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Zandka odzyska dawny blask
Ponad 60 milionów złotych to wartość projektów, jakie w ciągu
kilku najbliższych lat zostaną zrealizowane na terenie Zandki.
W efekcie ten jeden z najbardziej malowniczych zakątków
Zabrza stanie się jeszcze większym powodem do dumy.

WOKÓŁ NAS
ZABRZAŃSKIE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ WYPOSAŻANE JEST W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT

fot. Igor Cieślicki

Studenci poczują się jak w prawdziwym szpitalu

fot. UM Zabrze

Prof. Maciej Misiołek
fot.

Karetka rusza w podniebną podróż...

Trzytonowy ambulans trafił na ostatnie
piętro Centrum Symulacji Medycznej,
którego budowa dobiega końca przy
placu Dworcowym. Studenci Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego już wkrótce będą mogli doskonalić tu swoje
umiejętności w salach identycznych jak
k
w prawdziwym szpitalu.
Dźwig podniósł karetkę na wysokość
25 metrów i poprzez przygotowany
wcześniej otwór w dachu umieścił ją
na najwyższej kondygnacji Centrum.
Właśnie tu powstaje tzw. strefa przedszpitalna, czyli obszar, w którym symulowane będą nagłe zdarzenia medyczne, takie jak wypadki czy zatrzymanie
akcji serca. Ambulans jest autentyczną
karetką, pozbawioną jedynie silnika
i skrzyni biegów, jednak z pełnym wyposażeniem medycznym oraz symulatorem pacjenta, służącym do nauki
zabiegów ratowniczych.
– Nie było to łatwe zadanie, ale pogoda
nam sprzyjała i karetka w miarę spokojnie została wprowadzona na swoje
miejsce. Będzie ona służyła każdemu, kto
będzie uczył się czynności ratujących ży-

cie – mówii prof. Maciej
Misiołek, dziekan działającego
w Zabrzu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
W nowym ośrodku odtworzone będą
także sale operacyjne, oddział ratunkowy, sala intensywnej terapii, sala intensywnej terapii noworodka oraz sala
porodowa. Studenci stomatologii będą
mieli do dyspozycji pomieszczenia wyposażone w unity stomatologiczne.
– Kilka lat temu pierwsze w Polsce Centrum Symulacji Medycznej otwarte zostało w Katowicach. W ciągu tych kilku lat
okazało się, że potrzeby są znacznie większe, a przede wszystkim zależało nam na
tym, żeby pozyskać miejsca warsztatowe
dla studentów kierunku lekarsko-denty-
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stycznego,
styczneg czyli dla przyszłych stomatologów.
Tego w Katowicach
nie
ni ma. W Zabrzu
będzie
możliwość
b
prowadzenia zajęć między innymi z protetyki
stomatologicznej, ortodoncji
i stomatologii
zachowawc zej
– tłumaczy prof.
Maciej
Misiołek. –
Ma
Obecnie
w
budynku
Obecn
przy pla
placu Dworcowym
trwają jeszcze
jeszc ostatnie prace wykończeniowe.
Wyposażać
wykończenio
sale rozpoczniemy wiosną bieżącego
roku, by na 1 października wszystko było
już gotowe – zapowiada dziekan.
– Medycyna zawsze była atutem Zabrza
– zwraca uwagę prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik. – Współpracujemy z ośrodkami naukowymi i badawczymi, aby rozwijać medycynę, a w szczególności innowacyjne rozwiązania w tym
zakresie. Dlatego właśnie utworzyliśmy
pierwszy w regionie Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia. Powstające
w Zabrzu Centrum Symulacji Medycznej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
z pewnością przyczyni się do dalszego
podniesienia jakości kształcenia studentów – dodaje.
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Laureaci wyróżnień z prezydent miasta i przewodniczącym Rady Miasta

fot. Jerzy Przybysz

Studenci poczują się jak
w prawdziwym szpitalu

Ateny za wkład
w rozwój miasta
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Przemysław Jałowiecki, Wojciech Dzwonkowski z Inter Ikea Centre
Group Poland oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i firma Voigt to tegoroczni laureaci „Zabrzańskich Aten”.
Statuetki zostały wręczone podczas gali zorganizowanej
24 lutego w hotelu Diament.
„Zabrzańskie Ateny” wręczone zostały już po raz siódmy. Statuetki przyznawane są w dwóch kategoriach:
Medycyna i Nauka oraz Gospodarka
i Przedsiębiorczość. – Nagrody odebrały osoby, których zaangażowanie przyczynia się do rozwoju naszego miasta.
Jestem dumna, że mogę tym osobom
pogratulować ich dokonań i życzyć dalszych sukcesów – podkreśla prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Prof. Przemysław Jałowiecki od 2012 r.
jest rektorem Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach. W 2016 r.
został wybrany na przewodniczącego
Konferencji Rektorów Akademickich
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Uczelni Medycznych. Jest specjalistą
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej.
W swoim dorobku ma m.in. sześć pozycji książkowych, 13 rozdziałów w monografiach oraz ponad sto prac opublikowanych w krajowych i zagranicznych
czasopismach naukowych. Bogata
wiedza, doświadczenie, ogromny autorytet oraz talent menadżerski sprawiają, że skutecznie zarządza Śląskim
Uniwersytetem Medycznym, odpowiadając na ambitne wyzwania stawiane
nowoczesnym uczelniom. Wyrazem
tego jest dynamiczny rozwój wydziału
funkcjonującego w Zabrzu.

Prof. Przemysław Jałowiecki

fot. Jerzy Przybysz
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Strefa ekonomiczna i jej prezes Janusz Michałek
k

wielu miast w Polsce, ale współpracęę
z władzami Zabrza można uznać za
modelową. Profesjonalizm ze strony
miasta to podstawa tego, że dzisiaj
jesteśmy w przededniu rozpoczęcia
w Zabrzu budowy kompleksu IKEA –
mówi Wojciech Dzwonkowski.
Od 1992 r. działa już na rynku zabrzańńska firma Voigt. Należała ona w naszym kraju do prekursorów w dziedzizinie rozwoju i wprowadzania do użytku
ku
profesjonalnych środków utrzymania
nia
czystości. W swojej ofercie ma obecnie ponad 160 produktów tej branży,
w tym dwie nowe linie produktowe,
które w sposób kompleksowy zapewniają utrzymanie czystości w obszarze
hotelowym i gastronomicznym.
– Ta nagroda bardzo nas cieszy i napędza do dalszych innowacyjnych działań – zaznacza Ludmiła Jama-Voigt,
właścicielka nagrodzonego przedsiębiorstwa.

Ludmiła Jama-Voigt i Klaus Voigt

fot. Jerzy Przybysz

Wojciech Dzwonkowski

Wojciech Dzwonkowski od ponad 20
lat związany jest ze spółkami IKEA. We
wrześniu 2014 r. został dyrektorem
Działu Rozwoju Inter Ikea Centre Group
Poland. Jego wiedza i doświadczenie
menadżerskie sprawiły, że udało się
doprowadzić do sformalizowania koncepcji stworzenia w Zabrzu imponującego ośrodka handlowo-rekreacyjnego. Dzięki konsekwencji i osobistemu
zaangażowaniu laureata prowadzone
są obecnie kolejne etapy przedsięwzięcia.
– Na przestrzeni lat miałem przyjemność
współpracować z przedstawicielami
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– Traktuję tę nagrodę jako wielki zaszczyt i wyraz uznania dla tego, co robimy – podkreśla prof. Przemysław Jałowiecki. – Udało nam się pozyskać środki
na rewitalizację kampusu w Rokitnicy.
Kończymy budowę Centrum Symulacji
Medycznej przy placu Dworcowym, do
tego dochodzi szereg drobniejszych inwestycji – dodaje.

Fot. UM Zabrze

fot. Jerzy Przybysz
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Ateną nagrodzona została także Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
według rankingu Business Financial
Times najlepsza strefa ekonomiczna
w Europie w latach 2015–2017. KSSE
jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych. Obecnie
działa w niej ponad trzysta przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały
około 31 mld zł i stworzyły ponad 70
tysięcy miejsc pracy. Do KSSE należy
157 hektarów gruntów położonych
w Zabrzu. Dwa lata temu zakończył
się gigantyczny projekt ich uzbrojenia. Na przygotowanie niezbędnej
infrastruktury oraz sieci dróg Zabrze
przeznaczyło 65 mln zł. Od tego czasu
strefa w Zabrzu przyciągnęła już szesnastu inwestorów. Statuetkę dla KSSE
odebrał jej prezes Janusz Michałek.
– Tereny położone w Zabrzu to dzisiaj
najatrakcyjniejszy i najbardziej dynamicznie rozwijający się obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To
efekt ogromnego wysiłku i zaangażowania ze strony miasta. I to procentuje
– podkreśla prezes Janusz Michałek.
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WOKÓŁ NAS
RUSZA AMBITNY PROGRAM REWITALIZACJI NIEZWYKLE UROKLIWEJ DZIELNICY NASZEGO MIASTA

Zandka zmienia oblicze

fot. Igor Cieślicki

Ponad 60 milionów złotych to
wartość projektów, jakie w ciągu kilku najbliższych lat zostaną zrealizowane na terenie
Zandki. Obejmą one zarówno
działania z zakresu termomodernizacji budynków, przyłączenia ich do sieci ciepłowniczej, poprawy jakości terenów
zielonych, jak również obszaru
tzw. rewitalizacji społecznej.

Plany rewitalizacji przedstawiła w ratuszu prezydent Małgorzata Mańka-Szulik

starszych i niepełnosprawnych. Uruchomione zostaną klub integracyjny,
świetlica dziennego wsparcia, program
aktywności lokalnej czy też punkt porad
prawnych. Planowane są szkolenia dla
bezrobotnych. Wartość projektu, którego realizacja już ruszyła, to prawie 8
mln zł. Aż 7,5 mln zł z tej kwoty stanowi
pozyskane przez miasto dofinansowanie.
Kolejne przedsięwzięcia to termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 przy ul. Cmen-

tarnej 7 oraz sali gimnastycznej. Prace
termomodernizacyjne obejmą również
budynki mieszkalne przy ul. Tomeczka
4–6 (do końca 2019 r.), 8–10 (do końca
2020 r.), 12–14 (do końca 2021 r.) oraz
2 i 16 (do końca 2022 r.). Uporządkowane

fot

UNIKATOWA ARCHITEKTURA
Zandka to jeden z najbardziej urokliwych zakątków Zabrza. Jako osobna dzielnica wydzielona została dopiero w 2013 r., ale jej historia jej o wiele dłuższa.
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fot. Igor Cieślicki

Budowa osiedla mieszkaniowego dla urzędników i robotników Huty Donnersmarcka ruszyła w rejonie dzisiejszych ulic Stalmacha, Krakusa, Bytomskiej, Siedleckiego, Cmentarnej i Bonczyka w 1903 r. Ostatnie domy wybudowano tu na
początku lat 20. XX wieku. Zandka należy do najciekawszych zespołów domów
robotniczych zbudowanych na początku XX wieku na Górnym Śląsku. Do dziś
zachwyca swoją architekturą, która czyni z tej części Zabrza miejsce chętnie odwiedzane przez turystów.
Wszystkie usytuowane tu budynki posiadają walory architektoniczne kwalifikujące je do uznania za zabytkowe. Nawet obiekty najskromniejsze posiadają
wyróżniające je elementy. Szereg budynków posiada detale o wybitnej wartości.
Na wyróżnienie zasługuje jedyny w swoim rodzaju budynek przy ul. Cmentarnej
7d, który został wykonany w konstrukcji stalowo-murowanej z elewacjami pokrytymi płytami stalowymi. Zandka to pierwsze osiedle robotnicze budowane
według projektu architekta, a nie, jak to było w zwyczaju, majstra budowlanego.
Zabudowa powstała według jednolitego, przemyślanego planu. Układ urbanistyczny osiedla pozostaje niezmieniony od początku jego istnienia.
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– Zandka zyska nowy blask. Myślę, że można też śmiało powiedzieć o nowej jakości
życia w tej dzielnicy – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– To nie są łatwe działania, ale uważam,
że warto podjąć wyzwanie. Rozmach projektowania tej dzielnicy był imponujący.
Myślę, że równie imponujący efekt wkrótce zobaczymy – dodaje.
W ramach planowanych prac w budynku dawnej gazowni przy ul. Stalmacha 7
powstanie Centrum Usług Społecznych.
Będą tam prowadzone m.in. działania z zakresu wspierania rodziny, osób

