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Sorry, takiego mamy ministra
omentarz do decyzji o podziale
ministerialnych srodkbw w ramach programu ,,Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego"
powinien w zasadzie ograniczyc; si?
do jednego zdania: Bogdan Zdrojewski i wszystko jasne. Slaskie wnioski
o dofinansowanie przepadiy z kretesem - pieni?dzy nie dostana. trzy
instytucje zabrzanskie: Teatr Nowy, Muzeum G6rnictwa W?glowego
oraz Dom Muzyki i Tanca. O wsparciu moze zapomniec rdwniez budowana w Katowicach nowa sied/iba Muzeum £ia_skiego, gmina Ru-
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da Slaska mierzaca si? z planami
rewitalizacji zabytkowego dworca
kolejowego w Chebziu, minister nie
przyznal pienie_dzy takze Stowarzyszeniu Milosnikow Ziemi Tarnog6rskiej, zamierzajacemu spozytkowac
fundusze na rozwoj podziemnych
tras turystycznych. Decyzje Zdrojewskiego moga. denerwowac, ale czy
powinny dziwic? Po pierwsze, wpisuja_ si? w obraz postrzegania Slqska
przez stolic?, kt6ra nie od dzis traktuje nas w kategoriach klasycznego,
przez siebie rozumianego zadupia,
ktore nie ma prawa tamac stereoty-
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redaktor naczelny

pu kreslonego przez huty i Icopalnie. Dla stolicy nie ma znaczenia,

ze Slqzacy (vide Muzeum Gornictwa W^glowego) chcq wykorzystywac postindustrialne dziedzictwo
jako element edukacji i promocji.
Dla warszawiaka niemozliwe wydaje
si§ bye funkcjonowanie teatru w Zabrzu. Przeciez teatr moze kojarzyc
si§ jedynie z Warszawa. albo Krakowem. Grod Kraka w podziale ministerialnych srodkow na teatry uje_to
dwukrotnie, podobnie jak stolic?.
Tak, zeby do oczu sobie nie skoczyly,
miaiy wzajemne poczucie sprawiedliwosci, a reszt? mozna wyrzucic
na margines. Mimo, ze dla przykfa-

du zabrzanski teatr staral si? raptem
0 nieco ponad 4,7 mln zl - kwot?
sporo mniejsza, niz osrodki w Krakowie i Warszawie, Poza tym trudno
bye zaskoczonym, ze dla kogos nie
starczylo pieni?dzy, skoro Muzeum
Pana Tadeusza we Wroclawiu hojnie
obdarowano sum^ 38 mln zl.
Po wtore, mamy rok wyborczy
1 hojnosc miewa drugie dno. Dzielenie pieni^dzy, to element batalii
o rz?dy sere i dusz. To jeden z kluczy do sukcesu. Rzqdz^cy na g6rze
w taki sposob zdradzaja. swoje lokalne sympatie.
No, moze byloby prosciej gdyby
kazda ze staraj^cych si? o dofinansowanie instytucji miata taki sam status jak Swiqtynia Opatrznos'ci Bozej.
Wtedy kasa pewnie by si? znalazla.

GRATULACJE DLA NASZYCH

Z Biskupic do Brukseli BARO
IWETR
aulina Orlak i Edyta Kosaty, .uczennice klasy"2a, zaj?ly pierwsze mlejsce w konkursie
,,Szczyt Unii Europejskiej w Gimnazjum nr 20" i pojadq na ufundowany przez europosla Jerzego
Buzka wyjazd do Brukseli.
Konkurs trwal od listopada 2013
r. do lutego 2014 r. W ramach
konkursu uczniowie w dwuosobowych zespolach rywalizowali w czterech etapach. Pierwszy
polegal na wykonaniu wizytowek
reklamowych Zabrza i dowolnego
miasta Unii Europejskiej, drugi
na przygotowaniu dw6ch potraw:
kucbni sl^skiej i kuchni jednego
z krajow UE, trzeci na przygoto-
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waniu multimedialnej prezentacji
o ludziach prezentuj^cych r6zne
dziedziny zycia spotecznego, kt6rzy powinni reprezentowac PolskQ
w Unii Europejskiej. W ostatnim
etapie uczestnicy rywalizowali
w tescie wiedzy o UE.
W grudniu, w trakcie trwania
konkursu Jerzy Buzek przyjechai
do Biskupic na spotkanie z gimnazjalistami. Mowil, ze warto
miec marzenia i dqzyc do ich realizacji nawet pomimo trudnosci.
Zawsze jednak trzeba zachowywac si? przyzwoicie, nawet jezeli
na kr6tkq met? b?dzie to dla nas
niekorzystne.
/DASV
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przewodnicz^cy samorzqdu w ZS nr 3

IZabrzahskJegimnazjalistkimajqpowody dodumy. [ fot. zarchiwumszkoty

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE Z NOWINAMI
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Dociekliwi szostoklasisci

Co laczy zim? i kobiet??
Ano, zima jest jak kobieta: pi?knie
wygl^da na zdJQciacb, ale w rzeczywistosci wkurza juz od samego rana.

Wszystkirn, klfirzy z przymruzeniem oka
podchodz^ do portali spolecznosciowych
i internetowych komunikator6w udowodnH, ze sluzs one takze do spraw powaz-

