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Poznaliśmy wyniki tego-
rocznej edycji prestiżowe-
go konkursu dla gmin, in-
stytucji i przedsiębiorstw.

Zabrze 
liderem 

>> 12

Za nami XXI Mię-
dzynarodowy Halowy 
Turniej Piłki Nożnej 
Juniorów o Puchar 
Prezydenta Zabrza.

Piłkarskie zmagania

>> 12

PONAD 600 MATURZYSTÓW ZATAŃCZYŁO W TYM ROKU NA PLACU WARSZAWSKIM

Były szlacheckie kontusze i efektowne suknie z epoki. Ale tegoroczny polonez odtańczony 
przez maturzystów na placu Warszawskim był wyjątkowy nie tylko ze względu na oprawę. 
Do wspólnego tańca ruszyło tym razem ponad 600 maturzystów. To rekord! 

Poloneza 
 czas zacząć!

– Zabrze to na pewno miasto kul-
tury, sportu, medycyny, nauki czy 
turystyki. Ale to również, a może 
przede wszystkim, miasto cudow-
nych ludzi. Po raz pierwszy mam 
wrażenie, że ten plac jest za mały 
– podkreślała prezydent Zabrza 
Małgorzata Mańka-Szulik, która 
wraz w przewodniczącym Rady 
Miasta Marianem Czocharą wypo-
wiedziała tradycyjne słowa „Polo-
neza czas zacząć!”.
Gdy tylko zabrzmiały pierwsze tak-
ty poloneza autorstwa Wojciecha 
Kilara, maturzyści ruszyli dostoj-
nym krokiem przed siebie. Pierw-
sze pary kroczyły dumnie w stro-
jach typowych dla bali sprzed kilku 

wieków. – Nasz dyrektor wpadł na 
pomysł, żeby założyć dawne stroje. 
Wypożyczyliśmy je z teatru – tłuma-
czyła Katarzyna Niewiadomska, 
maturzystka z VI Liceum Ogólno-
kształcącego w Zabrzu, które wraz 
z Wydziałem Oświaty Urzędu Miej-
skiego przygotowało tegoroczną 
imprezę. – Taki plenerowy polonez 
to świetny pomysł. Szkoda tylko, 
że jest tak zimno – mówiła Kasia, 
zacierając zmarznięte ręce.
Przenikliwy chłód nikogo jednak 
nie odstraszył. Wręcz przeciwnie. 
– W tym roku poloneza na placu 
Warszawskim zatańczyło około 
sześciuset maturzystów, czyli 
mieliśmy trzysta par. To rekord 

– przyznaje Ewa Wolnica, zastęp-
ca naczelnika Wydziału Oświaty 
UM w Zabrzu.
Dla przygotowujących się do swo-
ich studniówek maturzystów ple-
nerowy polonez był swoistą próbą 
generalną przed szkolnymi balami. 
Organizowaną już po raz szósty 
imprezę uświetnił efektowny po-
kaz laserów i sztucznych ogni. Na 
scenie wystąpiły zespoły „Bez Ma-
tury” z II Liceum Ogólnokształcące-
go oraz „Kram” z Zespołu Szkół nr 
10 w Zabrzu. Maturzystów bardzo 
ucieszył studniówkowy prezent 
przekazany im przez prezydent 
Małgorzatę Mańkę-Szulik. Okazał 
się nim czek na 25 tys. zł. Pienią-

dze te zostaną 
p o d z i e l o n e 
między po-
szczególne 
szkoły po-
nadgimna-
zjalne. – 
Życzę wam 
wspaniałej 
zabawy na 
studniówko-
wych balach 
i sukcesów 
podczas egzami-
nów maturalnych 
– podkreślała 
prezydent Za-
brza. (hm)
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R E K L A M A . . . . . . . . .KAROLINA PRZYWARA 
I MICHAŁ PRZYWARA
z VI LO
Bardzo dobrze czujemy się 
w takich strojach. Ten polo-
nez to świetny pomysł. Gdy-
by tylko było trochę cieplej, 
byłoby już idealnie.

Pokaz 
laserów 
i sztucz-

nych ogni

Maturzyści 
z VI LO zadbali 

o efektowną 
oprawę imprezy

Chciałbyś zgłosić jakiś problem, 
interwencję, a może pochwałę? 

Czekamy na Twój telefon 
pod numerem 

32 230-84-51

Telefoniczny Dyżur 
Redakcyjny

piątek 11.30 - 13.30


