
W latach ich największej popu-
larności, polskie fanki zrywały 
się o świcie w soboty, by kupić 
kolejne wydanie „Dziennika 
Ludowego”, który nie bacząc 
na prawa autorskie, przedruko-
wywał kolorowe plakaty z nie-
mieckiego tygodnika „Bravo”. 
Dziewczyny przerywały błogi 
sen, tylko po to żeby spraw-
dzić, czy w gazecie nie ma 
akurat fotosu Toma Andersa i 
Dietera Bohlena, dwóch łama-

czy serc występujących pod 
szyldem Modern Talking. 
Wizycie frontmana duetu  
w drugiej połowie lat 80. (Boh-
len wtedy nie przyjechał, bo 
jego kolega z zespołu zdecydo-
wał zabrać ze sobą towarzysz-
kę swego życia, Norę, której z 
kolei Dieter sympatią nie darzył 
- red.), w Katowicach towarzy-
szyła taka histeria, że część 
terenu wokół „Spodka” wyłą-
czono z ruchu. 

Modern Talking byli wtedy  
u szczytu sławy. Promowali 
trzeci album „Ready for Ro-
mance”, a pilotujący go singiel 
„Brother Louie” dotarł nawet 
do 3. miejsca brytyjskiej listy 
przebojów, co było nie lada 
sztuką dla ortodoksyjnego, 
niechętnego innym niż rodzime 
wpływom, rynku angielskiego. 
W innych krajach Modern Tal-
king mieli znacznie łatwiej. Cze-
go by nie nagrali, stawało się 

Thomas Anders, połówka słynnego duetu Modern Talking wystąpi w Zabrzu

nitywnie zakończył działalność 
w 2003 roku. 
Thomas występuje solo, zaś 
Dieter jest jurorem w niemiec-
kiej edycji „Idola”. Ich wspólny 
powrót na scenę jest raczej 
mało prawdopodobny, choć już 
kiedyś rozstawali się, by osta-
tecznie zakopać wojenny topór 
- wrócili w 1998 roku albumem 
„Back for good” z remiksami 
największych przebojów. 
Kolejne płyty z premierowym 
materiałem nie odniosły jednak 
już tak oszałamiającego sukce-
su, jak te wydane ponad deka-
dę wcześniej. 

Thomas Anders dalej z powo-

dzeniem koncertuje, opierając 
recital na przebojach Modern 
Talking. Dla wszystkich, któ-
rzy w latach 80. szaleli na 
parkietach w rytmach hitów: 
„Cheri, Cheri Lady”, „Heaven 
will know”, „Geronimos Ca-
dillac”, „Jet Airliner”, czy „In 
100 years” zabrzański występ 
Andersa powinien być nie lada 
gratką, a zdeklarowani fani 
będą wręcz wniebowzięci. Tym 
bardziej, że zdaniem pań, wo-
kalista z dawnego uroku wiele 
nie stracił. Poza tym nie trzeba 
płacić za bilet...

Marcin Król 

Sentymentalna 
podróż w rytmie disco
Jego dwa koncerty w katowickim „Spodku” w 1987 roku uznano 
wówczas za artystyczne wydarzenie dekady. Było to jednak w 
czasach, gdy Modern Talking mieli u stóp niemal cały świat, ich 
płyty rozchodziły się w milionowych nakładach, na widok piękne-
go i młodego Thomasa Andersa dziewczyny mdlały, a wizyty w 
Polsce szczerze zazdrościły nam inne państwa o ustroju „słusznie 
minionym”. Ten sam Thomas Anders, z tą różnicą, że o prawie 
ćwierć wieku starszy, wystąpi 1 czerwca przed zabrzańskim M1.

od razu numerem 1. A że Boh-
len należał do twórców niezwy-
kle aktywnych, zdarzało się, że 
duet rocznie nagrywał pod dwa 
albumy, nie licząc współpracy 
Dietera z innymi wykonawca-
mi, jak C.C. Catch, Chris Nor-
man, czy Les McKeown. 

Popularność 
przyniosło du-
etowi nagranie 
„You’re my heart, 
you’re my soul” 
wydane na singlu 
1984 roku. 
Krytycy muzyczni obwołali 
debiutanckie nagranie duetu 
kiczem stulecia. Fani disco, 
hitem wszech czasów. Podział 
ten pozostał aktualny do dziś, 
mimo że Modern Talking defi-

-- Celem imprezy jest upo-
wszechnianie biegania jako 
najprostszej formy ruchu, 
oraz promocja miasta i re-
gionu. Jej miejskim organi-
zatorem jest Zabrzańskie 
Towarzystwo Szkolne, a koor-
dynatorem biegu – nauczyciel 
wychowania fizycznego Szkół 
Społecznych „Nasza Szkoła”, 
Beata Wrońska.

