
Otwarta w 1885 
roku przez hrabiego 
Guido Henckel von 
Donnersmarcka ko-
palnia to dziś pereł-
ka Szlaku Zabytków 
Techniki, turystycz-
nej wizytówki woje-
wództwa śląskiego. 

Dawny zakład wydobywczy moż-
na jednak nie tylko zwiedzać, 
podziwiając stare maszyny i urzą-
dzenia, przemierzając przy okazji 
kilometry podziemnych chodni-
ków. Kopalnia jest jednocześnie 
sceną wielu imprez artystycznych 
- od spektakli teatralnych po kon-
certy. To idealna propozycja dla 
wielbicieli sztuki, której towarzy-
szy odpowiedni klimat i nastrój. 
Jakże innych, od tych, które mo-
żemy poczuć w tradycyjnej sali 
na powierzchni, a nie kilkaset 
metrów pod ziemią. 

W kalendarzu imprez kopalni 
Guido, każdy znajdzie coś dla 
siebie. Już 9 kwietnia dużą daw-
kę humoru i pozytywnej energii 
zaserwuje Teatr Konsekwentny z 
Warszawy, który wystąpi ze sztu-
ką „Ja do 3, czyli dwa do jedne-
go” według scenariusza znanego 

Artystyczna wiosna w kopalni Guido zapowiada się gorąco

Sztuka na poziomie. 
Zjedź i zobacz!

Zapraszamy!

Leszek Żurek, 
Zabytkowa Kopalnia Guido

Koncerty 320 metrów pod ziemią są 
dużym przeżyciem. Wielu twórców do-
ceniło niezwykłą atmosferę, jaka im 
towarzyszy.  

i popularnego satyryka, Tomasza 
Jachimka. Spektakl jest lustrza-
nym odbiciem zachowań pokole-
nia obecnych czterdziesto i pięć-
dziesięciolatków. Konstrukcja 
przedstawienia łączy w sobie ele-
menty groteski, teatru lalkowego, 

kabaretu i reality show. 
Obsada: Tomasz Ja-
chimek, Jerzy Jan Po-
łoński i Adam Sajnuk 
W niecały miesiąc 
później, 7 maja, sceną 
Guido zawładną aktorzy 

Teatru Korez: Mirosław Neinert, 
Bogdan Kalus i Dariusz Stecha. 
Przedstawienie „Scenariusz dla 
trzech aktorów” Bogusława She-
affera to dla wielbicieli teatru 
już sztuka niemal kultowa. Przez 
kilkadziesiąt lat, które minęły od 
jego premiery, przesłanie, jakie 
jej towarzyszy nic nie straciło na 
aktualności. Tym razem w wyko-
naniu Teatru Korez zobaczymy 
wady, przywary, kompleksy, ale 
i zalety. W bohaterach odnajdzie-
my prawdziwych nas. Bo w grun-
cie rzeczy wszyscy jesteśmy tacy 
sami, tylko nie zawsze chcemy 
się do tego przyznać. 

Nie lada gratką dla fanów mu-
zyki rockowej będzie zabrzański 
koncert Fisha, byłego charyzma-
tycznego lidera i wokalisty grupy 
Marillion. Fish wystąpi w kopalni 
Guido, 2 kwietnia w ramach aku-
stycznej trasy koncertowej. 
-- To będzie dla mnie niewiarygod-
ne przeżycie. Szczególnie, że mój 
dziadek pracował w kopalni. Bar-
dzo podoba mi się pomysł wystę-
pu w kaskach i lampkami górni-
czymi - mówił Fish o zabrzańskim 
koncercie w Programie Trzecim 
Polskiego Radia. 
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Koncert w Domu Mu-
zyki i Tańca otworzy 
obchody XX-lecia Fun-
dacji Rozwoju Kardio-
chirurgii założonej w 
1991 roku przez Profe-
sora Zbigniewa Religę.  

