
ście i jak wyglądają przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 
mogła przekonać się w Zabrzu szefowa resortu edukacji Krystyna Szumilas. 
Pani minister odwiedziła między innymi Szkołę Podstawową nr 30, przy której 
działa pierwszy ze zbudowanych w mieście Orlików.
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Konkurencja w postaci roz-
grywanego w tym samym 
czasie meczu Górnika Zabrze 
z Piastem Gliwice była silna, 
ale chętnych do zabawy przy 
pełnej pozytywnej energii mu-
zyce zespołu Raggafaya  nie 
zabrakło.

Na Śląskim Rancho bawił 
się w piątek tłum miłośników 
rytmów kojarzących się ze 
słoneczną Jamajką. Połącze-
nie reggae, hip-hopu i rapu 
w wykonaniu sympatycznego 

zespołu z Koszalina wprawiło 
wszystkich w znakomity na-
strój.
W tym tygodniu przedostatnia 
już w tym roku odsłona Muzycz-
nego Lata. Tym razem w całko-
wicie odmiennych klimatach. 
W Zabrzu wystąpi bowiem We-
soły Masorz, czyli grupa zna-
na ze śląskich piosenek, dow-
cipów i zabawnych skeczy. 
A w ostatni wakacyjny piątek 
podsumowanie tegorocznego 
cyklu koncertów, czyli wielka 
plenerowa dyskoteka. (hm)

PRZED NAMI JESZCZE TYLKO DWA KONCERTY W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI MUZYCZNEGO LATA
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ODWIEDZINY 
PANI MINISTER

U PROGU NOWEGO ROKU SZKOLNEGO ZABRZAŃSKIE SZKOŁY 
ODWIEDZIŁA MINISTER EDUKACJI KRYSTYNA SZUMILAS

– To 
bardzo 
ważne, by 
latem młodzież 
mogła wypoczywać 
w czynny sposób. W tym miejscu 
niezwykle ważna jest rola samorzą-
du, który takie zajęcia organizuje 
– podkreślała minister Krystyna 
Szumilas, chwaląc organizację 
i poziom zabrzańskiej oświaty. 
–Rządowy program „Moje boisko 
– Orlik 2012” był tak pomyślany, 
by wspólnie z samorządami zrobić 
coś dla mieszkańców. I to, jak wi-
dać, się udało – mówiła pani mi-
nister, która zabrzańskim uczniom 
przywiozła m.in. zestaw piłek.
W Zabrzu otwarto łącznie trzy Orli-
ki. Pierwszy na Helence, przy Szko-
le Podstawowej nr 30. – W czasie 
wakacji jesteśmy tu to codziennie. 

N a -
w e t 

nie zasta-
nawial iśmy 

się, co by było bez 
tego boiska. Tu jest super! 

Można pograć, przychodzą znajomi 
– mówią zgodnie Daniel Markow-
ski i Michał Cholewa.
Michał Ukleja, animator zajęć na 
Orliku, przyznaje, że obiekt ani przez 
moment nie świeci pustkami. – Nie 
stawiamy teraz na typowo szkolne 
zajęcia, tylko na rekreację. Młodzież 
gra w to, na co ma ochotę. Organizu-
jemy turnieje. Średnio w każdej chwi-
li w kompleksie przebywa ponad 20 
osób – wylicza Michał Ukleja.
Podczas wizyty w Zabrzu minister 
Krystyna Szumilas mówiła o pla-
nowanych zmianach w kształce-
niu nauczycieli. Są one efektem 

współpracy Ministerstwa Edukacji 
Narodowej oraz Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego i mają 
obowiązywać już od najbliższego 
roku akademickiego. – Nowe stan-
dardy kładą nacisk na to, co do tej 
pory szwankowało w kształceniu 
nauczycieli, a więc na praktyczną 
stronę ich pracy – podkreślała mi-
nister edukacji.
Studenci już od najwcześniej-
szych etapów studiów mają mieć 
bezpośredni kontakt z uczeniem 
w szkole. Powinni obserwować lek-
cje i sami je prowadzić. – Na bazie 
tych praktycznych doświadczeń 
powinna być budowana wiedza 
teoretyczna – tłumaczyła szefowa 
MEN.  W nowych standardach 
podkreślono znaczenie umiejętno-
ści opiekuńczych, rozwiązywania 
problemów wychowawczych i wy-

chowywania młodego pokolenia. 
Jak podkreślała minister Krystyna 
Szumilas, w skali kraju, w ramach 
programu „Szkolna wyprawka”, prze-
znaczono na dofinansowanie zaku-
pu podręczników około 120 mln zł. 
Programem, oprócz uczniów klas I-III, 

zostali w tym roku objęci uczniowie 
IV klasy szkoły podstawowej i I klasy 
szkoły ponadgimnazjalnej. – To rocz-
niki, które rozpoczynają edukację we-
dług nowej podstawy programowej. 
Dofinansowujemy tam zakup pod-
ręczników, bo w takiej sytuacji nie 

ma np. możliwości ich odkupienia 
od starszych roczników – wyjaśniała 
Krystyna Szumilas. 
Informacje na temat możliwości 
skorzystania z dofinansowania 
rodzice mogą uzyskać u dyrektora 
szkoły.  (hm)

Daniel Markowski i Michał 
Cholewa grają na Orliku 

codziennie

Krystyna Szumilas 
spotkała się m.in. 

z nauczycielami 
i uczniami SP nr 30

Obiekt na Helence 
przez całe wakacje 
tętni życiem

Młodzi artyści łączą 
w swej muzyce różne 
gatunki

Zespół Raggafaya 
został gorąco przyjęty 

przez publiczność


