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Aktorzy w barwnych strojach 
znów zjadą po linach rozpię-
tych nad głowami widzów. Na 
scenie zobaczymy ekwilibry-
styczne popisy akrobatów, 
a salę wypełnią dźwięki niezapo-
mnianych hitów Phila Collinsa 
w wykonaniu grającej na żywo 
orkiestry. Do Zabrza wraca nie-
samowity musical „Tarzan”.

– Podczas ubiegłorocznych 
przedstawień „Tarzana” obej-
rzało 18 tysięcy widzów. Tak 
ogromne zainteresowanie 
sprawiło, że spektakl wraca 
na naszą scenę – mówi Wie-
sław Śmietana, dyrektor Domu 
Muzyki i Tańca, który wraz 
z Gliwickim Teatrem Muzycz-
nym przygotował polską wersję 
światowego przeboju. Tarzan, 
Jane, Kerczak, Terk i pozostali 
bohaterowie opowieści rodem 
z dżungli będą nas bawić i wzru-
szać już od 6 marca. Łącznie 
zaplanowano siedem spektakli, 
zarówno przedpołudniowych, 
jak i wieczornych.

Przypomnijmy, że „Tarzan” to naj-
większa produkcja musicalowa 
w historii tego gatunku na Ślą-
sku. Zabrze jest jednym z zale-
dwie kilku miast na świecie, w 
których od czasu przygotowa-
nej w 2006 r. premiery zago-
ścił słynny musical. Wcześniej 
można było zobaczyć go m.in. 
w Nowym Jorku i Hamburgu.
Do realizacji polskiej wersji 
„Tarzana” zaangażowano akro-
batów i członków sportowych 
grup gimnastycznych. Dzięki 
temu scena aż kipi od ekwili-
brystycznych popisów. A gdyby 
tego było mało, aktorzy zjeżdża-
ją również po rozpiętych nad wi-
downią linach. Niezapomniane 
melodie autorstwa Phila Collin-
sa zagra na żywo orkiestra pod 
kierunkiem Sebastiana Perłow-
skiego.
Spektakl wyreżyserował Tomasz 
Dutkiewicz, dyrektor warszaw-
skiego Teatru Komedia. Polska 
wersja musicalu „Tarzan” po-
wstała dzięki wsparciu samorzą-
dów Gliwic i Zabrza. (hm)

Dżungla wyrasta w centrum miasta
JUŻ W PRZYSZŁYM TYGODNIU NA SCENĘ DOMU MUZYKI I TAŃCA POWRACA MUSICAL „TARZAN”

– Dziękuję wszystkim kibicom 
za przybycie. Ostatnia runda 
była dla nas bardzo udana, ale 
wierzymy, że wiosna będzie 
jeszcze lepsza. Celujemy bo-
wiem w pierwszą trójkę. Zespół 
jest bardzo dobrze przygoto-
wany do inauguracji rozgrywek 
– podkreślał podczas piątkowej 
prezentacji prezes Górnika Ar-
tur Jankowski.
O sporych ambicjach mówił 
również trener Adam Nawałka. 
– Wiemy, jakie są oczekiwa-

nia kibiców i postaramy się im 
sprostać. Jestem pełen opty-
mizmu. Jednak wskazane są 
też umiar i pokora – zastrzegał 
szkoleniowiec Górnika. 
O swoich refleksjach i oczekiwa-
niach przed wznowieniem rozgry-
wek mówili też piłkarze. – Boisko 
wszystko zweryfikuje, ale wierzę, 
że zdobędziemy mistrzostwo 
Polski – stwierdził wprost Alek-
sander Kwiek, zbierając grom-
kie brawa od kibiców. Równie 
entuzjastycznie został przyjęty 

Grzegorz Bonin, który po półtora-
rocznej przerwie wrócił na ul. Ro-
osevelta. – Bardzo dziękuję kibi-
com za zaufanie. Mam nadzieję, 
że takie same brawa będziemy 
zbierać na boisku – mówił Grze-
gorz Bonin.
W hali „Pogoń” zabrakło w pią-
tek kontuzjowanego Prejuce’a 
Nakoulmy. Na prezentacji nie 
pojawił się też Ireneusz Jeleń, 
o którego możliwym przejściu 
do Górnika zrobiło się głośno 
w ubiegłym tygodniu. Zawod-

