
Od hip-hopu, 
popu po disco-polo 
i śląskie szlagiery 
- zaczęły się waka-
cje, a razem z nimi 
cykl koncertów 
w ramach Muzycz-
nego Lata. 

W tym roku ba-
wimy się jednak 
nie w soboty, a  
w piątki. Zmienia 
się też miejsce 
wakacyjnych sza-
leństw - pląsać  
w rytmie letnich 
hitów będziemy 
na Śląskim Ran-
cho przy ul. We-
bera 18 w Zabrzu. 
„Gdy znajdziemy się na za-
kręcie, co z nami będzie?” 
- pytała, nieco retorycznie, 
Sylwia Grzeszczak w słyn-
nym już duecie ze swoim 
kumplem po fachu, Libe-
rem. Wspomniany utwór 
został zaliczony do naj-
większych rodzimych hitów 
pierwszej dekady nowego 
wieku, a w 2008 roku był 
najczęściej granym nume-
rem w ramówkach niemal 
wszystkich komercyjnych 
stacji radiowych. 

Sylwia Grzeszczak i Liber, 
zarówno w duecie, jak i solo 
od kilku lat są etatowymi 
dostarczycielami, zwłaszcza 
letnich hitów. Sylwia pod-

O najmłodszych sympa-
tykach Górnika pamię-
ta przy każdej okazji. 
I kiedy tylko może, 
zawsze ich odwiedza. 
Tym razem popularny 
Jorguś pożegnał 
z uczniami rok szkolny 
i przywitał wakacje. 

- Widząc tak entuzjastyczne 
przyjęcie w przedszkolu i szko-
le podstawowej, możemy tylko 
żałować, że rok szkolny już się 
zakończył - przyznał Bartłomiej 
Perek, szef marketingu w za-
brzańskim klubie, jednocześnie 
organizator obu imprez.

Na gliwickim osiedlu Kopernika 

delegację Górnika przywitała 
prawie setka dzieciaków w wie-
ku od 5 do 7 lat. Dzieci aktyw-
nie uczestniczyły w pogadance 
na tematy piłkarskie, a także w 
zajęciach sprawnościowych.
 
Najmłodsi kibice 14-krotnego 
mistrza Polski nie wrócili do 
domu z pustymi rękami, każdy 
z nich otrzymał zdjęcia piłkarzy 
Górnika.

Jorguś z Gliwic pojechał do Żor, 
gdzie w dzielnicy Rowień czeka-
ło na niego około 50 uczniów 
z miejscowej szkoły podstawo-
wej. 
Do maskotki Górnika, dołączyli 
młodzi piłkarze drużyny, Marcin 
Galus i Seweryn Kacprzyk.

Młodzież szkolna miała spo-
ro pytań dotyczących drużyny 
juniorów starszych Górnika, 
świeżo upieczonych półfina-
listów mistrzostw Polski. W 
programie imprezy był również 
konkurs strzelania rzutów kar-
nych, a także trening kultural-
nego dopingowania zorganizo-
wany przez miejscowy Fan Club 
Górnika. 

Jorguś, choć też ma wakacje, 
o młodych kibicach Górnika na 
pewno podczas letniego wypo-
czynku nie zapomni.
-  Teraz będziemy się koncen-
trować na plenerowych impre-
zach i festynach - zapewnia 
Bartłomiej Perek.

(m)

Prócz zwiedzania Sejmu i Se-
natu, uczniowie odwiedzili rów-
nież Muzeum Narodowe. Wolny 
czas spędzili z kolei na Starym 
Mieście. Ale to wizytę w Parla-
mencie zapewne na długo za-
pamiętają. Młodzież goszcząc 
w ministerstwie edukacji wzię-

ła udział w dyskusji panelowej. 
Na koniec na uczniów czekały 
drobne upominki. 

