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Święta już o krok
Do 23 grudnia potrwa przygotowany
w centrum miasta Zabrzański Jarmark
Bożonarodzeniowy „Idą Święta 2015”.
Atrakcji z pewnością nie zabraknie.
Nasze Zabrze Samorządowe 12/2015

1

2

Nasze Zabrze Samorządowe 12/2015

wokół nas
Do 23 grudnia potrwa Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy

W blasku świątecznej choinki

Orszak św. Mikołaja w drodze na plac Wolności

imprez. – Idea jarmarku bardzo dobrze W ramach atrakcji towarzyszących jarprzyjęła się wśród mieszkańców. Co roku markowi zaplanowano m.in. koncerty,
odnotowujemy coraz większe zaintereso- przejazdy bryczką oraz wspólne kolędowanie. Będzie Wigilia dla
wanie. Zarówno wystawcy, jak i osofoto: Igo
r Ci e
ślic
mieszkańców, a do naby mieszkające w Zabrzu oraz
ki
szego miasta dow okolicznych miastach,
trze Betlejemskie
dopytują się czy bęŚwiatło Pokoju.
dzie jarmark, kie
MM
dy, co będzie można na nim kupić?
To bardzo miłe
i pokazuje, że
cieszymy
się
tym, co się wokół nas dzieje –
mówi Katarzyna
Kucia,
naczelnik Zabrzańskiego Centrum RozwoBrodaty święty rozdaje słodkości
ju Przedsiębiorczości.
– Jak co roku postaraliśmy
się o to, by kramów było jak
najwięcej. Na jarmarku będzie czekało
dwadzieścia domków wystylizowanych
w świątecznym klimacie. Zadbaliśmy o to,
żeby ludzie, którzy przyjdą na zakupy, poczuli, że nadchodzą święta. Kramy będą
przede wszystkim ze zdrową żywnością.
Będzie można zatem kupić prawdziwy,
zdrowy miód do świątecznych wypieków,
swojskie wędliny, przepyszny chleb. Będzie można kupić także pyszne ciasta, no
i oczywiście prezenty. Będzie też poczęstunek, będzie można napić się w zimne dni
grzanego wina i gorącej czekolady – wyliZakupy można robić w blasku choinki
cza Katarzyna Kucia.
foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Inauguracji jarmarku towarzyszyć będzie uroczyste zapalenie miejskiej choinki. – W ten sposób chcemy nie tylko zaprosić mieszkańców na zakupy, ale przede
wszystkim wprowadzić ich w świąteczny
nastrój – uśmiecha się Katarzyna Flak,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu, który imprezę „Idą Święta
2015” przygotowuje razem z Urzędem
Miejskim oraz Zabrzańskim Centrum
Rozwoju Przedsiębiorczości. – Do naszego miasta przyjedzie święty Mikołaj. Zapraszamy rodziców z małymi dziećmi, bo
dla nich to będzie z pewnością największa
atrakcja. Bardzo dużo będzie się działo na
scenie. Przygotowujemy konkursy z nagrodami. Nie zabraknie aniołów, śnieżynek i ciekawych animacji – dodaje.
Bożonarodzeniowy jarmark już na stałe zagościł w kalendarzu zabrzańskich

foto: Igor Cieślicki

Świąteczne ozdoby i przysmaki oraz wyroby rękodzieła
artystycznego będzie można
kupić na Zabrzańskim Jarmarku Bożonarodzeniowym,
który już 3 grudnia rusza na
placu Wolności. Imprezę tradycyjnie zainauguruje parada św. Mikołaja, a różnorodnych atrakcji nie zabraknie aż
do świąt!

Na mieszkańców czeka 20 stoisk
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W blasku świątecznej choinki

Jako pierwsi album otrzymali jego bohaterowie

Zabrzańscy twórcy trafili na karty
niezwykłego albumu

Artystyczne bogactwo miasta
Reprezentują różne pokolenia, nurty i spojrzenia na sztukę.
Łączy ich to, że urodzili się lub mieszkają i tworzą w Zabrzu.
Szesnastu malarzy, grafików, rzeźbiarzy i fotografików trafiło
na karty wydanego właśnie albumu „Artyści z Zabrza”.
– Jedną z największych wartości naszego
miasta są ludzie. Wśród nich na uwagę
zasługują artyści. Liczna grupa mieszkających lub wywodzących się z Zabrza twórców ma bowiem znaczący wkład w budowanie wizerunku miasta kultury i sztuki
– podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Siłą twórczości zabrzańskich artystów jest jej formalne i tematyczne bogactwo. Od grafiki użytkowej
Bogdana Króla, poprzez malarstwo Tomasza Tobolewskiego i Michała Minora,
fotografię Piotra Muschalika, grafikę Krystyny Piotrowskiej, po rzeźby i medalierstwo Krzysztofa Nitscha. Ważnym wkładem twórców na rzecz Zabrza jest, oprócz
ich dzieł, także działalność dydaktyczna.
Przypomnijmy, że od 20 lat funkcjonuje
szkoła plastyczna w Kończycach. Jestem
przekonana, że już niedługo będziemy podziwiać prace opuszczających jej mury kolejnych młodych artystów – dodaje.
Zabrzańskie środowisko plastyczne należy dziś do najbardziej interesujących
w regionie. Wyróżnia się zdecydowanie
na tle sąsiednich śląskich miast, zarówno jeśli chodzi o uczestnictwo w budo-
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waniu prestiżu artystycznego regionu,
jak i rozmaite inicjatywy związane ze
sztuką. Pozycję tę miasto ugruntowało
sobie na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
Na kartach albumu znaleźli się m.in.:
Roman Nowotarski, Jan Sawka, Bogdan Król, Krzysztof Nitsch, Marian Oslislo, Antoni Cygan, Arkadiusz Gola i Ro-

foto: Igor Cieślicki

wokół nas

Uroczystość z udziałem twórców odbyła się w Łaźni Łańcuszkowej

man Starak. Wydawnictwo przybliża ich
sylwetki i prezentuje wybrane prace. –
Mieszkam w Zabrzu i uważam, że to jedno
z ciekawszych miast na Śląsku. To dla naszego środowiska szczęśliwe

foto: Igor Cieślicki

Na scenie wystąpili uczniowie szkoły muzycznej

Po zmroku Łaźnia Łańcuszkowa prezentuje się niezwykle efektownie

foto: Igor Cieślicki

ki

miasto – mówi uprawiający malarstwo
i grafikę warsztatową Kazimierz Szołtysek. – Ten album to jedno z najbardziej
znaczących dla naszego środowiska wydawnictw – dodaje.
– Można powiedzieć, że historia zatoczyfot
ła koło. W tym albumie znaleźli się
o:
Ig
or
Ci
moi mistrzowie, jak Roman Noeś
lic
wotarski czy Roman Starak.
Teraz ja wychowuję kolejne pokolenia – uśmiecha
się Krzysztof Rumin,
który od 25 lat prowadzi klub plastyczny
„Pastel” w Zabrzu. –
Zabrze przez wiele lat
zapracowało na swoją pozycję w środowisku artystycznym. Nie
odkryliśmy nagle, że
mamy tylu bardzo do-

Wystawa wybranych prac

brych artystów. Zabrze dba o artystów,
a takie albumy są wspaniałą rzeczą. Każdy artysta chciałby zostawić po sobie jakiś
ślad, a takie wydawnictwo to gwarantuje
– dodaje.
– Na szesnastu artystów przedstawionych
w albumie siedem osób ma tytuł profesora. To fantastyczne, że mogłem znaleźć się
w tak znakomitym towarzystwie – podkreśla znany fotograf Arkadiusz Gola, który
od 20 lat dokumentuje śląski krajobraz
przemysłowy z jego charakterystycznymi elementami.
Promocja wydanego przez Urząd Miejski w Zabrzu albumu odbyła się w listopadzie w oddanym niedawno do użytku po gruntownej rewitalizacji budynku
Łaźni Łańcuszkowej przy ul. Wolności.
O artystyczną oprawę zadbali uczniowie
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zabrzu. Wydawnictwo znajdzie
się w sprzedaży na początku przyszłego
roku. Będzie można je nabyć w Muzeum
Miejskim oraz Punkcie Informacji o Mieście przy ul. Powstańców Śląskich. 

GOR
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wokół nas
Dobre relacje pomiędzy Zabrzem i Francją rozwijane są już od wielu lat

Przyjaciele w trójkolorowych barwach

foto: Igo

r Ci e

ślic
ki

foto: Igor Cieślicki

Charles de Gaulle odwiedził
Zabrze we wrześniu 1967
r. To wtedy padły słowa,
które po latach pamięAkademia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11
tają wszyscy mieszkańcy miasta: „Niech żyje Zas p r a w jednostkami samorządu terytorialnebrze, najbardziej śląskie ze
społecz- go oraz prowadzenia gospodarki odpawszystkich śląskich miast,
Goście z Seclin na Święcie Miasta
nych czy dami, które spełniają wysokie standarczyli najbardziej polskie miakwestii zwią- dy ekologiczne. Cenna jest też wymiana
sto ze wszystkich polskich
zanych z zarzą- doświadczeń z miastem Lewarde czy
miast”. Generał został wtedy przydzaniem miastem. Saint-Etienne, która skupia się na ochrojęty w Zabrzu bardzo ciepło, a pamiątNiezwykle wartościowy jest nie dziedzictwa przemysłowego i rozwoką tej wizyty jest m.in. tablica ze słowami
generała umieszczona na fasadzie Domu udział Seclin w organizowanych w Zabrzu ju turystyki industrialnej.
międzynarodowych targach oraz konfe- – Warto dodać, że Zabrze bierze udział
Muzyki i Tańca.
W kolejnych latach Zabrze nawiąza- rencji turystycznej – podkreśla prezydent w Światowych Targach Nieruchomości
w Cannes. Uczestniczy też w szkoleniach
ło kontakty z miastem Seclin. Umo- Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
i seminariach proekologicznych, których
wę o partnerstwie przedstawiciele obu
patronem jest ambasada Francji. Niedawmiast podpisali 2 grudnia 1987 r. Pono otrzymaliśmy wyróżnienie ECO-MIAczątkowo współpraca dotyczyła projekSTO, przyznawane samorządom działajątów z dziedziny kultury, edukacji i sporcym na rzecz zrównoważonego rozwoju
tu. Młodzież zabrzańska uczestniczyła
– mówi Marcin Lesiak, naczelnik Biura
w turniejach piłkarskich w Seclin, a młoWspółpracy z Zagranicą Urzędu Miejdzi Francuzi przyjeżdżali na halowe zaskiego w Zabrzu.
wody piłkarskie do Zabrza. W Seclin
Warto też zwrócić uwagę, że nauka jęwystępował zabrzański chór Resonans
zyka francuskiego na najwyższym pocon tutti, a my oklaskiwaliśmy orkiestrę
André Dubuc z Lewarde
ziomie to od lat znak rozpoznawczy Zez tamtejszej szkoły muzycznej. Z czasem
współpraca objęła również sferę gospo- W 25 lat po podpisaniu umowy o part- społu Szkół Ogólnokształcących nr 11
nerstwie oba miasta zdecydowały się w Zabrzu. W ubiegłym roku szkoła, jako
darczą. Ale nie tylko.
– Szczycimy się partnerstwem z miastem na kolejny krok i nadały bardziej formal- zaledwie jedna z dwóch w regionie, uzySeclin, z którym realizujemy wspólne pro- ny charakter tej współpracy. Podpisany skała status ośrodka egzaminacyjnego
jekty w zakresie zarządzania zasobami protokół zobowiązuje Zabrze i Seclin do DELF. Oznacza to, że mogą tu być przeludzkimi, pomocy społecznej, wsparcia utrzymywania stałych kontaktów w dzie- prowadzane egzaminy państwowe z jęosób niepełnosprawnych, opieki nad dzieć- dzinie kultury, edukacji, sportu, turysty- zyka francuskiego. – To potwierdza, że
mi, profilaktyki uzależnień i przeciwdziała- ki, zarządzania zasobami ludzkimi, za- w naszej szkole prowadzone są lekcje języka francuskiego na najwyższym poziomie.
nia wykluczeniu społecznemu, promocji trudnienia oraz niepełnosprawności.
turystyki. Prowadzimy wymianę kulturalną Seclin to nie jedyny francuski przyjaciel To dla nas bardzo ważne i miłe – mówi
i sportową. W pamięci mamy liczne kon- Zabrza. Współpracujemy z aglomera- Magdalena Kaernbach-Wojtaś, dyrektor
SOR
ferencje i sympozja naukowe dotyczące cją Lens-Lievin w temacie zarządzania ZSO nr 11. 
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foto: Igor Cieślicki

Historia przyjaźni między Zabrzem a Francją liczy już kilka dziesięcioleci. Niektórzy
z mieszkańców pamiętają
jeszcze słynną wizytę prezydenta Charles’a de Gaulle’a z 1967 roku. Od tego czasu
współpraca zabrzan i ich francuskich przyjaciół rozwinęła
się bardzo dynamicznie na
wielu płaszczyznach.

wokół nas
Małgorzata Mańka-Szulik odznaczona przez prezydenta Francji Francois Hollande’a

Francuski Order Zasługi dla prezydent Zabrza

foto: UM Zabrze

Order Narodowy Zasługi to jedno z najwyższych, obok Orderu Legii Honorowej, francuskich odznaczeń państwowych. Przyznawany jest od 1963 r. przez
prezydenta Republiki Francuskiej. Wręczając je, ambasador Pierre Buhler mówił o działaniach prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik na rzecz zacieśniania
współpracy między samorządami lokalnymi Polski i Francji.

