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Wspólnie tworzymy metropolię!
To historyczny moment dla naszego regionu!
Po wielu latach starań ustawa o związku metropolitalnym
dla województwa śląskiego stała się faktem.
Ważnym ogniwem nowej metropolii będzie Zabrze.

wokół nas
Trwają przygotowania do jubileuszowej edycji Metropolitalnego Święta Rodziny

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i arcybiskup Wiktor Skworc

Spotkanie w gmachu Biblioteki Śląskiej

„Rodzina źródłem miłości” to hasło X Metropolitalnego Święta Rodziny, które odbędzie się na przełomie maja i czerwca.
Przygotowania do jubileuszowej edycji przedsięwzięcia były
tematem spotkania zorganizowanego w marcu w gmachu
Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
– Źródło to jest coś niewyczerpalnego. Ze
źródła zawsze można czerpać, źródło zawsze człowieka inspiruje, ożywia. I taka jest
niewątpliwie rodzina, bo rodzina uczy tych
dwóch podstawowych relacji, które są rozstrzygające w całym życiu człowieka. Relacji do drugiego człowieka i do Pana Boga.
To rodzina jest środowiskiem, w którym
dokonuje się proces socjalizacji człowieka,
wprowadzenie go w społeczność, w życie
– podkreśla abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki. – Dziesiąta edycja Metropolitalnego Święta Rodziny
świadczy o tym, jak bardzo ważna to
była inicjatywa i z jakim się spotkała
rezonansem społecznym – dodaje.
Tegoroczne Metropolitalne Święto Rodziny rozpocznie się 20 maja w Domu
Muzyki i Tańca. Na zabrzańskiej scenie
wystąpią w tym dniu zespół Carrantuohill z Anną Buczkowską oraz grupa
tańca irlandzkiego Salake. W kolejnych
dniach w wielu miastach odbywać się
będą liczne koncerty, pikniki i festyny rodzinne, spektakle, rozgrywki sportowe,
wykłady, a także msze święte w intencji
rodzin oraz inne inicjatywy religijne, jak
np. pielgrzymka mężczyzn i młodzień-
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Rodzinne źródło miłości

ców do piekarskiego sanktuarium czy
marsze dla życia i rodziny. Święto potrwa
do 4 czerwca.
– Celem naszego świętowania jest promocja rodziny i wartości z nią związanych:
macierzyństwa, ojcostwa, wychowania młodego pokolenia,

Zespół Carrantuohill

przekazu tradycji i wiary oraz budowania
trwałych więzi społecznych – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, jedna z inicjatorek i koordynatorka przedsięwzięcia. – Serce rośnie, gdy
widzimy, że co roku przybywa zarówno
podmiotów współorganizujących święto,
jak i podejmowanych inicjatyw. Jestem głęboko przekonana, że nasze metropolitalne
przedsięwzięcie na rzecz wsparcia rodziny
może z powodzeniem rozwijać się w wymiarze ogólnopolskim. Rodzina potrzebuje przecież naszego wsparcia i promocji
– dodaje.
Idea Metropolitalnego Święta Rodziny
zrodziła się w 2007 r. podczas śląskiej
pielgrzymki samorządowców i parlamentarzystów z ówczesnym metropolitą katowickim arcybiskupem
Damianem Zimoniem do Rzymu. Została ona zorganizowana w 750-lecie
śmierci św. Jacka, patrona Śląska.
Autorkami pomysłu organizacji
imprezy promującej rodzinę były
prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik oraz senator Krystyna
Bochenek, która zginęła w katastrofie
smoleńskiej w 2010 r.
Na ubiegłoroczną edycję przedsięwzięcia złożyło się około 80 wydarzeń
przygotowanych w ponad 20 miastach regionu. Szczegółowy program
jubileuszowego
Metropolitalnego
Święta Rodziny dostępny jest na stronie
www.swieto-rodziny.pl. 
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Tradycyjne święcenie pokarmów w Wielką Sobotę

Czas postu, pokuty
i wielkiej radości

Święta Wielkanocne wraz z poprzedzającym je czterdziestodniowym postem i okresem pokuty mają szczególne znaczenie w życiu duchowym chrześcijan. To czas rozważania nad
cierpieniem, męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa.
Czas obfitujący w wiele zwyczajów, obrzędów, tradycji. Większość z nich znanych jest od średniowiecza, ale mimo upływu
stuleci praktykowane są pieczołowicie do dziś.

Tradycja Wielkiej Nocy jest najważniejszym i najstarszym chrześcijańskim
świętem. Obchodzone jest w pierwszą
niedzielę po pierwszej wiosennej pełni
księżyca, czyli pomiędzy 21 marca a 25
kwietnia, na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. Religijny czas skupienia
i przeżywania świąt rozpoczyna odbywająca się wczesnym rankiem procesja
i msza, w Kościele katolickim zwana rezurekcją, w prawosławnym – jutrznią.
W tym dniu katolicy śniadanie jedzą
w gronie rodzinnym. Poprzedza je składanie sobie życzeń. Wielkanoc wieńczy
okres Wielkiego Postu i poprzedzający
ją Wielki Tydzień jest czasem powszechnej radości, co symbolizuje m.in. biały
kolor szat liturgicznych w kościołach.

Nasze Zabrze Samorządowe 4/2017

– Słowa Radosnej Nowiny o zmartwychwstaniu Chrystusa i zbawieniu wypełniają
w Niedzielę Zmartwychwstania nasze serca, nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne. Oczywiście poruszamy się w wymiarze
człowieka wierzącego, chrześcijanina.
Zmartwychwstały, jak zapowiedział, niesie
nam nadzieję, że choć kiedyś skończy się
nasze życie doczesne, to jednak nie skończy się życie w ogóle. Ja jestem życie i zmartwychwstanie wasze. Kto wierzy we Mnie,
choćby i umarł żyć będzie. Jesteśmy włączeni przez chrzest w życie Jezusa zmartwychwstałego i dlatego nasza śmierć stanie się
kiedyś przejściem z doczesności do wieczności. Zmartwychwstanie Chrystusa tę rzeczywistość nie tylko nam ogłasza, ale daje
nam w tym rzeczywisty udział. Jako jego
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s. 3

wokół nas
w którym nie mogło zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, że
kończy się post). Święcono też chrzan,
by o „gorycz męki Pańskiej i śmierci
została zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia.
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naśladowcy mamy powstać do nowego życia z Nim. A to przekłada się praktycznie na
życie, które trzeba nam wieść według Bożych przykazań, według Ewangelii, według
ośmiu błogosławieństw. W wymiarze życia
rodzinnego zdobywanie życia wiecznego
ukazuje się w trosce o życie małżeńskie,
o obecność Chrystusa w rodzinnej wspólnocie. To rzeczywista troska jako matki
i ojca rodziny o życie religijne wśród moich
najbliższych. W wymiarze społecznym
zmartwychwstanie Jezusa wzywa
nas, ludzi dobrej woli, do działania
na rzecz wspólnoty wierzących,
a tym samym dawania świadectwa o Chrystusie dla dobra
społeczności. To zadania dla
osób świeckich. Może często
nie potrafimy przełamać opieszałości pod tym względem?
A może to smutna spuścizna
dawnego systemu, uwierzenia, że i tak niczego nie jesteśmy
zdolni przeforsować? A jednak –
zmartwychwstały daje nam moc i siłę
w słowach: „Nie lękajcie się. Jam zwyciężył
świat” – akcentuje ks. Marcin Stokłosa,
dziekan dekanatu Zabrze.
Z okresem tym wiążą się liczne religijne
i ludowe obrzędy. Te najbardziej znane
to święcenie pokarmów, przygotowywanie pisanek czy śmigus-dyngus. Tradycją tego święta jest Niedziela Palmowa,
nazywana też kwietną lub wierzbną.
Palemki – poświęcone rózgi wierzbowe,
gałązki bukszpanu, malin, porzeczek
ozdobione kwiatkami, mchem, ziołami
lub kolorowymi piórkami używane były
do lekkiego bicia domowników. Miało
im to zapewnić szczęście na cały rok.
Ważnym dniem Wielkiego Tygodnia
jest środa. Młodzież, zwłaszcza chłopcy, topili wtedy Judasza. Ze słomy i starych ubrań robiono wielka kukłę, którą
wleczono na łańcuchach po okolicy. Na
koniec wrzucano „zdrajcę” do stawu lub
bagienka. Znane jest również wielkie
grzechotanie – dźwięk kołatek był okazją do urządzania psot. Młodzież biegała
po mieście z grzechotkami, hałasując
i strasząc przechodniów. Ostatnie dwa
dni postu to „pogrzeb żuru” – potrawy
spożywanej przez cały ten czas. Kiedy
zbliżał się świąteczny czas radości i zabawy, na ziemię wylewano całe sagany
żuru. W równie widowiskowy sposób
rozstawano się ze śledziem – kolejnym
symbolem wielkiego postu. Z wielką radością i satysfakcją „wieszano” go, czyli
przybijano do drzewa.
Wielka Sobota była zawsze dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało
wtedy poświęcić koszyczek z jedzeniem,

Święconkę jadło się następnego dnia po
rezurekcji. Tego dnia święcono też wodę.
Dziewczęta, które w Wielką Sobotę obmywały twarz w wodzie, w której gotowały się jajka na święconkę, pozbywały się
piegów i innych mankamentów urody.
Wielką Niedzielę obwieszczał poranny
huk petard i dźwięk dzwonów. Miało to
obudzić śpiących w Tatrach rycerzy, poruszyć zatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano do świątecznego śniadania, dzieląc
się wpierw jajkiem. Na stole musiała być
baba wielkanocna i dziad – czyli mazurek. Lany poniedziałek, czyli śmigus-dyngus, to tzw. święto lejka – zabawa powszechnie znana. Oblewać można było
wszystkich i wszędzie. Zmoczone panny
miały większe szanse zamążpójścia. Jeśli
któraś się obraziła – nieprędko znalazła
męża. Wyrazem wielkanocnej radości
rodziny może być po zakończeniu śniadania wspólna zabawa – zwana szukaniem zajączka, czyli małej niespodzianki
dla każdego.

WG

Przedświąteczne porady
Nieodłącznym zwyczajem towarzyszącym Wielkanocy jest własnoręczne przygotowywanie świątecznych pisanek. Od wieków zdobią wielkanocne stoły. Nie
powinno ich zatem zabraknąć w koszyku ze święconką. Wprawdzie przez lata
sposoby barwienia i dekorowania jaj zmieniły się, ale tradycja pozostała.
Najszybszą metodą barwienia jajek jest zanurzanie ich w gorącej wodzie, w której rozpuszczony został barwnik. Intensywność koloru zależy od tego, ile czasu
jajo jest zanurzone w kąpieli oraz od koloru skorupki. Tą metodą można również
barwić tylko fragmenty skorupki, kładąc jajo w naczyniu wypełnionym taką ilością rozpuszczonego barwnika, by skorupka była w nim zanurzona tylko do pewnego poziomu. Warto też pamiętać, że kolor możemy utrwalić zanurzając jajka
w occie lub spryskując pisanki na przykład lakierem do włosów. W jajku należy
zrobić dwie dziurki z obu stron, najlepiej igłą. Dmuchając w jedną z nich czekamy
aż wyleci z jajka żółtko. Wtedy można je pokolorować.
Piękne kolory skorupek można uzyskać stosując też naturalne barwniki roślinne.
Świeżo wyciśnięty, lekko zakwaszony, sok z buraka zmieni zwykłą skorupkę na
różne odcienie różu i czerwieni, sok z jagód – na fioletowo, wywar z suchych łusek cebuli – na wszystkie odcienie ciepłej żółci aż do rudawego brązu, zaś woda,
w której gotował się szczypiorek lub świeża zielona trawa – na zielono. Jeśli natomiast na czystą skorupkę naniesiemy wzór z roztopionego wosku, a następnie
zanurzymy jajo w roztworze barwnika, to zabarwią się tylko odsłonięte fragmenty skorupki. Części ukryte pod woskiem nie zmienią koloru.
Zabarwione na intensywny kolor skorupki można ozdobić misternymi wzorkami. Metoda jest prosta: wystarczy szpilką lub ostro zakończonym nożem „wydrapać” dowolne motywy. Uzyskany w ten sposób wzór jest tak subtelny, że przypomina delikatną koronkę. To metoda jednak dla osób cierpliwych. Najmłodszym
z kolei można polecić oklejanki. Z barwnego papieru, cienkiego materiału o ciekawym wzorze lub kolorowej samoprzylepnej folii należy wyciąć fantazyjne elementy, a potem nakleić je na skorupkę tak, jak podpowiada własna fantazja.
Można też kupić lakier do paznokci we wszystkich niemal kolorach tęczy i mając
do wyboru taką paletę barw każdy może bez problemu namalować na pisance
żółtego kurczaczka, błękitne niebo czy zieloną trawkę. Lakier należy nanosić na
skorupkę cienkim pędzelkiem dołączonym do buteleczki.
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Sejm przyjął w marcu ustawę metropolitalną dla województwa śląskiego

Wspólnie tworzymy metropolię!

Warto wiedzieć

foto: GZM

W myśl ustawy metropolią
jest obszar zamieszkany
łącznie przez minimum
dwa miliony osób. Zgodnie
z aktualnymi deklaracjami
samorządów, naszą metropolię
stworzy 27 miast z terenu
Śląska i Zagłębia.

Na ten moment mieszkańcy i samorządowcy z miast naszego regionu czekali od dawna. W marcu Sejm przyjął ustawę
metropolitalną dla województwa śląskiego, na początku
kwietnia podpisał ją prezydent. Utworzenie metropolii oznacza dla zrzeszonych w niej miast finansowy zastrzyk z budżetu państwa w wysokości ćwierć miliarda złotych rocznie!
– Górnośląski Związek Metropolitalny od
lat zabiegał o stworzenie prawnych podstaw metropolii. Pozwoli to na współpracę miast przy finansowym wsparciu
z budżetu państwa. Warto skorzystać
z tej możliwości, by wspólnie zrobić to,
co niemożliwe w pojedynkę – podkreśla
Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent
Zabrza i przewodnicząca GZM. – Przyjęcie ustawy pozwoli na utworzenie silnego związku na obszarze, który ma
wszelki potencjał, aby być metropolią

6

i konkurować z podobnymi regionami
w Europie. To dla nas ogromna szansa
na wszechstronny rozwój. Jestem przekonana, że województwo śląskie, dzięki
ustawie metropolitalnej, może zyskać
między innymi w sferze gospodarczej,
kulturalnej, naukowej, medycznej, edukacyjnej czy turystycznej, sportowej
i rekreacyjnej, znacząco przyśpieszając
upowszechnianie innowacji i wprowadzanie korzystnych zmian. Jako samorządy dysponujemy niezbędnym poten-

Nasze Zabrze Samorządowe 4/2017

Na czele metropolii stać
ma pięcioosobowy zarząd,
wyłoniony przez zgromadzenie
związku. Każde z miast
należących do związku
będzie w nim miało jednego
przedstawiciela.
Nowy związek metropolitalny
ma zacząć działać 1 lipca
tego roku. 1 stycznia 2018 r.
dostanie pełnię zadań
i finansowania.
Najważniejsze zadania
metropolii to organizacja
transportu, kształtowanie
ładu przestrzennego,
rozwój obszaru metropolii,
współdziałanie w ustalaniu
przebiegu dróg krajowych
i wojewódzkich,
promocja związku.

foto: UM Zabrze
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Prezydent Katowic Marcin Krupa, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik

cjałem, wolą i determinacją, by wesprzeć
stworzenie związku pozwalającego na
realizację funkcji społecznych i gospodarczych przypisanych obszarom metropolitalnym – dodaje.
Podobnego zdania jest prezydent Katowic Marcin Krupa. – W momencie,
kiedy Rada Ministrów powoła do życia
związek metropolitalny naszego woje-

wództwa, pojawią się pola do wspólnych
działań w takich obszarach, jak ochrona
powietrza, transport czy rozwój. Jestem
gorącym orędownikiem metropolii, bo

Jerzy Polaczek,
poseł na Sejm

Michał Wójcik,
wiceminister sprawiedliwości
– To jest najważniejsza ustawa w województwie śląskim od stu lat. Jest tak
ważna, ponieważ Śląsk jest dzisiaj
zdegradowany, zdemolowany w wielu
obszarach. Metropolia jest szansą dla
mieszkańców. To są nowe inwestycje,
pieniądze, to jest wyższa jakość życia. A przede wszystkim to jest nowy
pomysł na promocję tego obszaru,
czyli ściąganie inwestycji. Inwestorzy
na świecie interesują się tym, gdzie
są obszary metropolitalne, bo to jest
skoncentrowanie inwestycji, innowacyjności, połączenia nauki z przedsiębiorczością.

