, by z nami być jest 
bardzo duża. Myśleliśmy, że 
będziemy jeszcze obchodzili 
jego kolejne urodziny i rocz-
nice pontyfikatu. Bo to my 
go bardzo potrzebowaliśmy 
-- mówiła prezydent Zabrza, 

Małgorzata Mańka - Szu-
lik, podkreślając, iż wierzy w 
obecność papieża wśród piel-
grzymujących.

-- Jan Paweł II zgromadził nas 
tutaj. Budujące dla mnie jest 
to, że do Rzymu przyjechało 
bardzo wielu młodych ludzi. 
Nasze wspólne spotkanie w 
tych ważnych dniach świad-
czy, jak wielkim człowiekiem 

był papież Polak -- dodała Mał-
gorzata Mańka - Szulik.

Uroczystości beatyfikacyjne, 
podobnie, jak w wielu innych 
polskich miastach, trwały 
także w Zabrzu - m.in. przed 
kościołem Św. Wojciecha pod 
Krzyżem Papieskim odbyły się 
Nieszpory Ludźmierskie. 

(m)

Prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka - Szulik wraz z delegacją 
przedstawicieli Związku Miast Polskich wzięła udział w uroczystości 

beatyfikacyjnej Jana Pawła II w Rzymie

Papież 
nas zjednoczył

Uczniowie rudzkich i zabrzańskich szkół sprawdzali 
swoją wiedzę o Górniku Zabrze

Czego Włoch na Śląsku przegapić 
nie może

Zespół Szkół nr 17 w Zabrzu gościł 45 osobową grupę włoskich 
uczniów. Młodzież z Rovereto przyjechała na tygodniowe warsztaty 
szkoleniowe turystyczno-hotelarsko-plastyczne.

Zwiedzanie, warto dodać, nie 
całkiem zwyczajne, bo towarzy-
szyła mu maksyma „Miejsca 
których nie można przegapić, 
miejsca z których możemy być 
dumni”. 

Największe wrażenie 
zrobiła na nich wyciecz-
ka do Zabytkowej  
Kopalni Węgla Kamien-
nego Guido. 
Uczestnicy warsztatów wzięli 
prócz tego udział w organizowa-
nych w tym czasie Międzynaro-
dowych Targach Turystyki Dzie-
dzictwa Przemysłowego i 
Turystyki 

Podziemnej, które właśnie odby-
wały się w Zabrzu.
-- Młodzież z klas turystycznych 
była zaangażowana w obsłu-
gę recepcyjną i obsługę stoisk 
wystawców. Włączając się w 
przygotowanie targów współpra-
cowaliśmy z wydziałem promocji 
zabrzańskiego magistratu. Dla 
uczniów to cenne doświadcze-
nie. Praktyczna nauka zawodu 
jest najważniejsza -- podkreśla 
Jolanta Kwiatkowska, zastępca 
dyrektora ZS Nr 17. 
Wieczorem odbyła się wielka 
uczta - delektowano się sma-
kami śląskimi, kurpiowskimi  
i rzecz jasna, włoskimi.  

(m)

Egzamin 
z Górnika 
zdali na szóstkę!
Aron Cieśliński z Gimnazjum nr 17  
w Zabrzu i Artur Wybierała ze Szkoły Pod-
stawowej nr 6 w Rudzie Śląskiej zostali 
laureatami wielkiego konkursu wiedzy  
o Górniku Zabrze. Gospodarzem finałowej 
rozgrywki było zabrzańskie Multikino. 

Aron i Mateusz
triumfowali wśród

gimnazjalistów

Artur Wybierała z Rudy Śląskiej przyjechał na konkurs ze swoim 
tatą, Mirosławem. Tata przyniósł mu szczęście - Artur był najlep-
szy wśród uczniów podstawówek.

które przypadły w udziale Wło-
dzimierzowi Lubańskiemu. 
-- Cztery razy - odpowiedział 
Artur i chwilę później przybił 
„piątkę“ ze swoim tatą, który 
promieniał z dumy. 
-- Uczę syna Górnika od kołyski 
-- uśmiecha się Mirosław Wy-
bierała - To dla nas coś więcej 
niż klub piłkarski. 

Wśród gimnazjalistów rywali 
zdeklasował Aron Cieśliński  
z Gimnazjum nr 17. Zresztą 
był to wielki dzień tej szkoły. 
Na podium, jako trzeci zamel-
dował się, inny jej uczeń, Ma-
teusz Władimiruk. 

Młodzież miała okazję również 
spotkać z obecnymi pił-
karza- mi Gór-
nika. Prosto z 

trenin -
gu do 
M u l -
t i k ina 

Konkursowiczów oceniali: Dariusz Kose-
ła, srebrny medalista z Barcelony oraz 
legenda klubu - Stanisław Oślizło.

Do Multikina 
zawitało dwóch 
piłkarzy z aktu-

alnego składu 
Górnika: Adam 

Danch i Mariusz 
Magiera