Biegi odbywały się na dystan-
sach 200m, 500m, 1km i 
3km w zależności od kate-
gorii wiekowej. Na mecie na 
uczestników czekał napój  
i słodka przekąska. Za miej-
sca I-III we wszystkich kate-
goriach wiekowych zwycięzcy 
otrzymali puchary, dyplomy  
i nagrody rzeczowe. 

(m)

Skutecznie walczą 
o unijne środki i re-
alizują kolejne inwe-
stycje. Okazuje się, 
że równie dobrze 
radzą sobie na bo-
isku. Nasi urzędnicy 
obronili właśnie tytuł 
mistrzów Polski 
w futsalu. 

Turniej finałowy, w którym 
udział wzięło 25 drużyn, 

odbył się w dniach 12-15 
maja w Brennej. 

Reprezentacja Urzędu 
Miejskiego w Zabrzu w 
finale pokonała zawodni-
ków z Nowego Sącza 2:0. 
Bramkarz naszej ekipy, 
Krzysztof Madoń otrzymał 
wyróżnienie indywidualne 
dla „Najlepszego Bramka-
rza Turnieju”.

(m)

Klub Kibica działający w Gimnazjum nr 20 
w Zabrzu odwiedził Tomasz Cywka, piłkarz 
angielskiego Derby County

- Piłkarz marzący o między-
narodowej karierze powinien 
przykładać się nie tylko do tre-
ningów, ale również do nauki 
języków obcych. Umiejętności 
to połowa sukcesu. Trzeba 
jeszcze zrozumieć trenera, 
jego taktykę i wskazówki - mó-
wił na spotkaniu z gimnazjali-
stami zawodnik angielskiego 
pierwszoligowca.

Urodzony w Gliwicach, 23-letni 
Tomasz Cywka jest wycho-
wankiem Gwarka Zabrze. Od 
ponad pięciu lat występuje 
na boiskach Anglii, zaliczając 
występy w Wigan Athletic, 
Oldham, a obecnie w Derby 
County, w którym również grał 
reprezentant Polski, Grzegorz 
Rasiak. 

Organizatorem spotkania był 
przyszkolny Klub Kibica, przy 
wsparciu nauczycielki języka 
angielskiego, Marleny Walko-

wiak. 
P i ł -
karz Derby 
County przez ponad godzinę 
odpowiadał na pytania blisko 
setki uczniów, głównie doty-
czących początków kariery 
oraz różnic pomiędzy ligą pol-
ską i angielską. 
Tomasz Cywka zachęcał mło-
dzież do nauki języków obcych. 
- Dzięki temu nie miałem pro-
blemów w odnalezieniu się w 
nowej rzeczywistości - tłuma-
czył.
Wcześniej w szkole gościli pił-
karze: Jan Banaś, Błażej Ra-
dler, Adrian Świątek, Konrad 
Cebula oraz zawodowy mistrz 
świata w boksie Damian Jo-
nak. 

(m)

Drużyna Urzędu Miejskiego w Zabrzu 
po raz drugi z rzędu wygrała mistrzo-
stwo kraju w halowej piłce nożnej

Kopią 
na medal!

Skład drużyny: (stoją od lewej) Romuald Ryma-
szewski - kierownik drużyny, Sławomir Gruszka, 
Krzysztof Madoń, Przemysław Perek, Mateusz 
Cieślik, Waldemar Kupidło - trener, Błażej Bienia-
szewski, Grzegorz Dziuk, Dariusz Rymaszewski - 
kapitan, Marcin Mateja.

W Mikulczy-
cach odbył 
się coroczny 
„Bieg Wiosny”

Zabrzanie
w dobrej formie
Nieważny czy uczestnik miał lat 5 czy 105.  
Ważne były chęci i zapał. W kolejnej odsło-
nie Biegu Wiosny padł rekord frekwencji -  
na starcie stanęło w sumie 133 zawodni-
czek i zawodników. Impreza odbywała się  
w ramach akcji „Cała Polska biega”. 

     Grajcie 
w piłkę, uczcie 
się językówNajmłodszy 

biegacz - 
3-letni Kuba