Prestiżowe odznaczenie
Order Narodowy Zasługi to jedno
z najwyższych francuskich odznaczeń państwowych. Zostało one ustanowione 3 grudnia 1963 r. przez prezydenta Charles’a de Gaulle’a. Order
nadawany jest zarówno obywatelom
Francji, jak i innych państw, za zasługi cywilne i wojskowe na rzecz Francji. Odznaczenie przyznawane jest
w randze Kawalera, Oficera, Komandora, Wielkiego Oficera i Wielkiego
Krzyża. O nadaniu orderu decyduje
prezydent na posiedzeniu kapituły,
na wniosek rady ministrów.

foto: Ren

at a

Ma
tys
ik

foto: Renata Matysik

Nadawany przez prezydenta
Francji Order Narodowy Zasługi otrzymała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Podczas uroczystości w ambasadzie odznaczenie wręczył
ambasador Francji w Polsce
Pierre Buhler. Dyplomata zwracał uwagę na zaangażowanie
prezydent Zabrza w działania
na rzecz budowania wspólnoty
europejskiej oraz integracji samorządów i narodów.

kroki na nie– Działa pani nie
łatwej drodze
tylko na rzecz
demokracji.
współobywateli, ale
Później dalej
również, i to bardzo
zacieśnialiśmy
aktywnie, na niwie
współpracę.
Dziś
współpracy samorząDajmy tylko tu podpis:Order wręczył
ambasador Francji
uczymy się nadal,
dów polskich i francuuczymy się wzajemskich. To dzięki pani wysiłnie. Dziś Zabrze, z naszym
kom polskie Zabrze i francuskie
miastem partnerskim Seclin,
Seclin w regionie Nord-Pas-de-Calais
zacieśniły więzi, między innymi prowadząc to już nie tylko relacja uczeń i mistrz. Jewymianę doświadczeń i dobrych praktyk steśmy partnerami, którzy przekazują sow dziedzinie polityki publicznej. Pani ak- bie najlepsze praktyki, najlepsze doświadtywność na szczeblu współpracy polskich czenia. Francja to dla nas dziś drugi dom,
i francuskich samorządów obejmuje tak- ale jakże może być inaczej, skoro już 50 lat
że takie dziedziny, jak sport, nauczanie temu Charles de Gaulle, odwiedzając Zai badania naukowe – zwracał uwagę am- brze, powiedział, że to najbardziej polskie
basador. – Pani przynależność do Związ- z polskich miast i najbardziej śląskie ze śląku Miast Polskich sprawia, że w naturalny skich miast. A ja dziś chciałabym powiesposób stała się pani partnerem francu- dzieć: niech żyje Francja, największy przyskiego związku samorządów lokalnych jaciel Polski! Dziękuję za wyróżnienie i ta
i regionalnych w Radzie Gmin i Regionów przyjaźń niech dalej się rozwija – uśmieEuropy. Jest pani także wiernym partne- cha się prezydent Małgorzata Mańkarem ośrodka Alliance Française w Kato- -Szulik.
wicach, wspierając jego działalność na Prezydent Zabrza znalazła się w groŚląsku. Mając na względzie pani wyjątko- nie trojga Polaków odznaczonych
we zaangażowanie na rzecz umacniania przez prezydenta Francji. Ordery
współpracy polsko-francuskiej, prezydent otrzymali także prof. Alojzy Z. Nowak,
Republiki Francuskiej postanowił miano- prorektor Uniwersytetu Warszawskiewać panią Kawalerem Narodowego Orde- go, oraz prof. Marek Bieńczyk, literaru Zasługi – mówił podczas uroczystości turoznawca, pisarz i tłumacz literatury. Pierwszy z nich został mianowany
Pierre Buhler.
– Z ogromnym wzruszeniem i radością Oficerem Orderu Palm Akademickich,
odebrałam to wyjątkowe wyróżnienie. Jest drugi został Kawalerem Orderu Sztuki
ono dla mnie z jednej strony zaszczytem, i Literatury. Order Narodowy Zasługi
z drugiej wyzwaniem – podkreśla prezy- to najwyższe rangą odznaczenie spodent Małgorzata Mańka-Szulik. – Wszy- śród wręczonych w ambasadzie. Prescy pamiętamy, jak od naszych przyjaciół zydent Małgorzata Mańka-Szulik zoSOR
Francuzów uczyliśmy się stawiać pierwsze stała jego Kawalerem. 
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wokół nas
W Domu Muzyki i Tańca odbyło się dyplomatorium Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Młodzi lekarze już z dyplomami
Ponad trzystu absolwentów zabrzańskiego wydziału
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego odebrało dyplomy
ukończenia studiów. Uroczyste dyplomatorium tradycyjnie już odbyło się w Domu
Muzyki i Tańca.
Na widowni DMiT zasiedli ubrani
w efektowne togi i birety absolwenci
kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i ratownictwa medycznego.
W tej podniosłej chwili towarzyszyli im
najbliżsi.
– To szczególny dzień zarówno dla nich,
jak i dla nas – podkreśla prof. Maciej Misiołek, dziekan Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
– Oni zamykają pewien etap i otwierają
kolejny, a dla nas są wizytówką. Są świa-

Uroczysta przysięga lekarska

Dyplomy wręcza prof. Maciej Misiołek, dziekan zabrzańskiego wydziału ŚUM

dectwem tego, co robimy na uczelni. Mam
nadzieję, że kariery naszych absolwentów
poukładają się tak, jak to sobie zaplanują.
Przed nimi jest jeszcze egzamin, od którego będzie bardzo dużo zależało, a mianowicie to, jaką specjalizację będą mogli wybrać – dodaje.
– Rozpoczynacie teraz kolejny etap w swoim życiu, stajecie przed wyborem specjalizacji. Gratuluję tego, co do tej pory osiągnęliście. Życzę, żebyście byli dobrymi
lekarzami – mówił na scenie DMiT prof.
Przemysław Jałowiecki, rektor Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego.
Dyplomy ukończenia studiów wręczono
łącznie 343 absolwentom. Nagrody za
najwyższą średnią otrzymali Anna Kuśka i Anna Bochenek. Dyplomami uho-

Uroczystość odbyła się 10 listopada

norowano także absolwentów, którzy
odnieśli sukcesy sportowe. W trakcie
uroczystości absolwenci złożyli przysięgę lekarską.
Przypomnijmy, że Wydział Lekarski
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu powstał w 1948 r. Do 1971 r.
był jedynym wydziałem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (wcześniej Śląskiej Akademii Medycznej). 
SOR
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– Staż po studiach
jest okazją, żeby
zobaczyć, jak ten
zawód wygląda.
Oglądamy każdy
oddział od kuchni. To pomaga w podjęciu decyzji, co dalej chcemy robić.
Uroczystość wręczenia dyplomów to
świetna okazja do spotkania ze znajomymi.

foto: Renata Matysik

foto: Renata Matysik

– Lekarz musi się
uczyć przez całe
życie.
Doświadczenie przychodzi
dopiero z latami
pracy. Studia to początek naszej drogi zawodowej. Teraz jesteśmy na stażu i mamy okazję widzieć w praktyce
ten zawód. To zdeterminuje nasze dalsze wybory.

Natalia
Włodarska
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Adriana
Wawrzynek
– Te studia nie były
łatwe. Większość
czasu spędzaliśmy
z nosami w książkach, ale teraz będziemy pamiętać same miłe chwile. Dyplomatorium to fantastyczna okazja
do spotkania ze znajomymi i wymienienia się pierwszymi doświadczeniami ze stażu.

foto: Renata Matysik

Dominika
Kulawik

wokół nas
Pionierska operacja w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka

W Szpitalu Miejskim pod znakiem innowacji
Co to za choroba?

Operację wykonano w nowoczesnej sali do zabiegów laparoskopowych

To szansa na normalne życie dla tysięcy kobiet cierpiących na endometriozę! Lekarze z Centrum Zdrowia Kobiety
i Dziecka w Zabrzu po raz pierwszy w Polsce usunęli ogniska choroby z użyciem noża plazmowego.

foto: Igor Cieślicki

Nóż plazmowy jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie systemów przeznaczonych do chirurgii tkanek miękkich. Do tej pory
z jego użyciem wykonywano operacje
onkologiczne, laryngologiczne, okulistyczne i neurochirurgiczne. W Zabrzu
po raz pierwszy w Polsce urządzenie
zastosowano w ginekologii.

Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka
specjalizuje się w leczeniu endometriozy, choroby dotykającej około 15
procent kobiet, głównie w wieku rozrodczym. Dzięki znakomicie wyposażonej multimedialnej sali do zabiegów
laparoskopowych oraz świetnemu zespołowi ginekologów i chirurgów, skutecznie pomaga pacjentkom z tym
schorzeniem.
– Nie było do tej pory w Polsce miejsca,
gdzie problem ten byłby traktowany tak
kompleksowo – zwraca uwagę prof. Jerzy Sikora, ordynator Oddziału Położnictwa i Ginekologii, który przeprowadzał nowatorskie zabiegi wraz z dr.
Mariuszem Wójtowiczem. – Nóż ma

również funkcję koagulacji. Idealnie zamyka powierzchniowo naczynia krwionośne, eliminując krwawienie – tłumaczy
prof. Jerzy Sikora.
Pierwszymi pacjentkami, które zoperowano z wykorzystaniem nowej metody, były dwie cierpiące na endometriozę kobiety w wieku 35 i 44 lat. W obu
przypadkach zabiegi zakończyły się
sukcesem.
SOR

foto: Igor Cieślicki

foto: Natalia Kmiecik / Szpital Miejski

Endometrioza polega na rozrastaniu się komórek błony śluzowej
macicy poza nią. Powoduje to ból,
niepłodność, problemy z utrzymaniem ciąży oraz wiele innych dolegliwości. Szacuje się, że w Polsce
problem ten dotyczy około miliona
kobiet. Wiele z nich nie zdaje sobie
nawet z tego sprawy. Choroba najczęściej występuje u osób między
30. a 40. rokiem życia.

Prezes Mariusz Wójtowicz

Jak to działa?

Prof. Jerzy Sikora

– Nóż plazmowy jest znakomitym narzędziem do operacji usuwania ognisk endometriozy. To precyzyjne narzędzie,
bezpieczne i bezkrwawe. Po zastosowaniu noża plazmowego nie występują
obrzęki ani rany analogiczne do tych po
użyciu tradycyjnego skalpela – zwraca
uwagę Mariusz Wójtowicz, prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu.

Istota działania noża plazmowego (techniki koblacji) polega na wytwarzaniu plazmy gazu w wyniku zjawiska silnej jonizacji argonu. Efekt jonizacji zachodzi w narzędziu, którym operuje chirurg. Na końcu narzędzia powstaje
około 2-centymetrowy strumień plazmy – silnie zjonizowanych cząstek argonu posiadających wysoką energię kinetyczną, temperaturę, które wywołują
efekt luminescencji, oświetlając dodatkowo pole zabiegowe. Powstała w ten
sposób plazma dezintegruje operowaną tkankę na poziomie molekularnym.
To pozwala na usuwanie lub redukcję tkanki oraz tamowanie ewentualnych
krwawień. Koblacja zachodzi w temperaturze od 40 do 70 stopni Celsjusza.
Dzięki temu podczas zabiegu nie dochodzi do poparzeń.
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Komisja Budżetu i Inwestycji
3.12 godz. 16.00 – opiniowanie wniosków oraz analiza projektu budżetu na
rok 2016.
10.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
8.12 godz. 16.00 – edukacja proekologiczna dzieci i młodzieży w Zabrzu; podsumowanie pracy komisji w 2015 roku;
przygotowanie planu pracy na 2016 rok.
10.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
9.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
16.12 godz. 16.00 – oferta zajęć placówek publiczno-oświatowo-wychowawczych działających na terenie Zabrza
(dostępność, atrakcyjność oferty, kultura, sport, edukacja).
Komisja Oświaty i Wychowania
9.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
16.12 godz. 16.00 – oferta zajęć placówek publiczno-oświatowo-wychowawczych działających na terenie Zabrza
(dostępność, atrakcyjność oferty, kultura, sport, edukacja).
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
7.12 godz. 17.00 – budowa domu kultury na osiedlu Zaborze oraz budowa Zabrzańskiego Centrum Kultury – plany,
terminy, fundusze.
9.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
9.12 godz. 16.00 – prawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
7.12 godz. 15.00 – opracowanie planu
pracy komisji na 2016 r.; podsumowanie
pracy komisji, opracowanie sprawozdania z działalności komisji w 2015 r.
Komisja Rewizyjna
10.12 godz. 15.00 – weryfikacja działalności jednostek pomocniczych za 2014
i 2015 rok.
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
9.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
16.12 godz. 16.00 – oferta zajęć placówek publiczno-oświatowo-wychowawczych działających na terenie Zabrza
(dostępność, atrakcyjność oferty, kultura, sport, edukacja).
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
10.12 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
3.12 godz. 18.00 – informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy za
I półrocze 2015 roku; opiniowanie wniosków komisji do budżetu na 2016 rok.
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Za nami listopadowa sesja Rady Miasta

foto: Igor Cieślicki

Plan pracy komisji Rady Miasta

wokół nas

Radni głosowali nad 20 projektami uchwał

Profilaktyka zdrowia
i troska o powietrze
Minutą ciszy, od której rozpoczęła się listopadowa sesja
Rady Miasta, uczcili zabrzańscy
radni pamięć ofiar zamachów
terrorystycznych w Paryżu.
Podczas obrad zajęli się dwudziestoma projektami uchwał.
Podczas sesji radni zapoznali się m.in.
z prezentacją dotyczącą projektu poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Zabrzu. To największa inwestycja w historii miasta. Jej wartość sięga prawie 800
mln zł. W ramach zakończonego właśnie
II etapu przedsięwzięcia powstało 76 km
nowej kanalizacji sanitarnej, 76 km kanalizacji deszczowej, wymieniono 32,5 km
sieci wodociągowej i przebudowano 320
tys. metrów kwadratowych dróg. Koszt
prac to 226 mln zł, 99 mln zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Spójności. Reszta pieniędzy pochodzi z budżetów miasta oraz ZPWiK.
Szczegóły dotyczące inwestycji omówiła
Danuta Bochyńska-Podloch, kierownik
Jednostki Realizującej Projekt. – Działania podejmowane w Zabrzu dostrzegane
są z zewnątrz. Za realizację przedsięwzięcia otrzymaliśmy Złoty Laur Umiejętności
i Kompetencji oraz wiele innych wyróżnień
– zwracała uwagę Danuta Bochyńska-Podloch.
Podczas listopadowej sesji radni przyjęli m.in. programy polityki zdrowotnej
dla mieszkańców na lata 2016–2018. Dotyczą one badań przesiewowych w za-
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kresie wczesnego wykrywania patologii
tarczycy, raka gruczołu krokowego, profilaktyki wad postawy, nadwagi i otyłości czy zapobiegania próchnicy. Uchwalili zasady zbywania, nabywania i wykupu
obligacji komunalnych, które miasto zamierza wyemitować w 2015 r. w wysokości 10 mln zł. Przyjęli także program gospodarki niskoemisyjnej dla miasta na
lata 2015–2020. Dokument ten obejmuje
działania, których realizacja zapewni poprawę stanu powietrza atmosferycznego
w mieście, zmniejszenie zużycia energii
oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł
energii w wytwarzaniu energii.
SOR
Usłyszane na sesji:
– Co wolimy? Grzebać ludzi czy ich leczyć?
– Pani tak zeszczuplała, że nie było pani widać.
– Jak się nie patrzy, to się nie widzi.

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

Grudzień

3 (czw.)	Antoni Strzoda
Czesława Kowalczyk
7 (pn.)	Elżbieta Adach
Dariusz Walerjański
Rafał Marek
10 (czw.)	Alojzy Cieśla
17 (czw.) Damian Trześniewski
21 (pn.) Janusz Bieniek
Łucja Chrzęstek-Bar
	Adam Ilewski
28 (pn.) Mirosław Dynak
Jan Dąbrowski

wokół nas
Ruszył organizowany przez GZM cykl debat z udziałem młodzieży

Metropolia oczami młodych

W debacie „Metropolia szansą dla młodzieży” wzięli udział uczniowie I LO
im. Mikołaja Kopernika i II LO im. Marii Konopnickiej w Katowicach. Mówiono o transporcie, edukacji, inwestorach
i nowych miejscach pracy. Sporo uwagi młodzież poświęciła samemu związkowi oraz właśnie uchwalonej ustawie
metropolitalnej.
– Celem debat jest włączenie młodzieży do
dyskusji, zaangażowanie w działania mające na celu wzmacnianie społeczeństwa
obywatelskiego oraz zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu młodych ludzi na
kształt i jakość społeczności lokalnej i działań związanych z jej rozwojem – podkreśla Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent
Zabrza i przewodnicząca Zarządu GZM.
W jury wtorkowej debaty zasiedli m.in.
prezydent Katowic Marcin Krupa, dyrektor biura Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego Wojciech Skrzypek

foto: UM Zabrze

O szansach, jakie młodym ludziom daje metropolia, rozmawiali uczestnicy debaty
oksfordzkiej zorganizowanej
w listopadzie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym
w Katowicach. Inicjatorem
przedsięwzięcia był Górnośląski Związek Metropolitalny.

