
Maturzyści zatańczyli Poloneza na Placu Warszawskim

Nim zakwitną kasztany…
Sygnał, iż „Poloneza czas za-
cząć” zabrzańska młodzież usły-
szała od prezydent miasta Mał-
gorzaty Mańki – Szulik. Chwilę 
później Placem Warszawskim 
ruszyło 180 par. Humory dopi-
sywały, było bardzo uroczyście  
i jednocześnie wesoło, choć 
kiedy za kilka miesięcy zakwit-
ną kasztany, czeka ich pierwszy 
ważny życiowy egzamin. 

Zabrzański Polonez Maturzystów 
ma już czteroletnią tradycję. Rów-
no sto dni przed maturą kwiat 
zabrzańskiej młodzieży rusza na 
Placu Warszawskim do uroczy-
stego Poloneza. 
Dla jednych to 
okazja, by 
poćwiczyć 
t a n i e c 
p r z e d 
s tud -
niów-

ką, dla tych z kolei, którzy bale 
maturalne mają już za sobą, oka-
zja by go sobie utrwalić. Wspo-
mnienia zostaną przecież na całe 
życie. Impreza „pod chmurką” by-
najmniej nigdy nie kończy się na 
odtańczeniu Poloneza. Młodzież 
bawi się zwykle jeszcze przy ryt-
mach muzyki dance, a zabawę 
kończy pokaz sztucznych ogni. 

       

   Kasia Żyła i Fabian Fejdasz (maturzyści ZSO nr 10 w Zabrzu):
 „Polonez na Placu Warszawskim to świetny pomysł. Co prawda akurat my 
jesteśmy już po studniówce, ale mamy kolejną okazję pobyć ze sobą. Za kilka 
miesięcy, po maturze wszyscy przecież się rozejdziemy, każdy zacznie dorosłe 
życie. Zostaną wspomnienia.

Imprezę na Placu Warszawskim zakończył 
pokaz sztucznych ogni 

Do piątku 18 lutego najciekaw-
sze prace w konkursie „I Love 
Zabrze“ będzie można zobaczyć 
w zabrzańskim Multikinie. Na po-
czątku marca wystawa przenie-
sienie się na pasaż centrum han-
dlowego Platan. Dla miłośników 
miasta zakochanych w jego sym-
bolach to pozycja obowiązkowa. 

Najważniejszy jest Górnik Za-
brze. W końcu rozsławił miasto, 
zdobywając 14 tytułów mistrzow-
skich. Nikt prócz niego tak da-
leko nie zaszedł w europejskich 
pucharach. W 1970 roku za-
brzan dopiero w finale Pucharu 
Zdobywców Pucharów zatrzymał 
Manchester City. Stadion i tema-
tyka związana z klubem pojawiała 
najczęściej w pracach konkurso-
wych. Jedno z nich wykonał To-
mek Błaszczyk. Konkurs wygrał, 
bo właśnie na zdjęcie jego autor-
stwa głosowano najczęściej. Czy 
ktoś jeszcze wątpi, że miasto 
żyje Górnikiem? Ale kochamy je 
też za perełki architektoniczne i 
historię. Dlatego zabrzanie chcą-
cy uwiecznić piękno swego mia-

Impreza ma już stałe miej-
sce w szkolnym kalendarzu. 
Pasjonatom matematyki, a 
tych sądząc po corocznej fre-
kwencji nie brakuje, pozwala 
nie tylko utrwalić wiedzę, ale 
jednocześnie bawić się. Bo 
przed królową nauk wcale 
nie trzeba drżeć. Maraton, to 
świetna okazja ku temu, by 
z matematyką się zaprzyjaź-
nić i traktować ją zupełnie na 
luzie. 
Tegoroczna edycja marato-

nu rozpocznie się 19 lute-
go punktualnie o godzinie 
15.00. Czas zakończenia 
przewidziany jest na godzinę 
7 rano następnego dnia. 
Gospodarzem imprezy jest  
II Liceum Ogólnokształcące  
w Zabrzu. Organizatorzy za-
dbali o dodatkowe atrakcje - 
uczestnicy będą mogli wysłu-
chać wykładu „Matematyka  
w astronomii“ przygotowane-
go przez astrofizyka,  Grzego-
rza Przybyłę. 

Maraton 
matematyczny 
w II LO

Następcy 
Pitagorasa na start!
Areną nie będzie dla nich co prawda wyści-
gowy tor, ale emocji nie powinno zabraknąć. 
Wygra ten, kto wykaże się nie tylko wiedzą i 
odpornością psychofizyczną - 19 lutego głów-
nie uczniowie klas trzecich szkół średnich 
staną na starcie maratonu matematycznego. 

sta, kierowali również obiektyw 
aparatu w stronę Kopalni Guido, 
Wieży Ciśnień, czy Cmentarza 
Żydowskiego. Efekty możecie zo-
baczyć na wyjątkowej wystawie, 

pokłosia ogłoszonego jesienią 
ubiegłego roku konkursu. Co 
ciekawe, na taki pomysł wpadł... 
krakowski deweloper prowadzący 
inwestycje w Zabrzu. Akcję wspo-

mógł Urząd Miasta Zabrze, wła-
dze zabrzańskiego Górnika oraz 
Platan. Przyjdźcie, zobaczcie. Na-
prawdę warto!

(mar) 

Zabrzanie chwycili za aparaty fotograficzne, by uwiecznić najfajniej-
sze miejsca w mieście. Zobaczcie co z tego wynikło!

Za co kochamy Zabrze

Zdjęcie Tomka Błaszczyka przedstawiające
panoramę stadionu Górnika podczas derbów


