
SPACER PO CHORZOWIE
SZEROKOŚĆ: 50°18′20″N

DŁUGOŚĆ: 18°58′27″E



Jarek Zbylut:

 chorzowianin „z dziada, pradziada”, od urodzenia związany z tym miastem,

 osoba z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym,

 całą edukację i pracę związał z Chorzowem,

 był uczniem Szkoły Podstawowej nr 16,

 następnie współtworzył wraz z innymi dziećmi, ale i z władzami naszego miasta, przy wsparciu min. pracowników

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chorzowie, Ośrodek Edukacyjno – Rewalidacyjno- Wychowawczy na ul. Czystej,

 kiedy etap nauki, w ramach ustawowego obowiązku szkolnego, kończył się, powstała potrzeba budowania nowej przestrzeni

dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,

 dzięki takim osobom jak Jarek, ale również ich rodzinom, dzięki otwartości Urzędu Miasta Chorzowa,

na terenie naszego miasta powołano do funkcjonowania Warsztaty Terapii Zajęciowej.



Jarek Zbylut:

Jarek jest człowiekiem o pogodnym usposobieniu.

Chętnie włącza się w różne projekty, czy zadania.

Wita innych uśmiechem i otwartymi ramionami.

Pociesza, gdy jest smutno i głośno śmieje się, gdy jest ku temu okazja.

Pokazał nam swój Chorzów, czyli swoją małą ojczyznę.

Wybierał miejsca ważne dla niego i jego rodziny.

Chętnie uwieczniał okiem aparatu to, co w danym momencie go zaciekawiło.

Oto jaki jest Chorzów Jarka Zbyluta.



„wielka historia miasta”

rynek- pomnik Friedricha Wilhelma von Redena



DOM „AŻ PO CHMURY”-

OKOLICE UL. CHAŁUPKI



„fifth Avenue” Chorzowa



CHORZÓW BATORY - NOCĄ



plac A. Mikiewicza „w październikowym słońcu”



„DOM PREZYDENTA”-ZIMĄ



ważna osoba



PODGLĄDANY PRZEZ PŁOT-

KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA



Och! ta uparta wiewiórka w Parku Śląskim



„ŚWIATŁA NOCĄ” –

RÓG ULIC 

CHROBREGO I WOLNOŚCI



„sport to zdrowie”-

MORiS przy ul. Lompy



„NOCNY TRAMWAJ”                

CO ULICAMI CHORZOWA 

MKNIE



Park Śląski 

można tak, albo tak



„MIASTO BUDZI SIĘ”-

RYNEK O ŚWICIE 



„korzenie” Chorzowa



huta- w sercu Chorzowa 



kościół św. Ducha- blask  wnętrza



JESIEŃ 

W „DOLINIE GÓRNIKA”



niebo nad Parkiem Śląskim



PERŁA ARCHITEKTURY-

„POCZTA POLSKA”                

W CHORZOWIE



„okoliczności przyrody”  w Parku Śląskim



„ruch o zmroku”,

czyli DTŚ  z wiaduktu 

na ul. Wolności



praca, to ważna część życia –

Warsztaty Terapii Zajęciowej w  Chorzowie                       



SZYB„PREZYDENT”:

KIEDYŚ – PRACA, 

OBECNIE - REKREACJA



„ściana drzew” w Parku Śląskim



JESIEŃ NA  SKWERZE 

PRZY 

KOŚCIELE ŚW. JÓZEFA



Chorzów: 3 w 1

sport, rekreacja i wypoczynek



Chorzów Stary- koniec, 

a może początek ?



„auto – portret”

fotograf Chorzowa uwieczniony w szybie samochodu



Jarku,

dziękuję Ci

za wspólny spacer 

po Chorzowie