Cykl debat zainaugurowała Małgorzata Mańka-Szulik, przewodnicząca Zarządu GZM

oraz Anna Ligocka-Żyła, ekspert w dziedzinie debat oksfordzkich.
– Przed debatą spotkałam się z uczniami
obu szkół, chcąc przygotować ich do tej
dyskusji. Okazało się, że nie ma takiej potrzeby. Ci młodzi ludzie mają bardzo duże
doświadczenie w tego typu turniejach.
Mają naprawdę świetne pomysły i bardzo
głębokie przemyślenia – zwraca uwagę
Anna Ligocka-Żyła, na co dzień wicedyrektor ZSO nr 5 w Zabrzu
– Taka debata to bardzo dobra forma dyskusji. Uczy myślenia w zupełnie inny sposób, gdy trzeba przygotować temat, z którym na co dzień się nie zgadzam. To bardzo
cenne doświadczenie – mówi Beniamin
Brągiel z II LO. – Ważne jest zwiększenie
świadomości dotyczącej wpływu młodych

ludzi na kształt i jakość społeczności lokalnej i działań związanych z jej rozwojem.
Podkreślić należy bardzo wysoki poziom
samej debaty i przygotowania katowickich
licealistów – zwraca uwagę Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Zdaniem Anny Richter, nauczycielki historii w II LO, korzyści płynących z debat oksfordzkich jest bardzo wiele.
– Chodzi przede wszystkim o zdobywanie umiejętności mówienia, prezentowania siebie, argumentowania. To niezastąpione w dzisiejszym świecie, gdzie należy
umieć sprzedać siebie i być asertywnym –
mówi Anna Richter.
W przyszłym roku debaty odbędą
się w kolejnych miastach GZM, m.in.
w Chorzowie i Sosnowcu. 
MM

Przedstawiciele samorządów rozmawiali o sposobach finansowania inwestycji

Partnerstwo publiczno-prywatne bez tajemnic
Partnerstwo publiczno-prywatne, jako metoda finansowania
zadań jednostek samorządu terytorialnego, to temat konferencji, jaka 25 listopada odbyła się w Katowicach. Przedsięwzięcie objął patronatem Górnośląski Związek Metropolitalny.
Zarówno oficjalne panele eksperckie, jak
i rozmowy kuluarowe, pokazały, że zainteresowanie formułą PPP wśród samorządów jest bardzo duże. Coraz więcej
dobrych przykładów z Polski, długofalowe oszczędności wykazane przez zagraniczne doświadczenia, możliwość
realizacji projektów hybrydowych wraz

z funduszami europejskimi czy praktyczne wsparcie ze strony agencji rządowych
dały poważny impuls do rozwoju PPP
w Polsce. Dodatkowo kończące się subwencje unijne mobilizują przedsiębiorcze samorządy do szukania nowych, tanich i bezpiecznych źródeł finansowania
dla ich dalszego rozwoju.

– Partnerstwo publiczno-prywatne to ciągle
nowa metoda na realizację wielu zadań samorządów i metoda ich finansowania. Z zaciekawieniem wsłuchiwaliśmy się w głos
ekspertów – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza i przewodnicząca Zarządu GZM. – Celem konferencji była
wymiana doświadczeń pomiędzy firmami
i przedstawicielami samorządów zainteresowanych realizowaniem inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Myślę, że przedstawiciele naszych miast wynieśli pokaźny zasób wiedzy z tej arcyciekawej dyskusji – dodaje. 
GOR
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Początek grudnia to czas, gdy górnicy świętują tradycyjną Barbórkę

Pod opieką świętej Barbary

Dzień Górnika obchodzony jest w Polsce
4 grudnia, w dniu św. Barbary z Nikodemii, patronki dobrej śmierci i trudnej
pracy. Barbara żyła w III wieku. Wywodziła się z pogańskiej rodziny z Heliopolis. W Nikodemii, dokąd ojciec wysłał
ją na naukę, zetknęła się z chrześcijaństwem. Gdy ojciec dowiedział się, że Barbara została chrześcijanką, chciał zmusić
ją do wyparcia się wiary. Gdy to nie poskutkowało, doniósł na nią. Została uwięziona w wieży, gdzie miał przed śmiercią
objawić się jej anioł z kielichem i hostią.
Prawdopodobnie około 305 r. została ścięta mieczem. Kult świętej Barbary rozwijał się w Polsce już od XI wieku.

Barbórka nie może się obyć bez górniczej orkiestry

Obchody Dnia Górnika rozpoczynają się
uroczystą mszą odprawioną o poranku
w kościele lub cechowni. Ważnym elementem święta stały się przemarsze orkiestr górniczych przez osiedla zamieszkiwane przez górników i ich rodziny.
Barbórka to także okazja do wręczenia
nagród i odznaczeń, którymi honoruje

Ż y cz e ni a
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foto: Igor Cieślicki

Jej tradycja sięga w Polsce
XVIII wieku. Pierwsza odbyła się w Tarnowskich Górach.
Dziś nie sposób wyobrazić
sobie pierwszych dni grudnia
bez Barbórki.
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się najbardziej zasłużonych dla górnictwa. Z Barbórką wiążą się też karczmy
piwne, w których biorą udział górnicy
i osoby związane z górnictwem.
Wszystkim górnikom, z okazji ich święta, od całej redakcji Naszego Zabrza Samorządowego: Szczęść Boże! 

GOR
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Zabrzanie uczcili Narodowe Święto Niepodległości

foto: UM

Zab
r

ze

Uroczystości rozpoczęły się na placu Warszawskim

foto: UM Zabrze

Mieszkańcy zgromadzeni
na
placu Warszawskim
w
ysłucha– 11 listopada to symli
koncertu
boliczna data nawiązugórniczej orjąca do sukcesu rodaków
Kwiaty składają kombatanci
kiestry dętej pod
walczących o powstanie
kierunkiem Henpaństwa polskiego. To dzień
Dla mieszkańców zagrała górnicza orkiestra
ryka Mandrysza. Podupamiętniający solidarność naroczas uroczystości zaprezen- bożeństwie kwiaty pod krzyżem na pladową, gdy wszyscy patrioci z wielkim poświęceniem zabiegali o wolność Ojczyzny. towana została także etiuda artystyczna cu kościelnym złożyli m.in. kombatanci,
Święto Niepodległości przypomina nam, z cyklu „Szkicownik Polski”. Przygoto- przedstawiciele samorządu, służb munże w 1918 roku politycy potrafili działać wali ją artyści z Młodzieżowego Domu durowych, instytucji miejskich oraz orponad podziałami partyjnymi i potrafili Kultury nr 2 pod kierunkiem Marii Po- ganizacji i stowarzyszeń.
Obchodzone 11 listopada Narodowe
wznieść się powyżej różnic, sporów i po- pławskiej i Czesława Zdechlikiewicza.
Święto Niepodległości upamiętnia oddziałów dla wspólnego celu, jakim była Uroczystą mszę odprafoto: UM
Zab
r ze
zyskanie przez nasz kraj, po 123
Polska. Dzisiaj także szczególnie waż- wioną w kościele
latach zaborów, niezawisłego
na jest ofiarność dla kraju postrzegana św. Anny uświetbytu. W latach 1919–1936
występ
w wymiarze zgodnej współpracy na rzecz nił
rocznice odzyskania nierozwoju dzielnic, naszego miasta oraz ca- chóru Resopodległości świętowano
con
łego regionu – podkreśla prezydent Za- nans
w Warszawie jako urotutti. Po nabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
czystości o charakterze
wojskowym. Rangę święta państwowego nadano Świętu Niepodległości
dopiero ustawą z 23 kwietPrzemarsz służb mundurowych
nia 1937 r. W czasie II wojny
światowej organizowane były
konspiracyjne obchody rocznicy
11 listopada. W 1945 r. ustanowiono
Narodowe Święto Odrodzenia Polski,
obchodzone 22 lipca, w rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN. Jednocześnie
zniesiono Święto Niepodległości. Święto obchodzone w dniu 11 listopada zostało przywrócone ustawą z 15 lutego
1989 r. pod nazwą Narodowe Święto
Uroczystości przyciągnęły sporo mieszkańców Zabrza
Niepodległości. 
GOR
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foto: UM Zabrze

Koncertem górniczej orkiestry dętej i pokazem etiudy
teatralnej zainaugurowane
zostały na placu Warszawskim obchody Narodowego Święta Niepodległości.
Uczestnicy uroczystości
przeszli następnie do
kościoła św. Anny,
gdzie
odprawiona została
msza w intencji Ojczyzny.

foto: UM Zabrze

Świętowaliśmy 11 listopada

wokół nas
Za nami kolejna konferencja z cyklu Kultura Europy Środkowej

foto: UM Zabrze

Parlamentarna podróż przez wieki

Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów w Teatrze Nowym

Systemom reprezentacji i parlamentaryzmowi w rozwoju historycznym poświęcona była XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kultura Europy Środkowej. Referatów
i dyskusji panelowych można było wysłuchać 19 i 20 listopada
w Teatrze Nowym oraz Muzeum Górnictwa Węglowego.
– Chcemy pokazać, jak demokracja funkcjonowała przez wieki i jak wyglądał przez te
lata parlament. Zastanowić się czy następuje kres demokracji i dokąd zmierza demokracja. Dyskutujemy o tym, na jakim etapie demokracja w dzisiejszej Europie, ale
i w Polsce, się znajduje – mówi prof. Antoni
Barciak, inicjator konferencji.
– Temat wzbudza wielkie zainteresowanie
wśród badaczy nie tylko z Polski. Mamy wielu gości z Czech i Słowacji. Chyba najlepiej
świadczy to o tym, jak te spotkania są popularne. Bardzo się z tego cieszymy. To potwierdzenie również tego, że konferencje
te stają się coraz bardziej międzynarodowe. Wiodącym tematem jest kultura Europy Środkowej. A przecież Europa Środkowa
to przede wszystkim Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, a w samym centrum tej Europy
Środkowej jest położony Śląsk. I właśnie na
Śląsku mamy te spotkania – dodaje.
Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik przyznaje, że bardzo często mówi
się dziś o gospodarce i innowacyjności.
– Ale żeby pójść w dobrym kierunku, musimy wiedzieć skąd wyszliśmy i jaką drogą do
naszego celu zmierzamy – zwraca uwagę
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
O znaczeniu samorządu terytorialnego mówił w Zabrzu prof. Jerzy Stępień,
prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lo-
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kalnej. – Żeby zrozumieć to, co dzisiaj się
dzieje czy to w Polsce, czy w Europie, czy
szerzej, trzeba sięgnąć do historii. W przeciwnym wypadku będziemy łapali tylko zewnętrzną stronę zjawisk, a nie będziemy
rozumieli istoty. Dlatego tak bardzo ważną
rzeczą jest samorząd terytorialny. Nawet
90 procent spraw istotnych z punktu widzenia codziennego życia jest zależne nie
od centrum, nie od parlamentu, władzy,
rządu centralnego, ale od władzy lokalnej
– podkreśla prof. Jerzy Stępień.
W program konferencji wpisała się przygotowana w Teatrze Nowym dyskusja
panelowa „Demokracja dziś – ewolucja
czy schyłek. W poszukiwaniu ustroju idealnego”. Wzięli w niej udział m.in. profe-

Prof. Antoni Barciak
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sorowie Ewa Chojecka, Tomasz Falęcki,
Jerzy Wyrozumski, Henryk Samsonowicz
i Szewach Weiss.
– Człowiek należy do takiego dziwnego wytworu biologicznego, który dobrze się czuje w wielkich wspólnotach. Każda ze wspólnot, do których człowiek należy, musi mieć
możliwość realizacji swoich zamierzeń
i muszą one mieścić się w planie dosyć szerokiego wyboru dokonywanego przez szerokie rzesze społeczne – mówił prof. Henryk Samsonowicz. – Czasy Rzeczpospolitej
Obojga Narodów to czasy tak naprawdę
nie dwóch narodów, ale wielu innych nacji wyznających rozmaite religie, sposoby
życia i działania. Poza Polakami, których
było około 40 procent, Litwinami, byli Rusini, Niemcy, Żydzi, Ormianie, Mołdawianie. W Polsce była największa w Europie
diaspora Szkotów. I ta ludność znajdowała możliwości wspólnego działania, wspólnych prac, dochodzenia do wspólnej racji.

Prof. Jerzy Stępień

A były to przecież wspólnoty żyjące według
różnego prawa, obyczajów. Każda z tych
wspólnot musiała mieć swoją samorządność, jeśli nie samorządy terytorialne, to
przynajmniej samorządy określające ich
możliwości i działania prawne – zwracał
uwagę prof. Samsonowicz.
Jak co roku konferencja była okazją do
wysłuchania cyklu wykładów. Mowa
była m.in. o klasztornej szkole demokracji, czyli wyborach opatów w śląskich
klasztorach w średniowieczu, sejmikach
mazowieckich wobec spraw Rzeczypospolitej w latach 20. i 30. XVII wieku oraz
początkach polskiego sejmu. W ramach
imprez towarzyszących konferencji
prof. Szewach Weiss spotkał się z młodzieżą w gmachu Wyższej Szkoły Technicznej. Tematem dyskusji był problem
uchodźców i współczesnych ruchów migracyjnych.
MM

wokół nas
W naszym mieście powstał przyjazny pokój przesłuchań dzieci

W trosce, by nie skrzywdzić ponownie

foto: UM Zabrze

– Do tej pory nie zajmowaliśmy się takim
tematem. Robimy to teraz, ponieważ uruchamiamy w naszej poradni przyjazny
pokój przesłuchań dzieci. Otrzymaliśmy
certyfikat, który jest przyznawany przez
Ministerstwo Sprawiedliwości – podkreśla Urszula Koszutska, dyrektor zabrzańskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Pokój umożliwia przesłuchanie dziecka w warunkach minimalizujących towarzyszący temu stres. Zadbano o odpowiednią aranżację i kolorystykę. Są
tu kredki i papier, a więc materiały, za
pomocą których można uzyskać informacje. W pokoju nie ma w widocznych
miejscach zabawek. Są one schowane
i mogą być udostępniane dziecku jedynie w wyjątkowych okolicznościach.
– Przesłuchanie dziecka to sztuka – nie
ma wątpliwości prokurator Andrzej
Agustyniak z Wydziału ds. Przeciwdzia-

Tak prezentuje się nowe pomieszczenie

foto: UM Zabrze

Z występującym w roli świadka dzieckiem będzie można
rozmawiać tu w maksymalnie
komfortowych dla niego warunkach. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu powstał przyjazny pokój
przesłuchań najmłodszych.
Zaprezentowano go podczas
konferencji „Pomoc dzieciom
– ofiarom przestępstw”.