Efektowna architektura Zandki

WOKÓŁ NAS

Fot. Igor Cieślicki

że będziemy mieszkali w ładniejszej dzielnicy – mówi Bożena Dorosz, przewodnicząca Rady Dzielnicy Zandka. – Klimat tej
dzielnicy jest niepowtarzalny i dobrze, że
zostanie zachowany – dodaje.
Pracując nad rewitalizacją Zandki Zabrze korzysta z dobrych wzorców partnerskiego miasta Essen. Jego chlubą
jest bowiem przypominające zabrzańską Zandkę dawne osiedle robotnicze
zbudowane na Wzgórzu Małgorzaty. –
Rewitalizacja Zandki umożliwi stworzenie
jednej z piękniejszych dzielnic, z której będziemy mogli być dumni – podsumowuje
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
GOR
W spotkaniu uczestniczyli m.in. członkowie Rady Dzielnicy

60 mln zł

WZÓR DLA INNYCH MIAST

wę. Koszt budowy nowej sieci zwrócił się
w przeciągu dwóch lat – podkreśla Renata Lemańska, prezes gminnej spółki
ZBM-TBS, która jest właścicielem zabytkowego osiedla.
Znaczne ograniczenie niezwykle szkodliwej niskiej emisji będzie możliwe dzięki
podłączeniu kolejnych budynków do
miejskiej sieci ciepłowniczej. W I etapie
będą to budynki przy ul. Bytomskiej 3,
3a, 3b, Krakusa 6, 10, 12, 14, 16, 18 oraz
Stalmacha 16. Ekologiczne ciepło ma się
w nich pojawić do jesieni 2020 r. – Prace w rejonie Zandki ruszyły już dwa lata
temu. W tym roku przekraczamy torowisko
i wchodzimy z budową sieci na teren osiedla. Przyłączenia pierwszych budynków
planujemy w 2019 roku – zapowiada Lesław Złotorowicz, prezes Zabrzańskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
– Cieszymy się, że nasze osiedle odżyje,

to wartość projektów,
które w najbliższych
kilku latach zostaną
zrealizowane na
terenie Zandki

Dziesięć lat temu miasto zdecydowało o wykupieniu przez gminną
spółkę ZBM-TBS położonych na
Zandce 83 budynków z 944 mieszkaniami. Na ten cel przeznaczono
21 mln zł. Transakcja umożliwiła zawarcie z lokatorami nowych umów
najmu, co dla mieszkańców oznaczało niższe stawki czynszu, stabilizację i pewność jutra. Na przyjętych
w Zabrzu rozwiązaniach wzorują się
inne samorządy w kraju.

fot. Igor Cieślicki

i zagospodarowane zostaną tereny zielone w rejonie ul. Cmentarnej 3, 19d i 29.
Na szeroką skalę zakrojone są prace
związane z rozbudową infrastruktury. Już w latach 2013–2015 na terenie
dzielnicy wykonana została za prawie
milion złotych nowa sieć wodociągowa.
– Od czasu zakończenia prac rachunki
naszej spółki za wodę obniżyły się o poło-

Zandka pozostaje wyjątkowa nie
tylko ze względu na swoje walory
architektoniczne. Zabrzańskie osiedle stanowi przykład skutecznego
rozwiązania problemu dawnych
mieszkań zakładowych, które zostały sprzedane wraz z lokatorami.

Zabrze zamierza skorzystać z wzorców partnerskiego miasta Essen
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WOKÓŁ NAS
UNIKATOWE LABORATORIUM POWSTAŁO NA WYDZIALE INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ W ZABRZU

Pierwszy w Polsce inteligentny dom do badań, w którym
naukowcy będą testowali
systemy stworzone z myślą
o osobach starszych lub wymagających specjalistycznej
opieki, powstał w Zabrzu na
Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.
Leonardo Lab nawiązuje nazwą i ideą do Leonarda da
Vinci, wszechstronnego inżyniera, którego projekty wyprzedzały epokę.

w krajach wysoko rozwiniętych. Rozwój
technologii to jeden ze sposobów rozwiązywania tych współczesnych i narastających problemów – mówi prof. Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii
Biomedycznej Politechniki Śląskiej.
– Jednocześnie uważamy, że Leonardo
Lab to wyraz dbania o jakość kształcenia kompetencji inżynierów w dostosowaniu do wymogów rynku pracy. To
właśnie tu będą się kształcić inżynierowie przyszłości – dodaje.
Laboratorium będzie wspierało wiele aspektów życia codziennego placówek medycznych. Zagadnieniami,
którymi naukowcy zajmą się w pierwszej kolejności, będą badania uszko-

dzeń powypadkowych kręgosłupa
oraz tworzenie robotów, które pomogą personelowi medycznemu w opiece nad chorymi. Opracowane zostaną także rozwiązania technologiczne
dla rehabilitantów czy udoskonalane
systemy ostrzegawcze dla szpitali.
Od strony technologicznej Leonardo
Lab obsługiwane jest przez system automatyki budynkowej autorstwa inicjatora projektu, gliwickiej APA Group.
W ramach systemu obiekt będzie
w pełni opomiarowany, dzięki czemu
zarządzający będą mieli możliwość
monitorowania i wpływu na mieszankę powietrza poprzez czujniki stężenia
pyłów, CO2, wilgotności czy tempera-

Fot. Igor Cieślicki

Fot. Igor Cieślicki

Otwarte 20 lutego laboratorium jest
efektem współpracy podjętej pomiędzy środowiskami naukowym i biznesowym. Celem Leonardo Lab jest
wypracowanie rozwiązań technologicznych ułatwiających personelowi
medycznemu opiekę nad osobami
starszymi i poszkodowanymi. Naukowcy stworzą w nim technologie,
które ułatwią życie codzienne, pozwolą lepiej dbać o zdrowie i wspomogą służbę zdrowia w walce z chorobami.
– Rosnąca liczba osób starszych i wymagających opieki przy jednoczesnych
problemach z rekrutacją personelu
medycznego to aktualne wyzwania

Wstęgę przecina rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk

Odpowiednio zaprogramowane ramię może podać szklankę z wodą...
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Fot. Politechnika Śląska

Leonardo pomoże seniorom i chorym

...lub wykonać masaż

KAMPUS PEŁEN INNOWACJI
Jedenaście laboratoriów wyposażonych w sprzęt najnowszej generacji znajdzie
się w Śląskim Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu, jakie
powstanie na terenie zabrzańskiego kampusu Politechniki Śląskiej. Wartość
projektu sięga prawie 92 mln zł. Jego realizacją zajmą się Wydział Inżynierii Biomedycznej oraz koncern Philips – światowy lider w dziedzinie technologii medycznych. Rozpoczęcie budowy planowane jest wiosną tego roku.
Centrum powstanie na terenie kampusu Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta. Stworzenie tu siedziby jedynego w Polsce Wydziału Inżynierii Biomedycznej
stało się możliwe po tym, jak miasto przekazało na potrzeby uczelni gmach
mieszczący wcześniej Miejski Ośrodek Pomocy Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy. Teraz obie placówki mają siedziby z prawdziwego zdarzenia,
a akademicki kampus może się dynamicznie rozwijać.

kadiusz Mężyk. – Mamy tu do czynienia z wzorcowym modelem współpracy,
niezwykle sprzyjającą atmosferą i odpowiednim zapleczem. To nie tylko Politechnika Śląska, ale również Śląski Uniwersytet Medyczny, Fundacja Rozwoju
Kardiochirurgii czy też fi rmy działające

w obszarze inżynierii biomedycznej.
Tego rozwoju nie byłoby oczywiście bez
chęci i odpowiednich ludzi zarówno po
stronie Politechniki Śląskiej, jak i miasta. Ta współpraca układa się w sposób
modelowy – dodaje.
GOR

Fot. Igor Cieślicki

tur. To przełoży się na komfort pracy
naukowców, a w przyszłości również
pacjentów podobnych placówek.
– Leonardo Lab to świat połączonych
ze sobą technologii. Około 93 procent
naszego czasu spędzamy w budynkach,
chcemy więc poprawić funkcjonowanie
człowieka w przestrzeni zamkniętej.
W związku z tym pozwoliliśmy sobie
połączyć wszystkie technologie, które
mogą się znaleźć w dowolnych budynkach, związane z jakością powietrza,
opieką człowieka, z jego bezpieczeństwem poprzez monitoring danych.
Zaimplementowaliśmy również elementy związane z rozpoznawaniem
emocji – zwraca uwagę Artur Pollak,
prezes APA Group. – Nasza fi rma tak
naprawdę czerpie zasoby ludzkie z politechniki. Bardzo nam zależy na tym,
żeby studenci, którzy podejmują pierwszą pracę, mogli zaoferować coś biznesowi, przemysłowi i kończąc studia,
nie musieli się dopiero przygotowywać
do wykonywania zawodu. Obejmując
patronatem to laboratorium, chcemy
pokazać studentom, jak się projektuje,
co to jest odpowiedzialność społeczna
i projektowa, co to są koszty w czasie.
Dzieląc się z młodymi ludźmi naszym
doświadczeniem, myślę, że jesteśmy
w stanie pozytywnie wpłynąć na to, co
absolwenci będą mieli do zaoferowania
rynkowi – dodaje.
Podczas uroczystego otwarcia laboratorium wstęgę przecięli m.in.
rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, dziekan Wydziału
Inżynierii Biomedycznej prof. Marek
Gzik, prezes APA Group Artur Pollak
oraz wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski. – Zabrze staje się
znaczącym punktem na mapie Polski
w zakresie technologii inżynierii biomedycznej – nie ma wątpliwości prof. Ar-

wizualizacja: WIB w Zabrzu / Grzegorz Nawrot, Tomasz Wagner

WOKÓŁ NAS

Siedziba Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej
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Komisja Budżetu i Inwestycji
15.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
22.03 godz. 16.00 – budżet partycypacyjny – podsumowanie IV edycji
i propozycje zmian.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
15.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
13.03 godz. 16.00 – program ograniczenia niskiej emisji na terenie
Zabrza; dofinansowania z budżetu
miasta do inwestycji proekologicznych; problem smogu w mieście.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
14.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
21.03 godz. 18.00 – młodzieżowe
domy kultury i ogniska pracy pozaszkolnej – działalność kulturalna
i edukacyjna w roku 2017–2018.
Komisja Oświaty i Wychowania
14.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
21.03 godz. 16.00 – organizacja
pracy zabrzańskich szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019
w kontekście planowanych zadań
naborowych.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
12.03 godz. 16.30 – stan inwestycji
w Zabrzu – sala gimnastyczna przy
ulicy Płaskowickiej oraz realizacja
projektu Kwartał Kupiecki.
15.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
12.03 godz. 15.00 – kształtowanie
bezpiecznej przestrzeni publicznej
w celu poprawy bezpieczeństwa;
monitoring miejski jako narzędzie
wpływające na bezpieczeństwo
mieszkańców.
14.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
15.03 godz. 14.30 – sprawy organizacyjne dotyczące przeprowadzenia
procedury absolutoryjnej prezydenta miasta za rok 2017.
Komisja Sportu, Turystyki
i Rekreacji
14.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
20.03 godz. 16.00 – wizytacja
dwóch losowo wybranych klubów;
komisja wyjazdowa.
Komisja Zdrowia
i Polityki Społecznej
15.03 godz. 16.00 – sprawy sesyjne,
organizacyjne i bieżące.
22.03 godz. 17.30 – informacja na
temat zabrzańskiego środowiska
senioralnego – przygotowania do
powołania Rady Seniorów.
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ZA NAMI LUTOWA SESJA RADY MIASTA

Skwer z pomnikiem to jeden z charakterystycznych punktów Zabrza

Fot. Igor Cieślicki

PLAN PRACY KOMISJI RADY MIASTA

WOKÓŁ NAS

O przyszłości słynnego pomnika
O przyszłości pomnika Wincentego Pstrowskiego oraz obchodach przypadającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozmawiali m.in. radni
podczas lutowej sesji Rady Miasta.
Zgodnie z przyjętą w lutym uchwałą
działka przy ul. 3 Maja, wraz ze stojącym
na niej pomnikiem Wincentego Pstrowskiego, została przekazana przez miasto
Muzeum Górnictwa Węglowego. Rzeźba
autorstwa prof. Mariana Koniecznego
ma być docelowo formą upamiętnienia
braci górniczej. Uchwała dotycząca słynnego pomnika znalazła się w porządku
obrad w związku z zapisami ustawy dekomunizacyjnej, która zobowiązuje miasta do usuwania symboli i nazewnictwa
gloryfikujących system totalitarny. Dotyczy to również pomnika Wincentego
Pstrowskiego. By nie zniknął on z przestrzeni publicznej, ale jednocześnie nie
upamiętniał minionego ustroju, pojawił
się pomysł na przekazanie go, w formie
eksponatu, muzeum.
Radni przyjęli także uchwałę dotyczącą warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w formie elektronicznej.
Wybrali także radnych do Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
W jego składzie znaleźli się: Borys Borówka,
Alojzy Cieśla, Marian Czochara, Mirosław
Dynak oraz Urszula Potyka.
Wśród omawianych podczas sesji tematów znalazł się dynamiczny rozwój
terenów specjalnej strefy ekonomicznej
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oraz projekty z obszaru medycyny realizowane w naszym mieście przez Śląski
Uniwersytet Medyczny, Politechnikę
Śląską oraz Śląskie Centrum Chorób
Serca. Sporo miejsca poświęcono również przedsięwzięciom z dziedziny turystyki industrialnej. Należy do nich m.in.
prowadzony aktualnie remont gmachu Muzeum Górnictwa Węglowego
przy ul. 3 Maja 19.
GOR

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

KWIECIEŃ
1 (czw.)
5 (pn.)