nik przechodził jeszcze testy 
medyczne i nie było do końca 
wiadomo czy dołączy do za-
brzańskiej drużyny.
W piątek honorową akcję Górni-
ka z numerem 2006 (rok objęcia 
prezydentury) odebrała prezy-
dent Zabrza Małgorzata Mań-
ka-Szulik. - Wsparcie kibiców 
jest nam niezwykle potrzebne. 
Dzięki wam Górnik odbił się od 
dna i znów bije się o najlepsze 
miejsca. Wierzę, że ten zespół 
wywalczy kolejną gwiazdkę, 

p i ę t n a -
ste mistrzo-

stwo Polski – mówiła prezydent 
Małgorzata Mańka-Szulik. 
Piątkowej prezentacji towarzyszy-
ły pokazy sztuk walki oraz rewia 
brazylijska. Gorąca samba w wy-
konaniu ubranych w niezwykle 
efektowne stroje tancerek rozgrza-
ła publiczność do czerwoności. 
Trzymamy kciuki, by równie gorąca 
atmosfera i pozytywne emocje to-
warzyszyły meczom Górnika w run-
dzie wiosennej!  (hm)

Zrobimy wszystko, by w tym sezonie znaleźć się w pierwszej trójce! Taka deklaracja padła 
w miniony piątek z ust piłkarzy i sterników zabrzańskiego klubu. Ale nie zabrakło też zapowiedzi 
walki o piętnaste w historii mistrzostwo Polski. Oficjalna prezentacja Górnika przed rozpoczęciem 
wiosennej rundy rozgrywek ekstraklasy została zorganizowana w hali „Pogoń”.
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już od 25 zł!Musical „Tarzan” będzie można zobaczyć na scenie Domu Muzyki i Tańca w dniach od 6 do 10 marca. Bilety dostępne są w kasie DMiT oraz pośrednic-twem strony internetowej  www.dmit.com.pl
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GÓRNIK CELUJE 
W PIERWSZĄ TRÓJKĘ

Pokaz rewii 
brazylijskiej
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Dżungla wyrasta w centrum miasta

Ronaldo to przepiękny, czarny 
pies o urodzie sznaucera ol-
brzyma. Trafił do schroniska 
z patologicznej rodziny, gdzie 
dalszy pobyt psa mógł się 
skończyć dla niego tragicznie. 
Pomimo wszystko piesek jest 
zadbany. Przystojny Ronaldo 
jest łagodny i młody, wielko-
ścią zbliżony do labradora. 
Trzymany był w mieszkaniu. 
Jest wykastrowany. Tel. schro-
nisko 32 305 09 43

Ze schroniska do domu
Kącik 

adopcyjny

W kąciku adopcyjnym przedstawiamy 5 
przemiłych zwierzaków, które marzą o tym, 
by mieć własny, kochający dom. Nie wahaj 
się, przygarnij któregoś z nich. 

Ronaldo

Pucek, został przyjęty do 
schroniska na początku lute-
go, leżał zmarznięty przy ulicy 
Łabędzkiej na przystanku au-
tobusowym. 
Piesek wygląda jak owczarek 
niemiecki na bardzo krótkich 
łapkach, jest młody i łagodny. 
Tel. schronisko 32 305 09 43

Disel
Diesel to przepiękny bury ko-
tek z białym śliniakiem. Ten 
miły, domowy, wykastrowany 
kocur w trakcie ostatnich mro-
zów musiał stać przemarznięty 
pod klatką schodową i prosić, 
by go wpuszczono. Kocurek 
jest bardzo kontaktowy, mru-
czący, daje się głaskać i brać 
na ręce. 
Czeka na ciepły dom i pełną 
miskę. Telefon schronisko 32 
305 09 43.

Pucek

Frodo to młody, mniej więcej 
roczny samiec, który został 
przywieziony w nocy do schro-
niska przez mieszkańca Gli-
wic. Jest bardzo łagodny i miły, 
ale też bardzo silny, najlepiej 
by było więc, gdyby trafił do 
domu z ogrodem. 
Telefon 32 305 09 43

Frodo

Kocurek Wafel to kilkuletni bu-
rasek o przepięknym umasz-
czeniu. Kiedy został przywie-
ziony z interwencji, był bardzo 
chory, nie mógł nawet wstać. 
Na początku nie chciał bliskich 
kontaktów z człowiekiem, ale 
po wyleczeniu i kastracji się 
ucywilizował i jest teraz mi-
łym kociakiem. Jest bardzo 
aktywny, skoczny i wszędobyl-
ski. Czeka na kochający dom, 
gdzie będzie się o niego dbać. 
Najwyższa kocia wdzięczność 
gwarantowana. Telefon schro-
nisko 32 305 09 43.

Wafel


