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Ceniony pianista Piotr Wyle-
żoł oraz znany ze współpracy 
między innymi z Whitney Ho-
uston amerykański trębacz 
Michael „Patches” Stewart 
to niektórzy z artystów, któ-
rych mogliśmy usłyszeć pod-
czas Zaduszek Jazzowych. 
Impreza odbyła się w miniony 
piątek w siedzibie Filharmo-
nii Zabrzańskiej.

Zabrzańskie Zaduszki Jazzo-
we po raz kolejny już przynio-
sły sporą dawkę znakomitej 
muzyki spod znaku jazzu, 
swingu i bluesa. Zadbali o to 
m.in. Piotr Wyleżoł, absolwent 
Akademii Muzycznej w Katowi-
cach, który od kilku już lat re-
gularnie współpracuje z Nige-
lem Kennedy'm, biorąc udział 
w jego autorskich projektach. 
Od października 2007 r. pro-
wadzi klasę fortepianu w Ka-
tedrze Jazzu i Muzyki Współ-
czesnej Akademii Muzycznej 

w Krakowie. Na koncie ma 
pięć autorskich płyt,  uczest-
niczył również w nagraniach 
kilkudziesięciu płyt z innymi 
artystami.
W Zabrzu wystąpił również Mi-
chael „Patches” Stewart, trę-
bacz z Nowego Orleanu, czło-
nek zespołu legendarnego 
wokalisty Ala Jarreau, współ-
pracujący również z Marcu-
sem Miller'em, Quincy Jone-
s'em oraz Whitney Houston. 
Listę artystów uzupełnili sak-
sofonista Henryk Miśkiewicz 
z zespołem Full Drive 3 oraz 
gitarzysta Marek Napiórkow-
ski, basista Michał Barański 
i perkusista Krzysztof Dziedzic. 
Przypomnijmy, że Zadusz-
ki Jazzowe, po długoletniej 
przerwie, wróciły do Zabrza 
w ubiegłym roku. Od tego cza-
su odbywają się w niezwykle 
klimatycznych wnętrzach no-
wej siedziby Filharmonii Za-
brzańskiej.   (hm)

Z trąbką i przy fortepianie
MIĘDZYNARODOWE GRONO ARTYSTÓW NA ZADUSZKACH JAZZOWYCH

– Zapraszam wszystkich miesz-
kańców do udziału w uroczystych 
obchodach Narodowego Święta 
Niepodległości. To bardzo waż-
ne, by patrząc w przyszłość, nie 
zapominać o historii – podkreśla 
prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik.
Uroczystości na placu Warszawskim 
rozpoczną się o godzinie 10.15 od 
koncertu Górniczej Orkiestry Dętej 
„Makoszowy” pod dyrekcją Henry-
ka Mandrysza. Po wystąpieniach 

przedstawicieli samorządu nastąpi 
przemarsz do kościoła św. Anny, 
gdzie o godzinie 11.15 odprawiona 
zostanie uroczysta msza w intencji 
Ojczyzny. O jej efektowną oprawę 
artystyczną zadba Zabrzański Chór 
Młodzieżowy „Resonans con tutti”. 
Po nabożeństwie zaplanowano zło-
żenie kwiatów pod krzyżem na pla-
cu kościelnym.
W ramach imprez towarzyszących 
oficjalnym obchodom Narodowe-
go Święta Niepodległości zapla-

nowano m.in. Międzynarodowy 
Turniej Koszykówki o Puchar Pre-
zydenta Zabrza, który w dniach 
9-11 listopada rozegrany zostanie 
w Zespole Szkół nr 10 przy ul. 
Chopina 26. Na parkiecie zmierzą 
się m.in. drużyny MKS Zabrze, 
TS Wisła Kraków oraz goście ze 
Szwecji i Ukrainy.
Z kolei 11 listopada, w godzinach 
od 9 do 17, w hali Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 
Matejki 6 rywalizować będą tenisi-