Dariusz Walerjański
Elżbieta Adach
Krzysztof Partuś
8 (czw.) Brygida Sarad
12 (pn.) Łucja Chrzęstek-Bar
Rafał Marek
Łukasz Urbańczyk
15 (czw.) Jan Dąbrowski
Bogusław Znyk
22 (czw.) Alojzy Cieśla
Dariusz Walerjański
26 (pn.) Mirosław Dynak
Joachim Wienchor
Czesława Kowalczyk

WOKÓŁ NAS

Konsekwentnie realizujemy wyznaczone cele
Rozmowa z Krzysztofem
Lewandowskim,
zastępcą prezydenta Zabrza

sny premier Donald Tusk. Następnie trzeba
było uzbroić ten teren. Gmina nie posiadała
wystarczających środków i konieczne było
pozyskanie finansowania z Unii Europejskiej. Dziś ten obszar jest zagospodarowany w 30 procentach i szacujemy, że do
końca 2019 roku będzie zabudowany cały,
a pracę znajdzie tam kilka tysięcy osób.
Trzeci obszar znajduje się przy strefie, po
drugiej stronie ulicy Ofiar Katynia. W przyszłości ma to być jeden z największych
w metropolii obszarów rekreacyjnych,
z parkiem i obiektami sportowymi. Kolejny
obszar, pomiędzy Biskupicami a Mikulczycami, jest obszarem rezerwowym, dla realizacji celów miasta w przyszłości.

Co wobec tego uznaje Pan za największy sukces w tym zakresie?
Myślę, że nie można wskazać jednego
sukcesu. Pani prezydent wyznaczyła kilka
strategicznych działań i była liderem ich
realizacji. Zabrze jest miastem specyficznym. Z jednej strony znajdowały się tu
duże gospodarstwa rolne, z drugiej strony
miasto przechodziło transformację gospodarczą. Gdy spojrzymy na mapę, zobaczymy cztery duże, niezagospodarowane
obszary gruntów rolnych. Celem strategicznym było ich zagospodarowanie, każdego w nieco inny sposób.
I tak to, co nazywamy „Słoneczną doliną”,
czyli obszar pomiędzy osiedlem Kopernika
a Maciejowem, został przeznaczony pod
budownictwo mieszkaniowe. Za kilka lat
powstanie tu nowa dzielnica miasta, zamieszkana przez kilka tysięcy osób, więc
porównywalna do Pawłowa czy Grzybowic.
Drugim ważnym obszarem były pola pomiędzy Mikulczycami a Rokitnicą, czyli nasza strefa ekonomiczna. Pierwszym etapem było przekonanie zarządu Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej do wpisania
tego obszaru do strefy. To nie było proste,
ponieważ wymagało decyzji rządu i pod
dokumentem musiał się podpisać ówcze-

To tzw. green fieldy, czyli obszary czyste ekologicznie, a co z brown fieldami?
Od wielu lat było wiadomym, że przemysł
wydobywczy z terenu Zabrza będzie znikał, bo pokłady są tu mocno wyeksploatowane. Terenom dawnych kopalń, ale
także hałd, trzeba nadać nowe przeznaczenie. Pani prezydent przekonała Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska do
przeprowadzenia w Zabrzu pionierskiego
programu oczyszczenia i przeznaczenia
na tereny spacerowe dawnych zapadlisk
górniczych czy zwałowisk przemysłowych.
Za prawie 30 milionów złotych dotacji
udało się zrewitalizować kilka dużych obszarów, między innymi w Maciejowie, Mikulczycach czy w centrum.
Tereny dawnej kopalni Zabrze, przy Drogowej Trasie Średnicowej, zostały przeznaczone pod budowę centrum handlowego.
Pani prezydent udało się do tej inwestycji
przekonać Ikeę i w Zabrzu powstanie obszar
handlowo-usługowo-rekreacyjny,
jakiego dotąd nie ma w Polsce. Obecnie
najtrudniejszym tematem jest wsparcie
państwa w zakresie rewitalizacji obszarów
po kopalni Makoszowy. Rząd podjął decyzję o zamknięciu tej kopalni, teraz wspólnie musimy zagospodarować ten teren.

Fot. UM Zabrze

Pani prezydent powierzyła Panu nadzór nad wydziałami zajmującymi się
gospodarką nieruchomościami, polityką społeczną, nadzorem właścicielskim
i zarządzaniem kryzysowym. Przed objęciem stanowiska zastępcy prezydenta był Pan znany między innymi z publikacji dotyczących nieruchomości. Na ile
teoria przekłada się na praktykę?
Faktycznie, dużo publikowałem, między innymi jedno z największych na świecie wydawnictw prawniczych wydało moje dwie
książki. Praktykiem jednak także byłem,
bo prowadziłem działalność gospodarczą w tym zakresie, ale oczywiście zakres
zadań był nieporównywalny. W mieście
gospodarka nieruchomościami obejmuje
zarówno aspekty planowania przestrzennego, politykę mieszkaniową, gruntową,
ale także opiekę nad zabytkami czy rewitalizację. Procesy w tych zakresach są długotrwałe, a na realizację wyznaczonych celów
pracuje wiele osób w różnych instytucjach
miejskich i wydziałach Urzędu Miejskiego.

Mówiąc o nieruchomościach, trzeba
wspomnieć o polityce mieszkaniowej...
Powiem o kilku istotnych kwestiach. Dzięki
odważnej decyzji pani prezydent, dotyczącej wykupienia mieszkać pohutniczych,
czyli tzw. osiedla Zandka, będziemy mogli
przeprowadzić wzorcową rewitalizację tej
dzielnicy. W Polsce nasz program przedstawiany jest jako modelowy, bo będziemy zarówno ograniczać niską emisję, odnawiać elewacje, budować nowe zieleńce,
ale także realizować programy społeczne
aktywizujące mieszkańców.
Warto wspomnieć, że dwie nasze spółki budują obecnie w Zabrzu dwa nowe
osiedla mieszkaniowe. Międzygminne
Towarzystwo Budownictwa Społecznego przy ulicy Żywieckiej w Kończycach,
a ZBM-TBS w centrum, przy ulicy Trocera.
W ten sposób, dzięki programom Banku
Gospodarstwa Krajowego, powstaje kilkaset mieszkań na wynajem.
O nieruchomościach moglibyśmy rozmawiać długo, ale pomówmy też o polityce społecznej...
Zmieniająca się rzeczywistość powoduje,
że na politykę społeczną musimy patrzeć
dziś inaczej, niż jeszcze dziesięć lat temu.
Wyraźny spadek bezrobocia, z ponad
dwudziestu procent przed laty, do zaledwie sześciu procent obecnie, powoduje,
że to nie praca z najuboższymi, którzy nie
mogą znaleźć pracy, a wsparcie dla aktywnych rodzin staje się priorytetem. Wspomnę tylko o jednej sprawie. W tym roku
w stu procentach zapewniamy opiekę dla
dzieci w żłobkach. W niektórych placówkach są wolne miejsca. Zadanie realizujemy poprzez własny żłobek, ale także placówki społeczne, którym udostępniamy
gminne lokale i dopłacamy do opieki nad
każdym dzieckiem. Tę politykę będziemy
rozwijać. Przy ulicy Niedziałkowskiego,
dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej, powstanie kolejny żłobek.
Drugim niezwykle ważnym celem pani
prezydent jest polityka senioralna. Z jednej strony programy aktywizujące seniorów, ale także wsparcie dla domów opieki
społecznej, dziennych domów pobytów
czy wreszcie stworzenie w Zabrzu Zakładu
Opieki Leczniczej. W ostatnich tylko latach
w mieście powstało kilka nowych ośrodków wsparcia dla seniorów i będą powstawały następne.
Rozmawiał: Igor Cieślicki
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WOKÓŁ NAS
GWIAZDA PORTUGALSKIEJ MUZYKI FADO NA SCENIE DOMU MUZYKI I TAŃCA

Chwile, od których nie chcemy uciec
To kolejne wyjątkowe wyda-rzenie artystyczne w naszym
m
mieście. Na scenie Domu
Muzyki i Tańca wystąpi Cuca
Roseta, gwiazda wpisanej na
listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO muzyki
fado. Liryczne utwory wykonywane przy akompaniamencie dwóch gitar z pewnością pozwalają przenieść
się w inny wymiar.
W Zabrzu usłyszymy utwory z najnowszej płyty artystki „Luz” („Światło”). Ten wspaniały krążek w pełni
ukazuje talent oraz głos wykonawczyni fado. Tytuł i okładka nowej
płyty nie przekłamują. „Światło”,
o którym mówi Cuca Roseta, może
być odczytane jako aluzja do świecy, która oświetla jej drogę lub jako
wewnętrzny blask zapewniający jej
komfort i poczucie bezpieczeństwa.
Wokalistka zaprosiła do współpracy przy nagraniu nowego krążka artystów i kompozytorów, z którymi

nas w całkowicie
inny wymiar. Zabiera do szczęśliwych chwil, od których nie chcemy
uciec. Moglibyśmy
pozostać tam na
zawsze.
Fado jest gatunkiem muzycznym
powstałym w XIX
wieku
w
biedw
nych
n
dzielnicach
portowych
miast
p
Portugalii.
To
meP
lancholijna
pieśń
l
wykonywana przez
w
jednego
wokalistę
je
przy
akompaniap
mencie dwóch gim
tar. Fado zaczęło
ta
przeżywać
swój rep
nesans
w
latach
90.
n
XX
wieku.
Nastąpiło
X
to głównie za sprawą pojawienia się
na scenie nowego pokolenia artystów,
śpiewających zarówno klasyczne, jak
i uwspółcześnione fado. W 2011 r. fado
zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
GOR

dzieliła swoje życie oraz tych, których
zawsze podziwiała. We wspólnych
utworach można usłyszeć m.in. takich
twórców, jak: Pedro da Silva Martins,
Carolina Deslandes, Jorge Fernando,
Tiago Machado. Płyta „Luz” przenosi

WSPÓLNA AKCJA MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO ORAZ MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

Połowę ceny biletu będzie
można zaoszczędzić, odwiedzając Kopalnię Guido lub
Sztolnię Królowa Luiza w drugi
weekend marca. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
przygotowało specjalną ofertę
w ramach akcji promocyjnej
Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz Polskiej Organizacji Turystycznej „Polska zobacz więcej
– weekend za pół ceny”.
12

Tańsze bilety będą obowiązywać
w dniach od 9 do 11 marca. Ich sprzedaż prowadzona jest zarówno stacjonarnie, jak i online. Przypomnijmy,
że w Kopalni Guido na zwiedzających
czekają m.in. dwa świetnie zachowane
poziomy wydobywcze: 170 m i 320 m.
Zjazd pod ziemię odbywa się w autentycznej szoli, takiej samej, jakiej używają
górnicy na czynnych kopalniach. Sztolnia Królowa Luiza zaprasza z kolei na
„Podziemną podróż w czasie”. To najnowsza z zabrzańskich podziemnych
tras turystycznych, jedyna w Europie,
na której można prześledzić, jak rozwijało się górnictwo na przestrzeni ostatnich dwustu lat.
GOR
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Fot. MGW

Za pół ceny do sztolni i kopalni

Trasa w Sztolni Królowa Luiza

WOKÓŁ NAS
PREZYDENT RP ODZNACZYŁ W LUTYM MAŁGORZATĘ MAŃKĘ-SZULIK

Krzyż Kawalerski dla prezydent Zabrza

Prezydent Zabrza odbiera odznaczenie

Order Odrodzenia Polski ustanowiony został w 1921 r. Pod względem
rangi znajduje się za Orderem Orła
Białego oraz Orderem Wojennym
Virtuti Militari. Nadawany jest za wybitne osiągnięcia na polu oświaty,
nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności
społecznej, służby państwowej oraz
rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Order ten dzieli się na pięć
klas: Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia
Polski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Ko-

fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 9 lutego w Pałacu Prezydenckim
w Warszawie. W imieniu prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
aktu dekoracji dokonał sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski. Wśród uhonorowanych osób
znaleźli się także przedsiębiorcy, naukowcy, ratownicy górscy, społecznicy
zaangażowani w popularyzowanie kultury czy też idei honorowego krwiodawstwa. Najwyższe z nadanych odznaczeń,
Krzyże Komandorskie Orderu Odrodzenia Polski, otrzymali księża Czesław
Wala, twórca Sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie, oraz Józef Wilczyński, gdański
jezuita, dyrygent i założyciel zespołu muzycznego „Stella Maris”.

