
– Jestem pod ogromnym wraże-
niem tego, co zobaczyliśmy na 
scenie. Ten musical dostarcza 
niesamowitych przeżyć. Zachę-
cam do jego obejrzenia – mówi 
prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik. – To wielkie wy-
darzenie. Dziękuję i gratuluję 
wszystkim artystom i realizato-
rom – podsumowuje prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz.
„Tarzan” wystawiony został w Za-

brzu również w nie-
dzielę. Musical 
zainaugurował 
V edycję Me-
tropolitalne-
go Święta 
Rodz iny .
 (hm)

– Jestem zachwycona! To był 
kawał dobrej roboty – mówi 
Sabina Kalinowska z Kato-
wic. Polska wersja doskonale 
znanej historii nie tylko bawiła 
i wzruszała, ale również zaska-
kiwała. Widzowie wstrzymywali 
oddech, gdy po rozpiętych nad 
widownią linach zjeżdżały na 
scenę wielobarwne motyle, 
a między sektorami rozbiega-
ły się hałaśliwe małpy. Podziw 
wzbudzały efektowne salta 
i popisy gimnastyczne towarzy-
szących zawodowym aktorom 
sportowców z zabrzańskiego 
Zespołu Szkół Sportowych.
– Tu bardzo dużo się dzieje. 
I, co ważne, nie tylko na scenie. 
Wykorzystana jest cała widow-
nia – podkreśla Małgorzata Ga-

jek, która „Tarzana” obejrzała 
z 6-letnim synkiem Wojtkiem.
Nową jakość zyskała niezapo-
mniana muzyka Phila Collinsa, 
którą w DMiT wykonywała na 
żywo orkiestra pod dyrekcją Se-
bastiana Perłowskiego. Wielkim 
odkryciem okrzyknięty już został 
grający małego Tarzana 9-letni 
Bartek Kaszuba z Knurowa. 
Występy artystów z napięciem 
śledził Paweł Gabara, dyrektor 
Gliwickiego Teatru Muzycznego, 
który podjął się zrealizowania 
polskiej wersji słynnego musi-
calu. – Kiedy widziałem te dwa 
tysiące ludzi na widowni, my-
ślałem, że to sen. Ale zebrało 
się mnóstwo dobrych sił i ludzi, 
dzięki którym marzenie udało 
się spełnić – podkreśla Paweł 

Gabara. – Dziękuję Gliwickiemu 
Teatrowi Muzycznemu, że zde-
cydował się współpracę z naszą 
sceną. Musical to niezwykle 
trudne przedsięwzięcie, a na 
wystawienie „Tarzana” zdecy-
dowało się zaledwie kilka miast 
na świecie – zwraca uwagę Wie-
sław Śmietana, dyrektor Domu 
Muzyki i Tańca.
„Tarzan” trafił na Śląsk dzię-
ki współpracy Gliwic i Zabrza. 
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Kolejna okazja do obejrzenia polskiej wersji „Tarzana” 
już 30 maja. Kolejne spektakle zaplanowano na 31 maja 
oraz 1, 2 i 3 czerwca. Bilety w cenie od 20 do 50 zł. 

Bilety już od 20 zł!

Muzeum Miejskie, 
kopalnia „Guido” 
oraz Muzeum 
Górnictwa Węglowe-
go zaprosiły na Noc 
Muzeów.

Noc jak w starym kinie

>> 2

Studenci przedsta-
wili swoje architek-
toniczne pomysły 
zagospodarowania 
przestrzeni w cen-
trum Zabrza.

Na osiedlu Kopernika 
powstał nowoczesny 
kompleks sportowo-
-rekreacyjny z pię-
cioma niezależnymi 
boiskami do różnych 
dyscyplin.

Architektoniczne wizjeRelaks z rakietą i piłką
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Sukces polskiej prapremiery musicalu Phila Collinsa

Tarzan zdobył serca Jane i widzów

Aktorzy zjeż-
dżający po 
rozpiętych 
nad widow-
nią linach 
wzbudzali 
podziw pu-
bliczności

Długą owacją na stojąco i bisem zakończyła się polska prapremiera musicalu Phila Collinsa „Tarzan”. Widzowie, którzy 
w sobotni wieczór szczelnie wypełnili salę Domu Muzyki i Tańca, nie kryli zachwytu efektownymi partiami wokalnymi soli-
stów, wykonywaną na żywo znakomitą muzyką, niezwykle rozbudowaną choreografią i zaskakującymi efektami scenicznymi.
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MAŁGORZATA GAJEK
mama 6-letniego Wojtka:

Bardzo nam się podobało. W tym musica-
lu naprawdę dużo się dzieje. I to na całej 

widowni. Na pewno warto go zobaczyć!