– To ustawa, która tworzy nowoczesny
system zarządzania. Takie rozwiązanie będzie służyć również promocji i wpłynie na lepsze postrzeganie
Górnego Śląska, również na arenie
międzynarodowej, bo metropolia
pomoże w stworzeniu nowego wizerunku regionu. Samorządy na Śląsku są przygotowane, a koncepcja,
kształt i dokumentacja niezbędne do
powstania związku metropolitalnego
są praktycznie gotowe. Konieczność
utworzenia związku metropolitalnego
w województwie śląskim rozumieją
środowiska lokalne, w tym czołowi
ekonomiści i socjologowie, prawnicy,
eksperci i praktycy w zakresie zarządzania i rozwoju regionalnego, którzy
od lat domagają się takich rozwiązań
ustawowych.

widzę w niej szansę na wielki skok cywilizacyjny, zarówno dla Katowic, jak i dla
każdej gminy, która będzie w ten projekt
włączona. Połączone możliwości kilkunastu miast, duży kapitał ludzki, zaplecze uniwersyteckie czy setki miejsc wartych zobaczenia. Razem możemy więcej
i musimy to wykorzystać – mówi prezydent Marcin Krupa.
Do związku weszłyby gminy zamieszkane łącznie przez ponad dwa miliony osób. Tylu też mieszkańców
odczuje korzyści związane m.in. z integracją transportu publicznego oraz
uporządkowaniem i lepszym wykorzystaniem przestrzeni publicznej.
Utworzenie związku oznacza także
wzmocnienie działań dotyczących
rozwoju czy promocji. Pieniądze
na to mają być zapewnione dzięki
5-procentowemu udziałowi związku
w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na jego obszarze. Kwota ta to około ćwierć miliarda złotych w skali roku. 
GOR

Jarosław Wieczorek,
wojewoda śląski
– Ustawa metropolitalna to najdłużej wyczekiwana ustawa przez nasz
region. Jej pierwsze czytanie zostało
przyjęte z ogromną akceptacją samorządów, korporacji samorządowych,
ale także większości klubów parlamentarnych polskiego Sejmu. Przyjęcie ustawy to początek. To jednocześnie ogromna szansa. Życzę, aby
proces tworzenia metropolii był dostrzegany przez jej mieszkańców jak
najszybciej. Celem zasadniczym jest,
by 1 lipca 2017 roku ustawa weszła w
życie tak, aby metropolia od 1 stycznia
2018 roku mogła funkcjonować już
na „pełnych obrotach”. A ten sześciomiesięczny okres będzie czasem przystosowawczym i organizacyjnym dla
samorządów i dla samej metropolii.

Nasze Zabrze Samorządowe 4/2017

7

wokół nas

foto: KMP Zabrze

foto: Igor Cieślicki

Samorząd wspiera zabrzańską policję

Efektem współpracy policji z samorządem są m.in. częstsze kontrole kierowców...

Drogówka otrzymała nowoczesne
narkotesty. Będzie też więcej patroli
Bezpieczeństwo to jeden z priorytetów naszego samorządu
i mamy kolejny tego przykład – policjanci zostali wyposażeni w testy służące do szybkiej analizy zawartości narkotyków
w organizmie kierujących. W mieście pojawią się także dodatkowe patrole, a stanie się to na mocy trójstronnej umowy
pomiędzy magistratem, komendą a katowicką Szkołą Policji.
Drug Testy 5000 i Drug Check 3000,
to sprzęt przekazany zabrzańskim
stróżom prawa przez samorząd. Koszt
pakietu wynosi 32 tysiące złotych. Testery nie są więc tanie, za to bardzo
precyzyjne. Drogówka będzie mogła
przebadać nimi 400 kierowców.
– Zdarza się, że mamy podejrzenie, iż
kierowca może znajdować się pod wpływem szeroko pojętych niedozwolonych
środków, mimo zerowego wskazania
alkomatu. Tester błyskawicznie odpowie na pytanie czy osoba siedząca za
kierownicą jest odurzona narkotykami.
Badanie jest banalnie proste. Z ust zostaje pobrana próbka śliny przeznaczonym do tego patyczkiem. Tester zawiera
osiem kategorii narkotyków, po które
badana osoba mogła sięgnąć. W razie
pozytywnego wyniku, kolejnym krokiem jest przeprowadzenie analizy krwi
– wyjaśnia starszy sierżant Agniesz-
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ka Żyłka, rzecznik prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Zabrzu przypominając, że tylko od początku tego roku
zabrzańscy policjanci zatrzymali 25
kierujących, którzy znajdowali się pod
wpływem narkotyków. Pierwsze narkotesty ufundowane przez samorząd
trafiły do zabrzańskiej policji w 2014
roku.
– W województwie jedynie trzy inne miasta dysponują tak nowoczesnym i precyzyjnym sprzętem. Obok Zabrza są to: Katowice, Gliwice i Bielsko-Biała – dodaje
Agnieszka Żyłka.
Jeszcze w tym roku na ulicach Zabrza
należy spodziewać się większej liczby patroli. Będzie to możliwe na skutek umowy, pod którą podpis złożyli
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik,
komendant miejski inspektor Dariusz Wesołowski oraz inspektor Rafał
Kochańczyk kierujący Szkołą Policji
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...i dodatkowe patrole na ulicach

w Katowicach. W kwietniu do Zabrza
przyjadą słuchacze szkoły. W praktyce
młodzi stróże prawa, wspólnie z zabrzańskimi mundurowymi, będą pełnili wspólne patrole. Ogółem pojawi
się ich około 30, a pieniądze na ten cel
pochodzą z gminnego budżetu.
– Właśnie dzięki takim przedsięwzięciom
systematycznie spada przestępczość.
Aktualnie w Szkole Policji przebywa jedenastu kursantów, którzy w przypadku pozytywnego ukończenia szkolenia
będą służyć w naszym mieście – zapewnia inspektor Dariusz Wesołowski,
– Nie ma nic ważniejszego, niż zdrowie
i bezpieczeństwo, dlatego też troska
o te sfery życia mieszkańców to jeden
z priorytetów dla zabrzańskiego samorządu. Przywiązujemy olbrzymią wagę
do współpracy z Komendą Miejską Policji. Podpisaliśmy kolejne porozumienie,
które sprawi, że zarówno mieszkańcy,
jak i turyści coraz tłumniej odwiedzający
Zabrze, będą czuć się tutaj bezpiecznie –
dodaje prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
Nasze miasto znajduje się w czołówce
województwa w kontekście wsparcia
policji przez samorząd. W tym roku na
tzw. służby dodatkowe Zabrze przeznaczy 200 tysięcy złotych, aż 700 tysięcy trafi na standaryzację komendy
i komisariatów, 70 tysięcy pochłoną
wydatki bieżące. Do tej pory remont
kosztował 10 milionów złotych, z czego kwotę 2,7 miliona dołożyło miasto.


GOR

wokół nas
W Zabrzu powstanie Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu

Przedstawiciele uczelni i koncernu podpisują umowę o współpracy

Prawie 90 milionów złotych to wartość projektu, który wspólnie zrealizują w Zabrzu Politechnika Śląska oraz koncern
Philips Polska. Efektem podpisanej w marcu umowy będzie
powstanie zespołu specjalistycznych laboratoriów, w których
będą prowadzone prace naukowo-badawcze ukierunkowane
na opracowanie nowych technologii i wyrobów medycznych.
– Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu to sieć nowoczesnych laboratoriów, które zostaną
utworzone na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej wspólnie z firmą Philips. Będą tu prowadzone
badania dotyczące innowacyjnych technologii z zakresu inżynierii biomedycznej – mówi prof. Marek Gzik, dziekan
Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.
Centrum powstanie w oparciu o projekt
Assist Med Sport Silesia, który znalazł
się na liście projektów kluczowych województwa śląskiego. Projekt, na kwotę
90 mln zł, realizowany będzie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Philips Polska
zapewni wkład własny do projektu na
poziomie 20 procent.
– Największą szansą rozwoju medycyny
są innowacje zarówno ze sprzętem służącym do diagnostyki chorób, jak i technologiami służącymi efektywnemu prowadzeniu pacjentów – podkreśla Reinier
Schlatmann z Philips Central Eastern
Europe. – Jesteśmy dumni, że możemy
być partnerem tak ważnej instytucji i mieć

wkład w rozwój polskich badań. Ich celem
jest usprawnienie opieki nad pacjentem
poprzez wdrażanie nowoczesnych aplikacji służących do monitorowania jego
stanu zdrowia i procesów leczniczych. Politechnika Śląska to uczelnia, której pracownicy posiadają unikalną wiedzę techniczną, szczególnie w zakresie inżynierii

biomedycznej. Jestem przekonany, że ta
wiedza w połączeniu z naszym potencjałem w zakresie innowacji technologicznych w ochronie zdrowia przyczyni się do
stworzenia wyspecjalizowanego systemu
opieki zdrowotnej, na którym skorzystają
przede wszystkim pacjenci – dodaje.
Umowa o współpracy między uczelnią a koncernem została podpisana
13 marca. – Funkcjonowanie Wydziału
Inżynierii Biomedycznej jest doskonałym
przykładem łączenia dorobku środowiska
akademickiego oraz doświadczenia świata biznesu. Współdziałanie z firmą Philips
na rzecz stworzenia centrum badawczego przyczyni się do rozwoju nowoczesnych technologii dla medycyny i sportu.
To umacnia markę Zabrza jako ośrodka
innowacyjnej nauki. Gratuluję dziekanowi Wydziału Inżynierii Biomedycznej,
władzom rektorskim Politechniki Śląskiej obecnej i poprzedniej kadencji oraz
współpracownikom przygotowującym to
ambitne przedsięwzięcie – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
List intencyjny dotyczący współpracy
podpisali także przedstawiciele Wydziału Inżynierii Biomedycznej oraz holenderskiego Nyenrode Business University w Breukelen. W ramach tej inicjatywy
planowane jest m.in. przygotowanie
i prowadzenie wspólnych studiów, wymiana studentów i wykładowców, a także rozwijanie aktywności związanej
z efektywnym i nowoczesnym zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

GOR

wizualizacja: Politechnika Śląska/G. Nawrot, T. Wagner

foto: Igor Cieślicki

Naukowcy i przedsiębiorcy łączą siły dla pacjentów

Centrum ma powstać w nowym skrzydle Wydziału Inżynierii Biomedycznej
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Plan pracy komisji Rady Miasta

wokół nas
Komisja Budżetu i Inwestycji
6.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
20.04 godz. 16.00 – realizacja
Lokalnego Planu Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Zabrze na lata
2016–2020.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
4.04 godz. 16.00 – stan nawierzchni
dróg i chodników oraz oświetlenie
uliczne – usytuowanie latarń w sąsiedztwie drzew.
6.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
5.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
12.04 godz. 14.00 – ostatni kamieniołom – zabytek przyrody nieożywionej i geologicznej, propozycja
objęcia ochroną obiektu górniczego; komisja wyjazdowa.
Komisja Oświaty i Wychowania
5.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
12.04 godz. 18.00 – szkolnictwo
zawodowe wobec zmian ustroju
szkolnego – dostosowanie obecnie
istniejącego systemu oświaty do
nowych rozwiązań ustrojowych.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
6.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
20.04 godz. 16.00 – realizacja
Lokalnego Planu Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Zabrze na lata
2016–2020.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
5.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
3.04 godz. 15.00 – podniesienie
poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego – przedstawienie
informacji z działalności i funkcjonowania Policji Miejskiej w Zabrzu;
komisja wyjazdowa.
Komisja Rewizyjna
6.04 godz. 14.30 – ocena działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie; sprawy organizacyjne
i bieżące.
Komisja Sportu, Turystyki
i Rekreacji
5.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
11.04 godz. 16.00 – wydatkowanie
dotacji sportowej w dwóch losowo
wybranych klubach; komisja wyjazdowa.
Komisja Zdrowia
i Polityki Społecznej
6.04 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
20.04 godz. 17.30 – informacja na
temat procesu likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia; informacja
na temat dostępu do specjalistycznej opieki medycznej i do rehabilitacji.
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Błyskawiczna sesja Rady Miasta

Uczniów i nauczycieli czekają spore zmiany

Pod znakiem zmian w oświacie
Niespełna pół godziny trwała zwołana 30 marca sesja
Rady Miasta. Samorządowcy w rekordowym tempie podjęli kilka uchwał dotyczących przede wszystkim zmian
w zabrzańskiej oświacie oraz zajęli się sprawą doraźnej
finansowej pożyczki dla Górnika Zabrze.
Zanim radni zajęli się czternastokrotnym mistrzem Polski, podjęli stosowne
uchwały, niemal jednomyślnie, dotyczące oświaty. Umożliwiają one w głównej
mierze dostosowanie i uporządkowanie sieci szkół w Zabrzu do nowego
porządku szkolnego wprowadzonego
ustawą Prawo oświatowe. Tym samym
m.in.: Szkoła Podstawowa nr 8 z oddziałami integracyjnymi im. Janusza
Korczaka zmieniła siedzibę z ul. ks. Józefa Londzina 2, na ul. ks. Józefa Wajdy
7, natomiast Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4, która od września 2017 roku
stanie się Branżową Szkołą I Stopnia nr
4, zmieniła dotychczasową siedzibę z ul.
Zamkowej 2 na 3 Maja 118 i włączona
została do tamtejszego Zespołu Szkół
nr 3 im. Witolda Pileckiego.
Radni podjęli również uchwałę w sprawie Górnika Zabrze. Sytuację, która
sprawiła konieczność sięgnięcia po
doraźne rozwiązania pozwalające klubowi normalnie funkcjonować, przedstawił skarbnik miasta Piotr Barczyk.
– Trwa proces wyboru firmy, która obejmie akcje Górnika Zabrze wyemitowane
ostatnio przez miasto w celu doraźnej
pomocy klubowi. Teraz opracowywana
jest końcowa umowa z tą firmą. Jedno-
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cześnie klub ma termin wykupu pierwszej serii obligacji za kwotę z odsetkami ponad 4,5 mln złotych, dlatego dziś
udzielamy Górnikowi pożyczki na ten cel
z założeniem, że w ciągu siedmiu dni od
pozyskania przez Górnika nowych funduszy, wróci ona do miasta – tłumaczył
Piotr Barczyk.
WG