Certyfikat wręczono podczas zorganizowanej w poradni konferencji

łania Przemocy w Rodzinie Ministerstwa Sprawiedliwości. – Dziecko jest
skrzywdzone przez sprawcę przestępstwa.
Może być również skrzywdzone przez policjanta, prokuratora czy sędziego na przykład w ten sposób, że dochodzi do kilku przesłuchań na te same okoliczności.
A warto, żeby takie dziecko było przesłuchane tylko jeden raz w odpowiednich
warunkach. Potem psycholog może przystąpić do działań zmierzających do tego,
by dziecko zaczęło zapominać o tym, co
go spotkało. W 2014 roku doszło do ponad siedmiu tysięcy przesłuchań. Tylko
mniej więcej trzy procent dzieci, które zostały przesłuchane jednorazowo, było ponownie przesłuchiwanych. Zatem to się

sprawdza. Sędziowie i prokuratorzy wiedzą już, jak przygotować dziecko i samych siebie do przesłuchania, żeby tych
przesłuchań nie trzeba było powtarzać –
mówi prokurator Andrzej Agustyniak.
Takich pokoi, z certyfikatem Ministerstwa Sprawiedliwości, jest w Polsce 111.
Prezentacji zabrzańskiego towarzyszyły
trzy prelekcje. Na temat zespołu dziecka maltretowanego mówił prof. Tomasz
Koszutski z Górnośląskiego Centrum
Zdrowia Dziecka w Katowicach. – Zespół
dziecka maltretowanego to pojęcie medyczne, które określa całokształt krzywdzenia dziecka, zarówno pod względem
psychicznym, jak i fizycznym, ale także
zaniedbanie dziecka, czyli dziecko pozbawione należytej opieki. To też jest forma
krzywdzenia i stanowi bardzo duży odsetek – zaznacza prof. Tomasz Koszutski.
O procedurach karnych z udziałem dzieci mówiła prokurator rejonowy z Zabrza
Joanna Kosińska. – Przesłuchanie dzieci
jest niezwykle trudne, wymaga specyficznych umiejętności i podejścia, zwłaszcza,
jeżeli chodzi o pokrzywdzone małe dziecko. W tej sytuacji zarówno sąd, prokurator, obrońca czy biegły psycholog muszą być bardzo otwarci na potrzeby tego
dziecka i muszą uwzględniać jego predyspozycje psychofizyczne, wiek, możliwości.
To wszystko składa się na wartość, którą uzyskujemy po przesłuchaniu danego
dziecka – podsumowuje prokurator Joanna Kosińska. 
MM
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wokół nas

foto: UM Zabrze

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii podziękowała swoim przyjaciołom i darczyńcom

Medal im. prof. Zbigniewa Religi odebrał m.in. Tomasz Kot

Dają serca za serce

– Współpraca z fundacją to dla nas duże
wyzwanie, ale przede wszystkim zaszczyt,
że możemy uczestniczyć w takim projekcie, jak polskie sztuczne serce – dodaje Jolanta Zawada.
Medalem im. prof. Zbigniewa Religi
nagrodzono w tym roku reżysera filmu „Bogowie” Łukasza Palkowskiego
oraz odtwórcę roli prof. Religi – Tomasza Kota. – Kilkanaście lat temu kręciłem
w Domu Muzyki i Tańca scenę do filmu
„Skazany na bluesa”. Do tej pory ludzie
pamiętają tę moją rolę, podchodzą do
mnie, ale mniej więcej pięć razy częściej
podchodzą do mnie z powodu roli w filmie „Bogowie”. Dlatego bardzo mocno czuję się związany i z tym miejscem,
i z tym tematem. To nie był tylko film. To
była bardzo duża życiowa przygoda, bardzo wiele się nauczyłem obserwując pracę
lekarzy. Chylę czoła przed każdym, kto ma
udział w ratowaniu ludzkiego życia – podkreśla Tomasz Kot.

– Podczas gali przyznajemy kilka rodzajów nagród – mówi Jan Sarna, dyrektor
FRK. – Statuetki „Serce za serce” otrzymują osoby i instytucje, które w danym
roku najhojniej wspierają naszą działalność. Statuetki „Przyjaciela Fundacji”
przyznajemy tym, którzy wspierają nas
może nie największymi kwotami, ale regularnie i od wielu lat. To nagroda za
wierność. Po śmierci profesora Zbigniewa Religi zaczęliśmy nadawać również
medale jego imienia – dodaje.
Statuetki „Serce za serce” otrzymały
w tym roku firmy Voigt z Zabrza oraz
Ecol z Rybnika.
– Czuję się bardzo wyróżniona. To dla
mnie wielka radość, że zostałam uhonorowana nie tylko ja, ale cała firma, ponieważ wszyscy identyfikujemy się z fundacją – podkreśla Ludmiła Jama-Voigt,
wiceprezes firmy. – Profesor Zbigniew
Religa na swoim ostatnim koncercie
w Zabrzu, na którym gościł jako minister
zdrowia, wypowiedział bardzo znamienne słowa. Stwierdził wówczas, że nie ma
takiego kraju na świecie, który łożyłby
wystarczające środki na ochronę zdro-
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wia. Zaapelował wówczas o wsparcie
dla fundacji, którą powołał. Ten przejmujący apel motywuje mnie do tej pomocy, która wpisana jest na stałe w program działania naszej firmy. Ale zdaję
sobie sprawę, że nasza pomoc w tych
działaniach to tylko kropla w morzu potrzeb – dodaje.
– Dziękuję serdecznie za tę wspaniałą
nagrodę. Cieszę się, że żyłem w czasach
profesora Religi i bogów polskiej kardiochirurgii i kardiologii. Jestem dumny, że
Ecol znalazł się w gronie sponsorów fundacji. Dedykuję tę nagrodę wszystkim,
którzy się do niej przyczynili – zaznacza
Kazimierz Majka z firmy Ecol.
Statuetki „Przyjaciel Fundacji” trafiły
do firm: Zakłady Mięsne HAM, Rafako,
Inter Car II, Alter Medica, Wadim Plast,
IRPO, Maga, Roboclean i Perfect Coll. –
Z fundacją mam przyjemność współpracować od pięciu lat. Zajmujemy się wyrobami z tworzyw sztucznych, jak również
elementami wykonywanymi z tytanu,
które wchodzą w skład systemu wspomagania serca – wyjaśnia Paweł Jurkowski
z Wadim Plast.
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Już po raz 24. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof.
Zbigniewa Religi nagrodziła osoby i instytucje wspierające
jej działalność. Podczas tegorocznego koncertu „Serce za
serce” wystąpił zespół Zakopower, któremu towarzyszyła
znakomita orkiestra kameralna Aukso.

Profesorowie Zembala
i Bochenek z Tomaszem Kotem

Koncert „Serce za serce” był również
okazją do wręczenia nagród laureatom
konkursu na najlepszą pracę naukową
w dziedzinie medycyny i bioinżynierii.
– Zabrze jest wyjątkowym miejscem, które
wybrali sobie wyjątkowi ludzie. Profesor
Zbigniew Religa to człowiek, który właśnie
w Zabrzu rozpoczął marsz w kierunku pomocy drugiemu człowiekowi. Ale przecież
to nie tylko on sam. To także profesorowie Marian Zembala i Andrzej Bochenek.
Cieszy mnie, że co roku tak wiele wspaniałych osób dołącza do grona darczyńców fundacji. Udowadniają w ten sposób,
że mają serce dla innych, a tym samym
przyczyniają się do rozwoju polskiej kardiochirurgii – podsumowuje prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.  MM

wokół nas
Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Kończycach przeszedł gruntowną termomodernizację

foto: Igo
r Cie

ślic
ki

foto: Renata Matysik

– Znam to miejsce
jeszcze z dziecińdowlańcy
stwa, gdy funkprzebudocjonowało tu
wali tarasy
przedszkoi schody
le,
potem
zewnętrzdom opieki
ne,
wyspołecznej,
mienili
a w końprzyłącza
cu ośrodek
kanalizakultury.
To
cji deszczoobiekt bardzo
wej, utwarceniony przez
dzili chodniki,
mieszkańców
Kierownik ośrodka Czesława Kowalczyk
wymienili instadzielnicy. Cieszę się,
lację elektryczną,
że zyskał nowy blask –
posadzki, drzwi i pouśmiecha się Urszula Zamalowali ściany w pomieszczek, mieszkanka Kończyc.
Remont budynku trwał pięć miesięcy. czeniach. Prace pochłonęły około 900
Wykonawca ocieplił ściany zewnętrz- tys. zł. Zostały sfinansowane ze środne styropianem, wymienił okna i drzwi ków miasta oraz Narodowego Funduzewnętrzne oraz zmodernizował in- szu Ochrony Środowiska i Gospodarki
stalację centralnego ogrzewania. Bu- Wodnej.
– Ten obiekt architektonicznie nie stanowił jednej bryły. Składał się z kilku elementów dobudowywanych w różnych
okresach. Można powiedzieć, że teraz
dostał nowy, jednolity płaszcz w postaci nowej elewacji – zwraca uwagę Mariusz Czyszek, projektant. – Wykonane
prace ingerowały zarówno w konstrukcję
budynku, jak i w jego wykończenie i estetykę – dodaje.
Katarzyna Flak, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury w Zabrzu, podkreśla,
że wyremontowana placówka daje teraz o wiele większe możliwości, jeśli
chodzi o zakres jej działalności. – ZdeOdnowiona elewacja DOK-u w Biskupicach
cydowanie wzrósł potencjał ośrodka. Zy-

Tak wygląda po remoncie DOK w Kończycach

foto: Renata Matysik

Ma ocieplone styropianem
ściany zewnętrzne, nowe
okna i zmodernizowaną instalację centralnego ogrzewania. Wyremontowane zostały wszystkie pomieszczenia,
a teren wokół uporządkowano i utwardzono. Pod koniec
listopada swoje nowe oblicze
zaprezentował
odnowiony
Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Kończycach.

foto: Renata Matysik

Nowy blask kulturalnego serca dzielnicy

Jedna z wyremontowanych sal

skają na tym wszystkie osoby korzystające z tego obiektu – mówi Katarzyna Flak.
Pomysłów na wykorzystanie odnowionego ośrodka nie brakuje. – Zależy
nam, by to miejsce tętniło życiem – zaznacza Czesława Kowalczyk, kierownik kończyckiego DOK-u. – Przychodzą
do nas na zajęcia przedszkolaki ze swoimi mamami. Gościmy seniorów, którzy
mają zajęcia plastyczne. Działa u nas
kółko szachowe. Staramy się rozwijać
i dostosowywać naszą ofertę do potrzeb
mieszkańców – dodaje.
Prace remontowe trwają również w kolejnych placówkach należących do
Miejskiego Ośrodka Kultury. – Termomodernizacją objęty jest Dzielnicowy
Ośrodek Kultury w Biskupicach. Kończy
się tam właśnie remont elewacji. W drugim etapie remontowane będą wnętrza.
Jesteśmy po pracach uzupełniających
w Pawłowie – podsumowuje Katarzyna
Flak. 
GOR
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wokół nas
Filharmonia Zabrzańska świętowała w listopadzie jubileusz istnienia

Ma za sobą kilkanaście tysięcy koncertów, które zachwyciły miliony słuchaczy
w Polsce i na świecie. Swoje
muzyczne propozycje kieruje zarówno do wytrawnych melomanów, jak i najmłodszych, którym przybliża
świat dźwięków. Filharmonia
Zabrzańska ma już 65 lat. Na
urodzinowy koncert zaprosiła do Domu Muzyki i Tańca.
– Te 65 lat to sporo ważnych momentów –
podkreśla Sławomir Chrzanowski, od 25
lat dyrektor Filharmonii Zabrzańskiej. –
To ciekawe koncerty, ale też ważne wydarzenia pozamuzyczne, administracyjne,
które kształtowały obraz dzisiejszej orkiestry – dodaje.
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
w Zabrzu powstała wiosną 1950 r. jako
Filharmonia Górnicza Związku Zawodowego Górników. Początkowo zasadniczym celem działalności nowo powstałego zespołu symfonicznego było
propagowanie i popularyzacja muzyki
wśród klasy robotniczej śląskich zakładów pracy. Drugim nurtem działalności,
szczególnie pielęgnowanym do dziś,
stały się cykliczne koncerty dla dzieci
i młodzieży ze specjalnie przygotowanymi programami.

Gala była okazją do uhonorowania przyjaciół Filharmonii Zabrzańskiej

zachęcić do słuchania w jak najszerszym
tego słowa znaczeniu – tłumaczy Sławomir Chrzanowski.
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej liczy obecnie 60 muzyków,
którzy wykonują m.in. utwory klasycyzmu i romantyzmu. Chętnie sięgają po
dzieła współczesne, szczególnie kompozytorów szkoły śląskiej. W stałych cyklach prezentowane są estradowe wykonania oper i operetek. – Mamy stale
w repertuarze kilka różnych programów
z muzyką popularną, filmową, jazzową,
musicalową, dixielandową i rozrywkową
– wylicza Sławomir Chrzanowski.
Oprócz wszystkich ważniejszych estrad
koncertowych w kraju, orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej kilkakrotnie koncertowała w Rosji, Słowacji, na Węgrzech,

foto: UM Zabrze

65 lat zachwycają słuchaczy

w Czechach, Niemczech i Japonii. Regularnie uczestniczy w międzynarodowych festiwalach. Na przestrzeni lat
z zabrzańskimi filharmonikami koncertowali m.in. Wiesław Ochman, Andrzej
Hiolski, Grażyna Brodzińska, Piotr Paleczny, Krystian Zimerman, Waldemar
Malicki, Halina Czerny-Stefańska czy
Małgorzata Walewska.
Podziękowania dla przyjaciół
Gwiazdy światowego formatu nie mogło zabraknąć również podczas urodzinowego koncertu, na jaki Filharmonia
Zabrzańska zaprosiła 21 listopada do
Domu Muzyki i Tańca. Z jubilatami wystąpił Adam Makowicz, legenda polskiej
pianistyki oraz jazzu.

