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ZABRZE ROZMAITOŚCI

Już zA KiLKA dni W doMu MuzyKi i TAńCA ruSzAJą CASTinGi do druGieJ edyCJi
ProGrAMu „X FACTor”

Wokalne talenty
ruszają po sławę

?

Już za kilka dni w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu
ruszają castingi do drugiej edycji programu „X Factor”

nie wiadomo jeszcze, kto zasiądz
ie
w jury obok Czesława Mozila
i Kuby Wojewódzkiego

Jesteś ciekaw czy w drugiej edycji programu „X Factor” pojawią się indywidualności na miarę Gienka
Loski czy Michała Szpaka? Już wkrótce na własne oczy i uszy możesz się przekonać, kto tym razem
ustawi się w kolejce do sławy. W domu Muzyki i Tańca dostępne są bezpłatne wejściówki na castingi,
które ruszają już 10 stycznia.
Na zorganizowanym w grudniu
zabrzańskim precastingu do
popularnego show telewizji TVN
pojawiły się tysiące wokalistów.
Najlepszych z nich usłyszymy ponownie już niebawem. Castingi
w Domu Muzyki i Tańca zaplanowano na 10, 11 i 12 oraz 25,
26 i 27 stycznia. Przesłuchania
rozpoczną się o godzinie 12.30.
Podczas castingów wokalistów
oceniać już będzie jury. Kto za-

siądzie w nim tym razem? Ten
temat od kilku tygodni wzbudza
wiele emocji. Na początku grudnia okazało się, że obok Kuby
Wojewódzkiego i Czesława
Mozila nie zasiądzie ponownie
Maja Sablewska. Kto ją zastąpi?
– Na pewno będzie to kobieta.
Tyle mogę zdradzić – mówiła jedynie w Zabrzu Katarzyna Szałańska, producent „X Factor”.

Wokół składu jury natychmiast
rozgorzała dyskusja. Na giełdzie nazwisk pojawiały się Maria Peszek i Basia Trzetrzelewska. Później wydawało się już
przesądzone, że do dwójki jurorów dołączy Małgorzata Kożuchowska. Tuż przed świętami
negocjacje z aktorką zakończyły
się jednak fiaskiem. Kożuchowska nie była bowiem w stanie
pogodzić sędziowania w progra-

SuKCeS uCzenniCy zeSPołu SzKół SPożyWCzyCh W zABrzu
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Fot. Archiwum szkoły

Tort o tematyce świąt
Bożego narodzenia lub
karnawału musieli wykonać uczestnicy konkursu
cukierniczego zorganizowanego w rybniku. na
najwyższym stopniu podium stanęła Agnieszka
Widera z zespołu Szkół
Spożywczych w zabrzu.

Agnieszka Widera
z konkursowym tortem
swojego autorstwa

Międzyszkolny Konkurs Cukierniczy o Puchar Małej Akademii
Mistrzostwa Zawodowego w Rybniku odbył się już po raz jedenasty. Zespół Szkół Spożywczych
w Zabrzu reprezentowały w zawodach dwie uczennice: Agnieszka
Widera i Angelika Gamon. Poza
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zadaniem praktycznym, którym
było wykonanie tortu, młodzi cukiernicy musieli wykazać się również wiedzą dotyczącą tajników
zawodu.
W wyniku dwudniowych zmagań
Agnieszka Widera, reprezentująca Cukiernię „Roker” Czesława
Kierata z Zabrza, uzyskała najwięcej punktów i zajęła najwyższe
miejsce na podium. Słodki tort
w tonacji śniegu z elementami dekoracyjnymi w postaci prezentów
gwiazdkowych i parą zakochanych bałwanków przykuwał uwagę nie tylko jury. Angelika Gamon,
reprezentująca cukiernię Adama
Budnego z Rudy Śląskiej, uzyskała najwyższą punktację w części
praktycznej. Jej tort zachwycał
finezją i zastosowanymi technikami dekoracyjnymi.
(hm)
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mie z pracą w teatrze. Pełen
skład jury powinniśmy poznać
lada dzień.
„X Factor” to muzyczne show,
które po raz pierwszy telewidzowie zobaczyli w Anglii w 2004
r. Od tamtej pory to najpopularniejszy program rozrywkowy
w Wielkiej Brytanii. Tak wielki
sukces sprawił, że program zawitał do wielu innych krajów.
Wśród jego laureatów znalazły
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Castingi do programu
„X Factor” odbywają
się z udziałem publiczności. Bezpłatne wejściówki na widownię
można odbierać w kasie
domu Muzyki i Tańca.
Kasa czynna jest od
poniedziałku do piątku
w godzinach od 8
do 18 oraz w sobotę
od 10 do 14.

się takie gwiazdy, jak Leona Lewis czy Alexandra Burke.
Pierwszą polską edycję „X Factor” mogliśmy zobaczyć w ubiegłym roku. Jej zwycięzcą został
Gienek Loska. Nad swoimi
debiutanckimi albumami pracują też inni finaliści: Ada Szulc
i Michał Szpak. Kto sięgnie po
najwyższe laury w drugiej edycji?
Przekonamy się już za kilka miesięcy.
(hm)
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W cztery strony świata popłynęły dźwięki hejnału Zabrza, który
w Nowy Rok odegrany został z wieży ratusza. Zgodnie z tradycją, muzyka zabrzmiała 1 stycznia w samo
południe. W tym roku hejnalistami
byli Rafał Dudek, Bartłomiej Marek
i Marcin Fifielski z orkiestry dętej
kopalni „Makoszowy”.
(hm)

GórniK zABrze PodSuMoWAł 2011 roK

Co sześć dni na boisku
65 meczów rozegrali
w 2011 roku piłkarze
Górnika zabrze. To oznacza, że zawodnicy wybiegali na boisko średnio co
sześć dni.
Piłkarze Górnika Zabrze rozpoczęli rok 2011 wygranym meczem
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sparingowym z Miedzią Legnica
(3:0), a zakończyli przegranym
spotkaniem o ligowe punkty z Widzewem (0:2). W sumie piłkarze
z Roosevelta zwyciężali w ubiegłym roku 28 razy, 22 razy musieli uznać wyższość przeciwników,
a 15 spotkań zremisowali. Górnicy strzelili łącznie 99 bramek,
sami piłkę z siatki wyciągali 72

razy. Spośród wszystkich ubiegłorocznych spotkań 31 stanowiły
mecze sparingowe, 32 – ligowe,
a 2 zostały rozegrane w Pucharze
Polski.
W 2010 r. piłkarze Górnika Zabrze rozegrali 75 meczów, z których wygrali 40. Rok wcześniej
zwycięstwem zakończyło się 27
spośród 60 spotkań.
(hm)
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