ści stołowi. Szczegóły dotyczące 
Otwartego Turnieju Tenisa Stołowe-
go z okazji 94. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości można znaleźć na 
stronie www.mosir.zabrze.pl.
W dniu Narodowego Święta Nie-
podległości turystów zaprasza 
również Zabytkowa Kopalnia 
Węgla Kamiennego „Guido”. 
W najbliższą niedzielę podziemia 
otwarte będą dla zwiedzających 
w godzinach od 13.30 do 18. 
Narodowe Święto Niepodległo-

ści obchodzone jest 11 listopa-
da dla upamiętnienia rocznicy 
odzyskania przez Polskę w 1918 
r. niepodległości po 123 latach 
zaborów. Ustanowione zostało 
w ostatnich latach II RP. W PRL-
-u zastąpiono je obchodzonym 
22 lipca Narodowym Świętem 
Odrodzenia Polski. W 1989 r. 
przypadające 11 listopada Na-
rodowej Święto Niepodległości 
przywrócone zostało ustawą Sej-
mu.  (hm)

Na placu Warszawskim rozpoczną się w najbliższą niedzielę zabrzańskie obchody Narodowego 
Święta Niepodległości. Oprócz oficjalnych uroczystości zaplanowano również szereg interesu-
jących imprez towarzyszących.
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PATRZĄC W PRZYSZŁOŚĆ, 
PAMIĘTAMY O HISTORII

W TYM TYGODNIU OBCHODZIĆ BĘDZIEMY 
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
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WIELKIE „S”

Do najbliższego piątku na 
ulicach Zabrza ustawione 
będą pojemniki na odpady 
wielkogabarytowe. To oka-
zja do pozbycia się niepo-
trzebnych mebli czy innych 
sprzętów sporych rozmia-
rów.

Do piątku 9 listopada konte-
nery będą stały przy ulicach 
Kondratowicza 3 i 18, zbie-
gu Prężyny i Maszyńskiego, 
Bolesława Śmiałego 2, Dą-
browskiego 31, Londzina 
8, Jagiellońskiej 2, Miarki 
17 (podwórko), Krakusa 3, 
Tomeczka 6, Cmentarnej 
7, Badestinusa 12, zbiegu 
Badestinusa i Przy Ujęciu, 
Okulickiego i Halera, Rolni-
ka 6, Kawika 26b, Porzecz-
kowej 45, Modrzewiowej 4.
– Przypominamy o bez-
względnym zakazie wrzuca-
nia do pojemników gruzu 
oraz opon. Jednocześnie 
prosimy o nieprzeładowy-
wanie pojemników, gdyż 
w czasie trwania akcji zapeł-
nione pojemniki zostaną wy-
mienione na puste – zwraca 
uwagę Dagmara Kowalska 
z Wydziału Kontaktów Spo-
łecznych Urzędu Miejskiego 
w Zabrzu.   (hm)
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WIELKIE „S”WIELKIE „S”

Jazzowe dźwięki wypełniły 
siedzibę Filharmonii Zabrzańskiej

Rozpoczęcie nauki w szkole to 
jeden z kluczowych momentów 
w życiu dziecka. Jak zadbać, by 
pojawienie się w zupełnie nowym 
środowisku było jak najmniej 
stresujące, podpowiedzą rodzi-
com psychologowie i pedagodzy.

Spotkanie na temat „Przej-
ście dziecka z przedszkola do 
szkoły - dobrym doświadcze-

niem” rozpocznie się w śro-
dę 7 listopada o godzinie 17 
w hali „Pogoń” przy ul. Wolno-
ści 406. Poprowadzą je specja-
liści z Pracowni Pomocy Rodzi-
nie i Małemu Dziecku Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Zabrzu. Na pytania nurtują-
ce rodziców będą odpowiadać 
psychologowie, pedagodzy i lo-
gopedzi.   (hm)

PSYCHOLOGOWIE I PEDAGODZY ZAPRASZAJĄ 
NA SPOTKANIE W HALI „POGOŃ”

PRZEDSZKOLAK IDZIE 
DO SZKOŁY

Początek szkoły 
to dla maluchów 
wielkie przeżycie


