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niePRZEGAP!

Jak na przestrzeni wieków 
zmieniało się postrzeganie 
chorób i jak rozwijała się pro-
filaktyka zdrowotna to tema-
ty, które zostaną poruszone 
podczas XVI Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej z cyklu 
Kultura Europy Środkowej. 
Naukowcy z najbardziej reno-
mowanych ośrodków spotka-
ją się w najbliższy czwartek 
i piątek w Teatrze Nowym 
oraz Muzeum Górnictwa Wę-
glowego w Zabrzu.

Tegoroczna konferencja or-
ganizowana jest pod hasłem 
„Zdrowie i choroba. Wpływ 
jakości życia na kulturę w Eu-

ropie Środkowej”. – W Zabrzu 
będziemy gościć wybitnych 
przedstawicieli świata nauki 
i medycyny. W dyskusji pane-
lowej poświęconej roli medy-
cyny na przestrzeni wieków 
wezmą udział między innymi 
profesorowie Ewa Chojecka, 
Henryk Samsonowicz, Dorota 
Simonides, Marian Zembala 
i Janusz Skalski – wylicza Do-
rota Szatters, naczelnik Wy-
działu Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego w Zabrzu.
Konferencja otwarta zostanie 
15 listopada o godzinie 9 
w Teatrze Nowym. Po dysku-
sji panelowej zaplanowano 
projekcję filmu Haliny Szy-

mury poświęconego profeso-
rowi Zbigniewowi Relidze. Po 
południu uczestnicy konfe-
rencji przeniosą się do Mu-
zeum Górnictwa Węglowego, 
gdzie będzie można posłu-
chać referatów dotyczących 
opieki nad noworodkiem czy 
też zaraz pojawiających się 
w okresie średniowiecza. 
Piątkowe wykłady dotyczyć 
będą m.in. dziejów śląskich 
szpitali w okresie do XIX wie-
ku oraz kultury uzdrowiskowej 
w Polsce.
Międzynarodowe konferencje 
naukowe z cyklu „Kultura Eu-
ropy Środkowej” odbywają się 
w Zabrzu od 1997 r. Inspiracją 

do zorganizowania pierwszej 
było millenium śmierci św. 
Wojciecha. Przygotowaniem 
przedsięwzięcia zajmuje się 
Urząd Miejski w Zabrzu wraz 
z Oddziałem Katowickim Pol-
skiej Akademii Nauk. Prze-
wodniczącym Rady Naukowej 
konferencji jest prof. Antoni 
Barciak. – Konferencje przyczy-
niają się do odkrywania naszej 
tożsamości i poznawania boga-
tej kulturowo przeszłości. Przy-
bliżają nam historię śląskiej 
ziemi – podsumowuje Dorota 
Szatters. Szczegółowy program 
konferencji dostępny jest na 
stronie internetowej www.kul-
tura-europy.pl.    (hm)

Zdrowie i choroba 
na przestrzeni wieków

PRZED NAMI XVI JUŻ KONFERENCJA Z CYKLU KULTURA EUROPY ŚRODKOWEJ

Znamy ich z popularnych pro-
gramów emitowanych w nie-
mieckich stacjach ZDF, ARD 
czy MDR. Przy ich melodyjnych 
przebojach trzymają się pod 
ręce i wspólnie kołyszą setki za-
słuchanych gości. Ale tym razem 
nie trzeba będzie jechać do Nie-
miec, by bawić się równie świet-
nie. Do Zabrza zawitają bowiem 
Die Wildecker Herzbuben.
To uwielbiany za naszą zachod-
nią granicą duet spod znaku 
Volksmusic. Zespół nieustan-
nie gości na ekranach niemiec-
kiej telewizji, bierze udział w fil-

mach i najbardziej popularnych 
programach rozrywkowych. 
Podczas jego koncertów sale 
zapełnione są do ostatniego 
miejsca. W Domu Muzyki i Tań-
ca usłyszymy m.in. słynne już 
na całym świecie „Herzilein”, 
„Hallo Frau Nachbarin”, „Zwei 
Kerle wie wir” czy „In meiner 
kleinen Kneipe”.
Die Wildecker Herzbuben, któ-
rzy w Zabrzu obchodzić będą 
jubileusz 20-lecia istnienia, 
towarzyszyć będą goście. 
W Domu Muzyki i Tańca wy-
stąpią również Sonja Christin, 