– Działalność edukacyjna Filharmonii
Zabrzańskiej w zakresie koncertów dla
przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i średnich jest na tyle istotnym
spektrum naszej muzycznej aktywności,
iż wiele lat temu została ujęta w naszym
statucie jako jedno z głównych zadań. Nasze koncerty szkolne, czy jak kto woli lekcje muzyczne, w swoim głównym założeniu mają uczulać młodego człowieka
na piękno muzyki. Staramy się tę sztukę
w przystępny sposób przybliżać, tłumaczymy istotę gry na instrumentach, pokazujemy specyfikę pracy artysty w orkiestrze symfonicznej, w końcu staramy się
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Jubileuszowa uroczystość w Domu Muzyki i Tańca odbyła się 21 listopada
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Dla maluchów i koneserów

wokół nas

foto: Renata Matysik

dużej scenie, na przykład tutaj, w Domu
Muzyki i Tańca – uśmiechała się Żaneta Siwonia, koleżanka bliźniaczek.

muzyka klasyczna to dla nich chleb powszedni, bo grają na skrzypcach w szkole
muzycznej – mówiła Małgorzata Brożek,
mama dziesięcioletnich bliźniaczek Natalii i Wiktorii.
– Ta muzyka podoba mi się, bo ma melodię i coś przedstawia. Bardzo mi się podoba, kiedy na scenie jest tak wielu muzyków. Chciałabym kiedyś zagrać na tak

foto: Renata Matysik

Małgorzata Brożek z małymi artystkami

Wanda i Łucja Sikorskie

Na widowni zasiadły również stałe bywalczynie koncertów, wśród nich Wanda i Łucja Sikorskie, matka i córka. – Do
filharmonii zaczęłyśmy chodzić, odkąd
przeprowadziłyśmy się do Zabrza, czyli
dwanaście lat temu. Odpowiada nam kameralna atmosfera, przyjemnie się słucha
koncertów w wykonaniu tych muzyków.
Wybieramy repertuar lżejszy, jak operetki czy muzyka filmowa – uśmiechają się
obie panie.

foto: UM Zabrze

– Ileż to wspaniałych koncertów za nami.
Dziękujemy za każdy z nich – mówiła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która odebrała podziękowania za
opiekę nad Filharmonią Zabrzańską.
Podziękowania trafiły również do Krystyny Postrzednik, przewodniczącej
Rady Dzielnicy Maciejów, za cykliczne
koncerty w kościele św. Macieja. Janinę
Kujawę uhonorowano za pomysł i organizację cyklu koncertów dla zabrzańskiej oświaty. Podziękowania wręczono też Markowi Staszkowi, prezesowi
zarządu DB Schenker Rail Polska w Zabrzu, Piotrowi Dąbrowskiemu, prezesowi zarządu firmy Grupa Dąbrowscy
w Zabrzu, Zbigniewowi Bareckiemu,
prezesowi Przedsiębiorstwa Górniczego „Demex”.
Jubileuszowy koncert przyciągnął nie
tylko stałych słuchaczy. – Dziewczynki są
na takim koncercie po raz pierwszy, ale

Komfortowa, oszałamiająca, piękna – tak o siedzibie Filharmonii Zabrzańskiej
wyrażają się osoby, które słuchają koncertów w stylowych wnętrzach dawnej
biblioteki Donnersmarcków przy ul. Park Hutniczy. To właśnie tutaj orkiestra
zadomowiła się przed pięcioma laty. Po gruntownym remoncie zabytkowy budynek robi olśniewające wrażenie, co w połączeniu z wypełniającymi go dźwiękami gwarantuje niesamowite przeżycia.
Remont pochodzącego z 1911 r. budynku, i stworzenie w nim sali koncertowej
z prawdziwego zdarzenia, zajął trzy lata i kosztował ponad 9,5 mln zł. Prawie
6 mln zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, resztę
dołożył samorząd. Na klimatyzowanej widowni może teraz zasiąść prawie 200
słuchaczy. Z poruszaniem się po gmachu nie mają kłopotu osoby niepełnosprawne. Do ich potrzeb dostosowane zostało wejście, powstała również winda z dostępem do wszystkich kondygnacji.
Na parterze, oprócz głównego holu, mieszczą się szatnia dla widzów, bufet, pomieszczenia biurowe, magazyn instrumentów i garderoba dla solisty. Na I i II
piętrze znalazła się dwukondygnacyjna sala koncertowa. Na I piętrze przygotowano 149 miejsc. Tam też mieści się scena. Z balkonu może korzystać 45 osób.

foto: Renata Matysik

Magia dźwięków w stylowym wnętrzu
Prezes Marek Staszek z żoną

– Przyjeżdżamy z żoną często na koncerty Filharmonii Zabrzańskiej, bo to wspaniała orkiestra. W dodatku pan Sławomir
Chrzanowski świetnie prowadzi te koncerty, potrafi porwać publiczność. Muzyka
daje dużo radości, pozwala odpocząć, pozwala na relaks, dlatego lubimy tu przyjeżdżać – mówi Marek Staszek.
Podczas urodzinowego koncertu publiczność usłyszała m.in. „Błękitną rapsodię” George’a Gershwina. – To były
dla nas piękne i wzruszające chwile. Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie na nasze muzyczne urodziny –
uśmiecha się Sławomir Chrzanowski. 

SOR
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Milionowe oszczędności dzięki inicjatywie
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Wspólne zakupy się opłacają
Aż 29 samorządów i ponad dwieście jednostek samorządowych
z naszego regionu po raz kolejny kupi wspólnie prąd. Łącznie zaoszczędzą dzięki temu aż 11 milionów złotych. Wspólne zakupy
energii to inicjatywa Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.
dostarczy 445 GWh energii za ponad 109 mln
zł. Rozstrzygnięty przetarg szczegółowo precyzuje, ile prądu kupią poszczególne samorządy. Najwięcej trafi do Katowic, Sosnowca
oraz Gliwic. Oszczędności dla wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu
wynoszą około 11 mln zł. Zabrze zaoszczędzi
700 tys. zł. Umowa z wyłonionym w przetargu dostawcą energii obowiązywać będzie od
1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
SOR

Przypomnijmy, że zainicjowane przez GZM
wspólne zakupy energii elektrycznej przyniosły w 2012 r. prawie 8 mln oszczędności. Wtedy porozumienie podpisało 20 samorządów
i 41 pozostałych podmiotów, a wolumen wynosił 191 GWh. W 2013 r. ten wynik był jeszcze lepszy. Spółka Tauron dostarczyła ponad 291 GWh
energii elektrycznej do 26 śląskich i zagłębiowskich samorządów oraz 120 samorządowych
spółek i instytucji. Oszczędności, jakie powstały w wyniku przetargu, wyniosły ponad 13 mln
zł. W 2014 r. ceny na rynku energii wzrosły, ale
dzięki udziałowi w grupie zakupowej uczestnicy
nie odczuli tak bardzo tych podwyżek. GZM zorganizował wtedy przetarg dla 27 samorządów
i 162 samorządowych jednostek z naszego regionu na zakup 385 GWh energii elektrycznej.

Stabilne finanse miasta
Finanse Zabrza pozostają stabilne. Agencja Fitch Ratings podtrzymała krajową ocenę na poziomie BBB+ i ratingi międzynarodowe na poziomie BB+.

20

Zbigniew Juskowiak kieruje
od 16 listopada zabrzańską
strażą miejską. Nowy komendant prawie 30 lat służył
w wojsku. Odpowiadał za logistykę, zabezpieczenie oraz
planowanie Sił Zbrojnych RP.

Czwarty przetarg

Agencja Fitch Ratings zbadała sytuację Zabrza

W opublikowanym właśnie komunikacie
agencja zwraca uwagę na umiarkowane
zadłużenie miasta. Ponadto potwierdzenie ratingów odzwierciedla scenariusz
agencji, że nadwyżka operacyjna Zabrza
będzie wystarczająca dla pełnej obsługi
zadłużenia w średnim okresie.
Rating to ocena wiarygodności finansowej dokonywana przez niezależne,
wyspecjalizowane podmioty. Obrazuje zdolność miasta do wywiązywania
się ze swoich zobowiązań biorąc pod
uwagę jego elastyczność finansową,

Z wojska w szeregi
strażników

lokalną sytuację gospodarczą, a także dotychczasowe wyniki zarządzania
i perspektywy jej rozwoju.
Zauważyć należy, iż ratingi nadane
Zabrzu znajdują się na poziomie inwestycyjnym. Jest to zatem dobry sygnał dla współpracujących z miastem
instytucji finansowych ze względu na
zdolność do regulowania swoich zobowiązań, ale również dla potencjalnych inwestorów chcących rozpocząć
lub rozszerzyć swoją działalność gospodarczą na terenie Zabrza. 
MM
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Komendant Zbigniew Juskowiak

– Chciałbym zmienić wizerunek straży miejskiej, postrzeganie jej przez
obywateli. Jest to formacja umundurowana, ale my jesteśmy urzędnikami samorządowymi powołanymi do
utrzymywania porządku na terenie
gminy. I właśnie te działania porządkowe mogą być źle odbierane. Ten
wizerunek strażnika w terenie trzeba
zmienić na bardziej przyjazny, żeby
nie było wrażenia, że strażnik tylko karze. Chciałbym, żeby współpraca między strażnikiem a mieszkańcami była
na poziomie partnerskim – podkreśla
Zbigniew Juskowiak.
Nowy komendant ukończył Wydział
Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach. Przez prawie 30 lat związany był z Wojskiem
Polskim. Służbę zaczynał na wyspie
Wolin, w ostatnich latach pracował
we Wrocławiu. Służył w 3 Wrocławskiej Brygadzie Radiotechnicznej. Do
rezerwy przeszedł w marcu 2013 r.
w stopniu chorążego sztabowego.
– Struktura organizacyjna i funkcjonowanie straży miejskiej zbliżone są
poniekąd do tego, co wykonywałem
przez 30 lat – mówi Zbigniew Juskowiak.
GOR

foto: TVZ

Na wspólny hurtowy zakup energii zdecydowały się wszystkie miasta zrzeszone w Górnośląskim Związku Metropolitalnym oraz
Będzin, Czeladź, Knurów, Lędziny, Łaziska
Górne, Mikołów, Ornontowice, powiaty mikołowski i zawierciański, Rydułtowy, Świerklaniec, Wojkowice, Wyry, Wielowieś i Zawiercie.
Wśród podmiotów samorządowych znajdują
się m.in. szpitale i ośrodki zdrowia, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, instytucje kultury czy komendy miejskie Państwowej Straży Pożarnej. Do porozumienia dołączyło także
25 instytucji podległych marszałkowi województwa śląskiego.
– Organizujemy przetarg po raz czwarty. To największy tego typu zakup hurtowy w Polsce. Ponownie pokazujemy, że nasze miasta potrafią
współpracować przy realizacji takich dużych
przedsięwzięć – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza i przewodnicząca zarządu GZM.
– Pomimo zmian na rynku energii, widać, że
wspólne działanie opłaca się nam wszystkim.
To pokazuje, że droga, jaką wybraliśmy trzy lata
temu, była słuszna – dodaje.
W przetargu najtańsza okazała się oferta złożona przez spółkę Tauron, która całej grupie

Nowy komendant
straży miejskiej

wokół nas
Powstał film o niezwykle zasłużonym zabrzańskim kapłanie

foto: TVZ

Choć od jego śmierci minęło już
prawie 30 lat, mieszkańcy Zabrza do dziś wspominają jego
wielką odwagę, życzliwość i oddanie, z jakim służył swoim parafianom. Ksiądz prałat Franciszek
Pieruszka zapisał się w historii
naszego miasta złotymi zgłoskami. Jego sylwetkę przypomina
film w reżyserii i według scenariusza Ireneusza Cencory, zrealizowany przez Telewizję Zabrze.

Ksiądz Franciszek Pieruszka

Film o wieloletnim proboszczu parafii św.
Anny powstał w ramach cyklu „Przede
wszystkim Człowiek”. – O księdzu Franciszku Pieruszce słyszałem już w dzieciństwie. Czułem sympatię, którą darzyli go
rodzice i babcia. Być może to właśnie zaowocowało tym, że postać ta była mi w jakiś sposób bliska – mówi Ireneusz Cencora. – Pewne elementy osobowości księdza
Pieruszki są wymieniane przez wszystkie
osoby. Jako że minęło masę czasu, wiele takich historii, które obrazowały tę postać,
uległo zatarciu, więc tutaj pozostały takie
najbardziej wyraźne wspomnienia – tłumaczy Ireneusz Cencora.
Ksiądz Franciszek Pieruszka urodził się
24 stycznia 1904 r. Święcenia kapłańskie
otrzymał 28 stycznia 1928 r. Był wikarym
w Kędzierzynie, w parafii św. Mikołaja,
a następnie w zabrzańskiej parafii św.
Franciszka. W grudniu 1938 r. objął probostwo w parafii św. Anny.
– To z pewnością nie był łatwy czas. Widmo

foto: Jerzy Przybysz

Wspomnienie księdza Pieruszki

Premiera filmu przyciągnęła kilkaset osób

wojny, wprowadzenie zakazu używania języka polskiego w kościele. W październiku
1939 roku zostały usunięte krzyże ze szkół,
zakazano katechezy w szkole, zabrano dom
parafialny. Wkrótce nastąpił też zabór mienia kościelnego i dzwonów. Ksiądz Pieruszka musiał sobie z tym wszystkim poradzić.
I poradził sobie. Udało mu się zintegrować
parafian – mówi Krystyna Partuś z działającego przy parafii św. Anny Klubu Inteligencji Katolickiej.
Jako proboszcz ks. Pieruszka szybko zaskarbił sobie serca parafian, niezależnie
od tego, w jakim języku mówili. Przed
wojną nie bał się odprawiać nabożeństw
po polsku, a po wojnie – w tej samej parafii – po niemiecku. W 1939 r. oskarżano go o polonizację parafian, a po 1945 r.
o ich germanizację. Niezłomna postawa
proboszcza stała się solą w oku ówczesnych władz. Ksiądz Pieruszka nie ugiął
się jednak i nie podpisał tzw. lojalki. Musiał ponieść tego konsekwencje. W 1954 r.
został skazany na wygnanie. Czas ten
spędził w Krakowie, Rabce i Gronkowie.
Wszędzie zjednywał sobie sympatię.
– Gdy mówię o księdzu Pieruszce, mam
przed oczami dużej postury osobę, która
idzie z kościoła na probostwo i nie może
dojść, bo jest otoczona dziećmi, starszymi
ludźmi, z którymi zamienia słowo. To było
dla mnie fascynujące, ta otwartość i ten doskonały kontakt. Był ulubieńcem tylu ludzi
– uśmiecha się Krystyna Rożek-Lesiak ze
stowarzyszenia Misericordia.
Ks. Pieruszka, ku wielkiej radości parafian, powrócił do Zabrza w 1957 r. Nadal
jednak musiał znosić szykany władz. Jakby dla zrównoważenia tej niesprawiedliwości, stale rosła sympatia i uznanie dla
niego ze strony parafian, którzy doceniali jego działania i postawę. Wszyscy,

którzy go znali, podkreślali zgodnie, że
traktował ludzi z jednakowym szacunkiem i troską. Był nie tylko kapłanem, ale
przede wszystkim dobrym człowiekiem.
I za tę dobroć kochali go najbardziej.
– Ksiądz Franciszek Pieruszka nie przechodził nigdy obojętnie obok drugiego człowieka. Dla każdego miał uśmiech, życzliwe słowo. Pomagał i wspierał. Kiedy
chcieliśmy zapłacić za ślub, powiedział do
mojego męża: „Synek, zostaw te pieniądze, one ci się jeszcze przydadzą, będziecie mieli dzieci. Ja nic nie chcę od was”.
Tak wyglądało moje pierwsze spotkanie
z księdzem – wspomina parafianka Janina Szwajnoch.
– Miał przemiły, dobry i ciepły głos. Był
niesłychanie ujmującym człowiekiem i dobrze znał życie. Czuło się jego życzliwość
i troskę. To był ksiądz, któremu zależało,
żeby człowiek podjął właściwą, dobrą dla
siebie decyzję i był szczęśliwy. Ksiądz Pieruszka był niezwykle mądrym i dobrym
człowiekiem – mówi inna z parafianek,
Zofia Biryńczyk-Borówka.
Premiera filmu odbyła się 18 listopada
w Kaplicy Domu Parafialnego przy kościele św. Anny. Na spotkanie przyszło
kilkaset osób. – Cieszymy się, że pamięć
o księdzu Pieruszce jest wciąż żywa. To się
wyraża chociażby liczbą osób w tej sali,
ale też w modlitwie, w której ludzie, wspominając swoich bliskich zmarłych, wspominają również księdza prałata. To świadczy o tym, że zapadł im bardzo mocno
w serca – zaznacza ks. Grzegorz Skop,
proboszcz parafii św. Anny.
Ks. Franciszek Pieruszka zmarł we
wrześniu 1986 r. Poświęcony mu film
można oglądać na antenie Telewizji Zabrze lub na stronie internetowej:
www.tvzabrze.eu. 
MM
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Kolejne zabrzańskie przedszkola dołączyły do placówek promujących zdrowie