Dyżury radnych
Urząd Miejski, ul. Religi 1,
pok. 63, pn. 15.00–16.30,
czw. 10.00–11.30

Kwiecień
3 (pn.) 	Czesława Kowalczyk
Bogusław Znyk
	Łucja Chrzęstek-Bar
6 (czw.) 	Krzysztof Partuś
	Dariusz Walerjański
10 (pn.) Borys Borówka
13 (czw.) 	Elżbieta Adach
24 (pn.) Jan Dąbrowski
Mirosław Dynak
Joachim Wienchor
	Dariusz Walerjański
Janusz Bieniek
27 (czw.) 	Alojzy Cieśla

wokół nas
Ambasador tego południowoamerykańskiego kraju odwiedził w marcu Zabrze

Gość z dalekiego Peru
Podczas spotkania peruwiańskiego
dyplomaty z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik rozmawiano m.in.
o współpracy w dziedzinie przemysłu,
nauki i turystyki. – Szczególnie zwrócono
uwagę na sprawy gospodarcze dotyczące
charakterystycznych dla naszego regionu
sektorów górnictwa oraz energetyki, ale
sporo miejsca zajęły też kwestie związane
z kulturą i edukacją – mówi rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu Sławomir Gruszka.
Alberto Salas Barahon urodził się w 1952 r.
w Limie. Ukończył prawo na Pontificia
Universidad Catolica del Peru, a potem

także francuski Uniwersytet Poitiers
i kształcącą francuskie elity słynną École Nationale d’Administration. Uzyskał
doktorat z prawa międzynarodowego na
Uniwersytecie Paris II. Był m.in. dyrektorem gabinetu ministra spraw zagranicznych Peru, przedstawicielem swojego
kraju w ONZ i Międzynarodowej Agencji
Energii Atomowej. Pełnił także rolę charge d’affaires w Austrii i Turcji oraz był
ambasadorem w Republice Czeskiej.
Była to pierwsza wizyta tego dyplomaty
w naszym regionie. W tym czasie Alberto
Salas Barahon spotykał się z przedstawicielami administracji rządowej, samorzą-

foto: UM Zabrze

Alberto Salas Barahon, ambasador Peru, przez dwa dni, 15 i 16 marca, przebywał z oficjalną wizytą w województwie śląskim. Spotkał
się z przedsiębiorcami, samorządowcami w regionie, znalazł także
czas na wizytę w Zabrzu, gdzie zwiedził m.in. Arenę Zabrze, Kopalnię Guido oraz Śląskie Centrum Chorób Serca.

Ambasador Peru Alberto Salas Barahon

dowcami, przedsiębiorcami oraz przedstawicielami świata nauki, by rozmawiać
o możliwościach współpracy dwustronnej. Pierwszą firmą, która przygotowuje
się do podpisania umowy o współpracy
z partnerami peruwiańskimi, jest firma
Faser z Tarnowskich Gór produkująca
sprzęt dla górnictwa.
WG

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zaprosił w marcu na Dni Otwarte

foto: Politechnika Śląska

Kampus tętniący życiem

Wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski i dziekan wydziału prof. Krzysztof Wodarski

Ponad tysiąc młodych ludzi przyciągnęły zorganizowane
22 i 23 marca Dni Otwarte Wydziału Organizacji i Zarządzania
Politechniki Śląskiej. Goście mogli zapoznać się z kierunkami
studiów i zwiedzić kampus uczelni.
Studenci Wydziału Organizacji i Zarządzania mają obecnie do wyboru pięć
kierunków: zarządzanie, socjologia,

administracja, logistyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Wkrótce
mają się pojawić dwa kolejne.

– To analityka biznesowa i zarządzanie projektami. Oferta została oparta
o doświadczenia z rynku, administracji
lokalnej i państwowej. To niezwykle potrzebne kierunki kształcenia – podkreśla prof. Krzysztof Wodarski, dziekan
WOiZ Politechniki Śląskiej.
Dni Otwarte cieszyły się sporym zainteresowaniem młodych ludzi. – Co
innego poczytać w Internecie o kierunkach i uczelni, a co innego porozmawiać
o tym z wykładowcami i studentami.
Coraz bardziej jestem zainteresowany
studiami na politechnice – przyznaje
odwiedzający uczelnię Mateusz Greń.
– Życie studenckie to nie tylko uczelnia, ale także jej otoczenie. Cieszymy
się, że z wydziałami, które są umiejscowione w Zabrzu, realizujemy wspólnie
przedsięwzięcia kulturalne i sportowe.
Chcielibyśmy bardzo, by studencka
brać była obecna zarówno w naszych
instytucjach kultury, jak i na naszym
stadionie. Chcemy być miastem coraz
bardziej akademickim, młodzieżowym,
wesołym, radosnym – zaznacza wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski. Kolejne Dni Otwarte zaplanowano na czerwiec.

MM
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wokół nas
W Łaźni Łańcuszkowej spotkali się dzielnicowi radni zakończonej właśnie kadencji

Spotkanie w Łaźni Łańcuszkowej

foto: UM Zabrze

Przez ostatnie cztery lata wsłuchiwali się w głosy mieszkańców
swoich dzielnic, by pomagać im w rozwiązywaniu codziennych
problemów i wspierać w realizacji podejmowanych inicjatyw.
W marcu zakończyła się kolejna kadencja zabrzańskich Rad Dzielnic. Zorganizowane w Łaźni Łańcuszkowej spotkanie było okazją
do podziękowania za podejmowane w tym czasie działania.

Rozmawiano m.in. o budżecie partycypacyjnym

– Zaangażowani mieszkańcy, społecznicy
otwarci na potrzeby drugiego człowieka
są atutem każdego miasta. Członkowie
Rad Dzielnic poprzez swoje zaangażowanie w działalność na rzecz mieszkańców
wspierają zmiany zachodzące w mieście
– podkreślała podczas zorganizowanego 6 marca spotkania prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – W Zabrzu,
obok inwestycji infrastrukturalnych, jak
modernizacja wodociągów, uzbrojenie
strefy ekonomicznej czy termomodernizacja obiektów oświatowych, realizowaliśmy
także wiele przedsięwzięć aktywizujących
mieszkańców. Warto wspomnieć choćby
o budżecie partycypacyjnym, który zyskał
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liczne grono zwolenników. Dzielnicowi
radni wiedzą najlepiej czy dla mieszkańców istotne są ławki, termomodernizacja
szkoły czy może nowy plac zabaw. Trudniej
byłoby zarządzać miastem, gdyby nie pomoc i podpowiedzi ze strony Rad Dzielnic
– zwracała uwagę prezydent miasta.
W Łaźni Łańcuszkowej pojawili się przedstawiciele wszystkich osiemnastu zabrzańskich Rad Dzielnic. – To na pewno
było dla nas duże wyzwanie. W trakcie tej
kadencji zmarł nasz kolega Janek Kasprzyk,
który przez lata kierował radą. Objąłem po
nim funkcję i staram się go naśladować.
Udało nam się doprowadzić do końca parę
zadań i kolejne rozpocząć – mówi Klau-

diusz Jankowski, przewodniczący Rady
Dzielnicy Zaborze Południe.
Podczas spotkania rozmawiano także
o planach na kolejne cztery lata. – Na
nową kadencję przypada 90-lecie naszej
dzielnicy – mówi Marek Skrzypek, skarbnik Rady Dzielnicy Helenka. – Myślę, że
związane z jubileuszem obchody będą wiodącym projektem dla Rady Dzielnicy nowej
kadencji. Chcielibyśmy, by mieszkańcy zapamiętali je podobnie, jak było to w przypadku 80-lecia Helenki. Mamy w planach
także inne projekty. Jeden z nich dotyczy
pięknego placu przy targowisku miejskim.
Chcemy go zagospodarować – dodaje.
– Nasze standardowe zadania to wspieranie, integrowanie mieszkańców dzielnicy, placówek oświatowych, organizacji
działających na terenie dzielnicy – zwraca
uwagę Grzegorz Turek, przewodniczący
zarządu Rady Dzielnicy Biskupice.
Rady Dzielnic na bieżąco współpracują
z Radą Miasta, której są organem pomocniczym. – Zwracają się do nas często
z pytaniami natury prawnej. Odpowiadamy wówczas i konsultujemy różne kwestie,
bo taka jest przecież nasz rola – mówi Marian Czochara, przewodniczący zabrzańskiej Rady Miasta. 
WG

takie są liczby:

862

posiedzenia
Rad Dzielnic odbyły się
w czasie trwania
kadencji 2013–2017

1136

uchwał podjęli w tym
czasie dzielnicowi radni

W Łaźni Łańcuszkowej pojawili się przedstawiciele wszystkich zabrzańskich Rad Dzielnic
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Podziękowanie za wkład w rozwój miasta

wokół nas
Największa frekwencja w Makoszowach, Pawłowie, Kończycach, Grzybowicach i na os. Młodego Górnika

Wybraliśmy swoich radnych w dzielnicach
takie są liczby:

4,15 procent

foto: UM Zabrze

tyle wyniosła frekwencja
w wyborach do Rad Dzielnic
w kadencji 2017–2021,
które odbyły się
w niedzielę 19 marca.

Wybory odbyły się w osiemnastu dzielnicach

Przez cztery najbliższe lata w zabrzańskich dzielnicach funkcjonować będą nowe rady. W wyborach, które odbyły się
19 marca, startowało 422 kandydatów, wśród których byli
zarówno dotychczasowi radni, jak i osoby nowe.
Frekwencja ogólna wyniosła przy urnach
4,15 proc., co jest porównywalne z poprzednimi wyborami do zabrzańskich rad
dzielnic. Najliczniej głosowali, mimo nie
najlepszej w tym dniu pogody, mieszkańcy mniejszych administracyjnie obszarów
miasta, takich jak: Makoszowy, osiedle
Młodego Górnika, Pawłów, Kończyce
i Grzybowice, gdzie frekwencja wyniosła
kilkanaście procent. Z kolei najmniejsze
zainteresowanie głosowaniem na zgłoszonych wcześniej kandydatów do rad
wykazali mieszkańcy dzielnicy Centrum
Północ, gdzie frekwencja nie przekroczyła jednego procenta osób uprawnionych.
W sumie wybory odbyły się w osiemnastu dzielnicach. W jednym przypadku
o wejściu w skład rady (osiedle Zaborze
Północ) musiało zadecydować losowanie.
– Dziękuję tym mieszkańcom, którzy
uczestniczyli w wyborach do rad dzielnic.
Gratuluję wszystkim nowym radnym dzielnicowym i życzę powodzenia w realizacji
zamierzeń. Poprzez swoje zaangażowanie
pełnią oni ważną rolę w wyzwalaniu aktywności mieszkańców naszego miasta. Słowa
podziękowania należą się także członkom
komisji wyborczych oraz wszystkim, którzy
brali udział w sprawnym przygotowaniu
tych wyborów – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Najbardziej wygranym może czuć się
startujący do rady dzielnicy Biskupice
Marcin Zasitko, który otrzymał 326 głosów. Drugie miejsce pod tym względem
przypadło Agnieszce Wloce z Centrum
Południe. W dzielnicy Centrum Północ
Witoldowi Berusowi do wygranej wystarczyło zaledwie 57 głosów. Wśród tych,
którzy zdobyli mandat radnego dzielnicowego, wiele jest znanych twarzy z dotychczasowej działalności, czy to w miejscu zamieszkania, czy też z pracy w radzie
miasta. W gronie tych ostatnich są Jo-

achim Wienchor, Alojzy Cieśla, Czesława
Kowalczyk, Antoni Strzoda, Krystian Jonecko, Grzegorz Olejniczak, Łukasz Pach.
Dzielnicowi radni pełnią niejednokrotnie
rolę swoistego pomostu pomiędzy środowiskiem, w którym mieszkają, a władzami miasta. Są organem pomocniczym
dla samorządu, zgłaszają wiele cennych
inicjatyw, organizują imprezy integrujące
lokalne środowisko, dbają o rozwój osiedlowej infrastruktury. WG

Rekord w Biskupicach
Na kandydaturę Marcina Zasitki
zagłosowało najwięcej osób w całym mieście – 326. Do rad dzielnic
trafili też bez większych problemów
radni Rady Miasta: Antoni Strzoda,
Krystian Jonecko, Grzegorz Olejniczak, Łukasz Pach, Czesława Kowalczyk, Joachim Wienchor i Alojzy
Cieśla. Z kolei radnymi z najmniejszą liczbą zebranych głosów (po 23)
zostali kandydaci z dzielnicy Centrum Północ – Sylwia Grela, Dawid
Jędrzejczyk i Barbara Kot.

