
– Nasza szkoła znakomicie wpi-
suje się w tworzony w tej części 
miasta kwartał sztuki – zwraca 
uwagę profesor Andrzej Grzybow-
ski, rektor WST. Kanclerz uczelni 
Arkadiusz Hołda podkreśla, że 
działalność nowego wydziału nie 
będzie sprowadzać się tylko do 
kształcenia młodych ludzi.
– Otwieramy ośrodek edukacji 
i kultury. Myślimy o organizacji 
festiwalu filmowego, konkursów 
fotograficznych czy warsztatów 
tańca – wylicza Arkadiusz Hoł-
da.
Wydział Mediów, Aktorstwa 
i Reżyserii powstał w niezwykle 
urokliwym, a do niedawna jesz-
cze zrujnowanym, budynku przy 
ul. Park Hutniczy. W generalny 

remont i wyposażenie gmachu 
uczelnia zainwestowała 12,5 
mln zł. Przedsięwzięcie wsparła 
Unia Europejska. – Bardzo się 
cieszę, że nasi przyjaciele z Wyż-
szej Szkoły Technicznej potrafili 
dostrzec drzemiące w budyn-
ku piękno, które przed ponad 
rokiem trudno było zauważyć. 
Śląsk ma ogromny potencjał, 
a teraz z jeszcze większą in-
tensywnością będziemy mogli 
wykrzesywać z siebie tę siłę 
– podkreśla prezydent Zabrza 
Małgorzata Mańka-Szulik.
Studenci nowego wydziału mają 
do dyspozycji m.in. salę kinową, 
profesjonalną montażownię czy 
studio radiowe. – To właśnie 
zaplecze techniczne przekona-

ło mnie do wyboru tej uczelni. 
Chciałbym w przyszłości praco-
wać w radiu, a tutaj mogę uczyć 
się tego w praktyce – mówi Piotr 
Seweryn Łopuszyński, student 
I roku na kierunku dziennikarstwo 
i komunikacja społeczna. Kolejne 
uruchomione kierunki to realiza-
cja obrazu filmowego, telewizyj-
nego i fotografia oraz reżyseria. 
Łącznie naukę na I roku rozpo-
częło 45 osób. – W przyszłym 
roku chcemy uruchomić czwarty 
kierunek, czyli aktorstwo. Wśród 
wykładowców będzie między inny-
mi Daniel Olbrychski – zapowiada 
Arkadiusz Hołda.
W ubiegłotygodniowej uroczysto-
ści uczestniczyli aktor Radosław 
Pazura i profesor Marek Nowic-

ki, autor zdjęć do kultowego 
„Rejsu” i „Chłopów”, reżyser 
„Kariery Nikodema Dyzmy”. – To 
dobra i przyszłościowa decyzja 
– mówił o otwarciu zabrzańskie-
go wydziału WST. (hm)
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Kompania Węglowa 
i zabrzański samo-
rząd porozumiały się 
w sprawie kształce-
nia młodych górni-
ków.

Nauka z gwarancją pracy
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Legendarny obroń-
ca Górnika Zabrze 
Stanisław Oślizło 
obchodził w ubie-
głym tygodniu 
75. urodziny.

Sto lat, Panie Staszku!
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W Domu Muzyki 
i Tańca odbyło się 
w miniony piątek 
tradycyjne dyploma-
torium Śląskiego 
Uniwersytetu 
Medycznego.

Widownia pełna lekarzy
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R E K L A M A . . . . . . . . .

W szkole powstała m.in. niewielka sala kinowa

Uroczyste przecięcie wstęgi

Zniszczony budynek zyskał 
całkowicie nowe oblicze

W ZABRZU ROZPOCZĄŁ DZIAŁALNOŚĆ NAJMŁODSZY 
WYDZIAŁ WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ

Kuźnia filmowych 
talentów

Przyszli reżyserzy, operatorzy, fotograficy i dziennikarze, a od przyszłego roku również aktorzy, 
kształcić się będą na najmłodszym wydziale Wyższej Szkoły Technicznej, który w ubiegłym ty-
godniu zainaugurował swą działalność w Zabrzu. Uczelnia ulokowała się w pięknie wyremon-
towanym zabytkowym budynku sąsiadującym z Filharmonią Zabrzańską i Teatrem Nowym.

PIOTR SEWERYN 
ŁOPUSZYŃSKI
Wybrałem tę uczelnię ze względu 
na zaplecze techniczne, jakim 
dysponuje
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