W tym wyjątkowym wydarzeniu 
udział wezmą wybitni polscy arty-
ści: Małgorzata Walewska, Kasia 
Wilk, Krzysztof Kiljański, Maciej 
Maleńczuk, Marek Piekarczyk, 
Janusz Radek, Stanisław Soj-
ka, Mietek Szcześniak i Łukasz 
Zagrobelny. Na program koncer-
tu złożą się przede wszystkim 

utwory z płyty „Cudowny świat”. 
Płyta ta, dedykowana pamięci 
profesora Zbigniewa Religi, jest 
dostępna na rynku muzycznym 
od listopada ubiegłego roku a 
dochód z jej sprzedaży przezna-
czony jest na budowę sztucznej 
komory serca dla dzieci. Arty-
stom towarzyszyć będzie Orkie-
stra Symfoniczna Filharmonii w 
Zabrzu pod dyrekcją Sławomira 
Chrzanowskiego. 

Patronat nad imprezą sprawuje 
prezydent Zabrza, Małgorzata 
Mańka - Szulik. 
Koncert odbędzie się 23 marca 
o godz. 19.

Na scenie Domu Muzyki  
i Tańca zabrzmią znane i lu-
biane utwory Marka Grechuty 
w wykonaniu wyjątkowych ar-
tystów. „Projekt Grechuta” 
to najnowsza płyta formacji 
Plateau, na której znalazło 
się dziesięć utworów artysty.  

Pod hasłem „Wiosna, ach to 
ty!” ruszyła trasa koncertowa 
„Projektu Grechuta”, obej-
mująca dwadzieścia polskich 
miast. „Dni, których nie zna-
my”, „Wiosna, ach to ty”, „Bę-
dziesz moją panią”, „Niepew-

ność” - te, i wiele innych utwo-
rów napisanych przez Grechu-
tę prócz Plateau zaśpiewają: 
Martyna Jakubowicz, Krzysztof 
Kiljański, Anna Wyszkoni. W 
muzycznym przedsięwzięciu 
wezmą udział również Marek 
Jackowski (Maanam) oraz 
Adam Nowak (Raz, Dwa, Trzy). 
Patronat honorowy nad projek-
tem sprawuje Danuta Grechu-
ta – żona zmarłego w 2006 
roku, artysty. Koncert odbę-
dzie się 14 kwietnia. Początek 
godz.18
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Wspomnienie Marka Grechuty

Wiosna, ach to ty!
Bez wątpienia będzie to jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń artystycznych 
najbliższych miesięcy. 

Dochód z charytatywnego 
koncertu zasili projekt 
budowy systemu 
wspomagania serca dla 
dzieci

„Cudowny świat” 
z potrzeby serca

Tegoroczny, piąty już Bieg Ro-
dzinny odbędzie się 16 kwiet-
nia o godz. w Parku Leśnym 
im. Powstańców Śląskich w 
Zabrzu. Impreza  jest częścią 
III Międzynarodowych Targów 
Turystyki Dziedzictwa Przemy-
słowego i Turystyki Podziem-
nej. Zawody zostaną rozegra-
ne w 4 kategoriach wiekowych 
oraz kategorii biegu rodzinne-

go, stąd do udziału zaprasza-
my wszystkich chętnych bez 
względu na wiek. Najciekawiej 
zapowiada się konkurencja 
biegu rodzinnego o zmienionej 
formule, gdzie wszyscy człon-
kowie rodziny wbiegają na 
metę trzymając się za ręce.
Szczegółowe informacje na 
stronie www.um.zabrze.pl 

W zdrowym ciele, 
zdrowy duch

Biegaj razem z nami

To wyjątkowa okazja żeby sprawdzić swoją kon-
dycję i jednocześnie zintegrować się z rodziną.  
Już dziś warto namówić mamę, tatę, brata, sio-
strę, wujka, ciocię do udziału w wielkim Biegu 
Rodzinnym. Emocje gwarantowane!