CZYM SĄ RADY DZIELNIC?
Rada dzielnicowa to według definicji organ jednostki pomocniczej gminy w Polsce. Dzielnicę reprezentuje ustalona przepisami liczba radnych: 15, jeżeli na obszarze dzielnicy zamieszkuje do 20 tys. mieszkańców, lub 21, w przypadku gdy liczba mieszkańców jest większa od 20 tys.
Do zadań rad dzielnic należy m.in. prowadzenie gospodarki finansowej danej
jednostki pomocniczej, wybór i odwoływanie organu wykonawczego dzielnicy.
Niektórym radom dzielnic statuty poszczególnych miast przyznały prawo inicjatywy uchwałodawczej w radzie miasta. Inne kompetencje rady dzielnicy, sposób
wybierania jej członków oraz pozostałe aspekty działania rady określa ustawa
o samorządzie gminnym, statut miasta i statut danej dzielnicy. Organem wykonawczym w dzielnicy jest zarząd. Na czele zarządu, identycznie jak w przypadku
rad miejskich, stoi przewodniczący.
Rada dzielnicy działa na mocy uchwały rady gminy, co wynika z art. 5 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.
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Przed nami kolejna edycja targów turystyki poprzemysłowej

Różnorodnie i bardzo ciekawie zapowiadają się tegoroczne IX Międzynarodowe Targi Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej. Ta oczekiwana przez mieszkańców regionu impreza zaplanowana jest na 7 i 8 kwietnia w hali MOSiR-u przy ul. Matejki,
a jej głównymi partnerami będą włoski region Vallagarina i miasto
Rovereto. Targom towarzyszyć będzie (6–7 kwietnia) XIV Międzynarodowa Konferencja Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego.
Zgodnie z tradycją zabrzańskich targów,
na odwiedzających czeka cały wachlarz
atrakcji: warsztaty, pokazy i degustacje
potraw. Wszystko to przybliża ofertę turystyczną poszczególnych regionów i krajów. Szczególnie bogato i różnorodnie
pokaże się w tym roku północny region
Włoch – Vallagarina oraz tamtejsze miasto, zaprzyjaźnione z Zabrzem, Rovereto.
– Będzie u nas dość liczna włoska delegacja, w której znajdą się m.in. burmistrz
Rovereto oraz przedstawiciele regionalnego samorządu i turystyki. Przyjedzie także
znany we Włoszech chór, który zaśpiewa
na rozpoczęcie targów, oraz przedstawiciele dwóch Muzeów: Wojny i Sztuki Współczesnej. Nie zabraknie oczywiście stoisk
oferujących do degustacji potrawy włoskiej
kuchni, a kilka z nich przygotuje w efektowny sposób znany z programu „Europa
da się lubić” Paolo Cozza – mówi Dorota
Kosińska z Wydziału Promocji, Turystyki
i Sportu Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
W targach, jak zwykle, dość licznie
uczestniczyć będą również przedstawiciele instytucji i obiektów dziedzictwa
przemysłowego, muzeów oraz miast
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i regionów Czech i Słowacji. Oglądający poznają najciekawsze turystyczne atrakcje Czech, m.in.: Nadodrze
– Ziemię Krawarską, region Jeseníky, miasta Nový Jičín i Frenštát pod Radhoštěm,
obszar Polabi oraz Morawy Wschodnie.
Warte poznania są też Muzeum Techniki w Brnie oraz Browar Czarna Góra.
Nie mniej atrakcyjnie zapowiada się na
targach udział słowackiej Żyliny. Turyści
od lat doceniają wspaniałe góry tego regionu, średniowieczne zamki i tamtejszą

Gościem imprezy będzie Paolo Cozza

Zabrze od lat jest ważnym punktem na mapie turystyki poprzemysłowej
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foto: UM Zabrze

Na gości targów czekać będą m.in. warsztaty rzemieślnicze

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Nie tylko włoskie klimaty...

kuchnię. Spośród rodzimych wystawców
przyjadą goście reklamujący m.in. Twierdzę Srebrna Góra – jedną z najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska, Muzeum
Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju –
które mieści się w jedynym zachowanym
w Polsce młynie papierniczym z 1605 r.,
czy też Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim – jeden z najlepiej zachowanych
i największych zabytków pradziejowego
górnictwa na świecie.
Targom towarzyszyć będzie XIV Międzynarodowa Konferencja Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego, która odbędzie
się 6 i 7 kwietnia w Muzeum Górnictwa
Węglowego oraz Łaźni Łańcuszkowej
z udziałem m.in. przedstawicieli Polskiej
Izby Turystyki oraz Ministerstwa Sportu
i Turystyki.
W ramach targów odbędą się również
gra miejska Escape room oraz Rajd Targowy przygotowany przez Zabrzańskie
Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji.

WG

wokół nas
Z ZIEMI WŁOSKIEJ DO SERCA ŚLĄSKA

go, że przyjechałam tutaj po raz pierwszy –
mówiła wiceburmistrz Rovereto dodając,
że obydwa miasta łączy coraz więcej.
– Rovereto jest niedużym miastem, w którym przed około stu laty wydarzyło się coś
ważnego. Po pierwszej wojnie światowej
pewien ksiądz wpadł na ciekawy pomysł,
do którego mieszkańcy czynnie przystąpili. To, co zostało po armatach z brązu,
wykorzystano do odlania pięknego Dzwonu Pokoju, który bije każdego dnia o godzinie 21 i przypomina tych wszystkich,
którzy polegli za wolność i pokój. Dzwon
przypomina o tym, że trzeba tworzyć relacje oparte na pokojowym dialogu, bo
tylko wtedy ludzie mają szansę być szczęśliwi – podkreślała Cristina Azzolini.
W mieście, prócz wspomnianego wcześniej zamku, znajduje się najstarszy teatr w regionie – Teatro Zandonai,
fot
o:
Ig
or
zbudowany w 1783 roku. UwaCi
eś
li
żany jest za symbol ducha
arystokracji Rovereto, która
przez wybudowanie tego
wystawnego monumentu
chciała okazać miłość do
swojego miasteczka. Na
głównej ulicy handlowej
znajduje się wiele interesujących kamieniczek,
w tym Palazzo Piomarta,
wybudowane w stylu rustykalno-renesansowym, czy
Obchody Święta Miasta
Palazzo Alberti-Poja zdobione
pięknymi freskami.
– Targi turystyczne, które są jedną
z naszych flagowych imprez, będą doskoNasi samorządowcy odwiedzili Rovere- nałą okazją, aby bliżej poznać to piękne
to goszcząc na obchodach setnej rocz- włoskie miasteczko. Rovereto jest jednym
z tych miejsc na ziemi, które po prostu
nicy wybuchu I wojny światowej.
W Rovereto zabrzmiała wówczas także zapada głęboko w pamięć. Należy się
muzyka górniczej orkiestry dętej „Mako- cieszyć, że z powodzeniem współpracujeszowy”, którą dyryguje Henryk Mandrysz. my z tak wyjątkową społecznością. Mam
– Wykonanie Hymnu Zjednoczonej Europy nadzieję, że na tych doświadczeniach
razem z zabrzańską orkiestrą było bardzo skorzystają szkoły turystyczne. Turystyka
wzruszającym momentem – wspomina może tu bowiem być niewyczerpanym
tamtą wizytę Gianpaolo Daicampi, dy- zbiorem doświadczeń – podsumowuje
rygent miejscowego chóru dziecięcego Ewa Pawłowska.
WG
Note d’Argento.
Zabrzanie uczestniczyli także w otwarciu tradycyjnego jarmarku świątecznego. Z kolei w Zabrzu wystąpił chór z Rovereto.
– Idea zjednoczonej Europy, wspólnej pracy i wzajemnego otwarcia na kulturę jest
niezmiernie ważna – akcentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Wiceburmistrz Rovereto Cristina Azzolini gościła na 93. urodzinach Zabrza. Jak
zaznaczyła, była pod ogromnym wrażeniem mieszkańców, którzy tak chętnie
biorą udział w miejskich uroczystościach.
Dzięki współpracy obu miast swoje obrazy
zaprezentował w Zabrzu Gianni Turella
– Jest to dla mnie niezwykłe. Być może dlate-

Partnerskie Rovereto będzie
mocnym akcentem zbliżających się tegorocznych Międzynarodowych Targów Turystyki. Warto przy tej okazji
przypomnieć, że współpraca
z tym włoskim miastem trwa
już od dziesięciu lat.
Rovereto leży na północy Włoch w regionie Trydent-Górna Adyga. Nie jest
dużym ośrodkiem, zamieszkuje je nieco ponad 33 tysiące mieszkańców, niemniej należy do miejsc w Italii uchodzących za centrum muzyki, kultury oraz
sztuki współczesnej. Wizytówką jest
zamek zbudowany podczas okupacji
miasta przez Wenecjan w latach 1416–
1509. Turyści udając się do Rovereto
rozpoczynają zwiedzanie właśnie od tej
budowli, która obecnie jest siedzibą lokalnego muzeum. Współpraca Zabrza
z włoską gminą ma już dziesięcioletnią
historię.
– Najpierw zyskała ona wymiar edukacyjny. W Rovereto gościli nasi nauczyciele,
którzy mieli okazję zobaczyć, jak we Włoszech funkcjonują placówki oświatowe.
Z czasem zaczęli jeździć tam także uczniowie szkół, w tym delegacja z plastyka, dla
którego, z uwagi na bardzo silną pozycję
Rovereto na mapie włoskiej kultury i sztuki, na pewno było to duże doświadczenie
– mówi Ewa Pawłowska, naczelnik Biura
Współpracy z Zagranicą zabrzańskiego
magistratu.

i
ck

Zabrzańska orkiestra „Makoszowy”
przy Dzwonie Pokoju w Rovereto

foto: UM Zabrze

foto: UM Zabrze

Zabrze bliżej Italii
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Zabrze znalazło się w elitarnym gronie polskich Miast Zdrowia

Pacjenci, którzy biorą udział w pilotażu, na czas realizacji projektu
otrzymają m.in. osiem nowoczesnych rejestratorów EKG – Comarch PMA

W Zabrzu ruszył pilotażowy program Miasto Zdrowia. Umowę
o współpracy pomiędzy gminą a specjalistyczną krakowską firmą
Comarch, przy współudziale Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, podpisano 20 marca w sali historycznej
Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Wytypowane i przebadane wcześniej
przez lekarzy osoby, cierpiące na choroby kardiologiczne, pulmonologiczne,
zmagające się z cukrzycą lub po udarach, dzięki specjalistycznym urządzeniom, w które zostaną wyposażone nieodpłatnie, będą od czerwca przez całą
dobę przez pół roku pod stałą opieką
specjalistów.
– Zamierzamy tym projektem objąć na
razie sto osób. Mamy w Zabrzu bardzo
dobre doświadczenia medyczne i telemedyczne, dlatego chcemy to wszystko
spiąć i dla chorych mieszkańców naszego
miasta stworzyć jeszcze większy komfort
korzystania z usług medycznych. Dzisiaj
widzieliśmy prezentację urządzeń, które
pozwolą tym osobom poczuć się bezpieczniej, a i lekarzom pozwoli to na zaoszczędzenie cennego czasu – powiedziała podczas spotkania promującego program
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Urządzenia monitorujące stan zdrowia
pacjentów będą m.in. same przypominać, by pacjent wziął leki. Wszyscy podopieczni programu zyskają też możliwość skorzystania z funkcji „przycisk
życia”, alarmującej odpowiednią placówkę medyczną o zagrożeniu zdrowia

16

lub życia. W trakcie projektu realizowany będzie też indywidualny dobór zestawu narzędzi do schorzenia pacjenta.
W sumie planowany czas monitoringu
wszystkich grup pacjentów wyniesie od
dwunastu do piętnastu miesięcy.
– Wprawdzie nie uskarżam się na jakieś
przewlekłe schorzenia, ale postanowiłam
skorzystać z oferty tego programu, by po
prostu dobrze się przebadać. Ostatnio
czuję osłabienie organizmu i chciałabym
wiedzieć czy nie grozi mi jakaś choroba,
którą można by było wcześniej rozpoznać.
Może choruję na serce czy coś w tym ro-

Wykorzystywany w projekcie sprzęt
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dzaju? – zastanawia się Elżbieta Stawicka, która zamierza skorzystać z programu Miasto Zdrowia.
Zabrze, obok m.in. Suwałk, Łodzi i Płocka, to kolejne miasto, w którym prowadzony jest projekt. Jego realizacja
została zaplanowana na 18 miesięcy,
a niezbędne systemy i urządzenia do
ciągłego monitorowania stanu pacjentów udostępniła firma Comarch. Pozwolą one na badania zgłoszonych do
projektu pacjentów z zachowaniem wysokiej jakości sygnału przekazywanego
do dyżurujących lekarzy specjalistów
w centrum zdalnej opieki w Zabrzu i Krakowie, którzy w każdej chwili mogą podjąć stosowną interwencję medyczną.
– Współpraca w ramach projektu Miasto Zdrowia pomiędzy Kardio-Med Silesia a krakowską firmą Comarch pozwoli
wykorzystać nowoczesne technologie
i zapewnić całodobową opiekę pacjentom przebywającym poza placówką medyczną. Dzięki telemedycynie będziemy
mogli zapewnić nie tylko poczucie bezpieczeństwa i opieki, ale także podnieść
jakość życia szczególnie tych osób, które
na co dzień doświadczają utrudniających
normalne funkcjonowanie problemów
zdrowotnych – mówi prof. Zbigniew Kalarus, kierownik Katedry Kardiologii,
Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Zabrzu.
Jak zapewnia Adam Konka, prezes Kardio-Med Silesia, proponowane telemedyczne usługi ochrony zdrowia dostępne są na razie dla zabrzan.
W przyszłości mają być nimi objęci
mieszkańcy całej aglomeracji śląskiej.
WG

foto: UM Zabrzet

foto: UM Zabrze

Chorzy przez całą dobę pod opieką... telemedycyny

wokół nas
W marcu odbyły się uroczystości z okazji 25. rocznicy ustanowienia metropolii górnośląskiej

Uroczysta msza z okazji jubileuszu została odprawiona w katowickiej katedrze Chrystusa Króla

Nade wszystko musimy ewangelizować, nie dzielić, a łączyć.
Te słowa wypowiedział abp
Wiktor Skworc w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach podczas uroczystej
mszy z okazji 25. rocznicy ustanowienia kościelnej metropolii górnośląskiej. W obchodach
uczestniczyli także biskupi gliwiccy oraz biskup opolski.
– Nowy podział administracyjny Kościoła
w Polsce i jednocześnie tej jej cząstki, jaką
jest Górny Śląsk, zrodził się z głębszego
rozumienia nauczania Soboru Watykańskiego II, który między innymi kładł nacisk
na to, by biskupi i ich pomocnicy prezbiterzy byli jak najbliżej wiernych świeckich
i osób konsekrowanych na danym terytorium – podkreślał arcybiskup Wiktor
Skworc podczas uroczystości zorganizowanych 26 marca.
Hierarcha zwracał uwagę, że w decyzji
o utworzeniu metropolii górnośląskiej
dokonała się dziejowa sprawiedliwość.
– Żyjemy na obszarze będącym jednorodną krainą geograficzną zwaną Górnym
Śląskiem. Łączą nas korzenie wspólnej
historii świeckiej i kościelnej. I dziękujmy
Bożej Opatrzności za to zbliżenie nas do
siebie w ramionach górnośląskiej ojcowizny! – mówił metropolita katowicki.
Homilię w czasie eucharystii wygłosił bp
Andrzej Czaja z Opola. Podkreślał w niej,

foto: wikipedia.org

foto: Krzysztof Gawor

Ćwierć wieku metropolii

Papież Jan Paweł II

że górnośląski Kościół potrzebuje dzisiaj świadków Chrystusa. – Im bardziej
zażyła jest nasza relacja z Chrystusem,
tym widzimy dalej, głębiej – mówił hierarcha, zaznaczając, że konieczne jest
upowszechnienie katechezy dorosłych.
– My sami, kapłani, pasterze, nie damy
rady. Potrzebujemy wszystkich wiernych,
by iść i to z radością zanosić Chrystusa,
Jego Ewangelię w sąsiedztwie, a czasem
we własnej rodzinie mówić o Panu – podkreślał bp Andrzej Czaja. Eucharystię
sprawowaną w katowickiej katedrze poprzedziło sympozjum z dyskusją panelową pt. „Metropolia katowicka – szansa
czy ryzyko duszpasterskiej i społecznej
integracji?”.
Przypomnijmy, że metropolia górnośląska została utworzona przez papieża
Jana Pawła II na mocy bulli „Totus Tuus

Poloniae Populus” (Cały lud Twój w Polsce) z 25 marca 1992 r. Ojciec Święty
ustanowił wówczas trzynaście nowych
diecezji, a osiem dotychczasowych podniósł do rangi archidiecezji. W granicach metropolii górnośląskiej znalazły
się diecezje katowicka, gliwicka i opolska. Równocześnie diecezja katowicka
została podniesiona do rangi archidiecezji. Na stolicę metropolii wyznaczono
Katowice. Biskup Damian Zimoń został
nominowany na arcybiskupa metropolitę katowickiego. Diecezję gliwicką objął wówczas biskup Jan Wieczorek.
Biskup Janusz Zimniak został mianowany pomocniczym biskupem diecezji bielsko-żywieckiej, a biskup Gerard
Kusz pomocniczym biskupem diecezji
gliwickiej.