Fot. UM Zabrze

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymała
prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
Nadawane
przez prezydenta RP odznaczenie przyznane zostało za
zasługi w działalności samorządowej i społecznej.

mandorski Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
GOR

NIEZWYKŁA WYSTAWA W GALERII CAFÉ SILESIA MUZEUM MIEJSKIEGO
J
W ZABRZU

Ślady pamięci zaklęte w szkle
„Rejestry pamięci” to tytuł wystawy prac Katarzyny Pyki i Hanny
Grzonki-Karwackiej, która prezentowana jest w Galerii Café Silesia
Muzeum Miejskiego w Zabrzu. Jej wernisaż odbył się 15 lutego.
– Autorki interesuje przede wszystkim ślad
pamięciowy, który pomimo tego, że niejednokrotnie powstał w dzieciństwie, nie
przeminął, nie uległ degradacji i nie poddał się zniekształceniom – tłumaczy Irena
Winder z Muzeum Miejskiego w Zabrzu.
– Mapowanie Katarzyny Pyki to cykl prac
zrealizowanych w szkle, opowiadający
o śladach, miejscach i wydarzeniach bliskich autorce. Inspiracja badaniami, mapami czy dokumentowaniem wydarzeń,
utrwalona została w niewielkich rozmia-

rów obiektach szklanych. Jest
to rodzaj pamięci i zapisywania
tego, co istotne, a zarazem jest to
rodzaj próby zrozumienia tego,
co nam zostało przeznaczone.
Cykl prac Hanny Grzonki-Karwackiej zatytułowany „Animalia”
odwołuje się do pamięci autobiograficznej, a jej ślady to obrazy
osobistej relacji ze zwierzętami,
z przeszłością – dodaje.
GOR
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WOKÓŁ NAS
W MARCU 87 LAT KOŃCZY JANOSCH, SŁYNNY AUTOR KSIĄŻEK DLA DZIECI

Urodziny w bajkowych klimatach

Maluchy wkładają sporo pracy w przygotowanie urodzinowego przedstawienia

z familoka”. W trakcie spotkania wyświetlony zostanie film dokumentalny
przygotowany przez Telewizję Polską,
a zatytułowany „Mój Niemandsland”,
dotyczący życia Janoscha na międzywojennym Zaborzu, dzielnicy Zabrza, w której to Janosch urodził się i spędził pierwsze lata życia.
Choć od lat mieszka na Teneryfie, często podkreśla, że Zabrze zajmuje w jego
sercu wyjątkowe miejsce. – Janosch urodził się w Zabrzu, przyznaje się do Zabrza
i ma do niego ogromny sentyment. Wielokrotnie mówił o tym, że gdy myśli o domu,
to ma na myśli Zabrze – mówi Czesław
Zdechlikiewicz, kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych, a zarazem jeden z członków stowarzyszenia poświęconego pisarzowi. – W kalendarz imprez
kulturalnych w Zabrzu na stałe wpisały się
już trzydniowe, porządne, śląskie urodziny,

Fot. UM Zabrze

Uroczystości zainaugurowane zostaną
5 marca w Teatrze Nowym w Zabrzu.
Tego dnia porywającą inscenizację bajek
Janoscha zaprezentują podopieczni zabrzańskich przedszkoli, na czele z Przedszkolem nr 28, które nosi imię pisarza.
10 marca planowana jest ciesząca się
wciąż niesłabnącym zainteresowaniem
wycieczka „Śladami Janoscha”, w której
przewodnikiem będzie Dariusz „Gryzok”
Walerjański, znany historyk i miłośnik
Zabrza. Uczestnicy poznają najciekawsze zakątki miasta nieodłącznie związane z jubilatem. Wycieczka jest bezpłatna. Zapisy przyjmowane są w Centrum
Organizacji Pozarządowych w Zabrzu
(ul. Brodzińskiego 4, tel. 32 271 04 74,
e-mail: copzabrze@gmail.com), a decyduje kolejność zgłoszeń.
Dzień później w Centrum Organizacji
Pozarządowych odbędzie się spotkanie
z Angelą Bajorek, autorką wielu opracowań naukowych i książek dotyczących
życia i dzieł Janoscha. Okazją do rozmowy będzie jej świeżo wydana rozprawa
habilitacyjna „Motywy autobiograficzne
w twórczości Janoscha”, a także wcześniej wydana biografia artysty „Heretyk

które tradycyjnie w marcu wyprawiamy
pisarzowi. Proponowane imprezy z pewnością ucieszą miłośników twórczości Janoscha – dodaje.
MM

Z PIEKARSKIEJ DO SERC DZIECI
Janosch, a właściwie Horst Eckert, urodził się 11 marca 1931 r. Mieszkał w nieistniejącym już familoku przy ul. Piekarskiej. Pod koniec wojny razem z rodziną
został wysiedlony do Niemiec. W Monachium uczył się malarstwa. W 1960 r. wydał swoją pierwszą bajkę, do której przygotował też ilustracje. Sławę przyniosła
mu książeczka „Ach, jak cudowna jest Panama”, która zapoczątkowała cykl z najsłynniejszymi Janoschowymi bohaterami: Misiem i Tygryskiem.

Fot. UM Zabrze

Janosch napisał ponad trzysta książeczek dla dzieci, które zostały przetłumaczone na około 30 języków. Swoje opowiadania sam ilustrował. W Polsce znany jest
również dzięki książce „Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny”, w której opisuje
losy mieszkańców Górnego Śląska od lat 30. do 50. ubiegłego stulecia. Janosch
jest honorowym obywatelem Zabrza od 2011 roku.
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Fot. UM Zabrze

Już po raz dziesiąty zabrzanie
cieszyć się będą wspólnie urodzinami Janoscha, słynnego
autora bajek dla dzieci i honorowego obywatela naszego
miasta. Imprezy wpisujące się
w program jubileuszu potrwają od 5 do 11 marca.

WOKÓŁ NAS
UCZNIOWIE SPĘDZAJĄCY FERIE W ZABRZU MIELI SPORO MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WOLNEGO CZASU

Pouczająco i na wesoło

Fot. Jerzy Przybysz

i

się zaproponować inne atrakcje. Pokazujemy przestrzeń górniczą w połączeniu
z ciekawymi zajęciami, których uczestnicy mogą wykorzystać swoją kreatywność
– zwraca uwagę Małgorzata Paliga,
specjalista ds. edukacji Sztolni Królowa Luiza.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko grup z Zabrza. Sztolnię odwiedziła m.in. grupa dzieci z okolic Żywca. – Przyjechaliśmy tutaj, bo to
są bardzo ttwórcze zajęcia.
Fot. T
om
Dzieci mo
mogą zapoznać się
asz
Jod
ło
z
historią
regionu oraz
histo
w
sk
wypróbować
swoje
wyp
zdolności
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alne. To nowe
a
doświadczenie,
z którego wiele
wyniosą – uważa Paulina Rodak, opiekunka
grupy.
g
Swoje
obiekty
Sw
otworzył
również
otw
dla uc
uczniów Szyb Maciej. Mo
Można było zobaczyć zabytk
zabytkową wagownię,
maszynownię i podziwiać panoramę
miasta z wieży widokowej. Odbyły się
też warsztaty z robienia pizzy.
– Lepiej w takim miejscu spędzać ferie niż
w domu, bo można się czegoś fajnego
dowiedzieć – przekonuje mały Julek, jeden z uczestników. Zajęcia podczas ferii przygotowały także szkoły, Miejska
Biblioteka Publiczna, Muzeum Miejskie, Teatr Nowy czy też strażacy.
MM

Były zajęcia plastyczne i z udzielania pierwszej pomocy

Warsztaty z różnych dziedzin, zajęcia sportowe, spektakle i ciekawe pokazy to tylko niektóre
z propozycji, jakie czekały w Zabrzu na uczniów
w
spędzających ferie w mieście. Chętnych do skorzyzystania z przygotowanej oferty nie brakowało.
– Zaprosiliśmy dzieci i młodzież zarówno
do naszej głównej siedziby, jak i dzielnicowych ośrodków kultury oraz kina
Roma. Stało się już tradycją, iż rokrocznie proponujemy różną tematykę zajęć,
zabierając uczestników do krainy śniegu,
proponując artystyczną zabawę, warsztaty teatralne, spotkania z bajką czy też
ferie z zagadką – mówi Małgorzata Kamińska, zastępca dyrektora ds. artyFot. Tomasz Jodłowski

stycznych w Miejskim Ośrodku Kultury.
Na „Bery i bojki na grubie” oraz „Ferie na bauplacu” zaprosiło w lutym
Muzeum Górnictwa Węglowego. Najmłodsi mogli wysłuchać śląskich legend i podań, przejechać się podwieszaną górniczą kolejką i wziąć udział
w warsztatach plastycznych. Były
także warsztaty przybliżające techniki
budowania modeli. – Co roku staramy
Fot. Jerzy Przybysz

Uczniowie odwiedzali strażaków...

...zwiedzali podziemia kopalni...

Fot. MOK

...i poznawali niezwykłe owady
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WOKÓŁ NAS
ZABRZE ROZWIJA SIĘ DZIĘKI SKUTECZNEMU ZABIEGANIU O ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Milionowe projekty, które
REWITALIZACJA WIEŻY CIŚNIEŃ
Kawiarnia, taras widokowy i interaktywna wystawa dotycząca zagadnień związanych z węglem to niektóre z atrakcji,
jakie znajdą się w odrestaurowanej wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego.
Rewitalizacja wieży ciśnień obejmie prace budowlano-instalacyjne,
zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia. W piwnicach
obiektu powstać ma Centrum Żywego Rzemiosła, w którym przybliżane będą tradycyjne, często zanikające już zawody rzemieślnicze. Na parterze będzie działać m.in. sklepik muzealny, zaplanowano tam również wystawę przybliżającą historię i zasadę działania
wieży ciśnień. Dwie kolejne kondygnacje zajmą Akademia Młodych
Talentów, Akademia Seniora, Centrum Działań Rewitalizacyjnych
oraz Ośrodek Dokumentacji Górniczej.

Takie są liczby

34 mln zł

to wartość projektu
rewitalizacji wieży ciśnień

26,5 mln zł

to wysokość pozyskanego
dofinansowania

W górnej części wieży, która kiedyś mieściła zbiornik wodny, przygotowana zostanie wystawa Carboneum. Ekspozycja obejmować
będzie trzy obszary tematyczne. Pierwszy z nich dotyczy pochodzenia i historii węgla. Kolejny to występowanie i obieg węgla
w przyrodzie. Trzeci element to nowoczesne technologie związane
z wykorzystaniem węgla. Na gości wieży czekać będzie kawiarnia
oraz niezwykle efektowny przeszklony taras widokowy, z którego,
z wysokości ponad 20 metrów, będzie można podziwiać panoramę
miasta. Z myślą o osobach zmotoryzowanych powstanie około 30
miejsc parkingowych. W ramach zagospodarowania terenu wokół
obiektu zaplanowano także stworzenie „śląskiego podwórka”.

UPORZĄDKOWANIE TERENÓW ZIELONYCH
Dzięki pozyskaniu dofinansowania w wysokości ponad
siedmiu milionów złotych nowe oblicze zyska 21 terenów zielonych w mieście.
Projekt obejmie tereny o łącznej powierzchni prawie 40 hektarów. Są one położone m.in. w rejonie ulic Gdańskiej, Tatarkiewicza, 3 Maja, Węgielnej, Kruczej, Składowej i Szkubacza. Prace
obejmą także parki imienia Jana Pawła II oraz Poległych Bohaterów. W tym ostatnim planowana jest m.in. budowa fontanny.
Projekt obejmie przede wszystkim nasadzenia nowych roślin.
Instalowane będą budki i poidła dla ptaków, zakładane będą łąki
kwietne. Odpowiednie nasadzenia mają wpłynąć na ograniczenie
hałasu oraz przyczynić się do zmniejszenia spływu wody.
To już kolejne przedsięwzięcie z dziedziny ekologii realizowane
w Zabrzu. Przypomnijmy, że niedawno zakończył się gigantyczny projekt rekultywacji zdegradowanych terenów nad Bytomką.
Objął on dziesięć terenów o powierzchni 183,2 ha. Zniknęły tam
dzikie wysypiska i ruiny budynków. Niektóre z obiektów zabezpieczono i odnowiono. Odkażona lub wymieniona została gleba,
posadzono nowe rośliny i wyznaczono ścieżki dla rowerzystów
i spacerowiczów. Pojawiły się ławki i stanowiska z planszami informującymi o występujących na danym obszarze gatunkach
fauny i flory. Koszt rekultywacji terenów nad Bytomką to 30,5
mln zł. Aż 85 procent tej kwoty, czyli prawie 26 mln zł, stanowiło
pozyskane przez samorząd dofinansowanie z unijnego Funduszu
Spójności. Około 4,6 mln zł to wkład własny miasta.