Przedszkola nr 33 oraz 35
w Zabrzu dołączyły do grona placówek z certyfikatem
„Przedszkole promujące zdrowie”. Jest on przyznawany
w ramach ogólnopolskiego
projektu po spełnieniu ściśle
określonych wymogów. Certyfikatem może się pochwalić około 360 z sześciu tysięcy
szkół i przedszkoli działających na Śląsku.
– Okres przedszkolny to okres intensywnego rozwoju dzieci. Są wtedy bardzo
podatne na wpływy i postanowiliśmy to
wykorzystać. Znając psychologię rozwoju
dziecka, wiemy, że takie codzienne działania skierowane między innymi na edukację zdrowotną przynoszą potem efekty
– mówi Małgorzata Adamek, dyrektor
Przedszkola nr 33. – Chodzi o ćwiczenie czynności higienicznych, dbanie
o sposób i głośność mówienia, o to, by
w przedszkolu nie było za dużo hałasu.
To również dbanie o nawyki żywieniowe,
ruch i kulturę fizyczną – dodaje.
O tym, jak ważne są działania profilaktyczne w tym względzie, mówią również pracownicy Przedszkola nr 35. –
Ten program to nie tylko zdrowie, ale
również bezpieczeństwo i higiena. Staramy się już od przedszkola działać i kształtować u dzieci pewne zasady. Współpracujemy w tym zakresie z rodzicami.
Organizujemy dla nich zajęcia otwarte,
warsztaty, zebrania, na których staramy
się im pokazać, co dzieci robią w przedszkolu i sugerujemy im wdrożenie pewnych zmian w domu po to, żeby te oddziaływania były spójne i miały większy
wpływ na dziecko – wyjaśnia Henryka
Kurnicka, dyrektor Przedszkola nr 35.
By wziąć udział w projekcie „Szkoła
promująca zdrowie”, trzeba napisać
autorski trzyletni program promocji
zdrowia w placówce. – Musi on powstać
na podstawie diagnozy, rozmów z rodzicami, nauczycielami, pracownikami,
którzy nie są nauczycielami. O zdanie
trzeba też zapytać dzieci. Na tej podstawie trzeba napisać coś, co miałoby sens
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Z okazji przyznania certyfikatu maluchy przygotowały artystyczne występy

w tej konkretnej placówce i pokazywało wartość zdrowia dla tych wszystkich
wymienionych grup – tłumaczy Tomasz
Wojtasik, wojewódzki koordynator
projektu „Szkoła promująca zdrowie”.
Uroczyste wręczenie certyfikatów odO głosz e ni e
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było się 6 listopada. Przedszkolaki przygotowały z tej okazji krótkie scenki promujące zdrowe odżywianie i aktywny
tryb życia. W Zabrzu funkcjonują obecnie trzy przedszkola z certyfikatem,
pierwsza była placówka nr 38. 
MM
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Troska o zdrowie od najmłodszych lat

wokół nas
Od 15 lat pomagają osobom, które znalazły się na życiowym zakręcie

Wyciągają dłoń do potrzebujących

– Pierwsze spotkanie naszego stowarzyszenia miało miejsce 6 września 2000 roku
– wspomina Kazimierz Speczyk, prezes
stowarzyszenia. – Dziś są z nami przyjaciele, którzy pomagali. Nie oglądali się za
pieniędzmi. To okazja, żeby im wszystkim
podziękować, bo bez wspólnego działania
nie udałoby się nam – dodaje.
W ciągu 15 lat stowarzyszenie „Żyj i daj
żyć” pomogło wielu osobom, które walczą z nałogiem. Na wsparcie mogą liczyć
też rodziny osób uzależnionych. Stowarzyszenie pomaga na wiele sposobów,
od pracy po opiekę specjalistów. Organizowane są wspólne wyjazdy, spotkania grup wsparcia, warsztaty. Osoby
w najtrudniejszej sytuacji mogą znaleźć
dach nad głową w domu „Pokora”.

– Wielu ludzi doświadczyło dzięki temu
lepszego życia, wróciło na dobrą drogę –
zwraca uwagę ks. prałat Józef Kusche.
– Długo można by mówić o waszych sukcesach, ale największy odnieśli ci, którzy
wygrali z nałogiem – podkreśla Marian
Czochara, przewodniczący zabrzańskiej
Rady Miasta.
O tym, jak duże znaczenie dla miasta ma działalność stowarzyszenia „Żyj
i daj żyć”, mówił wiceprezydent Zabrza
Krzysztof Lewandowski. – Jesteśmy jako
miasto liderem w zakresie pomagania
w wyjściu z nałogów i uzależnień. Praca
społeczna to trudny proces. To się udaje dzięki wam, dzięki waszej pracy – zaznacza wiceprezydent Krzysztof Lewandowski.

foto: Igor Cieślicki

Jubileusz 15-lecia istnienia obchodziło w listopadzie Stowarzyszenie na rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i Ich Rodzin do
Społeczeństwa „Żyj i daj żyć”. Okolicznościowe spotkanie odbyło się w Kawiarni Artystycznej Domu Muzyki i Tańca. Wzięli
w nim udział przyjaciele organizacji i ci, którzy z wyciągniętej
do nich pomocnej dłoni skorzystali.

Kazimierz Speczyk i wiceprezydent
Zabrza Krzysztof Lewandowski

Uczestnicy spotkania obejrzeli zrealizowany przez Telewizję Zabrze film, którego bohaterem jest Kazimierz Speczyk.
Wieloletni przyjaciele stowarzyszenia
odebrali podziękowania. 
SOR
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wokół nas
Rozwija się współpraca zabrzańskiego plastyka i spółki ZBM-TBS

Zandka w miniaturze

foto: Renata Matysik
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Makieta Zandki to nie pierwszy efekt
współpracy spółki ZBM-TBS i zabrzańskiego plastyka. – To długofalowa współpraca. Już wcześniej prosiliśmy, żeby
uczniowie przygotowali nam projekt
aranżacji holu w siedzibie naszej spółki.
Zadanie zostało fantastycznie wykonane. Byliśmy zaskoczeni innowacyjnością
i pomysłowością artystów. Dlatego zamierzamy tę współpracę kontynuować.
Wspierając tych młodych artystów, dajemy im jednocześnie szansę na to, by mogli sprawdzić się na rynku. Jest to dla nich
pierwsze wyzwanie, promocja i reklama
foto: Ren
at a
Ma
tys
ik
zarówno naszej spółki, jako partnera odpowiedzialnego społecznie,
jak i szkoły – zwraca uwagę
Beata Kamińska.
Obrazy uczniów szkoły
z Kończyc można oglądać
na korytarzach siedziby ZBM-TBS. Plan aranUczniowie szkoły plastycznej odbierają podziękowania
żacji klatki schodowej był
pierwszą odsłoną współMakietę Zandki przygotowali dla ZBMpracy. – Młodzież została
nagrodzona przez ZBM-TBS
Do szkoły trafiła laserowa drukarka
-TBS uczniowie zabrzańskiego plastyka.
za najlepsze projekty, zostaną
W zamian otrzymali od spółki drukarkę.
one wykorzystane. Teraz podjęliśmy
kolejne wyzwanie, którym była maTo nie pierwszy przykład współpracy między
kieta Zandki. Młodzież naszej szkoły częszkołą i miejskim zarządcą nieruchomości. Już wczesto realizuje takie makiety na zajęciach
śniej uczniowie stworzyli plan aranżacji holu w siedzibie firmy. z podstaw projektowania. To ma ich przygotować do poznania przestrzeni w trójtalent
młodych
plastyków.
W
konsekwenObrazy młodych artystów z Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych oraz cji powstała bardzo fajna praca, która
Liceum Plastycznego można było podzi- może cieszyć oko wszystkich osób odwiewiać w gmachu przy placu Warszawskim dzających naszą siedzibę – mówi Beata
już wcześniej. Teraz w siedzibie spółki Kamińska, inspektor ds. marketingu
ZBM-TBS można zobaczyć również ma- i promocji ZBM-TBS.
kietę Zandki, czyli historycznego osiedla, Makieta Zandki to efekt wspólnej pracy uczniów dwóch klas Zespołu Szkół nr
którego budynki należą do spółki.
– Chcielibyśmy pokazać to naszym miesz- 18, do którego należą obie plastyczne
kańcom, a jednocześnie zaprezentować szkoły. – Przed naszą grupą makietę zaczęła realizować klasa VI, ale pracy było
sporo, więc nasza klasa została zaangażowana do pomocy i ostatecznie te dwie
klasy stworzyły całość – wyjaśnia Małgorzata Ullmann, uczennica klasy IV.
– Pracy było dużo. Trzeba było przyłożyć
się do niej, dodać coś od siebie, nie tylko
oddać to, co było na rysunkach technicznych. Dla grupy dekorowania wnętrz ta- wymiarze. W szkole mamy kilkanaście
kie prace to coś naturalnego, coś, co ro- makiet ich autorstwa. W przypadku makiety Zandki chodziło o to, żeby zaprojekbimy w ramach zajęć w szkole – dodaje.
Uczniowie, w podziękowaniu za ich pra- tować coś, co będzie spójne z miejscem,
cę, otrzymali nowoczesną drukarkę, w którym się znajdzie, a jednocześnie
która znajdzie się w jednej ze szkolnych odda ducha tego osiedla. Mam nadzieję,
pracowni. – Mamy nadzieje, że ten sprzęt że współpraca szkoły i ZBM-TBS nadal bęsprosta wyzwaniom, jakie postawią przed dzie tak owocna jak do tej pory – podsunim młodzi plastycy – uśmiecha się Be- mowuje Wojciech Werner, dyrektor ZeMałgorzata Ullmann
społu Szkół nr 18. 
SOR
ata Kamińska.

wokół nas
Za nami jubileuszowa edycja konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”

foto: UM Zabrze

Poznaliśmy Ślązoka ćwierćwiecza!

W tym roku jury zachwycił najbardziej Józef Jędruś

Laureaci dotychczasowych edycji konkursu „Po naszymu,
czyli po śląsku” zmierzyli się w Domu Muzyki i Tańca podczas jubileuszowej gali. Po tytuł „Strzybnego Ślązoka” sięgnął Józef Jędruś z Miasteczka Śląskiego. Tytuł Honorowego
Ślązaka Roku otrzymał Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

foto: UM Zabrze

dlina, Ewelina Kuśka z Jastrzębia-Zdroju, Leszek Jęczmyk z Katowic, Krzysztof
Zaremba z Kobióra i Józef Jędruś z Miasteczka Śląskiego.
– Gwara śląska pięknieje nam na tym
konkursie, a dla mnie najważniejszy jest
w tej gwarze wymiar staropolski – mówi
prof. Jan Miodek, przewodniczący jury,
w którym tradycyjnie zasiedli również
prof. Dorota Simonides i ks. Jan Szymik.

XXV edycja konkursu to była prawdziwa liga mistrzów. W eliminacjach wystartowało przeszło 30 osób, które
zdobyły najwyższe miejsca w konkursach organizowanych od 1993 r. – Ta
edycja jest trochę inna. Do poprzednich
zgłaszali się wszyscy chętni. W tej edycji,
z racji tego, że jest jubileuszowa, stanęli w szranki laureaci dotychczasowych 24
konkursów. To taka wyższa półka, liga
mistrzów – śmieje się Maria Pańczyk-Pozdziej, senator, pomysłodawczyni
i organizatorka konkursu.
Z grona najlepszych jury wybrało pięcioro finalistów. Ich występy zobaczyliśmy podczas gali w Domu Muzyki
i Tańca. O tytuł „Strzybnego Ślązoka”
rywalizowali Bogdan Dzierżawa z Ra-

foto: UM Zabrze

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej

Na scenie wystąpiła Anna Wyszkoni

– Zróżnicowanie gwar jest tak wielkie, że
niektórych zwrotów, wyrażeń wcześniej
nie słyszałem. Nie słyszeli ich też pozostali jurorzy. To świadczy o bogactwie, ale
też pokazuje, jak nonsensowna byłaby
jakaś centralna, narzucona kodyfikacja –
zwraca uwagę językoznawca.
W Zabrzu jurorów najbardziej zachwycił Józef Jędruś, który na scenie opowiadał o swoich kolegach rowerzystach. – Uznaliśmy, że ten humor ma
wyjątkową wartość i trzeba go uhonorować. Myślę, że z tym werdyktem większość sali się zgodziła – uśmiecha się
prof. Jan Miodek.
– To niysamowite. Już finałowo piątka to
boło do mie niy wiadomo co. Ale Ślązok
ćwierćwiecza?! Ludzie, to sie w gowie niy
mieści. Dostać tako nagroda to niy jest
żodyn prestiż, to jest mistrzostwo świata.
Jo jest wdziynczny jury, że kajś tam dostrzegło w tym moim monologu coś wartościowego. Jo jest cały roztrzyńsiony.
Zanim odreaguja, to minie trocha czasu
– mówi przejęty Józef Jędruś. – Niy przygotowołech sie wcale dugo. Jo te monologi mom w gowie – dodaje. Jak co roku
przyznano też tytuł Honorowego Ślązaka Roku. Tym razem trafił on do Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Nagrodę
odebrał kierownik artystyczny zespołu
Kazimierz Ratajczak.
Przez wszystkie dotychczasowe edycje konkursu przewinęło się już około
dwóch tysięcy osób. – Przyjeżdżali ludzie z najodleglejszych zakątków Śląska.
Byli uczestnicy z Czech i Niemiec. Z uwagi
na ogromną popularność utworzyliśmy
kategorię dziecięco-młodzieżową. Kiedy startowaliśmy z konkursem, sceptycy
mówili, że to konkurs dla starych ludzi, że
nie warto się tym zajmować, bo nikt gwarą nie będzie się przejmował, zwłaszcza
młodzi ludzie. Sceptycy nie mieli racji. Do
konkursu przyjeżdżali coraz młodsi, mieliśmy uczestnika, który miał cztery lata
i wzbudzał ogromny entuzjazm. Gwarę
wynosi się z domu, tego w szkole nauczyć
się nie można. Póki będą rodziny, które
będą godały, to ludzie będą mówili po
śląsku – uśmiecha się Maria Pańczyk-Pozdziej.
Tegorocznemu konkursowi towarzyszyły występy Anny Wyszkoni, Haliny
Kunickiej i Krzysztofa Respondka. 