MM

Obchodzimy Dni Papieskie
Już po raz jedenasty Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu zaprasza na Dni Papieskie. Obchody, zainaugurowane wieczorem literackim
inspirowanym pamięcią o św. Janie Pawle II, potrwają do 8 kwietnia.
Na 3 kwietnia w Teatrze Nowym zaplanowano dyskusję w ramach „Kawiarenki
z oknem na świat”, którą tym razem zatytułowano „Albo wymówki, albo wyniki
– nie wolno zostawić świata jakim jest?”. Dwa kolejne dni to przegląd filmów
z przesłaniem. W Multikinie zaprezentowany zostanie „Młody Mesjasz” oraz
„Milczenie”. Kolejnego dnia zainteresowani będą mogli się zapoznać z „Ludźmi
Boga” oraz „Ofiarowaniem”. W czwartek, 6 kwietnia, w czytelni ogólnej Miejskiej
Biblioteki Publicznej odbędzie się wernisaż wystawy grafik, rysunków i akwarel
Józefa Jonika „Zabrzańskie sacrum – kościoły, kapliczki i przydrożne krzyże”.
W kaplicy św. Barbary w Kopalni Guido odbędą się 7 kwietnia Rekolekcje Poetyckie. Dni Papieskie zakończą się licytacją charytatywną na rzecz Polskiego
Towarzystwa Laryngektomowanych. Wygrać będzie można grafiki z architektonicznymi zabytkami Zabrza, a rozstrzygnięcie nastąpi w samo południe w hali
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu.
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Rozstrzygnięto tegoroczną, czwartą już, edycję konkursu Zabrzański Biznesplan

foto: Jerzy Przybysz

Specjaliści od dobrych pomysłów

Gospodarzem gali był zabrzański hotel Diament

Konkurs kierowany jest przede
wszystkim do osób prowadzących niewielką działalność gospodarczą oraz
tych, którzy planują rozpoczęcie takiej działalności. Dotyczy to zabrzan,
ale też osób spoza naszego miasta,
zamierzających swój projekt otworzyć
właśnie w Zabrzu. Laureatem pierwszego miejsca w konkursie został Bartosz Mikityn za projekt pod nazwą „My
Everyday Carry, produkcja wielofunkcyjnych narzędzi”.
– Jestem bardzo zaskoczony, ale jest to
zaskoczenie jak najbardziej pozytywne.
Chciałem zrobić coś, co po prostu mogłem wziąć ze sobą wsiadając na rower,
bo nie było wcześniej takich uniwersalnych kart. Więc zacząłem tworzyć sam
coś takiego, czyli karty i breloczki będące narzędziami, bardzo przydatnymi na
co dzień. Cztery karty służą np. jako klu-
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cze do nakrętek sześciokątnych, klucze
kwadratowe, śrubokręty, linijka, otwieracz do butelek i puszek, a nawet jako
piła lub ostrze – mówił podczas gali
Bartosz Mikityn.
Konkurs po raz pierwszy ogłoszony
został w 2013 roku. Ma na celu promowanie przedsiębiorczości oraz pobudzenie aktywności mieszkańców do
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Zabrzu. Przedsięwzięcie wspierają prywatne firmy,
spółki miejskie oraz instytucje z otoczenia biznesu, gdzie dominuje świadomość trudności i barier, na które napotykają osoby podczas rozpoczynania
swojej przygody z biznesem. Do tej
pory we wszystkich edycjach konkursu
uczestnicy zgłosili blisko osiemdziesiąt
pomysłów. Partnerzy ufundowali nagrody o wartości ponad 500 tys. zł.
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– Ten konkurs to nie tylko pomysły i marzenia. To także realne wejście na ścieżkę przedsiębiorczości, po której trzeba
już kroczyć. Zabrze ma szczęście do lu-

foto: Jerzy Przybysz

Ogółem 32 projekty zgłoszono w tegorocznym konkursie Zabrzański Biznesplan organizowanym przez miasto oraz Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Uroczysta
gala podsumowująca czwartą edycję konkursu z udziałem
laureatów, przedstawicieli władz Zabrza oraz przedsiębiorców
odbyła się 23 marca w hotelu Diament.

Laureatem pierwszego miejsca w konkursie
został Bartosz Mikityn za projekt pod nazwą
„My Everyday Carry, produkcja wielofunkcyjnych
narzędzi”

dzi z ciekawymi pomysłami, ale też do
tych, którzy potrafią docenić wysiłek innych. Gratuluję wszystkim uczestnikom
tegorocznej edycji konkursu. W szczególności zaś laureatom, których biznesplany zyskały uznanie Kapituły. Jestem
przekonana, że wszystkie pomysły będą
się rozwijać zgodnie z założeniami ich
autorów – ocenia prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
Drugie miejsce w konkursie Zabrzański Biznesplan 2017 zajął Maciej Kasperek za DK88 DETAILING. To pomysł
na studio kosmetyki dla samochodów osobowych i ciężarowych, gdzie
przywracana będzie świetność eksponatów muzeum (60 pojazdów).
Oferowane usługi to: myjnia mobilna,
obsługa pojazdów flotowych, kosmetyka ciężarówek, obsługa pojazdów
lądowych i powietrznych, usługi czyszczenia skór i tekstyliów. Trzecie miejsce zajęła Kinga Hoffmann-Burdzińska z pomysłem pt. „InnoResearch”.
Firma będzie realizować badania na
zlecenie przedsiębiorstw z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem (funkcjonowanie, organizacja, produkcja,
marketing, zasoby ludzkie) oraz potrzeby organizacji szkoleń. Wyróżniono również Artura Jasa za propozycję
uruchomienia firmy zajmującej się
dorabianiem kluczy, naprawą obuwia,
usługami zegarmistrzowskimi, ostrzeniem noży i narzędzi, grawerowaniem
oraz wyrobem pieczątek. Pula nagród
pieniężnych w tegorocznym konkursie
wyniosła 150 tys. zł.
– Konkurs to nie tylko nagrody pieniężne, gdyż mamy przykładowo dla zwycięzców lokal oferowany przez rok za

foto: UM Zabrze

wokół nas

Laureatki poprzednich edycji konkursu z prezydent Małgorzatą Mańką-Szulik

symboliczną złotówkę, obsługę prawną
i księgową, udział w kongresie małych
i średnich przedsiębiorstw czy sesje
couchingowe – wyjaśnia Katarzyna
Kucia, naczelnik Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabrzański samorząd podejmuje wiele inicjatyw zmierzających do rozwoju
przedsiębiorczości, szczególnie ludzi
młodych, na terenie miasta. Okazją do
nawiązania relacji oraz wymiany dobrych praktyk są np. pikniki i spotkania
biznesowe. Konkurs Zabrzański Biznesplan
daje
mikroprzedsiębiorcom
i osobom planującym rozpocząć działalność gospodarczą realną szansę na
rozwój. Potwierdzeniem tego jest, iż
każdego roku rośnie grono doświad-

Zabrzański Biznesplan
Tegoroczną edycję konkursu na najlepszy biznesplan wspierali: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Allianz Kamil Wloczka, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank PKO BP S.A. I Oddział w Zabrzu, Biuro Rachunkowe
„Rotax” Dariusz Zemła, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Firma
Edukacyjna ANGMEN Mariusz Drogokupiec, Firma URKOM Adam Nocoń, Glamour Day Spa Natalia Domańska, Hotele Diament S.A., HUMAN GROW Karolina Hudowicz, ICF Polska Oddział Śląsk, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu, Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice, Powiatowy
Urząd Pracy w Zabrzu, Przedsiębiorstwo Górniczo-Budowlane i Produkcyjno-Handlowe „Poch” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp. z o.o.,
PPUH VOIGT Sp. z o.o., Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Remedies Sp. z o.o., Szkoła Języków Obcych DEUTSCH & ENGLISH, Swift Mateusz
Góra, TOPSUPPORT Tomasz Lemański, Weterynaryjny Gabinet Kardiologiczny „WETKARDIO”, Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o., Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

takie są liczby:

32

pomysły na biznesplan
zgłosili uczestnicy tegorocznej
edycji konkursu

150

tysięcy złotych to wartość
nagród przygotowanych
dla laureatów

80

pomysłów na biznes zgłoszono
łącznie we wszystkich
dotychczasowych edycjach
konkursu

500

tysięcy złotych to łączna
wartość nagród dla
laureatów kolejnych edycji
przedsięwzięcia

czonych przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji z otoczenia biznesu,
którzy chcą się dzielić nie tylko doświadczeniem, ale także przekazują
własne środki na nagrody.
Galę konkursu uświetnił występ Marii
Kucharskiej, laureatki jego III edycji za
„Majową szkołę tańca”. W ramach pokazu tanga wystąpili również uczniowie tej placówki. Oprawę muzyczną
zapewnił kwartet smyczkowy Crystal
Quartet.
WG
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W siedzibie Filharmonii Zabrzańskiej odbyła się kolejna edycja akcji „Moda na polski”

foto: UM Zabrze

W filmowych klimatach o poprawnym języku

Ósma edycja akcji „Moda na polski” zorganizowana została 3 marca w Filharmonii
Zabrzańskiej. Tegoroczną odsłonę przedsięwzięcia tradycyjnie przygotowało IV
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja
Reja w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 12 w Zabrzu.
Akcja „Moda na polski” zainicjowana została przez śp. Krystynę Bochenek (na
zdjęciu obok). Celem przedsięwzięcia
było zwrócenie uwagi młodzieży, iż często zapomina o pięknie i bogactwie języka ojczystego na rzecz języków obcych.
Tegoroczne hasło akcji brzmiało „Kino.
Pretekst do spotkania się”. Uczniowie
obejrzeli film „Dwaj ludzie z szafą”,
studencką pracę Romana Polańskiego
z 1958 r. Zapoznali się także z twórczo-

foto: Jerzy Przybysz

W tym roku organizatorzy akcji zaprosili publiczność do gmachu Filharmonii Zabrzańskiej

ścią innych znakomitych polskich reżyserów. Nie zabrakło akcentów muzycznych
w postaci muzyki filmowej. Zaprezentowała je Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej pod batutą Sławomira
Chrzanowskiego.
– W tym roku postanowiliśmy zająć się filmem, bo z jednej strony sporo się mówi
o takim zjawisku, jak polska szkoła filmowa, jak kino moralnego niepokoju,
a z drugiej strony czasem o tym zapomi-

namy. A przecież fachowcy zagranicą doceniają to zjawisko, które przyszło z Polski.
Chcemy naszym widzom przypomnieć ten
aspekt polskiej kultury – mówi prowadzący „Modę na polski” Piotr Michna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12
w Zabrzu.
– Język ojczysty i języki lokalne to najważniejsze i niezastąpione drogi przekazu kultury, wiedzy i mądrości. Dlatego też co roku
mówimy o innych sprawach, podejmujemy
inne tematy – zwraca uwagę Jacek Szkarłat, dyrektor ZSO nr 12. – Język konstytuuje
człowieka jako osobę. Można zaryzykować
stwierdzenie, że dla kulturalnego człowieka
to, co nie jest nazwane, nie istnieje albo istnieje w mniejszym wymiarze – dodaje.
– W dobie Internetu, komórek nasz język
ojczysty, nasza ortografia gdzieś umykają
– przyznaje Bożena Olichwer, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 28 w Zabrzu. –
Dlatego trzeba kształtować poprawność
języka polskiego, a jednocześnie wymagać
od uczniów, żeby z tej poprawności korzystali – dodaje.
Tematyka tegorocznego spotkania bardzo przypadła do gustu uczniom. – Myślę, że „Moda na polski” to świetny pomysł.
Wychodząc ze szkolnych ławek, mamy okazję w sposób nowatorski nauczyć się czegoś ciekawego. To dobra alternatywa dla
tradycyjnych zajęć. Kino to ciekawy temat
dla młodych ludzi – uśmiecha się Kamila
Litkowiec z ZSO nr 12. Do akcji włączyli
się w tym roku także uczniowie zabrzańskiego plastyka, którzy przygotowali
portrety polskich reżyserów. 
MM

Trwa 63. Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej im. N. Kroczka

Od przesłuchań do wielkiej gali
To znakomita okazja, by zaprezentować swoje umiejętności
wokalne, taneczne i aktorskie. Ostatniego dnia marca ruszyły
przesłuchania w ramach 63. edycji Festiwalu Kultury Młodzieży
Szkolnej im. N. Kroczka. Najlepszych młodych artystów zobaczymy podczas gali zaplanowanej na 24 kwietnia w Teatrze Nowym.
– Przygotowania do festiwalu ruszyły już
we wrześniu ubiegłego roku. Przegląd
twórczości wszystkich szkół i placówek
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kulturalnych w naszym mieście to duże
przedsięwzięcie logistyczne – przyznaje
Jolanta Skorupa, kierownik Młodzieżo-
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wego Domu Kultury nr 2, koordynator
przedsięwzięcia. – Mamy bardzo uzdolnione dzieci i młodzież. Obserwuję ten
festiwal od wielu lat i muszę powiedzieć,
że on stale ewoluuje. Zauważamy nowe
trendy, młodzi artyści idą z duchem czasu. To przegląd, ale z drugiej strony rywalizacja, do której uczestnicy świetnie
się przygotowują – dodaje.
Przesłuchania ruszyły 31 marca. Tradycyjnie już przebiegają one z podziałem
na Dzień Teatru, Dzień Tańca i Dzień
Muzyki. Koncert Galowy oraz Gala Teatrów odbędą się 24 kwietnia w Teatrze Nowym. 
MM

wokół nas
1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Spotkanie ze świadkami historii

foto: UM Zabrze

wrogów kraju. Uważam, że są wzorem do
naśladowania, ponieważ byli gotowi stanąć w obronie przekonań i wartości, które
im towarzyszyły przez całe życie – dodaje Cezary Lazarewicz, inny z uczniów.
Młodzież spotkała się także z majorem
Maksymilianem Krzysztofikiem, żołnierzem AK. – Naoczny świadek tamtych wydarzeń najlepiej opowie o historii żołnierzy wyklętych i przekaże wartości, którymi
żyli – mówi ks. Rafał Przybyła.
Zabrzańskie uroczystości zostały zorganizowane w parku im. rtm. Witolda
Pileckiego, gdzie znajduje się tablica
poświęcona jego pamięci, oraz przed
kamienicą przy ul. Wolności, w której mieszkał przed laty płk Łukasz
Ciepliński. 
MM

Uroczystość przed kamienicą, w której mieszkał przed laty Łukasz Ciepliński

Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu oraz pułkownikowi Łukaszowi Cieplińskiemu oddali hołd zabrzanie w ramach obchodzonego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Uroczystości zostały zorganizowane przy tablicach upamiętniających dokonania żołnierzy niepodległościowego podziemia.
– Jesteśmy szkołą słynącą z wychowania
patriotycznego i sądzę, że upamiętnienie
takich dni przybliża młodzieży cały rys historyczny tamtego okresu. To także szczególne upamiętnienie naszego patrona –
mówi Anna Mielcarz, dyrektor Zespołu
Szkół nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego.
Aby przybliżyć młodym ludziom historię
żołnierzy wyklętych, ksiądz Rafał Przy-

była z parafii św. Józefa zorganizował
apel pamięci. – Wiele dowiedzieliśmy się
o historii naszego kraju. Mogliśmy dziś
usłyszeć, jak to naprawdę wyglądało –
podkreśla Brian Konieczka, uczeń Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego.
– Byli bohaterami, o których przez wiele lat się nie mówiło i uważało się ich za

Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 r. Walczył w kampanii
wrześniowej, następnie rozpoczął konspiracyjną działalność
w Warszawie, tworząc wraz z innymi oficerami Tajną Armię
Polską. W 1940 r. przedostał się do KL Auschwitz, by zbadać
możliwości uwolnienia osadzonych tam więźniów. Utworzył
w obozie tajną siatkę, prowadził akcję samopomocy wśród
więźniów i wysyłał z obozu informacje, które ukazywały się
w konspiracyjnej prasie krajowej i były przekazywane rządom Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W 1943 r. uciekł z obozu. Walczył w powstaniu
warszawskim. Po wojnie dzięki rtm. Witoldowi Pileckiemu dotarły na Zachód
wiadomości o sfałszowanym referendum w Polsce, okolicznościach pogromu
Żydów kieleckich czy fikcyjnych procesach i torturach. 8 maja 1947 r. Witold
Pilecki został aresztowany i osadzony w więzieniu na Mokotowie. Oskarżono
go o zdradę stanu i skazano na karę śmierci. Wykonano ją 25 maja 1948 r.