Der Blonde Hans oraz Die Si-
linger. Wyjątkowy koncert po-
dzielony będzie na dwie części. 
Po przebojach wszech czasów 
przeniesiemy się w klimaty 
świąteczne. Posłuchamy naj-
piękniejszych niemieckich pio-
senek adwentowych i bożona-
rodzeniowych.
Świąteczna Gala Volksmusik 
w Domu Muzyki i Tańca już 
8 grudnia o godzinie 15. Bilety 
w cenie 80, 100 i 120 złotych 
dostępne są w kasie DMiT lub 
poprzez stronę internetową 
www.dmit.com.pl.  (hm)

Tego jeszcze nie było! W sobotę 8 grudnia scena Domu Muzyki i Tańca za-
mieni się w przepiękną zimową krainę, w której zagoszczą gwiazdy z czołó-
wek niemieckich list przebojów. Swoje hity, które w niejednym oku wywo-
łają łzę wzruszenia, zaśpiewają Die Wildecker Herzbuben, Sonja Christin, 
Der Blonde Hans oraz Die Silinger.

ZACZAROWANY ŚWIAT 
NIEMIECKICH PRZEBOJÓW

JUŻ 8 GRUDNIA PIERWSZA W POLSCE 
ŚWIĄTECZNA GALA VOLKSMUSIK 
W DOMU MUZYKI I TAŃCA

Chcesz przenieść się do zacza-
rowanego świata przebojów 
Volksmusik? Nic prostszego! 
Mamy dla Was dwa podwójne 
zaproszenia na wyjątkowy kon-
cert w Domu Muzyki i Tańca. 
Otrzymają je dwie osoby, które 
w czwartek 15 listopada jako 
pierwsze dodzwonią się do na-
szej redakcji. Na telefony czeka-
my pod numerem (32) 230-84-
51 od godziny 12 do 12.30.

MAMY DLA WAS 
ZAPROSZENIA!

Jeszcze dwa tygodnie mają 
uczestnicy konkursu rękodzieła 
dziecięcego „W żłóbku na sia-
nie” na dopracowanie swoich 
dzieł. Przedsięwzięcie, którego 
celem jest utrwalanie bożonaro-
dzeniowych tradycji, organizowa-
ne jest już po raz piętnasty.

Konkurs „W żłóbku na sianie” 
organizowany jest przez Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu. 
Skierowany jest do przedszko-
laków, uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjów, szkół średnich 
(z wyjątkiem szkół plastycznych) 
oraz podopiecznych placówek 

oświatowo-wychowawczych. Prace 
przygotowywać można w czterech 
kategoriach:  szopka bożonaro-
dzeniowa, hafty i aplikacje, witra-
że, rzeźba i płaskorzeźba.
Gotowe prace przyjmowane będą 
26 i 27 listopada w godzinach 
16-17 w Domu Parafialnym przy 
kościele św. Anny (ul. 3  Maja 
20). Należy opisać je pismem 
drukowanym i podać autora, wiek 
(klasę), adres szkoły, imię i nazwi-
sko nauczyciela oraz adres e-mail. 
To właśnie drogą elektroniczną 
uczestnicy konkursu zostaną bo-
wiem powiadomieni o werdykcie 
jury.  (hm)

TRWA KOLEJNA EDYCJA KONKURSU 
„W ŻŁÓBKU NA SIANIE”

ŚWIĄTECZNA 
RYWALIZACJA 

MAŁYCH ARTYSTÓW

Ubiegłoroczne prace konkursowe