16

Nasze Zabrze Samorządowe 3/2018

Takie są liczby

8,4 mln zł

to wartość projektu poprawy
jakości terenów zielonych

7,1 mln zł

to wysokość pozyskanego
dofinansowania

WOKÓŁ NAS

e zmieniają nasze miasto
ROZBUDOWA ŚLĄSKIEGO
CENTRUM CHORÓB SERCA
O Śląski Ośrodek Kliniczno-Naukowy Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych,
Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof.
Zbigniewa Religi powiększy się w najbliższych
latach Śląskie Centrum Chorób Serca.
Budowa nowoczesnego ośrodka rozpocznie się
jeszcze w tym roku i potrwa do 2021 r. Wartość
gigantycznego przedsięwzięcia przekracza 111
mln zł. Prace budowlane zrealizowane zostaną
ze środków z budżetu państwa. Doposażenie
w aparaturę medyczną finansowane będzie z kolei ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Pomysłodawcą projektu jest prof.
Marian Zembala, dyrektor ŚCCS.
Nowy ośrodek leczniczo-naukowy ma przyczynić się do sprawniejszego leczenia osób pracujących w szkodliwych dla zdrowia warunkach.
To m.in. hutnicy, górnicy czy też osoby związane
z przemysłem chemicznym. Inicjatywa niezwykle
ważna jest również dla seniorów. Takie miejsce
z pewnością przyda się mieszkańcom Górnego
Śląska, którzy statystycznie żyją kilka lat krócej niż
osoby zamieszkujące inne rejony kraju.

Takie są liczby

111 mln zł

to wartość projektu budowy
nowego ośrodka

CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ
Przyszli lekarze i stomatolodzy będą mogli doskonalić tu swoje umiejętności w zakresie resuscytacji,
odbierania porodów czy opieki nad pacjentem na oddziale intensywnej terapii.

Takie są liczby

30 mln zł

to wartość projektu budowy
i wyposażenia Centrum

17 mln zł

to wartość pozyskanego
przez uczelnię dofinansowania

Przy placu Dworcowym w Zabrzu dobiega właśnie końca budowa Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego. Już za kilka miesięcy studenci będą mogli korzystać tu m.in. z identycznych jak
w prawdziwym szpitalu sal operacyjnych, oddziału ratunkowego, sali intensywnej terapii, sali intensywnej terapii
noworodka oraz sali porodowej. Na najwyższej kondygnacji, gdzie przygotowana zostanie tzw. strefa przedszpitalna, pojawiła się już prawdziwa karetka. Przyszli
dentyści będą mieli z kolei do dyspozycji około 50 unitów
stomatologicznych.
Dzięki uruchomieniu Centrum liczba zajęć praktycznych
w warunkach symulowanych ma zwiększyć się do pięciu
procent ogólnej liczby godzin. Działania te umożliwią
studentom lepsze przedkliniczne zapoznanie się ze środowiskiem szpitalnym oraz uzupełnią zajęcia kliniczne
o możliwość praktycznego wykonywania przez studentów wysokospecjalistycznych zabiegów, w szczególności
inwazyjnych.
Dzięki współpracy uczelni z samorządem w niszczejący
budynek w centrum miasta udało się tchnąć nowe życie.

Nasze Zabrze Samorządowe 3/2018
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WOKÓŁ NAS
ŚLĄSKI SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI WZBOGACI SIĘ O KOLEJNE WYJĄTKOWE OBIEKTY

Unijna dotacja w wysokości
ponad 58 milionów złotych
to efekt współpracy Zabrza
i Chorzowa. Dzięki potężnemu zastrzykowi pieniędzy zabrzański szlak zabytków techniki wzbogaci się o kolejne
wyjątkowe obiekty. W Chorzowie powstanie z kolei pierwsze
w Polsce muzeum hutnictwa.
W lutym przedstawiciele obu
miast oraz samorządu województwa podpisali porozumienie dotyczące wspólnej
realizacji ambitnego projektu.

Przedstawiciele obu miast oraz samorządu województwa podpisują porozumienie o współpracy

Muzeum hutnictwa powstanie w budynku elektrowni Huty Królewskiej
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Fot. Igor Cieślicki

lick

Tomasz Żak / UMWS

dziedzictwa przemysłowego regionu,
jego popularyzacja i promocja – dodaje.
W ramach projektu w Zabrzu odrestaurowanych i zaadaptowanych
do nowych potrzeb zostanie szereg
obiektów należących do kompleksu
Sztolnia Królowa Luiza (patrz ramka).
W Chorzowie z kolei powstanie pierwsze w Polsce muzeum hutnictwa.

ie ś

kwoty trafi do Zabrza, 15 mln zł otrzyma Chorzów.
– Czerpiąc z dziedzictwa poprzemysłowego, od lat konsekwentnie nadajemy nowe
funkcje przestrzeniom postindustrialnym
w naszym mieście. Pielęgnujemy historię
regionu, a zarazem pokazujemy naszym
gościom jego wyjątkowość – mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Rewitalizujemy kolejne obiekty
kty na
powierzchni oraz udostępniamy turystom podziemia, aby mogli brać udział
w niezwykłej lekcji historii. Odwiedzając
zając
Kopalnię Guido czy kompleks Sztololnia Królowa Luiza można zrozumiećć
Śląsk i górników, nasze tradycje
i zwyczaje. Tym bardziej więc cieszy mnie fakt, iż konsekwencją
zawartego porozumienia będzie
współpraca i współdziałanie na
rzecz dalszego udostępniania

C
or
Ig
t.
Fo

– Za nami pięć lat pracy związanej z przygotowaniem projektu tego przedsięwzięcia. Nic nie uda się w pojedynkę, zawsze
procentuje praca zespołowa – podkreśla
Henryk Mercik z Zarządu Województwa Śląskiego.
Wspólny projekt Chorzowa i Zabrza,
którego wartość sięga 84 mln zł, otrzymał najwyższą ocenę i znalazł się na
pierwszym miejscu listy opublikowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wysokość przyznanego obu miastom dofinansowania
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 to
ponad 58 mln zł. Prawie 43,5 mln zł z tej

Fot. UM Zabrze

Wspólnie dla przemysłowego dziedzictwa

WOKÓŁ NAS
to przypomnieć, że w hali od kilku lat
można już podziwiać XIX-wieczny młot
parowo-powietrzny Brinkmanna, a na
pobliskim rondzie w zeszłym roku
ustawiono 3-metrowy młot wyprodukowany w Hucie Zygmunt.
Podpisane 14 lutego porozumienie
określa zasady współpracy między
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu a powstającym w Chorzowie muzeum hutnictwa.
GOR

INWESTYCJE PLANOWANE W ZABRZU:
– remont i adaptacja budynku dawnej maszynowni szybu Prinz Schoenaich
z przeznaczeniem na przestrzeń muzealną i edukacyjną; obiekt przystosowany zostanie do funkcji wystawienniczych obejmujących wystawę poświęconą
katastrofom górniczym i górnikom, którzy nieśli pomoc poszkodowanym
– kompleksowy remont budynku dawnej skraplarni powietrza; obiekt w całości przeznaczony będzie na pomieszczenia ekspozycyjne, warsztat elektryczny oraz kuźnię mające charakter pracowni konserwatorskich z wydzieloną
częścią ekspozycyjną dostępną dla turystów; docelowo w budynku, pełniącym zasadniczą funkcję zaplecza warsztatowego, mają się również odbywać

TAKIE SĄ LICZBY:

pokazowe zajęcia edukacyjne z zakresu konserwacji muzealiów
– konserwacja zabytkowej maszyny parowej z 1915 roku, z budową kotłowni

84,5 mln zł

parowej w przybudówce budynku maszyny parowej, celem utrzymania maszyny „pod parą”

to całkowita
wartość projektu

– zagospodarowanie terenu kompleksu Sztolnia Królowa Luiza obejmujące
wykonanie brakującej infrastruktury technicznej i drogowej niezbędnej do

62,7 mln zł

prowadzenia prawidłowej obsługi ruchu turystycznego na terenie kompleksu

to wartość
zabrzańskiej
części projektu

– kompleksowy remont budynku dawnej cechowni i jego adaptacja na magazyn studyjny otwarty dla zwiedzających wraz z zagospodarowaniem terenu

Będzie ono zlokalizowane w hali byłej
elektrowni Huty Królewskiej.
– Myślę, że nie ma lepszego miejsca na
stworzenie muzeum hutnictwa – uważa
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.
– Dla Chorzowa jest to oczywiście zaszczyt,
ale i wyzwanie, bo to nasza najdroższa inwestycja w kulturę. Pozyskane środki pozwolą nam nie tylko przeprowadzić gruntowną renowację dawnej elektrowni Huty
Królewskiej, ale także stworzyć unikatowe
muzeum na industrialnej mapie Śląska –
podkreśla prezydent Andrzej Kotala.
Do końca 2019 r. hala w centrum Chorzowa przejdzie gruntowną renowację, która przeprowadzona zostanie
z dbałością o detale architektoniczne,
takie jak kształt okien czy wygląd bra-

my głównej. Całkowicie odnowiona
zostanie także przybudówka, w której
powstanie nowoczesna sala audiowizualna. Miasto nabyło halę w 2010 r.
od Banku Handlowego w Warszawie.
Zabytkowy obiekt został zabezpieczony, przeprowadzono także remont dachu. Od tego czasu dawna elektrownia
stała się miejscem wielu wydarzeń,
m.in. World Press Photo, Festibalu,
Industriady czy Metropolitalnej Nocy
Teatrów.
Obecnie trwa przygotowywanie procedur przetargowych oraz zwożenie
kilkudziesięciotonowych
eksponatów. W przyszłym Muzeum Hutnictwa
w Chorzowie staną m.in. młot Ansaldo,
prasa hydrauliczna i walcarki. War-

21,7 mln zł

to wartość
chorzowskiej
części projektu

43,5 mln zł

to wartość
dofinansowania
dla Zabrza

15 mln zł

to wartość
dofinansowania
dla Chorzowa

Fot. MGW

Wizualizacja: MGW

Projekt obejmie m.in. remont budynku dawnej cechowni przy ul. Wolności
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WOKÓŁ NAS
W TEATRZE NOWYM POZNALIŚMY LAUREATÓW TYTUŁU „PROFILAKTYK ROKU 2017”

Skutecznie zapobiegają nałogom

Fot. Tomasz Jodłowski

Działający w Zabrzu Wydział
Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Janina
Wysocka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
to
laureaci konkursu „Profilaktyk Roku 2017”. Pamiątkowe
statuetki odebrali podczas
uroczystości zorganizowanej
26 lutego w Teatrze Nowym.
Prof. Krzysztof Wodarski i dr hab. Aleksandra Kuzior z Politechniki Śląskiej oraz Janina Wysocka

Konkurs „Profilaktyk Roku” został zorganizowany już po raz piąty. Przedsięwzięcie ma na celu uhonorowanie działań profilaktycznych i terapeutycznych,
realizowanych na rzecz mieszkańców
Zabrza. Tytuł przyznawany jest każdego
roku w kategorii indywidualnej (osoba)
oraz zespołowej (instytucja). Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać instytucje,
przedsiębiorcy, związki wyznaniowe,
stowarzyszenia, fundacje oraz inne pod-

mioty działające w obszarze profilaktyki
i terapii uzależnień.
– Nasz wydział włączył się w działania
w obszarze profilaktyki uzależnień, ponieważ uznaliśmy, że młodzież akademicka
też nie jest wolna od tego typu zagrożeń –
mówi prof. Krzysztof Wodarski, dziekan
Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. – Staramy się docierać do
młodzieży poprzez informacje. To pierwszy

krok w każdej profilaktyce. Nasze działania
podejmujemy wspólnie z samorządem. To
wyróżnienie to efekt zaangażowania wielu
osób, którym serdecznie dziękuję – dodaje.
Janina Wysocka z zabrzańskiej poradni
jest m.in. koordynatorem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. – Z profilaktyką
mam do czynienia od 1999 roku. To wyróżnienie to dla mnie wielki zaszczyt – podsumowuje Janina Wysocka.
GOR

O PROBLEMACH NEUROLOGII ROZMAWIALI W ZABRZU WYBITNI NAUKOWCY I LEKARZE

Jak uciec przed udarem, jak walczyć z SM?