Łukasz
Ciepliński
urodził się 26 listopada 1913 r.
w rodzinie o silnych tradycjach
patriotycznych.
Od 1936 r. służył w 62. Pułku
Piechoty w Bydgoszczy. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 r.
jako dowódca kompanii przeciwpancernej. Walczył w bitwie
nad Bzurą i w Puszczy Kampinoskiej. W walkach pod Witkowicami z działka przeciwpancernego
zniszczył sześć niemieckich czołgów i dwa wozy dowódcze. Po kapitulacji przedostał się na Węgry.
Po powrocie do kraju zaangażował się w działalność konspiracyjną. Doskonalił struktury wywiadu
i kontrwywiadu. Działał w Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość”.
Od 1945 r. mieszkał w Zabrzu pod
konspiracyjnym nazwiskiem Marian Kaczmarek.
W listopadzie 1947 r. został
aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Trafił do
więzienia na Mokotowie w Warszawie. Po brutalnym śledztwie
został skazany na karę śmierci.
Zabito go strzałem w tył głowy
1 marca 1951 r.
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wokół nas
W marcu 86 lat skończył Janosch, autor bajek, honorowy obywatel naszego miasta

foto: UM Zabrze

Urodziny z Misiem i Tygryskiem

Młodzi artyści na scenie Teatru Nowego

Były spektakle teatralne i autokarowa wycieczka śladami
pisarza. Inscenizacje bajek przygotowali najmłodsi. W marcu zabrzanie uczcili 86. urodziny
Janoscha, honorowego obywatela
naszego miasta i jednego z najpopularniejszych na świecie autorów
opowieści dla dzieci.

foto: UM

dzieci poznawały autorów pochodzących
z naszego miasta – dodaje. Podczas spotkania w teatrze podsumowano także
związane z twórczością Janoscha konkursy: rysunkowy i literacki.
W program urodzinowych obchodów wpisało się również inne istotne
przedsięwzięcie. W siedzibie Centrum
Organizacji Pozarządowych odbyło się
zebranie założycielskie stowarzyszenia
miłośników twórczości Janoscha.
– Mamy wiele planów związanych z tym
stowarzyszeniem. Na pewno będziemy
koncentrować się na propagowaniu
twórczości Janoscha i w ogóle regionalizmu. Pierwsze pomysły
już są i mamy nadzieję, że
szybko zaczniemy je wcielać
w życie – podkreśla Czesław Zdechlikiewicz, koordynator COP. – Janosch to
bardzo barwna postać.
Na wycieczkę jego
śladami przyjeżdżają ludzie z całego
województwa. To
już pewnego rodzaju tradycja,
która cieszy się
niesłabnącym
zainteresowaniem. Janosch,
choć od wielu
lat mieszka na Teneryfie, jest bardzo emocjonalnie związany z naszym miastem – dodaje.

MM
Zabrze

Uczestników wycieczki tradycyjnie już oprowadzał po miejscach związanych z Janoschem „Gryzok” Walerjański. Na spektakl „Idziemy po skarb”
zaprosił 12 marca Teatr Nowy w Zabrzu. Gliwicki
Teatr Miejski zaprezentował z kolei sztukę „Ach, jak
cudowna jest Panama”. Dzień później na zabrzań
skiej scenie królowali najmłodsi. Przedszkolaki przygotowały inscenizacje słowno-muzyczne bajek Janoscha.
Sława z Piekarskiej
– Moja grupa to „Sówki mądre główki”.
Przedstawiamy piosenkę „Do Panamy wyJanosch, a właściwie Horst Eckert, urodził się 11 marca 1931 r. Mieszruszamy”. Słowa napisałam sama, a dzieci
kał w nieistniejącym już familoku przy ul. Piekarskiej. Pod koniec wojny
pod okiem rodziców nauczyły się tekstu,
razem z rodziną został wysiedlony do Niemiec. W Monachium uczył się
który wykonamy do muzyki znanego przemalarstwa. W 1960 r. wydał swoją pierwszą bajkę, do której przygotoboju. Przygotowaliśmy też układ taneczny
wał też ilustracje. Sławę przyniosła mu książeczka „Ach, jak cudowna jest
– opowiada Anna Morawiec z PrzedszkoPanama”, która zapoczątkowała cykl z najsłynniejszymi Janoschowymi
la nr 3 w Zabrzu. – Dzieci chętnie słuchają
bohaterami: Misiem i Tygryskiem.
bajek Janoscha. To ważne, aby wyrabiać
Janosch napisał ponad 300 książeczek dla dzieci, które zostały przew nich nawyk czytania. W tym roku przystątłumaczone na około 30 języków. Swoje opowiadania sam ilustrował.
piliśmy też do projektu „Mały miś w świecie
W Polsce znany jest również dzięki książce „Cholonek, czyli dobry Pan
wielkiej literatury”. Polega on na tym, że razem z misiem, który przychodzi do naszego
Bóg z gliny”, w której opisuje losy mieszkańców Górnego Śląska od lat
przedszkola, czytamy książki. Tradycja świę30. do 50. ubiegłego stulecia. Od sześciu lat Janosch jest honorowym
towania urodzin Janoscha to bardzo dobry
obywatelem Zabrza.
pomysł. Urodził się w Zabrzu, a warto, żeby
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Ryszard Bednarczyk zaczynał w małym warsztacie, dziś jest dealerem znanej światowej marki

foto: Jerzy Przybysz

Od naprawy aut po ich sprzedaż

– Moja działalność dowodzi, że można w życiu coś osiągnąć własną
ciężką pracą, uporem i zaangażowaniem – podkreśla Ryszard Bednarczyk

Historia firmy Ryszarda Bednarczyka – autoryzowanego dealera
marki Hyundai dowodzi, że w życiu wystarczy mieć pomysł i z zaangażowaniem go realizować. Wtedy można cieszyć się z osiągnięć...
– Moim marzeniem, i zarazem pomysłem
na życie, od zawsze było założenie własnej
firmy motoryzacyjnej, która oferowałaby
w jednym miejscu usługi mechaniczne,
blacharskie i lakiernicze. Udało mi się to
częściowo zrealizować już w połowie lat
80., kiedy to uruchomiłem w Pawłowie
swój pierwszy warsztat blacharsko-lakierniczy. Dzięki wielkiej pasji i zaangażowaniu moim i rodziny, firma zaczęła się rozwijać, aż w końcu w 1996 r. podpisałem
pierwszą umowę z koncernem samochodowym Hyundai, z którym współpracuję do dziś – wspomina początki swojej
działalności Ryszard Bednarczyk.
Zanim jednak powstał salon samochodowy z prawdziwego zdarzenia, Ryszard
Bednarczyk sprzedawał koreańskie samochody przy swoim niewielkim warsztacie naprawczym w Zabrzu-Pawłowie.
Dopiero w roku 2000 firma przeniosła
się ze swej początkowej siedziby do nowej, obecnej lokalizacji – mieszczącej
się przy ulicy gen. W. Sikorskiego 118
w Zabrzu, gdzie świadczy kompleksowe
usługi sprzedaży samochodów zarówno nowych, jak i używanych, obsługę
posprzedażną, mechaniczne oraz blacharsko-lakiernicze naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, likwidację szkód
komunikacyjnych, okresowe przeglądy samochodów, sprzedaż i mon-

taż części zamiennych i akcesoriów.
Dziś pawłowska firma nie przypomina
już małego warsztatu naprawczego z lat
80. Obecnie to ponad sześćset metrów
kwadratowych powierzchni wystawienniczej samego salonu samochodowego,
a nadto ogromne przestrzenie mieszczące autoryzowaną stację obsługi serwisowej. Na miejscu, dla osób poszukujących
nowego samochodu, prezentowanych
jest każdorazowo blisko 50 nowych modeli dostępnych od ręki. Firma oferuje
możliwość zawarcia, jak i wznowienia,
umów ubezpieczenia, umów kredytowych oraz leasingu – wszystko w jednym
budynku, bez konieczności poszukiwania
sposobów finansowania i ubezpieczeń
na własną rękę. Jednocześnie w tym samym miejscu można skorzystać również
z serwisów napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, a także likwidacji szkód
komunikacyjnych i to nie tylko samochodów Hyundai, lecz wszystkich marek.
– Nasza firma nieustannie się rozwija. Na
bieżąco zwiększamy zakres naszej działalności handlowo-usługowej w oparciu
o aktualne potrzeby klientów, których zadowolenie jest naszym priorytetem. U nas
każdy traktowany jest indywidualnie i zawsze może liczyć na fachową obsługę blisko czterdziestoosobowej załogi – dodaje
Ryszard Bednarczyk.

Od samego początku swej działalności
Ryszard Bednarczyk należy do zabrzańskiego Cechu Rzemieślników Małej
i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców, gdzie obecnie, już któryś raz
z kolei, pełni funkcję II Podstarszego
Cechu.
– Przynależność do stowarzyszenia rzemieślniczego dla przedsiębiorców i pracodawców to doskonała okazja do uczestnictwa w wielu spotkaniach branżowych,
wymiany poglądów czy dyskusji o rozwoju rynków. Tu kształcimy nowe pokolenia
przyszłych fachowców. Zawsze miałem
w swojej firmie młodych ludzi uczących się
zawodu. Uważam, że takim osobom potrzebny jest ktoś, kto pomoże w wyborze
przyszłej profesji, pokieruje w pierwszych
latach kontaktów z zawodem. Sam zatrudniam osoby, które pracują już ponad
dwadzieścia lat, a przecież kiedyś też zaczynały niepewne swojej zawodowej przyszłości. Dziś co prawda autorytety w danej
dziedzinie nie są modne, ale to one przecież gwarantują jakość i rzetelność usług.
A te autorytety zrzesza właśnie cech rzemieślników. Obecnie nie ma już obowiązku należeć do cechu, ale to się wszystkim
opłaca – wyjaśnia Ryszard Bednarczyk.
Zabrzański dealer Hyundaia – jeden
z czołowych w kraju, znany jest w całej
Polsce i na świecie oraz ceniony wśród
klientów. Świadczą o tym liczne wyróżnienia oraz podziękowania i gratulacje
otrzymane w minionych latach, w tym
od ministra gospodarki za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w Zabrzu oraz zaangażowanie
i wkład w rozwój polskiej gospodarki.
Firma Hyundai Bednarczyk jest nadto
członkiem prestiżowego ogólnoeuropejskiego klubu dealerów „Frontier Dealer Club”, który zrzesza stacje dealerskie wnoszące znaczący wkład w rozwój
marki Hyundai w Europie oraz mogące
pochwalić się wyjątkowymi osiągnięciami we wzorcowym jej reprezentowaniu.
– Moja działalność dowodzi, że można
w życiu coś osiągnąć własną ciężką pracą,
uporem i zaangażowaniem, zaś stare powtarzane hasło, że pierwszy milion trzeba
ukraść, to nic nie znaczący slogan. Trzeba
po prostu pracować, by mieć zadowolenie
z tego, co się osiągnęło – kończy Ryszard
Bednarczyk.
WG
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lekcja historii
Nie tylko Karol Godula…