SOR
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W Teatrze Nowym odbyły się obchody Dnia Pracownika Socjalnego

foto: UM Zabrze

Zakres pomocy coraz większy

Nagrodzeni pracownicy na scenie Teatru Nowego

W samym terenie pracuje ich w Zabrzu ponad 90. Udzielają
wsparcia, cierpliwie tłumaczą, wsłuchują się w problemy najbardziej potrzebujących. Pracownicy socjalni, bo o nich mowa,
obchodzili swoje święto. Okolicznościową uroczystość przygotowano 20 listopada w Teatrze Nowym.
Obchody były okazją do życzeń, podziękowań oraz wręczenia nagród i awansów zawodowych. – Pracownicy socjalni to tacy aniołowie, którzy nie pozwalają

zwątpić w trudnych chwilach. Pokazują,
którą ścieżką przejść. Niejednokrotnie wyciągają z trudnych sytuacji, a nawet motywują do tego stopnia, że wielu ludzi wcho-

dzi na drogę sukcesu. Taka jest właśnie
trudna praca pracowników socjalnych –
podkreślała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Żeby zostać pracownikiem socjalnym,
trzeba mieć specjalne predyspozycje.
To praca, która nie kończy się po ośmiu
godzinach. – To pewnego rodzaju misja
– mówiła Anna Masłowska, doradca ds.
osób niepełnosprawnych w Miejskim
Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu.
– Jak się wraca do domu, to oczywiście,
że dalej się myśli o sprawach z pracy. Nie
można tak do końca zamknąć drzwi i udawać, że nie ma problemu. Teraz jest nasze święto, ale koleżanki zostały w punkcie
i zajmują się interwencją. Tak właśnie wygląda nasza praca – opowiadała Dorota
Kwitok z zabrzańskiego MOPR-u.
– Dzisiaj, kiedy mówimy o osobie wymagającej wsparcia, to nie tylko zastanawiamy się w jaki sposób pomóc jej w sytuacji
bytowej, czyli w zakresie mieszkania czy
wyżywienia, ale także mówimy o wsparciu w znalezieniu pracy czy też w zakresie
pomocy psychologicznej bądź prawnej.
Ten zakres jest coraz szerszy – zwracał
uwagę wiceprezydent Zabrza Krzysztof
Lewandowski. 
MM

Konferencja

Turystyka przemysłowa

„Kobieta reaktywacja”

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Gościliśmy biura podróży

Pomocna dłoń na rynku pracy

V Międzynarodowa Konferencja
„Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi” odbyła się w zabrzańskim hotelu Diament. Głównym hasłem spotkania był HR jako
partner strategiczny wspomagający zarządzanie miastem.

Przedstawiciele biur podróży z całej
Polski odwiedzili w listopadzie Zabrze. Wizyta była okazją do zaprezentowania naszej oferty w dziedzinie turystyki przemysłowej.

„Kobieta reaktywacja” to projekt,
którego uczestniczki spotkały się
w listopadzie w Zabrzu. W ramach
przedsięwzięcia panie mogły m.in.
wziąć udział w stażach i otrzymać
tzw. bony wizerunkowe.

– Utarło się, by rozumieć problemy samorządu głównie jako brak środków na inwestycje, podczas kiedy to nie jest prawda. Tak naprawdę zasobem, który jest
najsłabiej wykorzystywany, są właśnie kadry. Największe rezerwy tkwią w tym, żeby
umieć motywować pracowników do dobrej
i efektywnej pracy – mówił dr Tomasz Potkański, zastępca dyrektora Biura Związku Miast Polskich. W konferencji wzięli udział goście m.in. z Austrii, Węgier,
Czech, Niemiec i Francji. – Jeżeli chcemy
rozwijać miasto, swoją organizację, nie zrobimy tego bez dobrych, kompetentnych ludzi, którzy są zaangażowani w to, co robią
i których trzeba też wspierać – mówiła Ewa
Weber, sekretarz miasta Zabrze.
MM
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– Wiele osób nie zdaje sobie sprawy
z tego, jak szalone, bardzo pozytywne, zmiany zaszły na Śląsku. Na pewno mogą być one bardzo istotnym
elementem przy tworzeniu ofert dla
zagranicznych turystów – podkreśla Tadeusz Milik, przewodniczący
Ogólnopolskiego Forum Turystyki
Przyjazdowej. – Jeśli mówimy o Zabrzu, z pewnością warta odwiedzenia
jest Kopalnia Guido. Drugim filarem
jest element sportowy. Górnik Zabrze,
jako ikona miasta, to dodatkowy punkt
wzbogacający program pobytu. Zabrze słynie też ze Śląskiego Centrum
Chorób Serca. Sądzę, że te trzy elementy plus tradycyjny wygląd tego miasta z
familokami, to pakiet, który może stanowić ciekawą ofertę – dodaje.  MM
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– Kobietom powyżej 45. roku życia jest
znacznie trudniej na rynku pracy. Kobiecie, która jest długotrwale bezrobotna,
bardzo trudno wrócić na otwarty rynek
pracy. Te kobiety często nie mają wiary
we własne umiejętności i możliwości. To
powoduje, że zamiast przybliżać się do
rynku pracy, oddalają się od niego. Dlatego wpadliśmy na pomysł, żeby przygotować ten program – mówi Alina
Nowak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu. Z pomocy skorzystało już 15 kobiet, które m.in. otrzymały tzw. bon wizerunkowy na wizytę
u fryzjera i zakup odpowiedniego stroju do pracy. W ramach projektu przewidziano także staże czy też możliwość
zakupu biletu miesięcznego. 
MM

wokół nas
W tym roku przypada 34. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

Pamiętamy o 13 grudnia

foto: Jerzy Przybysz

Tradycyjnie już na Zaborzu zorganizowane zostaną obchody rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
W tym roku mijają już 34 lata od tamtych tragicznych dni.

Rocznicowe uroczystości odbywają się na Zaborzu, gdzie mieścił się jeden z ośrodków internowania

Uroczystości rozpoczną się 13 grudnia o godzinie 12 w kościele św. Jadwigi. Zostanie
tam odprawiona msza św. w intencji ofiar
stanu wojennego i ich rodzin. Po nabożeństwie pod krzyżem upamiętniającym ofiary
stanu wojennego złożone zostaną kwiaty.
Rocznica wprowadzenia stanu wojennego
to szczególny dzień, w którym nie zabraknie refleksji na temat tych tragicznych grudniowych wydarzeń. Okazją do wspomnień
będzie spotkanie opłatkowe, które zaplanowano po oficjalnych uroczystościach.
Przypomnijmy, że w nocy z soboty na niedzielę 13 grudnia 1981 r. rozpoczęła się
w całej Polsce akcja aresztowań działaczy
opozycyjnych. Na ulice wyjechały czołgi
i pojazdy opancerzone. Wyłączono telefony, wprowadzono cenzurę korespondencji oraz godzinę milicyjną. Jako oficjalną
przyczynę wprowadzenia stanu wojennego podano pogarszającą się sytuację gospodarczą kraju i zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego. Jednak tak naprawdę
wśród właściwych powodów należy wymienić między innymi obawy reżimu komunistycznego przed utratą władzy, spadek społecznego poparcia dla rządzących i rosnące
poparcie dla „Solidarności”. Stan wojenny
zniesiono 22 lipca 1983 r. 
MM
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lekcja historii
Na tropie zagadki, czyli grobowiec sprzed wieku odkrywa swe sekrety

Tajemnice starego grobowca

Niestety, tak jak i wiele innych macew,
tak i ten pomnik został mocno uszkodzony przez wandali. Skradziono m.in.
medalion z górnej części pomnika oraz
prawdopodobnie metalowe litery, tworzące inskrypcje w języku niemieckim.
Jedynie w jego dolnej części zachowały
się inskrypcje w języku hebrajskim. Ich
tłumaczenie (przygotowane na zlecenie p. Dariusza Walerjańskiego, wieloletniego opiekuna cmentarza) umieszczono na tablicy stojącej przy macewie:
„GROBOWIEC RODZINY / FALAK / Tu
spoczywa / MARIS FALLAK CÓRKA JEHUDY / Zmarła 5 Adar (?) 687 (1927 r.)
/ Niech jej dusza zostanie związana /
w wieniec życia wiecznego / Tutaj spoczywa / ICCHAK CWI FALLAK / Zmarł 1
Cheszwan 680 (1920 r.) Niech jego dusza zostanie związana / w wieniec życia
wiecznego”.
Problem w tym, że w coraz bogatszej
dokumentacji dotyczącej żydowskich
mieszkańców Zabrza, zgromadzonej
w Muzeum Miejskim w Zabrzu, nazwisko Falak (Fallak) nie występuje. Wielkość zaś pomnika wskazuje, że pochowani tam zabrzanie nie należeli
do osób biednych. W tej sytuacji pomocnymi okazały się daty śmierci, zapisane wg kalendarza żydowskiego:
5 Adar 5687 r. to 7 lutego 1927 r., 1
Cheszwan 5680 r. to 25 października
1919 r. (a nie 1920, jak zapisano na tablicy – kolejne lata w kalendarzu żydowskim zaczynają się we wrześniu,
a nie, jak w kalendarzu chrześcijańskim, w styczniu).
Daty te udało się ostatecznie przypisać małżonkom Mathilde i Eugenowi
Pollackom, przedstawicielom jednej
z kilku rodzin zabrzańskich noszących
to nazwisko i potwierdzić w „Rejestrze
pochówków cmentarza żydowskiego
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foto: Piotr Hnatyszyn

Na cmentarzu żydowskim
w Zabrzu, w bezpośrednim
sąsiedztwie muru oddzielającego go od cmentarza ewangelickiego, znajduje się jeden
z największych istniejących
w tym miejscu grobowców
rodzinnych.

Tajemniczy grobowiec na cmentarzu żydowskim

w Zabrzu” (przy nazwisku obojga zapisano jako miejsce pochówku pole 5,
grób nr 8, rząd 10).
Isidor Eugen Pollack urodził się 7
stycznia 1856 r. w Makoszowach w rodzinie oberżysty Heinricha Pollacka
i Friedericke Pollack z domu Eisner.
Pod koniec 1861 r. rodzina Pollack
przeprowadziła się do Zabrza, gdzie
Heinrich Pollack rozwinął swoją działalność jako kupiec i właściciel firmy
spedycyjnej. Zaangażował się także w działalność powiększającej się
w Zabrzu społeczności żydowskiej. Był

Nekrolog Eugena Pollacka podpisany
przez jego współpracownika Hugo Böhma,
zamieszczony w gliwickiej gazecie
„Der Oberschlesische Wanderer”
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członkiem zarządu Gminy Żydowskiej,
wziął udział w zebraniu założycielskim
towarzystwa pogrzebowego Chewra Kadischa, przyczynił się do budowy
zabrzańskiej synagogi. W 1881 r. Eugen Pollack ożenił się z Mathilde Hoffmann, która urodziła się 27 sierpnia
1863 r. w Małym Zabrzu w rodzinie Samuela Hoffmanna i Rosalie Hoffmann
z domu Kuznitzky. Jej ojciec mieszkał
w Zabrzu od 1852 r., a sześć lat później odkupił od hrabiego Guido Henckel von Donnersmarcka teren arendy
wraz z browarem. Stare budynki wyburzył i postawił na ich miejsce nowy
browar i nową gospodę uruchomione
w marcu 1859 r. Również S. Hoffmann
angażował się w życie społeczności żydowskiej. Był m.in. deputowanym gminy filialnej oraz pierwszym przewodniczącym towarzystwa Chewra Kadischa,
wspomógł budowę synagogi.
Małżeństwo Mathilde i Eugena Pollacków doczekało się czworga dzieci, wszystkie urodziły się w Małym Zabrzu. Najstarszy syn, Kurt, urodził się
18 września 1882 r., jego dalsze losy
nie są nam znane. Jedyna córka, Elfriede Friedericke, urodziła się 20 czerwca
1885 r. W 1904 r. wyszła za mąż za królewskiego rejencyjnego mistrza bu-

lekcja historii

Piotr Hnatyszyn

Muzeum Miejskie w Zabrzu

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

Wyrosły drzewa i... barierki
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy
szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały
one kiedyś. Tym razem przenieśmy się do centrum naszego
miasta...

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Archiwalna fotografia przedstawia budynki przy obecnej ul. Końcowej. Zdjęcie zostało wykonane od strony ul. Pawliczka około 1928 r. Jak widać, okolica
nie zmieniła się zbytnio od tego czasu. Jedynie pod oknami wyrosły niewielkie drzewa, a wzdłuż drogi... barierki oddzielające chodnik od jezdni.  GOR

Tak kamienice prezentowały się pod koniec lat 20. XX wieku

foto: Jerzy Przybysz

dowlanego Arnolda Bernsteina i zamieszkała z nim w Gliwicach, gdzie
zmarła 24 lipca 1908 r. Dwa dni później pochowana została na cmentarzu
żydowskim w Zabrzu. Drugi z synów,
Ludwig, urodził się 6 grudnia 1886 r.,
zmarł 13 marca następnego roku
w Małym Zabrzu i pochowany został
w kwaterze dziecięcej cmentarza żydowskiego w Zabrzu. Ostatni z synów,
Martin, urodził się 9 listopada 1891 r.,
zamieszkał z czasem we Wrocławiu,
skąd 9 czerwca 1943 r. został deportowany do getta w Theresienstadt (Terezin w Czechach), a następnie 28 października 1944 r. do obozu zagłady
Auschwitz.
Od początku lat 80. XIX w. Eugen Pollack związał się z firmą Caesara Wollheima, która wyrosła na największe
przedsiębiorstwo handlujące węglem
wydobywanym na Górnym Śląsku.
Z czasem został dyrektorem należącej
do C. Wollheima brykietowni, wybudowanej w 1894 r. w Zaborzu. Dodatkowo pracował jako agent różnych firm
ubezpieczeniowych. Poza pracą zawodową udzielał się w życiu społecznym.
W Gminie Żydowskiej był członkiem jej
zarządu, zaś od powstania w kwietniu
1905 r. gminy Zabrze był członkiem
jej kilku komisji (komisji do spraw finansów, komisji do spraw komunikacji i rzemiosła, zarządu szkolnego,
komisji do spraw gazowni gminnej),
a także członkiem zarządu kupieckiej
szkoły dokształcającej. W czasie I wojny światowej, w 1915 r., ufundował
sztandar dla nowo powołanej organizacji „Jungwehr”.
Mathilde Pollack zaangażowała się
z kolei w działalność w organizacjach
kobiecych. W „Israelitischer Frauen
Verein Zabrze” (Towarzystwo Kobiet
Izraelickich) była skarbnikiem, zaś
w „Frauen-Interessen-Verein zu Zabrze (Towarzystwo na rzecz spraw kobiet[?]) była członkinią zarządu. Oboje mieszkali przy obecnej ul. Wandy 5
(Friedrich-Karlstr. 5), w należącym do
nich jednopiętrowym domu.
Eugen Pollack zmarł 25 października 1919 r. w ówczesnym Hindenburgu, pochowano go trzy dni później, 28
października. Mathilde Pollack zmarła 7 lutego 1927 r. we Wrocławiu,
gdzie mieszkała przy Hohenzollernstr.
38/40. Jej ciało przewieziono do Zabrza i pochowano obok męża 9 lutego
tegoż roku.

