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Prejuce Nakoulma zdobył bramkę, 
która zwyciężyła w Plebiscycie 

Na NajlePszy gol tygodNia Na świecie

To był 
dopiero 

gol!
Powtórkę tej bramki można oglądać w nieskoń-
czoność! Prejuce Nakoulma przejmuje piłkę na 
własnej połowie, pędzi z nią przez prawie całe  
boisko, z finezją mija michała żewłakowa i strze-
la w samo okienko. mistrzostwo piłkarza górnika 
zabrze docenili internauci, uznając zdobytą bram-
kę za najlepszy gol tygodnia na świecie!

Bramkę zdobytą przez Pre-
juce'a Nakoulmę w meczu  
z Legią Warszawa nomino-
wał do tytułu gola tygodnia 
portal 101greatgoals.com. 
Redaktorzy serwisu wybrali 
10 najefektowniejszych bra-
mek zdobytych w tygodniu. 
Trafienie reprezentanta Bur-
kina Faso znalazło się w ze-
stawieniu obok goli strzela-
nych w meczach Ligi Europy 
oraz bramek z lig niemieckiej  
i francuskiej.
W trwającym przez tydzień 
głosowaniu internauci nie 
pozostawili złudzeń, kto za -
służył na zwycięstwo. Pre -
juce Nakoulma zebrał 87 
procent głosów oddanych  
w plebiscycie. Daleko w tyle 
zostali zawodnicy PSG, Zeni -
ta St. Petersburg czy Keiser -
slautern.
Przypomnijmy, że gol strze-
lony Legii Warszawa był już 
siódmą bramką zdobytą przez 
„Prezesa” w barwach Górnika 
Zabrze. Tym samym Prejuce 

Nakoulma prowadzi w klasy-
fikacji najskuteczniejszych 
obcokrajowców grających  
w klubie z Roosevelta. – Pre-
juce pokazał po raz kolejny, 
że jest w polskiej lidze wybi-
jającą się postacią – przyznał 
po meczu trener Legii War-
szawa maciej skorża.
Zwycięski mecz z Legią War-
szawa rozegrany został dzień 
po tym, jak Prejuce Nakoul-
ma odebrał statuetkę dla 
najlepszego sportowca,  
a adam Nawałka dla naj-
lepszego trenera Zabrza 
2011 roku. – Gratuluję! 
Tak grających piłkarzy 
Górnika chcemy oglą-
dać zawsze. Górnik 
Zabrze potwierdził, 
że jest sportową 
wizytówką naszego 
miasta – podkreśla 
prezydent Zabrza mał-
gorzata mańka-szulik. 
 (hm)

międzyNarodowy dzień języka 
ojczystego Na sceNie mok

Na piękno języka 
polskiego zwra-

cali uwagę 
uczestnicy 
spotkania 
w miej-

s k i m 
ośrod -
k u 
kultu -
ry. im-

p r e z ę 
„moda na polski” 
przygotowano w ramach 
obchodów ustanowione-
go przez uNesco 21 lu-
tego międzynarodowego 
dnia języka ojczystego.

W programie tegorocznej im-
prezy znalazły się m.in. występy 
muzyczne, recytatorskie i kaba-
retowe. We wszystkich chodziło 
o pokazanie piękna języka pol-
skiego w jego wielu postaciach.
Gościem spotkania był dr Zbi-

gniew Nawrat, dyrektor Instytu-
tu Protez Serca oraz Pracowni 
Biocybernetyki w Fundacji Roz-
woju Kardiochirurgii w Zabrzu.  
Z własnej perspektywy opowiadał  
o doświadczeniach związanych  
z tworzeniem pierwszych w Pol-
sce sztucznych komór serca 
oraz rodziny robotów chirurgicz-
nych Robin Heart. – Dzisiaj,  
w epoce postindustrialnej, słowo 
odgrywa coraz większą rolę i sta-
je się istotnym narzędziem, któ-
re umiejętnie stosowane może 
służyć wielkim projektom – pod-
kreślał dr zbigniew Nawrat.
Na scenie, z programem opartym 
na śląskiej gwarze, zaprezento-
wał się kabaret z Liceum Ogólno-
kształcącego nr 3. Publiczność 
wysłuchała również dowcipnego 
monologu, gdzie na przykładzie 
języka informatyki pokazane 
zostały jego hermetyczność, 
trudność w zrozumieniu, a co za 
tym idzie zabawne sytuacje, któ-
re mogą z tego wynikać. Wyda-
rzenie uświetnił występ zespołu 
szantowego „Brasy". (hm)

Fundacja Pomocy dzieciom 
„ulica” poszukuje wolontariu-
szy do udziału w projekcie „For-
tum dla śląskich dzieci”. Part-
nerami akcji są firma Fortum  
i urząd miejski w zabrzu.
Projekt skierowany jest do dzie-
ci i młodzieży w trudnej sytuacji 
materialnej lub życiowej. Jego 
zasadniczym celem jest stworze-
nie warunków, które pozwolą na 
ujawnienie się lub pobudzenie 
talentów, które w obecnych oko-
licznościach mogłyby zostać nie-
wykorzystane. Wolontariusze zaj-

mować się będą uczestnikami 
podczas zajęć organizowanych 
w soboty w godzinach od 9 do 
15 na terenie Zabrza, Bytomia  
i Katowic. Przedsięwzięcie po-
trwa od kwietnia do czerwca.
Więcej informacji o projekcie 
można znaleźć na stronie in-
ternetowej www.fundacjaulica.
pl lub pod numer telefonu 796 
660 130. Spotkanie organizacyj-
ne odbędzie się 1 marca o godz. 
17 w siedzibie Fundacji Pomocy 
Dzieciom „Ulica” przy ul. Miko-
łowskiej 72c w Katowicach. (hm)

„wojciech korfanty  
– znany i nieznany” to 
tytuł spotkania, jakie 
28 lutego o godzinie 
17 rozpocznie się w muzeum 
górnictwa węglowego w za-
brzu. 
Spotkanie odbędzie się w ra-
mach cyklicznych prelekcji, wy-
głaszanych w popularnej formie 
przez badaczy z Górnego Ślą-
ska. Ich celem jest pielęgnacja 
pamięci o powstaniach śląskich.
Tym razem referat wygłosi  

dr Jan Franciszek Lewan-

dowski – historyk kina, 

filmoznawca, dzienni-

karz i animator kultury, 

autor wielu publikacji, w tym 

książki „Wojciech Korfanty”, po-

święconej sylwetce przywódcy 

narodowego Górnego Śląska. 

Spotkanie ma otwartą formę, po 

wygłoszonym referacie będzie 

można wziąć udział w dyskusji. 

Wstęp wolny. (hm)

Po Polsku 
znaczy modnie

Wolontariusze poszukiwani

o PoWstaniach W muzeum

niePRZEGAP!

Pomóż dzieciom w odkryciu taleNtów

korFaNty oczami śląskiego historyka 

zespół 
„brasy" 
na sce-
nie

Prejuce Nakoulma jest naj-
skuteczniejszym  obcokra-

jowcem grającym kiedykol-
wiek w barwach górnika