Program dwudniowych obrad poświęcony był przede wszystkim najnowszym odkryciom z zakresu diagnostyki i leczenia
udaru mózgu, stwardnienia rozsianego,
padaczki, chorób neurozwyrodnieniowych oraz nerwowo-mięśniowych.
– Nie wszyscy lekarze mają na co dzień możliwość dostępu do wiedzy z zakresu rozwoju
neurologii. Obecnie bardzo dużo dzieje się
zarówno w diagnostyce, jak i leczeniu chorób
neurologicznych. Chcieliśmy, by ta wiedza
była dostępna również dla naszych lekarzy,
tutaj, na Śląsku. W ostatnim czasie pojawiły
się nowe leki, między innymi na rdzeniowy
zanik mięśni, a także leki z zakresu stward-
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nienia rozsianego. Są też nowości z zakresu
leczenia udaru mózgu. Dlatego tym właśnie
jednostkom chorobowym poświęciliśmy najwięcej uwagi podczas konferencji – mówi dr
Monika Adamczyk-Sowa, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Zaproszenie do udziału w konferencji
przyjęli znamienici polscy wykładowcy,
będący ekspertami w różnych dziedzinach nauki. – Chcieliśmy, by z tej konferencji popłynęło również jasne przesłanie,
jak należy dbać o zdrowie, by można było
samemu zapobiegać zarówno schorzeniom
mózgu, jak też chociażby coraz częstszym
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Dr Monika Adamczyk-Sowa

Fot. Jerzy Przybysz

Z udziałem wybitnych polskich specjalistów, lekarzy i naukowców odbyła się w Zabrzu konferencja naukowo-szkoleniowa
w ramach IV Zabrzańskich Dni Neurologii. Spotkanie zorganizowano 16 i 17 lutego w hotelu Diament.

w dobie rozwoju cywilizacyjnego chorobom
obwodowego układu nerwowego – zwraca
uwagę prof. Krystyna Pierzchała ze Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu.
Organizatorem konferencji była Katedra
i Klinika Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
MM

WOKÓŁ NAS
LEGENDARNY KAZNODZIEJA ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH GOŚCIŁ W ZABRZU

Gangster, który zmienił swoje życie

Zorganizowane przez Fundację „Pomost”
spotkanie odbyło się 22 lutego w Łaźni
Łańcuszkowej. – Byłem raz w barze w swoim mieście. Doszło tam do strzelaniny, byli
ranni ludzie. Zastanawiałem się, kto zginie.
Nie bałem się, że to ja mogę zginąć, ponieważ nie boję się śmierci, ale bałem się tego,
dlaczego zginę. Mieliśmy się wtedy przeprowadzać. Punktem zwrotnym była rozmowa
z moją żoną, która sprawiła, że coś zaczęło
się zmieniać. Zajmowałem się narkotykami,
bronią. Myślałem nad różnymi rzeczami,
w środku toczyłem walkę. Wtedy powiedziałem sobie: dość, wystarczy i zmieniłem swoje
życie – opowiadał o swojej duchowej przemianie Sam Childers, założyciel fundacji
Angels of East Africa. – Wszedłem do kościoła, bo postanowiłem oddać swoje życie
Chrystusowi i przyszło mi na myśl, że pojadę

Fot. Tomasz Jodłowski

Był członkiem gangu motocyklowego. Człowiekiem uzależnionym od heroiny i alkoholu.
Po tym, jak przeszedł duchową przemianę, założył fundację zajmującą się ratowaniem
i wspieraniem dzieci w Sudanie Południowym i Ugandzie.
Z mieszkańcami Zabrza spotkał
się Sam Childers, znany również
jako „kaznodzieja z karabinem”.
Sam Childers, czyli „kaznodzieja z karabinem”

do Afryki na pewien rodzaj misji. Trwały one
pięć tygodni. W czasie tej podróży spotkałem się z Armią Bożego Oporu. To bojownicy
w Sudanie Południowym. Przede mną leżało
ciało małego dziecka i to mną wstrząsnęło.
Postanowiłem wówczas, że zrobię wszystko,
żeby pomóc takim dzieciom. Zaczęło się od
bardzo małej sprawy, która zaczęła się rozrastać. Dziś to olbrzymie przedsięwzięcie.
Wydajemy dwa tysiące posiłków na dzień
i zajmujemy się czterystoma osobami –
wspominał gość zza oceanu.
Swoje doświadczenia Sam Childers opisał
w książce „W obronie innych. Kaznodzieja
z karabinem”. – Dla każdego może to być
inspirujące spotkanie, bo Sam jest wielką

osobowością. W Afryce, gdzie trwają wojny,
potrafił założyć sierocińce, szkoły, przedszkola, potrafi się opiekować dziećmi, które
są zmuszane do wojny. Porównanie życia
tych dzieci do tego, co my mamy, skłania do
poważnej refleksji – podkreśla Edward Szeliga, prezes Fundacji „Pomost”.
– Sam Childers nie ukrywa tego, że był
gangsterem. Ale chodzi o to, że potrafił się
zmienić. Teraz może służyć za wzór. Pokazywać, że nawet jeśli się źle postępuje, jest się
w negatywnej części społeczeństwa, to można przejść do normalności – podsumowuje Jan Szulik, koordynator ds. uzależnień
przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu.
MM

ZA NAMI KOLEJNA EDYCJA AKCJI „MODA NA POLSKI”

Polska oczami zagranicznych twórców
Co roku starają się pokazywać młodym
ludziom, przy dużym ich współudziale,
różne odsłony języka polskiego. „Tak, ten
język trzeba śpiewać” – pod takim hasłem
23 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się kolejna edycja „Mody na polski”.
– Dziesięć lat temu Rada Języka Polskiego
przy Polskiej Akademii Nauk wraz z Biblioteką
Śląską, przy współudziale senator Krystyny
Bochenek, zaprosiła do sali Sejmu Śląskiego
szkoły z całej Polski, którym patronują znani pisarze, humaniści. My, jako IV Liceum
Ogólnokształcące imienia Mikołaja Reja, także zostaliśmy zaproszeni na tę uroczystość.

Podjęliśmy się później organizacji lokalnej
edycji tego przedsięwzięcia – tłumaczy Jacek
Szkarłat, dyrektor ZSO nr 12. W ubiegłym
roku organizatorzy zadbali o to, by pojawiło się wiele odniesień do kultowych filmów,
w tym roku z kolei można było usłyszeć recytowane i śpiewane teksty Leonarda Cohena, Bułata Okudżawy i Włodzimierza Wysockiego, a także Charlesa de Gaulle’a oraz
Horsta Bienka. Była to okazja, by zapoznać
się z tym, co na temat Polski i polszczyzny
mówili zagraniczni twórcy.
Gościem specjalnym tegorocznej „Mody
na polski” był Paweł Orkisz z zespołem.

– Myślę, że to fajna impreza, bo można się tu
dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, usłyszeć
wiersze w interesujących interpretacjach.
Mamy okazję zobaczyć Polskę oczami zagranicznych pisarzy i poetów. To będzie na
pewno ciekawe doświadczenie. „Moda na
polski” to impreza popularna wśród moich kolegów i koleżanek. Wbrew temu, co
dziś mówi się o młodzieży i jej stosunku do
polszczyzny, wielu młodych ludzi interesuje
się poezją, dużo czyta i to jest dowód na to,
że mimo postępu techniki i szybkiego życia
nie wybieramy drogi na skróty – podkreśla
Emilia Garbacik.
MM
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WOKÓŁ NAS
ZABRZANIE REPREZENTOWALI POLSKĘ NA MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU ŚNIEGU W SAPPORO

Śnieżni czarodzieje w akcji

Fot. Snow Art Poland

Zespół Snow Art Poland,
stworzony przez wykładowców Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach, reprezentował
nasz kraj na 69. Sapporo Snow
Festiwal. Artyści z całego świata rzeźbili w śniegu od 5 do 12
lutego. Grupę z Polski utworzyło trzech zabrzan: Tomasz
Koclęga, Piotr Muschalik oraz
Piotr Proba.

Fot. Snow Art Poland

Rzeźbiarze przy pracy

Snow Art Poland to twórcy specjalizujący się w rzeźbie w śniegu. Od kilku
lat grupa odnosi spektakularne sukcesy, biorąc udział w konkursach organizowanych m.in. w Chinach, Rosji
i Japonii. W ubiegłym roku na 44.
Międzynarodowym Konkursie Rzeźby w Śniegu zespół Snow Art Poland
zdobył czwartą nagrodę, a w 2016 r.
w konkursie Japan Cup w Nayoro
uhonorowany został nagrodą miasta
Nayoro. Warto podkreślić, że rzeźbiarze
związani z katowicką ASP są jedynymi
Polakami, którzy otrzymali do tej pory
nagrody za rzeźby ze śniegu w Japonii.
Sapporo Snow Festiwal corocznie od-

Fot. Snow Art Poland

Drużyna z Zabrza w Sapporo

wiedza dwa, trzy miliony gości z całego
świata. Swe rzeźby prezentują na nim
artyści m.in. z: Australii, USA, Singapuru,
Tajlandii, Łotwy, Finlandii, Korei Południowej, Macao, Hawajów czy Indonezji.
GOR

RUSZYŁ REMONT FRAGMENTU DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ W NASZYM MIEŚCIE

Drogowcy na średnicówce
Pół roku potrwa remont Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku między rondem Sybiraków a granicą z Gliwicami. Przez
pierwsze trzy miesiące z ruchu wyłączona będzie jezdnia
w kierunku Katowic, później drogowcy przeniosą się na nitkę trasy w kierunku Gliwic.
Remont średnicówki ruszył w ostatnim
dniu lutego. Prace obejmą zarówno
nawierzchnię, jak i towarzyszącą infrastrukturę drogową. Konieczna naprawa
trasy związana jest z wybrzuszeniami,
jakie pojawiły się na drodze w efekcie
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zachodzących w nasypie reakcji chemicznych.
W pierwszym etapie drogowcy pojawią się na nitce prowadzącej w stronę
Katowic. Dlatego na rondzie przy ul.
Roosevelta nie będzie możliwości zje-
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chania na trasę w tym kierunku. Firma
EUROVIA Polska S.A. przeprowadzi remont w ramach udzielonej gwarancji.
W okresie prowadzenia robót wyłączona dla ruchu pieszego będzie także
kładka nad torami PKP.
GOR

WOKÓŁ NAS
TWARZE ZABRZAŃSKIEGO RZEMIOSŁA

Fot. Jerzy Przybysz

Pomagają, szkolą i podtrzymują tradycje

Zespół biura zabrzańskiego cechu rzemieślników

Pierwsze, nieformalne jeszcze, cechy
branżowe zaczęły powstawać w Zabrzu już na przełomie lat 1945–1946. To
właśnie rzemieślnicy po zakończeniu
działań wojennych przywracali w dużej mierze miasto do życia. Zabrzański
Cech powstał w 1946 r. Jego siedziba
mieściła się wówczas przy ul. Buchenwaldczyków.
Początkowo Cech zrzeszał prawie pół
tysiąca warsztatów podzielonych na
osiem grup branżowych: spożywczą,
metalową, włókienniczą, skórzaną, budowlaną, drzewną, papierniczą i usługową. Dzisiaj zakładów różnych branż
jest około 120, a wśród nich dominują
fryzjerstwo, mechanika pojazdowa
i cukiernictwo, najczęściej łączone
z piekarnictwem. Coraz rzadsze są
takie zawody, jak introligator, zegarmistrz czy odlewnik.
– W naszym Cechu nie ma już niestety
żadnego szewca, zduna czy krawca, choć
tacy rzemieślnicy w Zabrzu też istnieją.
Niektóre zawody mają swoje własne
organizacje. Mówimy tutaj choćby o fo-

Fot. Cech

Obecnie zrzesza około 120 zakładów różnych branż. Współpracuje ze szkołami zawodowymi, pomaga organizować praktyki,
wspiera rzemieślników w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej działalności. Historia Cechu Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców
w Zabrzu liczy już ponad 70 lat.

Najmłodsi chętnie podpatrują rzemieślników

tografikach czy kominiarzach – wyjaśnia Elżbieta Korecka, dyrektor biura
Cechu Rzemieślników Małej i Średniej
Przedsiębiorczości oraz Pracodawców
w Zabrzu.

