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Aż trudno uwierzyć, ale w tym roku upływa już pół wieku 
BEATLEMANII – prawdziwego szaleństwa, które przed  
50 laty ogarnęło niemal cały świat.

Od 1963 roku datuje się 
ogromna popularność Beatle-
s’ów – utalentowanej „czwór-
ki z Liverpoolu”, podziwianej 
i wielbionej przez miliony mi-
łośników rock’n’rolla z różnych 
zakątków kuli ziemskiej. Nie-
śmiertelne przeboje w wyko-
naniu Johna Lennona, Paula 
McCartneya, George’a Har-
risona i Ringo Starra są dziś 
powszechnie uznawane za 
klasykę światowej muzyki roz-
rywkowej. 

Niezapomniane 
piosenki Beatles’ów 
będą też dominu-
jącym akcentem 
muzycznym XXVII 
BALU DINOZAU-
RÓW w ostatnią 

sobotę tegorocznego 
karnawału – 9 lutego.
Miłośnicy szaleństw na par-
kiecie przy ekspresyjnych szla-
gierach z epoki „fruwających 
marynarek” spotkają się znów 
w salach śródmiejskiego hote-
lu SILVIA przy ul. Studziennej 
8 w Gliwicach. W programie 
imprezy znajdą się jednak nie 
tylko utwory Beatles’ów. Będą 
również rozbrzmiewać liczne 
nagrania ich sławnych konku-
rentów (The Rolling Stones, 
The Animals, Beach Boys, The 
Hollies, The Shadows, The 
Tremeloes, The Troggs). Nie 
zabraknie również pamiętnych 
przebojów polskich wykonaw-
ców z dawnych lat. 

Zaplanowano widowiskową 
oprawę imprezy. Na dużych 

ekranach będzie można obej-
rzeć żywiołowe występy gwiazd 
– solistów i zespołów – których 
koncerty zarejestrowano na pły-
tach DVD. Solidna dawka roc-
k’n’rolla rozgrzeje do czerwo-
ności wszystkich uczestników 
balu – przekonują jego organi-
zatorzy. Nad muzyczną stroną 
zabawy w stylu „retro” będzie 
czuwał tradycyjnie DJ ZIBI, po-
mysłodawca i twórca Balów 
Dinozaurów, organizowanych 
w Gliwicach od 1987 roku. 
Przewidziano rozmaite konkur-
sy i niespodzianki, w tym m.in. 
zwyczajowy wybór „Pterodaktyli 
2013” – najmilszych i obdarzo-
nych największym poczuciem 
humoru uczestniczek imprezy. 

Bilety można nabyć w recepcji 
hotelu SILVIA-GOLD, tel. 32-
701-12-00. Początek całonoc-
nej zabawy – godz. 20.00.

Pół wieku Beatlemanii
XXVII  BAL  DINOZAURÓW

Jeden z nich, sklep spożywczy 
„Sezam” prowadzony przez 
panią Teresę Langer od ponad 
30 lat, pozostanie w dotych-
czasowym miejscu, czyli przy 
ul. Zwycięstwa, tylko do końca 
stycznia.
 – Przeżywam teraz wielką roz-
terkę, tak samo klienci – wszy-
scy psioczą, tak im żal, ale 
niestety musimy się pogodzić 
z tym co jest – mówi Teresa 
Langer. 

Znikną okrąglaki, co z mozaiką?
Trwa przygotowywanie terenu w centrum 
miasta pod budowę Drogowej Trasy Śred-
nicowej. Po niedawnej przeprowadzce kup-
ców z terenu Balcerka, przyszła pora na 
tzw. „okrąglaki”. Niestety, obydwa cha-
rakterystyczne budynki będą zburzone.

Stali klienci, którzy w „okrą-
glaku” robili zakupy od wielu 
lat, nie kryją żalu, że niedługo 
obiekt zniknie. Takich miejsc, 
z tradycją, jest już coraz mniej. 
 – Bardzo mi żal ponieważ jest 
to najlepiej zaopatrzony sklep, 

ja tu kupowałam towary, któ-
rych nigdzie indziej nie ma. Bar-
dzo go lubiliśmy – komentuje 
Maria Borkowska, która budy-
nek widzi z okna i nie wyobraża 
sobie, że teraz widok ulegnie 
tak drastycznej zmianie. 
Na pocieszenie klientom 
warto dodać, że sklep nie za-
przestanie swojej działalności 
– zmieni tylko lokalizację. Za-
kupy będzie można zrobić na 
ul. Barlickiego 9, w miejscu 

dawnej perfumerii. Lokal bę-
dzie jednak dużo mniejszy.

Niepokój wśród mieszkańców 
wzbudza także myśl, co stanie 
się z mozaiką zdobiącą okrą-
glak. Kompozycja składa się 

z przypadkowo rozmieszczo-

nych płaskich, ceramicznych 

kafli w różnych odcieniach 

brązu i kości słoniowej, które 

temu. To było wtedy coś zupeł-
nie nowego. Niektórym się to 
nie podobało, a teraz wszyscy 
tego żałują. Każdy chce mieć 
choć jedną płytkę.

Miejski konserwator zabytków 
Ewa Pokorska, zapewnia, że 
zrobi wszystko by uratować 
mozaikę i znaleźć dla niej 
inne miejsce. – Ceramika na 
„okrąglaku” nie jest chroniona 
jako obiekt zabytkowy. Zosta-

przedstawiają twarze, kształty 
czy ptaki. Kubiczne kafle wysta-
ją dodatkowo z elewacji, two-
rząc przestrzenną strukturę.

– Ta ściana powstała jak sklep 
był w remoncie, czyli 36 lat 

ła zaprojektowana po wojnie. 
Niemniej jednak będę się 
starała przypilnować 
demontażu kafli 
w czasie roz-
biórki budyn-
ku, celem 
ich zacho-
wania.

N ies te -
ty, nie-
k t ó r z y 

mieszkańcy już na własną 
rękę próbują zdejmować ka-
fle, prawdopodobnie chcąc 
wziąć je sobie „na pamiątkę”. 
Kilka  z nich jest więc już albo 
uszkodzonych albo nie ma ich  
w ogóle.

Autorem projektu kamionko-
wej mozaiki jest rzeźbiarz Jan 
Borowczak, uczeń Xawerego 
Dunikowskiego. Tego typu de-
koracje budynków były bardzo 
popularne w latach 60. i 70. 
ubiegłego wieku. W Gliwicach 
podobne ozdoby można zoba-
czyć m.in. wewnątrz holu dwor-
ca PKP.

Katarzyna 
Klimek

Zapis telewizyjny całego mate-
riału znajduje się pod adresem 
www.24gliwice.tv
Film można również uruchomić 
za pomocą smartfona z aplika-
cją do czytania kodów QR.


