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ORGANIZATORZY KAMPANII „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” POMAGAJĄ 
MŁODYM LUDZIOM JUŻ OD 10 LAT

PROFILAKTYKA NA DOBRYCH 
PRZYKŁADACH 

Wstąp po choinkę 
do Domu

TRWA KIERMASZ BOŻONARODZENIOWYCH DRZEWEK

Od dziesięciu lat propagują wśród 
dzieci i młodzieży zdrowy styl ży-
cia. Organizatorzy kampanii pro-
filaktycznej „Zachowaj trzeźwy 
umysł” podsumowali w Miejskim 
Ośrodku Kultury dekadę swej dzia-
łalności.

W ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy 
umysł” biorą udział 53 zabrzańskie placówki 
oświatowe. – To kampania wyjątkowa, bo nie 
mówi wprost u złu płynącym z uzależnień, ale 
koncentruje się na pasjach, zainteresowa-
niach, na przekazywaniu tego dobra dalej. W 
2011 roku w kampanii uczestniczyło jedena-
ście tysięcy uczniów. Brali udział w konkur-
sach plastycznych, sportowych, literackich 
– mówi Urszula Koszutska, dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu, któ-
ra jest koordynatorem kampanii w Zabrzu.
Jan Szulik, zabrzański koordynator ds. pro-
filaktyki, podkreśla, że bardzo istotne jest 
dawanie młodym ludziom dobrych przykła-

dów. – Do tej pory kampanię wspierali między 
innymi Adam Małysz, Monika Pyrek i Maciej 
Żurawski. W ten sposób zachęcamy młodzież 
do korzystania z dobrych wzorców. Pokazuje-
my osoby, które prowadzą zdrowy styl życia i 
są autorytetami – zwraca uwagę Jan Szulik.

Podczas uroczystości zorganizowanej 13 grud-
nia w Miejskim Ośrodku Kultury podsumowa-
no najważniejsze osiągnięcia kampanii. Laure-
aci tegorocznych konkursów odebrali nagrody, 
a szkoły biorące udział w przedsięwzięciu otrzy-
mały oficjalne podziękowania.  (hm)

Nie masz jeszcze choinki? 
Nic straconego! Do najbliż-
szego piątku w Domu Mu-
zyki i Tańca trwa tradycyjny 
kiermasz bożonarodzenio-
wych drzewek.

Tych, dla których nie ma nic pięk-
niejszego podczas świąt Bożego 
Narodzenia, niż zapach prawdzi-

wego, zielonego drzewka, z pew-
nością nie brakuje. W dolnym holu 
Domu Muzyki i Tańca, jak co roku, 
każdy znajdzie coś dla siebie. Są 
drzewka do stojaka i w donicach. 
Małe i duże. I tańsze, i nieco droż-
sze. Wybór jest ogromny, a im 
szybciej odwiedzi się kiermasz, 
tym będzie on większy. Zaprasza-
my!  (hm)

Uczestnicy kampanii spotkali się 13 grudnia 
w Miejskim Ośrodku Kultury

Zorganizowana w kopalni „Guido” inscenizacja strajku górników była 
elementem obchodów 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

U stóp wieży wyciągowej płonęły koksiaki i powiewały biało-czerwone 
flagi. Ponad 300 metrów niżej zdeterminowani w walce o wolność górnicy 
odliczali ciągnące się w nieskończoność godziny. Autorzy podziemnej 
inscenizacji przygotowali nietypową lekcję historii, która była jednocześnie 
hołdem oddanym uczestnikom wydarzeń sprzed 30 lat.

– To jest symboliczny strajk. Przy-
gotowaliśmy naszą inscenizację, 
opierając się na relacjach uczestni-
ków protestów w różnych zakładach. 
Głównie posiłkowaliśmy się informa-
cjami z kopalni „Piast”, gdzie trwał 
najdłuższy podziemny strajk – tłu-
maczy Bartłomiej Latoszek, reżyser 
nietypowego spektaklu. – Nie chcie-
liśmy iść w martyrologię. Chciałem 
pokazać zwykłych ludzi w trudnych 
sytuacjach – dodaje.
W realizację przedsięwzięcia włączyli 
się aktorzy Teatru Nowego oraz stu-
denci, których wspólną pasją jest 
aktorstwo. O odpowiednią oprawę 
zadbali członkowie militarnej Grupy 
„Śląsk”, którzy sprowadzili na teren 
kopalni wojskowe pojazdy. Teksty 

wykorzystane w podziemnej insce-
nizacji przygotował Zbigniew Stryj. 
– Staramy się tak pokazać wydarze-
nia sprzed lat, by trafić zarówno do 
ludzi, którzy je przeżyli, jak i młodych 
osób – mówi Paweł Janicki, jeden 
z aktorów.
Fabularyzowane zwiedzanie kopalni 
w atmosferze strajku, jak nazwali 
efekt swych prac autorzy spektaklu, 
trwało około godziny. W tym czasie 
zwiedzający mogli zobaczyć, jak 
protestujący górnicy organizują na-
prędce podziemny szpital i miejsce 
wydawania posiłków. Jak próbują 
kontaktować się ze swoimi bliskimi, 
dopóki nie zostaje zerwana łącz-
ność. Jak usiłują zabijać ciągnące 
się w nieskończoność godziny.

– To znakomita lekcja historii dla 
młodych ludzi. Żadna książka czy fo-
tografia nie odda klimatu, jaki moż-
na było tu poczuć – zaznacza prof. 
Wojciech Król, dziekan zabrzańskie-
go wydziału Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego, który był jednym ze 
zwiedzających.
– Nigdy nie byłem wcześniej w ko-
palni. Ten spektakl zrobił na mnie 
ogromne wrażenie – przyznaje prof. 
Jan Żeromski z Akademii Medycznej 
w Poznaniu.
Podobnego zdania są Joanna i Ar-
tur Konopowie z Rudy Śląskiej. – To 
świetny pomysł. Wcześniej w ogóle 
nie wyobrażaliśmy sobie podziemne-
go strajku – podsumowują zgodnie.
 (hm)

Na terenie kopalni 
zapłonęły koksiaki

Transpa-
renty i flagi 
na bramie 
kopalni 
„Guido”

Podziemna insceni-
zacja przybliżyła 

klimat dramatycz-
nych wydarzeń 

sprzed 30 lat

U stóp wieży wyciągowej płonęły koksiaki i powiewały biało-czerwone 

Podziemna lekcja historii