Biuro zajmuje się przede wszystkim
organizowaniem spotkań branżowych
czy szkoleniowych według zgłoszonych przez rzemieślników potrzeb.
Są to chociażby szkolenia dotyczące
przepisów skarbowych, inspekcji pracy czy zasad BHP. Na miejscu jest też
służący w razie potrzeby fachową poradą prawnik.
– To nasza działalność skierowana do
aktywnych rzemieślników, ale nie zapominany też o naszych seniorach, którzy
wycofali się już z działalności. Dla nich
organizujemy wycieczki, wyjazdy autokarowe, zapraszamy też na coroczny
ogólnopolski zjazd rzemiosła na Jasnej
Górze – mówi Elżbieta Korecka.
Cech współpracuje z zabrzańskimi
szkołami zawodowymi. Pomaga organizować praktyki szkolne, konkursy
dla szczególnie uzdolnionych uczniów,
przygotowuje egzaminy czeladnicze.
Sporym zainteresowaniem cieszą się
pogadanki z młodzieżą o konkretnych
zawodach, a największym przeżyciem
dla przyszłych piekarzy, cukierników
czy mechaników jest pasowanie na
ucznia w rzemiośle, wykonywane tradycyjną szablą Kilińskiego.
Starszym Cechu na kadencję 2016–
2022 wybrany został Ryszard Genge,
a funkcje podstarszych sprawują Ryszard Bednarczyk i Czesław Kierat.
W biurze organizacji, które obecnie
mieści się przy ul. Wolności 330, co
dzień rzemieślnikom służą pomocą
osoby, które z Cechem związane są od
dziesięcioleci.
– Są wśród nas pracownicy związani
z biurem Cechu od wielu, wielu lat. To
choćby pani Helena Szymacha z 40-letnim stażem, która jest prawdziwym
ekspertem od kodeksu pracy, jest pani
Teresa Łochocka, strzegąca naszych finansów i pracująca w biurze niewiele
krócej, czy w końcu pani Rozalia Niewęgłowska, która zaczynała pracę w Cechu
w wieku 16 lat jako goniec – wylicza Elżbieta Korecka.
W 2016 r. zabrzański Cech otrzymał
Złotą Honorową Odznakę „Za zasługi
dla województwa śląskiego” nadaną
przez Sejmik Śląski. Wcześniej został
uhonorowany Złotym Medalem im.
Jana Kilińskiego przyznanym przez
Związek Rzemiosła Polskiego.
WG
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LEKCJA HISTORII
AUGUST VON SCHOENAICH-CAROLATH – WYBITNY INŻYNIER GÓRNICZY XIX WIEKU

Książę w górniczym mundurze
Ludzie pokroju Franza Pielera czy Richarda Broi zaliczani są do grona najwybitniejszych techników swych czasów nie tylko
na Śląsku, ale wręcz na świecie. Jednym
z najwybitniejszych inżynierów górniczych
II połowy XIX wieku był także August von
Schoenaich-Carolath. Jego nazwisko zachowało się w krajobrazie miasta.
August Bernhard Heinrich Prinz von
Schoenaich-Carolath przyszedł na świat
20 sierpnia 1822 r. w miejscowości Zabór
(Saabor) na pograniczu Dolnego Śląska
i ziemi lubuskiej jako syn starosty (Landrata) zielonogórskiego Augusta Erdmanna von Schoenaich-Carolath i księżnej Karoliny von Reuss-Schleiz-Köstritz.
Choć był dopiero trzecim synem tegoż
małżeństwa, to właśnie on otrzymał imię
po ojcu. Urodził się i wychowywał w tamtejszym XVI-wiecznym zamku, który od
końca XVIII wieku należał do tego starego, książęcego rodu.
Początki rodu szlacheckiego Schoenaich-Carolath sięgają połowy XIV w. W 1329 r.
na kartach dokumentu zapisał się niejaki
Tytzko von Schoeyche, dolnołużycki rycerz
na usługach księcia żagańskiego Henryka
IV. Jego potomkowie przez wieki powiększali swój majątek. W połowie XVI w. otrzymali tytuł baronowski. Po zwycięstwie
Prus w I wojnie śląskiej przedstawiciele
rodu rozpoczęli wierną służbę u boku nowych władców Śląska, za co uhonorowani
zostali tytułem książęcym. Wielu z nich służyło z wysokimi stopniami w pruskiej armii. Wspomniany wcześniej ojciec i imiennik bohatera niniejszego opracowania był
majorem w regimencie ułanów śląskich.
Dla młodego Augusta Bernharda nie wybrano jednak drogi kariery wojskowej,
lecz naukową. W 1841 r. ukończył Królewskie Gimnazjum w Berlinie-Neukölln.
Rok później rozpoczął praktykę górniczą
w wałbrzyskim zagłębiu górniczym, gdzie
w sposób praktyczny zapoznawał się
z zagadnieniami górnictwa węgla. Równocześnie podjął naukę w wałbrzyskiej
szkole górniczej. Dzięki posiadaniu tytułu
książęcego pierwszy tytuł górniczy otrzy-
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Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

Pisząc o życiu i działalności przemysłowców, inżynierów i fabrykantów związanych z Zabrzem i zasłużonych dla jego rozwoju, wielokrotnie podkreślałem, jak wielką szkodą jest, że wielu
z nich jest obecnie praktycznie zapomnianych.

mał wraz z przyjęciem do szkoły – w wieku
zaledwie 20 lat został mianowany ekspektantem górniczym (Bergbauekspectant).
W 1843 r., w wieku 21 lat, August von Schoenaich-Carolath powrócił do Berlina, gdzie
wstąpił do stołecznego Gardee – Pioneer
– Korps, czyli wojskowego batalionu inżynieryjnego. Równocześnie podjął studia
w Akademii Górniczej we Freibergu, które
ukończył w 1850 r., otrzymując tytuł referendarza górniczego (Bergreferendar).
Studia łączył ze służbą wojskową. W 1849 r.
uczestniczył ze swymi oddziałami w I wojnie o Szlezwik, za co został odznaczony
Medalem Hohenzollernów.
Po zakończeniu edukacji we Freibergu August von Schoenaich-Carolath został zwolniony ze służby wojskowej. Było to związane ze skierowaniem go przez pruskie
władze górnicze do pracy w Urzędzie Górniczym (Bergamt) w Tarnowskich Górach.
Mieszkając i pracując na Górnym Śląsku
bardzo szybko wdrożył się w nowe obowiązki i już w 1853 r. został przydzielony
do sprawowania nadzoru nad rozwojem Zabrzańskiego Rejonu Górniczego,
w skład którego wchodziły kopalnia „Królowa Luiza” i Główna Kluczowa Sztolnia
Dziedziczna. Awansowano go wówczas
na asesora górniczego (Bergassesor).
Rozpoczynając pracę w Zabrzu musiał
niemal od razu zmierzyć się z największym problemem, jakim były ogromne
straty przynoszone przez kopalnię „Królowa Luiza”. Od 1833 r. płytko zalegające
pokłady węgla uległy praktycznie wy-
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czerpaniu, a budowa nowych, głębokich
szybów (Dechen, v. Oeyngausen, Skalley)
była kosztowna i mocno się przeciągała.
Ponadto niskie pokłady były zawodnione,
proste kunszty wodne nie nadążały z wypompowywaniem wody.
Aby poprawić sytuację kopalni nowy asesor
postanowił o rozpoczęciu budowy trzech sąsiadujących blisko ze sobą szybów – dwóch
wydobywczych i jednego odwadniającego.
Pomysł był prosty, ale genialny w swojej prostocie: podczas gdy jeden z szybów cały czas
pompował wodę z głębszych pokładów,
wlewając ją do prowadzonej wyżej sztolni,
dwa sąsiednie szyby miały służyć tylko do
transportu urobku i materiałów w dwóch
przedziałach jednocześnie. Pozwalało to na
zwiększenie dziennego wydobycia nawet
o kilkadziesiąt procent w porównaniu z szybami, które pełniły wszystkie funkcje naraz.
Schoenaich-Carolath osobiście zaprojektował całą infrastrukturę, budynki, a także pośredniczył w sprowadzeniu maszyn, w tym
nowoczesnej maszyny odwadniającej systemu kornwalijskiego. W zbiorach Muzeum
Górnictwa Węglowego zachowały się po
dziś dzień projekty własnoręcznie wykonane przez asesora.
Lokalizacja nowych szybów też nie była
przypadkowa. Zbudowano je zaledwie
kilkadziesiąt metrów od szosy prowadzącej do Gliwic, by maksymalnie zmniejszyć
koszty transportu. W tym samym celu
kopalnię połączono bocznicą kolejową
z przebiegającym blisko szybów szlakiem
Wrocław – Mikołów. Transport kolejowy
umożliwił nowe kierunki zbytu, a sama
Kolej Górnośląska odbierała w kopalni 1/4
wydobytego węgla, w dodatku po bardzo
korzystnych cenach.
Dzięki innowacjom wprowadzonym w Zabrzu przez tego wybitnego inżyniera, kopalnia „Królowa Luiza” bardzo szybko zwiększyła wydobycie. Ze 140 tys. ton w 1853 r.
wzrosło ono do 229 tys. ton w 1856 r.
Dla upamiętnienia postaci pomysłodawcy
i nadzorcy nowego, skonsolidowanego pola
wydobywczego, jeden z zaprojektowanych
przez niego nowych szybów wydobywczych
zyskał nazwę Prinz Schoenaich. I choć samego szybu już nie ma, to zachowała się jego
maszynownia, stanowiąca obecnie jeden
z najstarszych obiektów kompleksu turystycznego Sztolnia Królowa Luiza.
Sukces prowadzonych przez niego inwestycji zaowocował w 1856 r. awan-

LEKCJA HISTORII
TAK BYŁO, TAK JEST, CZYLI ZABRZE NA DAWNEJ
I WSPÓŁCZESNEJ FOTOGRAFII

Hol (prawie)
jak za dawnych lat
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy
czy szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak
wyglądały one kiedyś. Tym razem wejdźmy do jednego
z zabytkowych gmachów w centrum naszego miasta...

Hol dawnej siedziby dyrekcji huty Donnersmarcków...

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Miesiąc temu sprawdziliśmy, jak wygląda dziś najbardziej reprezentacyjna sala
ratusza, czyli dawnej siedziby dyrekcji huty Donnersmarcków. Tym razem zatrzymajmy się w efektownym holu wejściowym gmachu. Po gruntownej renowacji budynku niewiele się tu zmieniło. I można by wręcz pomyśleć, że cofnęliśmy się w czasie, gdyby nie... przyciągający wzrok multimedialny puchar dla
najpiękniejszego miasta ubiegłorocznej edycji Tour de Pologne.
GOR

Fot. Igor Cieślicki

sem na górmistrza (Bergmeister). Natomiast w roku kolejnym pruski monarcha
awansował księcia von Schoenaich-Carolath na radcę górniczego (Bergrat),
jednocześnie powierzając mu obowiązki
dyrektora tarnogórskiego urzędu górniczego. Miał wówczas zaledwie 35 lat!
Dodatkowo, za zasługi dla śląskiego górnictwa, w 1859 r. odznaczony został Orderem Czerwonego Orła.
29 lipca 1857 r. poślubił księżną Emmę
von Salm-Horstmar, przedstawicielkę starego nadreńskiego rodu, którego przedstawiciele również pełnili ważne urzędy
górnicze. Być może dzięki ich protekcji
kontynuował swą karierę poza Górnym
Śląskiem.
W 1860 r. August von Schoenaich-Carolath objął stanowisko wyższego radcy
górniczego (Oberbergrat) i dyrektora
Wyższego Urzędu Górniczego w Haale
nad Salą, którego pracami kierował przez
kolejne cztery lata, będąc jednocześnie
(od 1863 r.) dyrektorem w randze ministra pomocniczego (Hilfsminister) w Ministerstwie Handlu, Przemysłu i Robót
Publicznych. W 1864 r. objął zaś kierownictwo w Wyższym Urzędzie Górniczym
w Dortmundzie, w którym pracował przez
kolejne 24 lata. W czasie wojny francusko-pruskiej 1870–1871 kierował dystrybucją
surowców i transportu kolejowego na
front, za co został odznaczony Cesarskim
Medalem Wdzięczności.
Okres dyrektorowania Schoenaicha-Carolatha w Zagłębiu Ruhry określany bywa
latami największego rozkwitu tamtejszego
górnictwa węglowego. Szacuje się, że dzięki
zainicjowanym przez niego projektom budowy nowych, głębokich kopalń i przykopalnianych koksowni w rejonie Dortmundu
powstało ponad 50 nowych zakładów przemysłowych, a wydobycie węgla kamiennego
wzrosło ponad ośmiokrotnie! Nic więc dziwnego, że jego nazwisko wymawiane bywa
w gronie najbardziej zasłużonych dla rozwoju
niemieckiego górnictwa. Wśród jego zasług
wymienia się także działania prospołeczne,
takie jak rozwój kolonii robotniczych, jak również protekcję nad wieloma stowarzyszeniami naukowymi. Również jemu przypisuje się
działania, które doprowadziły do upowszechnienia obchodów dnia górnika.
Po przejściu w stan spoczynku w 1888 r. wraz
z małżonką zamieszkał w Poczdamie. Nie
zrezygnował jednak w pełni z działalności na
rzecz rozwoju górnictwa, będąc mecenasem
wielu naukowych stowarzyszeń inżynierów.
Za swą działalność został odznaczony m.in.
Orderem Czerwonego Orła III i II klasy i Orderem Koronnym z Gwiazdą II klasy. Zmarł
16 października 1899 r. w Poczdamie.
Damian Halmer

...i obecnego ratusza
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Zegarmistrz z piłkarską przeszłością
Rozmowa z Bogdanem Gunią,
byłym obrońcą i kapitanem
Górnika Zabrze

Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

wiali z młodymi. Nosiliśmy im torby, wykonywaliśmy mnóstwo różnych prac. Trenowałem z drugim zespołem, ale po pół roku
przeszedłem do pierwszej drużyny. Trenerem był pan Teodor Wieczorek. On przestawił mnie z prawej pomocy na prawą obronę, na której grałem potem ponad 20 lat.
ROW spadł z ligi, trener odmłodził zespół,
wtedy grałem już regularnie. Między innymi z Piotrkiem Piekarczykiem. Kiedy ja odchodziłem do Zabrza, on trafił do Katowic.

