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Ponad sto prac uczniów, nauczycieli i przyjaciół zabrzańskiej szkoły 
plastycznej można podziwiać na wystawie otwartej w miniony piątek 
w holu Domu Muzyki i Tańca. Wernisaż był elementem obchodów  
jubileuszu 15-lecia placówki, której mury opuściło już kilkuset  
młodych artystów.

– To wystawa, która łączy po-
kolenia. Naszym działaniom 
przyświecała myśl, by nie wy-
różniać, kto jest uczniem, a kto 
nauczycielem – zwraca uwagę 
Elżbieta Dębowska, kurator 
wystawy, na której zgromadzo-
no m.in. grafiki, rzeźby, obrazy, 
fotografie i plakaty.
– Ten wernisaż to spotkanie 
szkół artystycznych nie tylko 
z naszego miasta – podkre-
śla Iwona Gawrychowska, 
dyrektor Zespołu Szkół nr 18,  
w skład którego wchodzą Szko-
ła Podstawowa nr 35, Liceum 
Plastyczne oraz Ogólnokształ-
cąca Szkoła Sztuk Pięknych. 
– Mamy szczególną młodzież. 
W dobie wszechpanującego In-
ternetu i komercjalizmu stara-

my się wykształcić w młodych 
ludziach wrażliwość na sztukę, 
a jednocześnie rzetelnie przy-
gotować ich na konfrontację 
z rynkiem pracy. Sądząc po 
licznych wernisażach, nagro-
dach, obserwując ich kariery 
na uczelniach, możemy śmiało 
powiedzieć, że realizujemy za-
mierzony cel – dodaje.
Zabrzański plastyk powstał 
dzięki inicjatywie i uporowi 
ówczesnej dyrektor placów-
ki, a dziś prezydent Zabrza, 
Małgorzaty Mańki-Szulik. Była 
to pierwsza w Polsce szkoła 
prowadzona przez samorząd. 
– Stworzenie szkoły plastycz-
nej w mieście o tradycjach 
przemysłowych i robotniczych 
było bardzo trudnym przedsię-

wzięciem. Na szczęście wspie-
rało nas nie tylko środowisko 
artystyczne, ale również grupy 
samorządowców i wolontariu-
szy. Ważna była rola miejsco-
wej Rady Dzielnicy – wspomina 
prezydent Małgorzata Mańka-
-Szulik. – Dzisiaj, po 15 latach, 
możemy z całą satysfakcją  
i dumą stwierdzić, że warto 
było podjąć ten trud – dodaje 
pani prezydent, która podczas 
piątkowego jubileuszu odebra-
ła odznakę „Zasłużonych dla 
Kultury Polskiej”.
Urodzinową imprezę uświetnił 
koncert „Artyści – Artsytom”, 
podczas którego wystąpili m.in 
uczniowie zabrzańskiej szkoły 
muzycznej oraz chór „Reso-
nans con tutti”.  (hm)

Artyści związani z zabrzańską 
sceną świętowali w ubiegłym 
tygodniu Międzynarodowy Dzień 
Teatru. W scenerii restauracji 
„Impresja” odebrali przyznane 
z tej okazji wyróżnienia i zapre-
zentowali jeden ze swoich naj-
nowszych spektakli – „Związek 
otwarty”.

– Zabrzański Teatr Nowy już od 
ponad 50 lat pełni istotną rolę w 
życiu kulturalnym naszego mia-
sta. Jest miejscem przeżywania 
wielu emocji, łączy przeszłość  
z teraźniejszością i przyszłością. 
Jestem przekonana, że nie było-
by to możliwe, gdyby nie wysoki 
poziom artystyczny i pełna zaan-

gażowania praca całe-
go zespołu – podkreśla 
prezydent Zabrza Małgo-
rzata Mańka-Szulik.
Wśród wyróżnionych ar-
tystów znaleźli się Danuta 
Lewandowska, Jolanta Niestrój-
-Malisz, Marian Wiśniewski, Jan 
Swonke oraz Edyta Stronk. Te-
goroczny Międzynarodowy Dzień 
Teatru szczególne powody do sa-
tysfakcji przyniósł Hannie Boratyń-
skiej, która za rolę Violet Weston 
w spektaklu „Gorące lato w Okla-
homie” otrzymała przyznaną przez 
marszałka województwa śląskiego 
„Złotą Maskę”.
Aktorskie święto uświetnił spek-
takl „Związek otwarty”, który swoją 

pre-
m i e r ę 

na deskach Teatru Nowego miał 
w lutym. W sztuce autorstwa no-
blisty Dario Fo zobaczyć można 
Aleksandrę Gajewską, Zbigniewa 
Stryja oraz Szymona Wiechoczka. 
Tymczasem w minioną niedzielę 
na zabrzańskiej scenie miała miej-
sce kolejna premiera. To przedsta-
wienie „Nieskończona historia”  
w reżyserii Uli Kijak.  (hm)

Prawie 160 tysięcy dzieci  
w wieku od 3 do 8 lat będzie 
mogło uczyć się w przedszko-
lach i szkołach języka an-
gielskiego za darmo. Miasta 
tworzące Górnośląski Związek 
Metropolitalny podpisały poro-
zumienie w sprawie zakupienia 
umożliwiającej to elektronicz-
nej platformy „eProti”.
Każde dziecko uczęszczające 
do przedszkola i szkoły w 14 
miastach GZM otrzyma login  
i kod dostępu, dzięki którym 
będzie mogło w każdej chwili, 
po wejściu na stronę interneto-
wą, skorzystać z kursu zawiera-
jącego 57 różnych gier eduka-
cyjnych. (hm)
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Dyrektor Teatru nowego jerzy Makselon  
i wyróżnienie artyści
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Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik  
i dyrektor ZS nr 18 Iwona  

Gawrychowska

Wystawę w holu DMiT można podziwiać do 22 kwietnia