Pomysłodawczynią i sponso-
rem wyjazdu uzdolnionej za-
brzańskiej młodzieży jest pre-
zydent Małgorzata Mańka – 

Szulik, a organizatorem Urząd 
Miejski i Zespół Szkół nr 10 w 
Zabrzu. Nagrodzonym uczniom 
i opiekunom dwunastu za-
brzańskich szkół towarzyszyła 
zastępca naczelnika Wydziału 
Oświaty, Ewa Wolnica.
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Zabrze 
się bawiSylwia Grzeszczak 

i Liber na dobry początek

Rusza Muzyczne 
Lato!

bija ostatnio listy przebojów 
utworem „Małe rzeczy”. Nie 
tak dawno świeciła triumfy 
inną piosenką, z optymistycz-
nym przekazem zatytułowaną 
„Nowe szanse”. Na koncie 
ma nagrany wspólnie z Libe-
rem, album „Ona i On”, pi-
lotowany przez kolejny wielki 
hit „Mijamy się”. Sylwia to 
obecnie jedna z najpopular-
niejszych wokalistek młodego 
pokolenia (piosenkarka ma 
zaledwie 22 lata - red.). 

Debiut sceniczny zaliczyła 
mając raptem kilka lat w po-
pularnym w połowie lat 90. 

programie „Od przedszkola 
do Opola”. Brała też udział w 
czwartej odsłonie programu 
Idol. Ale sukcesu nie zawdzię-
cza jego jurorom, a współpra-
cą z projektem Ascetoholix 
firmowanym przez poznań-
skich raperów. W skład for-
macji wchodzi m.in. Liber. 

Sylwia i Liber wystąpią na 
koncercie inaugurującym te-
goroczne Muzyczne Lato. Zo-
baczycie ich i i usłyszycie już 
8 lipca na Śląskim Rancho. 
Start, godz. 20. 
Wstęp wolny!

(m)

Festyn odbędzie się 2 lipca 
na stadionie Górnika. Głów-
ną atrakcją imprezy ma być 
przyjazd pierwszej drużyny 
„Trójkolorowych”. Tego dnia 
będzie również okazja do 
spotkania z byłymi gwiazda-
mi zabrzańskiego zespołu. 
 
Organizatorzy zapowiedzieli 
między innymi występ ze-
społu „AMC”, pokaz repre-

zentacji Polski w łucznictwie 
oraz loterię fantową. Za-
prezentują się również 
czirliderki z zespołu 
„Energy”. Nie zabrak-
nie stoisk z gadże-
tami, dmuchanych 
zjeżdżalni i punktów 
gastronomicznych. 
 
Podczas festynu od-
będą się dwa turnieje 

Festyn „Wakacje z Górnikiem”
2 lipca przy Roosevelta
Turnieje piłki nożnej dla najmłodszych, pokaz 
reprezentacji Polski w łucznictwie i loteria 
fantowa to tylko niektóre z atrakcji, jakie 
czekają na wszystkich tych, którzy wybiorą 
się na „Wakacje z Górnikiem”.

piłki nożnej dla dzieci (do lat 
8 i 15). Zapowiedziany jest 
też turniej piłki nożnej na 
konsoli PlayStation.

Zabrzańscy laureaci konkursów przedmiotowych i olimpiad w Sejmie i Senacie

W nagrodę do Parlamentu
Wyjazdy uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki podczas olim-
piad przedmiotowych i konkursów to już tradycja. Podczas tego-
rocznej wycieczki do Warszawy, młodzież spotkała się z wicemini-
ster edukacji, Krystyną Szumilas. 

............................................

Maskotka zabrzańskiego klubu, na zakończenie roku 
szkolnego, gościła w przedszkolu nr 17 na Osiedlu Kopernika 
w Gliwicach i Szkole Podstawowej nr 9 w Żorach - Rowniu.

Jorguś też cieszy się z wakacji

Fo
t:

 g
or

ni
kz

ab
rz

e.
pl

Zabrzańska młodzież gościła w Ministerstwie Edukacji, gdzie 
spotkała się z wiceminister edukacji - Krystyną Szumilas