Życie i działalność Franza Pielera
W historii Zabrza, miasta o wybitnie industrialnych korzeniach,
bardzo ważne miejsce zajmują przemysłowcy. Trudno sobie
wyobrazić, jak wyglądałoby Zabrze bez wkładu takich postaci,
jak książę Guido Henckel von Donnersmarck i jego syn Kraft,
Friedrich Wilhelm von Reden, August Borsig czy hrabia Franz
von Ballestrem. Jedną z najważniejszych postaci jest zaś Karol
Godula, urodzony w Makoszowach wieloletni zarządca dóbr rodziny von Ballestrem i twórca ich śląskiej, przemysłowej potęgi.
Cieszy, że rola i znaczenie wspomnianych wyżej postaci są doceniane nie
tylko przez historyków, o czym może
świadczyć niedawne nazwanie na ich
cześć ulic na terenie Zabrzańskiej Strefy
Ekonomicznej. Warto jednak pamiętać,
że na kartach podręczników historii
przemysłu zapisało się jeszcze wielu
innych inżynierów i wynalazców związanych z Zabrzem, którzy niestety w powszechnej świadomości nie funkcjonują
tak często, jak wspomniani wyżej. O niektórych możemy nawet powiedzieć, że
są osobami obecnie zapomnianymi,
a ich nazwisko znane jest jedynie wąskiej grupie naukowców i muzealników.
Między innymi z tego powodu postanowiłem, by na łamach „Naszego Zabrza Samorządowego” przypomnieć
biografie kilku z nich w ramach cyklu
zatytułowanego „Nie tylko Karol Godula…”. Nie będzie więc zaskoczeniem, że
jako pierwszą biografię pragnę wywołać Franciszka (Franza) Pielera. W jego
przypadku można bowiem zauważyć
wiele analogii do życia i działalności najsłynniejszego makoszowianina.
Franz Caspar Maria Pieler urodził się
11.05.1835 r. w mieście Arnsberg w Północnej Westfalii. Jego ojciec (również
Franz) był nauczycielem w tamtejszym
gimnazjum, które jego najstarszy syn
i imiennik ukończył w 1854 r. otrzymując
świadectwo dojrzałości. W tym samym
roku młody abiturient z Arnsbergu udał
się do Berlina, by kontynuować edukację.
Przez rok, jako wolny słuchacz, uczęszczał na zajęcia prowadzone na berlińskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma
(obecnie Uniwersytet im. Humboldtów).
W 1855 r. porzucił edukację uniwersytecką na rzecz studiów z zakresu miernictwa
i górnictwa prowadzonych przez Aka-
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demię Górniczą w Berlinie (1855–1860)
oraz z zakresu budowy maszyn w Wyższej Szkole Technicznej w Akwizgranie
(1860–1862). W 1862 r. uzyskał stopień
referendarza górniczego (Bergreferendar), a od 1865 r. jako asesor górniczy
(Bergassesor) został oddelegowany do
pracy w zagłębiu górniczym w Burbach,
niedaleko rodzinnego Arnsbergu, gdzie
nadzorował pracę w dwunastu funkcjonujących tam kopalniach żelaza. Dał
się poznać jako sprawny organizator
i modernizator tych starych zakładów
(niektóre kopalnie w Burbach powstały
jeszcze w XV w.). W 1871 r. przeniesiony został do Dillenburga, gdzie również
nadzorował kopalnie żelaza, a także wykładał w miejscowej szkole górniczej, której został dyrektorem. W 1872 r. uzyskał
stopień mistrza górniczego (górmistrz,
niem. Bergmeister). Uczestniczył w wojnie prusko-austriackiej 1866 r. i francusko-pruskiej (1870–71), odznaczony został Krzyżem Żelaznym i Krzyżem Zasługi
Wojennej.
Nadzorując kopalnie w Dillenburgu Pieler prowadził badania na temat historii
górnictwa i technologii górniczej, szczególnie zaś węgla kamiennego. W roku
1879, na własną prośbę, przeniesiony
został do Wurm k. Akwizgranu, aby nadzorować państwowe inwestycje przy
budowie w tamtym rejonie nowych kopalń węgla kamiennego. W 1883 r. mianowany został dyrektorem górniczym
potężnej przemysłowej spółki „Union”
w Dortmundzie. W tym samym roku
otrzymał tytuł doktora na podstawie
pracy „O  prostych metodach badania
powietrza kopalnianego”.
Na Górny Śląsk Pieler przyjechał wiosną
1885 r., na zaproszenie Franciszka von
Ballestrema. Od 1 września tegoż roku
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został generalnym zarządcą dóbr hrabiowskich – a więc objął stanowisko, które kilkadziesiąt lat wcześniej piastował
Karol Godula.
Energiczny Franz Pieler rozpoczął swoje
urzędowanie w Rudzie (tam mieściła się
siedziba dóbr Ballestremów) od konsolidacji niewielkich kopalń i pól górniczych,
łącząc je w ramach kopalń „Brandenburg” (od 1922 r. „Wawel) i „Wolfgang”
(od 1922 r. „Walenty”), a także wprowadzając nowe technologie wydobywcze.
Jego praca przynosiła błyskawiczne efekty. Już w 1888 roku, wkrótce po przeprowadzonej przez Pielera konsolidacji, wydobycie w obu kopalniach (w stosunku
do roku poprzedniego) wzrosło o 32 tys.
ton w kop. „Brandenburg” i aż o 68 tys.
ton w kop. „Wolfgang”. Z jego inicjatywy
do rudzkich kopalń wprowadzono szereg nowoczesnych maszyn górniczych,
a z czasem także maszyny elektryczne.
Pieler zasłynął jako wielki zwolennik nowoczesnych technologii, szczególnie zaś
podsadzki hydraulicznej. Jego eksperymenty z jej zastosowaniem (prowadzone jeszcze w Wurm) zostały następnie
wykorzystane w Rudzie, a kilka lat później – na dużą skalę – technologię Pielera wprowadzono w zabrzańskiej państwowej kop. „Królowa Luiza”. Za swoje
zasługi w 1900 roku otrzymał od cesarza
najwyższy tytuł górniczy, czyli tajnego
radcy górniczego (geheimer Bergrat).
W połowie lat 90. XIX w. Franciszek von
Ballestrem i jego imiennik Pieler rozpoczęli poszukiwania miejsca pod budowę
nowej, zaawansowanej technologicznie
kopalni. Pieler zasugerował należące do
Ballestremów tereny pomiędzy Biskupicami a Rokitnicą. Po przeprowadzeniu
badań geologicznych w 1898 roku rozpoczęto budowę nowej kopalni „Castellengo” (po 1945 r. „Rokitnica”), która
w 1904 roku już prowadziła regularne
wydobycie. Posiadała ona trzy główne
szyby wydobywcze oraz trzy szyby peryferyjne: materiałowe i wentylacyjne.
Jeden z nich, na cześć inicjatora budowy kopalni, nazwany został „Bergrat
Pieler”. Szyb ten, pod nazwą „Mikołaj”,
funkcjonuje do teraz. Można go zobaczyć jadąc ul. Drzymały, w połowie drogi
między Biskupicami a os. Młodego Górnika. Sama zaś kopalnia „Castellengo”
należała na początku XX wieku do naj-

lekcja historii
Tak było, tak jest, czyli Zabrze na dawnej
i współczesnej fotografii

Ubitą ziemię
przykrył równy bruk
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj,
jak wyglądały one kiedyś. Tym razem zatrzymajmy się
w centrum naszego miasta...

Na archiwalnej fotografii drzewa przy ul. Zabłocie sięgają ledwie ogrodzenia budynków

Po latach schowanych w zieleni zabudowań praktycznie nie widać
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własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Archiwalna fotografia przedstawia położoną w okolicy parku Powstańców
Śląskich ulicę Zabłocie. Już przed laty stał tu szpaler słupów, ale przestrzeń
między niewielkimi budynkami wypełniała ubita ziemia. Dziś mieszkańcy
chodzą po równej kostce brukowej. A zabudowania skryły się w zieleni, która na przestrzeni dziesięcioleci bardzo się rozrosła. 
GOR

foto: Jerzy Przybysz

nowocześniejszych zakładów wydobywczych na całym Śląsku.
Pieler nadzorował nie tylko budowę kopalni „Castellengo”, ale także sąsiedniej
infrastruktury, w tym domu noclegowego dla górników. Był pomysłodawcą
budowy kolonii robotniczych przy kopalni (kolonia „Castellengo”) oraz w Rokitnicy – słynnego osiedla Ballestrema.
Na jego cześć nazwano jedną z tamtejszych ulic Bergrat-Pieler-Strasse (w latach 1931–1945, obecnie ul. Szafarczyka). Wraz z ks. Kubothem, proboszczem
parafii w Miechowicach, zabiegał o budowę kościoła dla rokitnickich górników
kop. „Castellengo”.
Prócz budowy jednej z najważniejszych
kopalń w Zabrzu, Franciszek Pieler
w historii górnictwa zapisał się przede
wszystkim jako wynalazca. Prócz wspomnianych patentów z zakresu podawania podsadzki hydraulicznej zasłynął
jako wynalazca „lampy Pielera”, czyli
spirytusowej lampy detekcyjnej służącej
do wykrywania metanu. Pierwsze prototypy do podziemi wprowadzono jeszcze
w czasie pracy w Wurm, około 1882 r. Za
ten projekt na wystawie w Berlinie otrzymał w 1883 roku złoty medal. Ze względu na swoją dużą skuteczność i łatwość
użycia, lampa Pielera stała się w ciągu
kilku lat powszechna we wszystkich kopalniach węgla w Europie i w niemal
niezmienionej wersji wykorzystywano ją
masowo aż do końca lat 30. XX w. Dzięki
jej zastosowaniu udało się uniknąć wielu
groźnych wybuchów metanu i zdecydowanie podnieść bezpieczeństwo pracy,
także w głębokich chodnikach wydobywczych. Zasłynął również tym, że od
1.03.1890 r. wprowadził dla zatrudnionych w spółce Ballestrema górników dołowych ośmiogodzinny dzień pracy.
Franz Pieler należy do grona najwybitniejszych inżynierów górniczych w historii, a osobiste pamiątki po nim (m.in.
jedną z pierwszych lamp detekcyjnych
oraz pamiątkowy srebrno-złoty pyrlik
podarowany jako wyraz wdzięczności
przez hr. Ballestrema) eksponowane są
na honorowych miejscach w Niemieckim Muzeum Górnictwa w Bochum.
Zmarł 25.10.1910 r. w Rudzie. Pochowany został z pełnymi honorami przy
kościele św. Józefa, gdzie następnie wybudowano dlań wyjątkowej urody kaplicę zaprojektowaną przez Hansa Pölnitza. W uroczystościach pogrzebowych
uczestniczyło ponad sześć tysięcy górników z Rudy, Biskupic, Rokitnicy i wielu
innych miejscowości.
Damian Halmer

Muzeum Miejskie w Zabrzu
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Już wkrótce premiera inspirowanego życiem JanA Banasia najnowszego filmu Jana Kidawy-Błońskiego

foto: Dariusz Hermiersz

„Gwiazdy” rozbłysną na dużym ekranie

Na ekranie zobaczymy plejadę aktorskich znakomitości, m.in. Magdalenę Cielecką i Eryka Lubosa

Już tylko tygodnie dzielą nas od premiery najnowszego filmu Jana
Kidawy-Błońskiego. „Gwiazdy” to historia inspirowana losami Jana
Banasia, znakomitego przed laty piłkarza Górnika Zabrze i reprezentacji Polski. W ubiegłym tygodniu twórcy filmu spotkali się na
zorganizowanym w Warszawie pokazie kolaudacyjnym.
Choć inspiracją do nakręcenia „Gwiazd”
były losy piłkarza, z pewnością nie jest
to film tylko o piłce nożnej. Mamy tu perypetie miłosne głównych bohaterów
i umiejętnie wplecione w fabułę elementy historyczne. Film wzrusza, przypomina rzeczywistość lat PRL-u i dostarcza niesamowitych emocji. I to nie
tylko kibicom czy osobom związanym
z Zabrzem.
– Tytuł „Gwiazdy” ma dość szerokie znaczenie – mówi reżyser Jan Kidawa-Błoński.
– To rzecz o pasji do piłki i miłości dwóch
przyjaciół do tej samej kobiety. Z jednej
strony opowiadamy o gwiazdach piłkar-

skich, ale film jest także o marzeniach,
jakie mają bohaterowie. A gdy mówimy
o marzeniach, patrzymy na gwiazdy.
Przesłanie filmu jest takie, że marzenia

zawsze się spełniają, ale nie wtedy, kiedy
tego oczekujemy i nie tak, jak to sobie wyobrażamy – dodaje.
W roli Jana Banasia zobaczymy na ekranie Mateusza Kościukiewicza, rodziców
zawodnika grają Magdalena Cielecka
i Paweł Deląg. W filmie wystąpili także
m.in. Eryk Lubos, Adam Woronowicz,
Sebastian Fabijański. Akcja filmu rozpoczyna się w 1943 r., a kończy w 1974 r.
Rozegrano wtedy finały mistrzostw
świata w RFN, na które z przyczyn politycznych Jan Banaś pojechać nie mógł.
Duża część scen do filmu nakręcona
została w Zabrzu. Na ekranie zobaczymy m.in. charakterystyczne zabudowania Zandki, Dom Muzyki i Tańca i halę
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
która „udawała” terminal lotniska w Kolonii. Filmowcy pojawili się także na Stadionie im. Ernesta Pohla, gdzie kręcono
sceny meczu towarzyskiego, jaki ekipa
młodego jeszcze Górnika rozgrywała
z drużyną żołnierzy Armii Czerwonej.
W kolaudacji wzięli udział m.in. twórcy
i producenci filmu. W Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie
pojawili się także autor słynnego „Piłkarskiego pokera” Janusz Zaorski oraz
Ernest Bryll, poeta, pisarz, dyplomata
i krytyk filmowy. Nie brakowało opinii,
że „Gwiazdy” to najlepszy z dotychczasowych filmów Jana Kidawy-Błońskiego. Zwracano uwagę na znakomicie
poprowadzoną narrację, świetne kreacje aktorskie i umiejętne wplecenie
archiwalnych materiałów filmowych do
współczesnych zdjęć.
Premierę „Gwiazd” zaplanowano na
12 maja. Już teraz warto zarezerwować
wieczór na wyjście do kina. „Gwiazdy”
to film, który po prostu trzeba zobaczyć.

GOR

foto: arch. Górnika Zabrze

Legenda piłkarskich boisk
Jan Banaś w barwach Górnika Zabrze zdobył dwa tytuły mistrza Polski
i trzy Puchary Polski. Przyczynił się do awansu Trójkolorowych do finału
Pucharu Zdobywców Pucharów. Ponad 30 razy zagrał także w reprezentacji Polski, m.in. w słynnym meczu z Anglią na Stadionie Śląskim w 1973 r.
Polska wygrała wtedy 2:0. Mieszkańcy Zabrza pamiętają go, jak przed laty
jeździł po mieście czerwonym fordem mustangiem, wzbudzając ogromne
zainteresowanie szczególnie najmłodszych fanów piłki nożnej.
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ŁUKASZ WOLSZTYŃSKI NOWYM IDOLEM ZABRZAŃSKICH KIBICÓW

Strzela gole i spełnia marzenia

Trzy mecze i cztery strzelone gole – to
statystyka, która wiosną widnieje przy
nazwisku tego 23-letniego pomocnika
rodem z Knurowa. Do gry w pierwszej
drużynie aspirował jeszcze za czasów,
gdy trenerem pierwszego zespołu był
Robert Warzycha. O  miejsce rywalizował z bratem Rafałem, który także jest
włączony do szerokiej kadry teamu
dowodzonego obecnie przez Marcina
Brosza. Zanim nadeszła chwila, gdy po
strzelonych dla Górnika golach doczekał się owacji na stojąco, szlifował formę w niższych klasach rozgrywkowych.
Przed dwoma laty grał na poziomie II
ligi w Limanovii Limanowa, by przenieść
się do także grającej na drugoligowym
poziomie Legionovii Legionowo.
– Czas spędzany na wypożyczeniu nie był
zmarnowany. Przeciwnie, nabrałem pewności siebie. To wszystko dzisiaj procentuje – przekonuje popularny „Wolsztyn”.
Gra w Górniku była jego marzeniem od
dziecka. Knurów to kibicowska kolebka
Górnika.
– Najpierw była radość, że mogę założyć koszulkę ukochanego klubu i wyjść
w pierwszym składzie na boisko. Dziś
strzelam dla swojej drużyny gole. Nie ma
nic piękniejszego. A nasi kibice są najlepsi
na świecie. Łza może się w oku zakręcić.
Piłka to męska gra, ale ja w tak ważnych
momentach, naprawdę się wzruszam
i wcale tego nie kryję – podkreśla pomocnik ekipy Trójkolorowych.
Jego bramki dały zabrzanom wygrane
w meczach przeciwko GKS-owi Tychy
i Sandecji Nowy Sącz. Strzelił także gola
w potyczce z Pogonią Siedlce.
– Piłka mnie po prostu „szuka”, a ja najwidoczniej podejmuję dobre decyzje uderzając w stronę bramki rywala. Ale nie

foto: Jerzy Przybysz

„Wolsztyn” debiut w pierwszym zespole zaliczył w rundzie
jesiennej. Wiosną ten 23-letni
pomocnik stał się prawdziwą
maszyną do zdobywania bramek. Kiedyś oglądał mecze
swoich ulubieńców z trybun.
Dziś stanowi o sile drużyny,
której zawsze kibicował.