Przez lata nieznacznie zmieniło się otoczenie budynków
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Sport
Piłkarze ręczni Górnika Zabrze
musieli uznać wyższość rywali z Bundesligi

Nie żyje
Krzysztof
Maj,
dyrektor
foto: Jerzy Przybysz

wykonawczy
Górnika
Zabrze

Był zawsze
z Górnikiem...

– Był niezwykle oddany Górnikowi –
mówi Bartłomiej Perek, dyrektor ds.
marketingu Górnika Zabrze. – Pojawiliśmy się w klubie w tym samym czasie.
Krzysiek na początku zajmował się marketingiem, nauczył mnie wszystkiego,
bardzo wiele mu zawdzięczam. To był
człowiek ceniony i szanowany w piłkarskim świecie. Ciężko mówić o nim w czasie przeszłym. To wielka strata dla klubu,
dla mnie prywatnie też – dodaje.
Krzysztof Maj z zabrzańskim klubem
był związany od lat. Pełnił w nim wiele funkcji, m.in. dyrektora ds. marketingu oraz wiceprezesa zarządu, ostatnio był dyrektorem wykonawczym.
Prywatnie kibicował Górnikowi od najmłodszych lat.
– To człowiek, który tak samo jak ja był
zakochany w Górniku. Jego życie związane było z piłką nożną. Poświęcał klubowi cały swój wolny czas. To ogromna
strata dla rodziny, znajomych i dla klubu
– mówi Stanisław Oślizło, legendarny
piłkarz Górnika Zabrze.
Zawodnicy cenili Krzysztofa Maja za
jego pozytywne nastawienie. – Potrafił
rozśmieszyć, pocieszyć, był bardzo pozytywną postacią, ciężko nam teraz będzie
bez niego – mówi w rozmowie z Górnik
TV Aleksander Kwiek.
Krzysztof Maj zmarł nagle 15 listopada, podczas podróży służbowej. Jechał
na mecz obserwować zawodnika. Został pochowany na cmentarzu w Kończycach. 
SOR
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Rywalizacja była zacięta, ale zabrzanie musieli uznać wyższość klubu z Bundesligi

Pucharowy bój
szczypiornistów
W trzeciej rundzie Pucharu EHF Górnik Zabrze musiał uznać
wyższość niemieckiego klubu Frisch Auf Goeppingen. Nasi
szczypiorniści przegrali oba mecze i odpadli z rozgrywek. Przypomnijmy, że w dwóch pierwszych rundach zabrzanie wyeliminowali mołdawską Kartinę Tyraspol i ukraiński ZTR Zaporoże.
Nasi zawodnicy starcie z dużo wyżej
notowanym przeciwnikiem zaczęli bez
kompleksów. Do ataku ruszyli przy ogłuszającym dopingu kibiców, którzy zasiedli w hali Pogoni. Początkowo bramki padały z obu stron. Pierwsza połowa
niezwykle zaciętego spotkania zakończyła się wynikiem 17:20. W drugiej połowie jednak dał o sobie znać osłabiony
w wyniku kontuzji skład zabrzan. Z minuty na minutę przewaga gości stawała się coraz wyraźniejsza. Spotkanie zakończyło się rezultatem 29:39.
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Rewanżowy mecz trzeciej rundy Pucharu
EHF wyglądał w wykonaniu obu drużyn
podobnie jak pierwsze starcie. Początek
był wyrównany, nawet z minimalną przewagą zabrzan, ale jeszcze przed przerwą
gospodarze uciekli na trzy bramki, by
w drugiej połowie powiększać rozmiary
wygranej. Grający bez czterech zawodników (Niedośpiał, Niewrzawa, Tatarincew, Lasoń) Górnik przegrał z ósmym
zespołem Bundesligi 29:38. Frisch Auf
Goeppingen awansował tym samym do
fazy grupowej EHF Cup. 
GOR

foto: Jerzy Przybysz

Ta wiadomość była szokiem
dla wszystkich. W listopadzie, w wieku zaledwie 39
lat, zmarł Krzysztof Maj, dyrektor wykonawczy Górnika
Zabrze.

Sport
Górnik Zabrze rozgromił prowadzącego w rozgrywkach ekstraklasy Piasta Gliwice

foto: Dariusz Hermiersz / Górnik Zabrze

5:2, czyli zła passa przełamana

Bohaterem meczu był zdobywca czterech goli Roman Gergel

tatorzy, nawiązując do pięciu goli zdobytych niedawno przez kapitana reprezentacji Polski w meczu Bundesligi.
– Do przerwy przegrywaliśmy jednym golem i szczerze mówiąc, myślałem, że ten
mecz przegramy. Po strzeleniu wyrównującej bramki (przez Aleksandra Kwieka
– przyp. red.) uwierzyliśmy, że można powalczyć o coś więcej. Cieszymy się, bo takie
spotkanie było nam bardzo potrzebne. Takie mecze dają porządnego kopa mentalfoto: Dariusz Hermie
rs z
/G
nego. Zaczynasz dochodzić do przeórn
ik
Za
br
ze
konania, że na boisku nie ma
rzeczy niemożliwych. Piast
wygrywał z całą czołówką
ligi. A z nami przegrał, i to
bardzo wysoko – stwierdził Roman Gergel.
Spektakularne
zwycięstwo
przerwało
długą serię meczów
Górnika bez kompletu punktów na koncie.
Piłkarz z tradycyjnym kogutem
Ostatnie w tym roku spotkanie Górnik Zabrze rozegra 18 grudnia z Zagłębiem Lubin. Trzymamy kciuki! 
GOR

trzymania, a przegrane mecze można było
policzyć na palcach jednej ręki – podkreślał Leszek Ojrzyński.
Na ustach piłkarskiej Polski znalazł się
po meczu słowacki pomocnik Roman
Gergel, który strzelił w spotkaniu aż
cztery bramki. Dwie z nich padły w ciągu
zaledwie dwóch minut. „Włączył mu się
Lewandowski” – pisali niektórzy komen-

Piłkarz z tradycyjnym kogutem

foto: Dariusz Hermiersz / Górnik Zabrze

Prowadzący zdecydowanie w tabeli Piast
przyjechał do Zabrza jak po swoje. Mówiło się, że w kuluarach zawodnicy rywala zza miedzy typowali nawet rozmiary
zwycięstwa. Z murawy schodzili jednak
ze spuszczonymi głowami. Trener gliwickiego zespołu, Radoslav Latal, podczas pomeczowej konferencji prasowej
nie krył wściekłości.
– Przed spotkaniem zachowywaliśmy się
jak mistrzowie świata, którzy z każdym
mogą wygrać. A przeciwnik? Tylko czekał na nasze błędy. Słono za nie zapłaciliśmy. To nie była gra w naszym wykonaniu,
a chaos – stwierdził czeski szkoleniowiec.
Leszek Ojrzyński, którego jeszcze
w przerwie meczu zabrzańska Torcida
chciała zwalniać z posady trenera Górnika, przypomniał to, co powiedział po remisie z Górnikiem Łęczna (1:1). – W ciągu
kilku dni można rozegrać dwa różne spotkania. Taki jest urok piłki. Raz grasz słabo
z przeciwnikiem, który wydaje ci się łatwy,
a wynik jest rozczarowujący. Po czym ogrywasz lidera, który był do tej pory nie do za-

foto: Dariusz Hermiersz / Górnik Zabrze

Po pierwszej połowie nic nie zapowiadało sensacji. Piłkarze Górnika schodzili
do szatni, przegrywając z Piastem Gliwice
1:2. Po przerwie obraz gry zmienił się diametralnie. Nasi piłkarze strzelili cztery bramki,
pokonując obecnego lidera ekstraklasy aż 5:2. Bohaterem
meczu został Roman Gergel, który zdobył aż cztery gole.

Kibice mieli powody do zadowolenia
Nasze Zabrze Samorządowe 12/2015
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Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało: „Jak
cię widzą, tak cię piszą”, nagrody otrzymują: Wojciech Witoń – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Anna Gierga – poczęstunek w McDonald’s. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 18 grudnia.

Rozwiązania nr 12 (247)

3

4
5

(imię i nazwisko)
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2

F o t o k o n k u r s

foto: Igor Cieślicki

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

2

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

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Roksana Wołkowska – poczęstunek w McDonald’s, Bożena Góralczyk – poczęstunek w restauracji
Śląskie Rancho oraz Bożena Siążnik – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki brzmiało: Michałek, autorką cytowanego wiersza jest Wisława
Szymborska, a myśl Jima Morrisona brzmi: „Nie śmierć rozdziela ludzi, lecz
brak miłości”.

Nasze Zabrze Samorządowe
1

Poziomo: 1 – powtarza się w piosence,
5 – mało ważny na szachownicy, 8 – rodzina
włoskich lutników z Cremony, 9 – delikatna
tkanina, 10 – zielone lub czarne do sałatki
lub pizzy, 11 – aromatyczne kłącze z Azji,
12 – stolica Albanii, 14 – z licznikiem i mianownikiem, 16 – roślina motylkowa uprawiana na paszę, 19 – bije się w nią grzesznik, 21 – papiery wartościowe do kupienia
na giełdzie, 22 – binokle na długiej rączce,
23 – wylansowali przebój „Mamma mia”,
24 – składnik powietrza lub… komunikator
internetowy, 26 – otaczają zęby, 28 – muchy
i mrówki, 29 – połowica jelenia, 30 – obiekt
latający z gondolą, 33 – moment przełomowy w czyimś życiu, w dziejach ludzkości, narodu itp., 35 – starożytne liczydło,
37 – łagodzi wstrząsy w pojeździe, 38 – organ, 39 – roślina na piwo, 40 – „zimówki”,
41 – coś do zaciągania, 42 – koneser.
Pionowo: 1 – zastąpiły pończochy, 2 – parada, pokaz, 3 – ser, śmietana, mleko,
4 – Staś i Nel nazwali go Kraków, 5 – element burzy, 6 – drżące drzewo, 7 – rodzaj
twardej cegły, 13 – Fidiasz lub Dunikowski,
15 – poniósł śmierć, broniąc swych przekonań, 17 – jeden z naszych wschodnich
sąsiadów, 18 – autor „Łysej śpiewaczki”, 20
– tropy, 21 – beczka na piwo lub wino, 25 –
Gustaw, autor książek to śląskiej tematyce,
27 – port w południowej Francji, 30 – Brigitte, seksowna legenda francuskiego filmu,
31 – grecka wyspa na Morzu Egejskim,
32 – zachwyca się własną urodą, 34 – można
go objąć i piastować, 36 – siły zbrojne państwa.

Nasze
Zabrze Samorządowe 12/2015
(adres)

Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znajduje się
prezentowane miejsce. W losowaniu nagród będą
brały udział odpowiedzi, które dotrą do redakcji
do 18 grudnia. Nasz adres: Dom Muzyki i Tańca,
41–800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17. Zdjęcie
zamieszczone w poprzednim numerze przedstawia budynek nowej siedziby PUP. Nagrody otrzymują: Janusz Pałka – poczęstunek w restauracji
Stara Szkoła oraz Maciej Szlęk i Maciej Kowalski
– poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho.
Zwycięzców prosimy o kontakt z redakcją
do 18 grudnia.

ROZRYWKA

Próba

3

Od wiEków, pIóra moCarze,
WsKazują miłości drogę.
Ten jej na prawO iść każe,
Ten w lewo ciągNie nieBogę.

Centrum handlowe M1
ul. plut. R. Szkubacza 1

SPONSORZY NAGRÓD

Lecz na nAukę niewIele
ZostAwia jeJ czasu – praca;
GdzIe padnie, taM gniazdKo ściele,
Albo kozioŁki wywRaca.

Z 16 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 18 grudnia.
4

1.
2.
3.
4.
5.

walizki podróżnego,
pasożyt na drzewie,
… to zdrowie,
Mars lub Saturn,
prostokąt, którego
wszystkie boki są równe,
6. luty lub sierpień,
7. specjalista od raka,
8. letnie obuwie.

1
2
3
4
5
6
7
8

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 18 grudnia.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Benedykta XVI, 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 18 grudnia.
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Kultura
Uczniowie Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych wystąpili w Domu Muzyki i Tańca

Rozśpiewana młodzież na scenie

foto: Jerzy Przybysz

foto: Jerzy Przybysz

Podczas zorganizowanego 18 listopada
koncertu na scenie wystąpili soliści oraz
działający w szkole chór Cantores don
Bosko pod dyrekcją Szymona Cichonia.
– Ten koncert to bardzo fajne wydarzenie w naszej szkole, które pozwala młodzieży pokazać swoje talenty przed większą publicznością. Jest delikatna trema
– uśmiecha się Tomasz Sowa, jeden
z artystów.
Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe.
W tym roku mija bowiem 200. rocznica
urodzin założyciela i patrona wspólnoty salezjańskiej – św. Jana
foto: Je
r zy P
Bosko. – Uroczystor zy
by
sz
ści wpisujące się
w
program
obchodów
rocznicy
Chór Cantores don Bosko na scenie Domu Muzyki i Tańcat
odbywały
się przez
Wyjątkowy charakter miał listopadowy koncert
cały rok.
zorganizowany ku czci św. Cecylii – patronki chóListopadowy
rzystów, lutników, muzyków, organistów i zekoncert
społów wokalno-artystycznych. W tym roku mija
jest
ich
z
w
i
e
ń
c
z
eMonika Burdyszek
bowiem 200. rocznica urodzin założyciela i patrona
niem – mówi
wspólnoty salezjańskiej – św. Jana Bosko. Na scenie
foto: Je
Monika Burdyr zy P
r zy
by
sz
szek.
Domu Muzyki i Tańca wystąpili uczniowie Zespo– Muzyka jest bardzo
łu Salezjańskich Szkół Publicznych w Zabrzu.
ważna w naszej szkolnej społeczności. Sta– Dzień wspomnieramy się w młodych
nia świętej Cecylii
ludziach
odnaleźć
to niezwykle ważwszystkie te płaszne
wydarzenie
czyzny, które można
w każdej wspólwyeksponować. Donocie
salezjaństrzegamy w człowieskiej. Cieszymy się,
Był też występy solistów
ku cały potencjał i boże nasz koncert może
gactwo jego osobowości,
odbywać się w Domu
no i właśnie między innymi
Muzyki i Tańca. To dla
muzyka jest celem naszej pracy
młodych ludzi wielkie przeżycie znaleźć się na takiej scenie. Z pewno- edukacyjnej – tłumaczy salezjanin Taścią będą to wspominać do końca życia deusz Goryczka, dyrektor salezjańskiej
– podkreśla Monika Burdyszek z Sale- szkoły w Zabrzu. 
Cecylki w DMiT stały się już tradycją
MM
zjańskiego Zespołu Szkół Publicznych. 

Więcej o kulturze czytaj na www.pokladykultury.pl
Wydawca: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu. Adres redakcji: 41–800 Zabrze, ul. Generała
de Gaulle’a 17, tel. 32 271 56 41 wew. 29 lub 45. Redakcja: Igor Cieślicki – redaktor naczelny,
Magdalena Mionc, Helena Pisarczyk, Renata Matysik, Waldemar Grudzień. Projekt i skład:
DMiT. Zdjęcie na okładce: Igor Cieślicki. Druk: Drukarnia „Art–Print”, Ruda Śląska.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
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