Łukasz Wolsztyński w akcji

zapominajmy, że bez asyst nic bym nie
zdziałał. Dostaję od kolegów świetne podania, co staram się wykorzystywać. No
i wychodzi – mówi Łukasz.
Zabrzanie w ciągu trzech kolejek zdołali zmniejszyć dystans do miejsca premiowanego awansem do Ekstraklasy
aż o cztery punkty. Mecz z Sandecją
był przełomowy, bo goście przyjechali
do Zabrza w roli faworyta. W rundzie
wiosennej nie przegrali meczu, strzelając rywalom ogółem aż dziewięć goli,
nie tracąc przy tym żadnego. Tymcza-

sem w Zabrzu „Sączersi” nie istnieli.
– Te kilka dni przed meczem nie tylko
ostro trenowaliśmy, ale trochę czasu
spędziliśmy na rozmowach między sobą.
Mamy potencjał i poczucie, że jesteśmy od
innych drużyn piłkarsko lepsi. Widać, że te
rozmowy dużo dały – podsumowuje Łukasz Wolsztyński.
Wraz z formą i skutecznością rośnie
także jego wartość. W marcu na portalu
transfermarkt przy jego nazwisku widniała kwota 100 tysięcy euro.
WG

„Wolsztyn” w „kanadyjskiej” czołówce
Podczas ostatniej kolejki dwóch piłkarzy Górnika zdobyło punkty do tzw.
punktacji kanadyjskiej. Kolejny punkty zanotował strzelec dwóch bramek
Łukasz Wolsztyński, a także asystujący przy pierwszym trafieniu Dawid Plizga, który jest wiceliderem klasyfikacji.
Przypominamy, że klasyfikacja kanadyjska polega na wspólnym sumowaniu bramek oraz asyst. Poniżej uaktualniona punktacja.
PUNKTY

ZAWODNIK

13

Igor Angulo (8+5)

10

Dawid Plizga (2+9)

6

David Ledecky (4+2), Łukasz Wolsztyński (5+1)

4

Roman Gergel (3+1), Rafał Kurzawa (0+4),

3

Bartosz Kopacz (2+1), Szymon Matuszek (2+1), Adam Wolniewicz (1+2)

2

Szymon Skrzypczak (1+1)

1

Maciej Ambrosiewicz (1+0), Erik Grendel (1+0), Armin Cerimagić (0+1),
Oleksandr Szeweluchin (0+1), Rafał Kosznik (0+1)
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Górnik Zabrze pokonał na wyjeździe Wybrzeże Gdańsk

Nadmorska bitwa o podium

Zabrzańscy szczypiorniści walczą o zajęcie trzeciego miejsca w swojej grupie

przerwę schodzili wygrywając 19:12.
Drugą połowę lepiej rozpoczęli miejscowi, ale szybko po stronie zabrzan
skrzydła rozwinął Andrzej Kryński, który
był w tej fazie gry niezwykle skuteczny,
w tym w grze z kontry. Dobrze punktował także Maciej Tokaj i ostatecznie
Górnik pokonał w tej nadmorskiej bitwie gdańszczan 33:25. Rzecz o tyle
ciekawa, że oba zespoły są w podobnej
sytuacji w swoich grupach i ubiegają się
o zajęcie trzeciej lokaty. Przegraną miejscowych szczególnie rozgoryczony był
ich szkoleniowiec, znany z niedawnych
jeszcze spotkań polskiej reprezentacji
w piłce ręcznej, Marcin Lijewski oceniając, że jego zespół nie realizował założeń taktycznych.

WYBRZEŻE GDAŃSK 25:33 GÓRNIK ZABRZE
WYBRZEŻE:
Chmieliński, Pieńczewski – Niewrzawa 5, Oliveira 5,
Prymlewicz 3, Abram 2, Kondratiuk 2, Rogulski 2, Skwierawski 2,
Wróbel 2, Kornecki 1, Sulej 1 oraz Podobas
GÓRNIK:
Galia, Kornecki – Sluijters 7, Kryński 6, Daćko 5, Tomczak 5,
Tatarintsev 3, Tokaj 3, Adamuszek 2, Bushkou 2
oraz Fąfara, Niedośpiał, Piątek, Ścigaj

foto: Jerzy Przybysz

Warto przypomnieć, że zespół z Gdańska należy do najbardziej utytułowanych klubów polskiej ligi. Zdobył w sumie dziesięć mistrzostw Polski, a serię
złotych medali od 1984 do 1992 roku
przerwano im tylko w 1989 i 1990 r.,
kiedy po trofeum sięgnęła... Pogoń
Zabrze!
Górnik nad morzem od pierwszych minut grał wyjątkowo twardo w obronie
i nie pozwalał gospodarzom zagrozić swojej bramce. Wybrzeże dopiero
w 10. minucie oddało pierwszy celny
rzut z gry. Co jeszcze bardziej satysfakcjonujące, Trójkolorowi bezwzględnie wykorzystywali każdą sytuację pod
bramką rywali i prędko wyrobili sobie
aż sześciobramkową przewagę. Świetnie spisywali się zwłaszcza rozgrywający z Iso Sluijtersem na czele. Dzięki
tak konsekwentnej grze zabrzanie na

foto: Jerzy Przybysz

W kolejnym arcyważnym spotkaniu superligi piłki ręcznej
NMC Górnik Zabrze w wyjazdowym meczu pokonał Wybrzeże Gdańsk 33:25. Tym
samym podopieczni trenera
Ryszarda Skutnika zdobywając
dwa cenne punkty przedłużyli
swoje szanse na zajęcie w pomarańczowej grupie trzeciego miejsca ułatwiającego grę
w play-offach. O to samo grali
gdańszczanie...

W szeregach Wybrzeża zagrał m.in.
inny, i to aktualny, reprezentant kraju
Paweł Niewrzawa, który jeszcze nie tak
dawno występował w Zabrzu. On także
okazywał rozczarowanie postawą swojego zespołu.
– Zabrakło zdrowia. Niestety, nie wygląda ono u nas coraz lepiej, a coraz gorzej.
Nie mamy już materiału ani do treningu,
ani do grania. Nasz kłopot to kontuzje.
Wiele zespołów ma podobne problemy
i musimy sobie z tym poradzić. Mamy
pięć osób, które trafiają pod nóż, na
operacje. Ciężko tu myśleć o jakimś pozytywnym wyniku z tak dobrze grającym
zespołem – podsumował Paweł Niewrzawa.
WG
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ROZRYWKA
Poziomo: 1 – wiosenny kwiat, 5 – podtrzymują spodnie, 8 – olimpijski lub nagrobny, 9
– na nim latem ćwiczą Żyła i Stoch, 10 – Andre,
amerykański tenisista, 11 – koncern z siedzibą
w Płocku, 12 – coś z drobiu lub naczynie na wino, 14 – nad nią Londyn, 16 – jej liśćmi żywią się
jedwabniki, 19 – halny lub mistral, 21 – najwyższym szczytem tych azjatyckich gór jest Biełucha, 22 – zarodek, 23 – instrument muzyczny
(prosty lub poprzeczny), 24 – Karakorum lub
Dolomity, 26 – dialog, 28 – odizolowana część
miasta, przeznaczona dla mniejszości narodowej, etnicznej, kulturowej bądź religijnej, 29 –
często mylona z zaskrońcem, 30 – z jaj, na śniadanie, 33 – imię Reagana, byłego prezydenta
USA, 35 – szacunek, 37 – jeden ze zmysłów, 38
– warszawskie lotnisko, 39 – diabeł lub… trujący grzyb, 40 – Maria Seweryn dla Krystyny Jandy, 41 – Bóg islamu (polski słownik dopuszcza
oboczną pisownię), 42 – ciasto z twarogu.

1

Pionowo: 1 – odpowiedzialna za finanse w firmie, 2 – bywają przyczyną płaczu niemowlęcia,
3 – burza na morzu, 4 – autor Mein Kampf, 5 –
śpiewana w tawernie, 6 – filozof z Rotterdamu,
7 – podróbka, 13 – oszust, matacz, 15 – szybszy
od pospiesznego, 17 – gigant, 18 – opłata, np.
za start w turnieju, 20 – dawny styl, 21 – umowa o pracę dla aktora, 25 – kwaśna zupa, 27
– Józef Lipień lub Marek Garmulewicz, 30 –
lekiem na nieświeży jest halitomin, 31 – znak
graficzny głoski, 32 – stan w USA lub polski rodzaj dżinsu, 34 – zorganizowane działanie podjęte w konkretnym celu, 36 – w Zabrzu Nowy,
w Chorzowie Rozrywki.
Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało:
„Kto się czubi, ten się lubi”, nagrody otrzymują: Jadwiga Śliwa-Izdebska i Tomasz Kończak – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Dorota Szmatlok – poczęstunek
w McDonald’s. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 24 kwietnia.

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Irena Steppa i Danuta Kozłowska
– poczęstunek w McDonald’s, Albina Przybyła – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Beata Skop – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki
brzmiało: Rokitnik, autorem cytowanego wiersza jest Jan Lechoń, a myśl Marilyn
Monroe brzmi: „Pieniądze szczęścia nie dają. Dopiero zakupy”.
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F o t o k o n k u r s
Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znajduje
się prezentowane miejsce. W losowaniu nagród
będą brały udział odpowiedzi, które dotrą do redakcji do 24 kwietnia. Nasz adres: Dom Muzyki
i Tańca, 41–800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.
Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze

foto: Igor Cieślicki

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

1

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło, które należy wpisać na kupon i nadesłać lub dostarczyć do
24 kwietnia pod adresem: Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.

Nasze
Zabrze Samorządowe 4/2017
(adres)

przedstawia budynek SP nr 16.
Nagrodę, czyli poczęstunek w restauracji Śląskie
Rancho, otrzymuje Jarosław Biłas, którego prosimy o kontakt z redakcją do 24 kwietnia.

ROZRYWKA

Malarze

3

Dwaj poRtretów malArze słynęli przed laty:

Centrum handlowe M1
ul. plut. R. Szkubacza 1

Piotr dobry, a ubogI. Jan zły, a boGaty.

SPONSORZY NAGRÓD

Piotr malował wybornIe, a głód go uCisKał,
Jan mało i źle robił, więCej jednak zYskał.
Dlaczegoż loS tak różNy mIeli ci malarze?
Piotr mAlował podobne, Jan pięKniejsze twarze.

Z 14 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię i nazwisko autora wiersza, który cytujemy, następnie wpisać w tabelkę i dostarczyć lub
przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17
– do 24 kwietnia.
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1
2
3
4
5

budulec na bałwana,
przeciwieństwo zalety,
z Giewontem i Rysami,
gruntowy lub od nieruchomości,
dźwignia handlu,
najczęściej pali się w nim drewnem,
główny składnik marcepanu,
auto nazywane mydelniczką.

6

Litery w zaznaczonych polach czytane od góry do dołu
dadzą rozwiązanie, które należy dostarczyć lub przesłać
do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen.
de Gaulle’a 17 – do 24 kwietnia.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Owidiusza, a następnie wpisać w puste pola i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze,
ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 24 kwietnia.
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Kultura
Obrazy wybitnego krynickiego malarza można oglądać w galerii Café Silesia

Prace Nikifora można oglądać do 29 kwietnia

Nikifor Krynicki

Prace jednego z najbardziej znanych malarzy naiwnych – Epifana Drowniaka – czyli po prostu Nikifora, można oglądać od
15 marca w Galerii Café Silesia w Zabrzu. Ekspozycji przybliżającej twórczość tego polskiego artysty towarzyszą projekcje filmu
„Mój Nikifor” prezentowane w kinie „Roma”.
Na zabrzańską ekspozycję złożyły się
74 obrazy, przeważnie akwarele oraz
rysunki będące wstępnymi szkicami
niedokończonych nigdy prac. Sporo
miejsca zajmują też duże, ciekawe,
czarno-białe fotogramy autorstwa
Mariana Włosińskiego, opiekuna Nikifora w ostatnich latach życia, ukazujące malarza w plenerach krynickich ulic
i parków, gdzie najczęściej przebywał.
– Jego malarstwo to prawdziwy fenomen
i pokazuje, że najtrudniejszy nawet los
nie musi stanowić przeszkody w realizacji instynktu sztuki. To właśnie jest
odrębność jego działania, stworzenie
czegoś nowego poprzez te zwykłe malowanki na tekturze. To dzieła skończone.

Nikifor był jednorazowym oryginalnym
zjawiskiem, dlatego nie może dziś dziwić jego sława. Bardzo wierzył w swoje
malarstwo, pomimo okoliczności życiowych, jakie znosił, miał m.in. niedosłuch
i wadę wymowy i to utrudniało mu kontakt z otoczeniem przez dziesiątki lat.
Ale ten kontakt miał poprzez swoje malarstwo – mówi kurator wystawy Jadwiga Pawlas-Kos z Muzeum Miejskiego
w Zabrzu.
Nikifor (prawdziwe nazwisko Epifan
Drowniak) urodził się w 1895 r., a zmarł
w 1968 r. Był Łemkiem żyjącym na pograniczu kultur i wyznań, co odzwierciedla się w jego twórczości. Nigdy
nie poznał swojego ojca, w dodatku

osierocony przez głuchoniemą matkę
żył długie lata w wielkiej biedzie. Jego
trudne życiowe położenie dopełniały
wady wymowy i niedosłuch. To wszystko sprawiło, że realizował się w malarstwie. Swoje prace tworzył gdzie się
dało – na skrawkach papieru, tekturach, akwarelami lub wprost szkolnymi
kredkami. Stworzył ich w sumie kilkadziesiąt tysięcy. Są na nich budynki,
kościoły, ulice, kapliczki...
– Niezawodna intuicja malarska pozwalała mu zestawiać kolory szybko i bezbłędnie. Najczęściej przedstawiał krajobrazy, czyli rodzinne podgórskie okolice
– dodaje Jadwiga Pawlas-Kos.
Prace, które złożyły się na zabrzańską
wystawę, oglądać można do 29 kwietnia. Pochodzą one ze zbiorów Muzeum
Okręgowego w Nowym Sączu oraz Muzeum Miejskiego w Zabrzu. Jednocześnie w kinie „Roma” od 31 marca do
4 kwietnia wyświetlany jest film Krzysztofa Krauzego „Mój Nikifor”.
WG
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tel.: 32 271 56 41 w. 41
kom. 509 650 570
e–mail: marketing@dmit.com.pl
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foto: Jerzy Przybysz

Nikifor zawitał do Zabrza

Odzież włoskich i polskich producentów,
obuwie, dodatki
Zabrze, ul. Sobieskiego 22

Wesołych Świąt Wielkanocnych,
smacznego jajka, szalonego
i mokrego Śmigusa Dyngusa
oraz samych słonecznych dni

Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, radosnych i spokojnych
świąt Wielkiej Nocy
składają
dyrektor i pracownicy
Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu,
Telewizji Zabrze,
Naszego Zabrza Samorządowego
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