Bogdan Gunia (po lewej) w latach 1980–86
był prawym obrońcą Górnika Zabrze, z którym
dwa razy jako kapitan zdobył mistrzostwo Polski. Zagrał w ekstraklasie 173 mecze, strzelił
11 goli. Obecnie mieszka w Grenchen, niewielkiej
miejscowości w północno-zachodniej Szwajcarii.

Co dziś robi kapitan mistrzowskiego
Górnika z połowy lat 80.?
Od szesnastu lat to samo. Pracuję w firmie, która produkuje części do zegarków.
Jak na Szwajcarię to mało oryginalne, ale
nie narzekam. Zaczynam pracę między 7
a 8, w południe mamy obowiązkową godzinną przerwę, potem jestem w pracy
do 17. Poza tym dwa razy w tygodniu pomagam koledze w prowadzeniu drużyny,
która gra na piątym poziomie rozgrywek
w Szwajcarii. Trwa to już osiem lat.
Cofnijmy się do roku 1976. 19-letni wątły chłopak trafia z Trzebini do Rybnika.
Jak do tego doszło?
Trochę to skomplikowane. Mama kolegi
jechała autobusem ze starszym panem,
który jeździł po małych miejscowościach
i szukał piłkarzy do gry w Rybniku. ROW
był mocny. Grał w lidze, był w środku
stawki, jego rezerwy rok wcześniej wystąpiły w finale Pucharu Polski. Wspomniana
mama powiedziała temu panu, że jej syn
gra w piłkę, więc dostała numer telefonu.
Mój kolega jednak wstydził się zadzwonić.
Ja nie miałem oporów. Nie miałem osiemnastu lat, mama nie bardzo chciała mnie
puścić, ale po kilku miesiącach przyjechałem do Rybnika.
Ciężko było.
Nie było łatwo. Wtedy w klubie było wielu
starszych piłkarzy. W zasadzie nie rozma-
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W 1986 roku ograł Pana sensacyjnie
w finale Pucharu Polski na Stadionie
Śląskim. Bolało?
Bolało. Odchodziłem już z Zabrza, na trybunach było 50 tysięcy ludzi, chciałem
zdobyć to trofeum i podnieść w górę
jako kapitan Górnika. Jak kiedyś pan Staszek Oślizło. Ale to Katowice wygrały 4:1.
Sześciu naszych piłkarzy dzień po finale
zaczynało zgrupowanie przed mistrzostwami świata w Meksyku, byliśmy już
mistrzem Polski i zdecydowanym faworytem. Myślę, że koledzy lecący na mistrzostwa trochę się oszczędzali. Taka impreza
jest raz w życiu, można „złapać” kontuzję,
a Puchar Polski można wygrać co rok.
Szybko było 2:0 dla Katowic... Górnik od
tego czasu po puchar nie sięgnął.
Do Zabrza ściągnął pana trener Zdzisław Podedworny.
Przeniosłem się z Rybnika do Górnika
w 1980 roku. Potrzebowali prawego obrońcę, był jeden telefon i po linii górniczej trafiłem na Roovsevelta. Trener od razu na mnie
postawił, co też było ważne. Przyjęcie w Zabrzu było już zupełnie inne niż w Rybniku.
Gorol czy hanys?
Trudne pytanie. Trzebinia to bardziej krakowskie środowisko, ale jednak blisko Śląska. Po grze w Rybniku czułem się jednak
„stąd”. Choć mówili na mnie „smyrło”,
a to z gwary krakowskiej. Dobrze grałem w tenisa stołowego, a kiedy piłeczka
dotknie kantu stołu, to u nas mówiło się
„smyrło”. Na Śląsku nikt nie wiedział, o co
chodzi. Podchwycili to i tak mnie nazwali.
Był Pan przy narodzinach drużyny, która
po pięciu latach od Pana przyjścia do Zabrza wróciła na tron. Jaki to był Górnik?
Proszę pamiętać, że działo się to zaledwie dziesięć lat po największych sukcesach w historii, czyli finale Pucharu Zdobywców Pucharów. Pamięć o drużynie
Lubańskiego, Gorgonia, Szołtysika była
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więc wciąż świeża, na stadion chodzili
ci sami kibice. Tymczasem byliśmy zespołem bez gwiazd, większość chłopaków była ze Śląska, wszyscy ściągnięci
z mniejszych klubów. Dopiero transfer
Andrzeja Zgutczyńskiego z Bałtyku za
wielkie miliony był sygnałem, że Górnik
wchodzi na inny poziom.
Trudny był rok 1981. Zaczęły się buntować kopalnie, organizowano spotkania
górników z drużyną, na których wysłuchiwaliśmy, że dostajemy kasę za nic, że
będziemy zjeżdżać na dół i pracować jak
każdy górnik. Z jednej strony była w tym
racja, z drugiej taki był wtedy sport. Andrzej Iwan w Wiśle był milicjantem, chłopaki z Legii żołnierzami, a my górnikami.
Podedwornemu nie udało się wprowadzić was na szczyt, dokonał tego
Hubert Kostka. I jeszcze zrobił z Pana
kapitana Górnika.
Ale doceńmy, że za Podedwornego trafiła do Zabrza większość piłkarzy, którzy
potem wygrali ligę. Z ROW Rybnik, Piasta Gliwice, Górnika Knurów... Wszystko
niższe ligi! Zrobił z nas zespół. Znały się
nasze rodziny, nie byliśmy zmanierowani. Sygnałem, że w zespole jest potencjał, był mecz z Widzewem, wtedy jedną
z najlepszych drużyn w Europie. Wygraliśmy 4:0.
Hubert Kostka mówił mi, że po pierwszej rozmowie z Panem nie miał wątpliwości kto będzie kapitanem.
Miło słyszeć, ale pamiętam, że były wybory. Wygrałem je z Andrzejem Pałaszem. Powiem nieskromnie, że chyba
miałem do tego predyspozycje. Pomagałem młodszym, miałem autorytet
w zespole, choć mam świadomość, że
byli w nim lepsi piłkarze. Ważne było
to, że w Górniku nikt nie chciał być
gwiazdą wykraczającą ponad klub.
Przyszedł Iwan, który w lidze miał status gwiazdy i się do nas dostosował.
Mogę tylko żałować, że nie byłem kapitanem w meczu ostatniej kolejki, kiedy
zdobyliśmy pierwsze mistrzostwo dla
Górnika po trzynastu latach przerwy.
Tydzień wcześniej doznałem kontuzji,
zespół w Łodzi wyprowadził Andrzej
Pałasz. Było w tym jednak coś symbolicznego. Urodził się w Zabrzu, jest
wychowankiem Górnika. W 1986 roku
doczekałem mistrzostwa z opaską.
Rozmawiał: Dariusz Czernik

SPORT
WYSTAWA Z OKAZJI 50. ROCZNICY MECZÓW GÓRNIKA Z MANCHESTEREM UNITED W MUZEUM MIEJSKIM

Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu

Murawa wielkich wydarzeń

Pierwszy mecz w Manchesterze, gorąco pod bramką Górnika. Z prawej Stefan Florenski, z lewej Hubert Kostka.

Na przełomie lutego i marca
1968 roku piłkarska Polska
wstrzymała oddech. Polski
klub po raz pierwszy w historii
europejskich pucharów awansował do ósemki najlepszych
drużyn Starego Kontynentu.
Od 1963 do 1967 r. Górnik zdominował ligę,
pięć razy z rzędu zostając mistrzem kraju.
Nie dokonała tego wcześniej i później żadna inna polska drużyna. Zabrzanie coraz
lepiej radzili sobie także w Europie, w której
pierwszy raz pokazali się jesienią 1961 r.,
grając pamiętny dwumecz z Tottenhamem
Hotspur. Kilka razy byli o krok od awansu
do ćwierćfinału Pucharu Mistrzów.
Kolejna edycja okazała się przełomowa
nie tylko dla Górnika, ale dla całej polskiej
piłki. Prezesem był już Eryk Wyra, który organizacyjnie wprowadził klub do wyższej
ligi. Klub z Zabrza, prowadzony już przez
Gezę Kalocsay’a, na dobre awansował do
elity europejskiego futbolu. W pierwszej
rundzie podopieczni Węgra wyeliminowali
Djurgardens IF, a w drugiej poradzili sobie
w Dynamem Kijów. Ten wynik odbił się szerokim echem w całej Europie, bowiem klub
ze stolicy Ukrainy (wtedy ukraińska republika ZSRR) w pierwszej rundzie poradził sobie z obrońcą trofeum Celtikiem Glasgow.
Bohaterami dwumeczu byli Hubert Kostka,
który w Kijowie obronił rzut karny, oraz
Zygfryd Szołtysik, który strzelał gole w obu
meczach. 2:1 w Kijowie i 1:1 na Stadionie

Śląskim dało Górnikowi upragniony awans.
Kiedy w rozgrywkach pozostało osiem
drużyn, w „Daily Mail” przeprowadzono
ankietę z pytaniem o faworyta rozgrywek.
Absolutna większość wskazała Manchester United – 12 głosów oddano na mistrza Anglii i sześć na pozostałe drużyny.
Losowanie przeprowadzone zostało 18
grudnia w Zurychu. Los nie był łaskawy. Dwa lata wcześniej Anglicy na własnych boiskach zostali mistrzami świata,
a gwiazdą pierwszej wielkości był filar United Bobby Charlton. „Spotkanie Manchesteru z Górnikiem jest najważniejsze i decydujące w obecnych rozgrywkach” – pisał
„Daily Mail”. „Górnik trafił na najgroźniejszą przeszkodę w drodze do finału” – pisał
„Sport”. A warto wiedzieć, że w ćwierćfinale grały między innymi Real, Juventus
i Benfica. 24 lutego 1968 r. Górnik wyleciał
z Warszawy do Manchesteru...
Rywal był doskonałą drużyną. Manchester prowadził Szkot Matt Busby, który
przejął drużynę w październiku 1945 r.
W 1952 r. klub zdobył pierwsze mistrzostwo Anglii od 41 lat. Wygrał także
rozgrywki ligowe w 1956 i 1957 r. Poza
Anglikiem Charltonem największymi
gwiazdami United byli Irlandczyk George
Best i Szkot Denis Law. Cała trójka w różnych latach sięgnęła po „Złotą Piłkę” dla
najlepszego piłkarza Europy. To niespotykana sytuacja w historii futbolu.
Pierwszy mecz rywalizacji Manchesteru
z Górnikiem odbył się 28 lutego 1968 r.
Manchester dał pokaz siły. Gospodarze
wygrali 2:0, a jednak zabrzanie mogli mówić o pechu. Pierwszy gol padł po samo-

bójczym trafieniu Stefana Florenskiego.
Wynik 1:0 utrzymał się do ostatniej minuty.
Ba, mimo przewagi gospodarzy w drugiej
połowie świetną okazję do strzelenia gola
miał Włodzimierz Lubański. Dramat wydarzył się w ostatniej minucie, kiedy 19-letni
Kidd skierował piłkę do siatki na 2:0.
Po meczu we wszystkich przypadkach odmieniano jedno nazwisko – Kostka. Prasa
uznała go za jednego z najlepszych bramkarzy, jakich kiedykolwiek widziano na
Wyspach Brytyjskich. Francuski „L’Equipe”
zamieścił artykuł pod znamiennym tytułem
„Mecz, który zrehabilitował Puchar Europy”.
„Rzadko można oglądać dwie drużyny
o takich kwalifikacjach technicznych i jednocześnie moralnych. Można być pewnym,
że zwycięzca tego pojedynku będzie bezwzględnie faworytem Pucharu Europy”.
Te słowa okazały się prorocze.
Rewanż został rozegrany 13 marca na
Stadionie Śląskim. Chętnych, by zobaczyć
mecz Górnika z Manchesterem, było dwieście tysięcy. „Tylko” połowa z nich zasiadła
na trybunach mimo arktycznych warunków atmosferycznych. Szczególnie Anglicy
zastanawiali się, czy jest sens grać na boisku pokrytym śniegiem. Górnik wygrał 1:0,
a gola zdobył w drugiej połowie Lubański.
– Byliśmy tego dnia naprawdę blisko szczęścia. Myślę o wyniku 2:0, który doprowadziłby do trzeciego meczu. Teren był bardzo
ciężki. Na śniegu łatwiej było się bronić niż
atakować. Na trawiastej murawie myślę, że
jeden z kilku innych moich strzałów znalazłby drogę do bramki – mówi po latach napastnik zabrzan.
Matt Busby przyznał po spotkaniu: – Odetchnąłem z ulgą po końcowym gwizdku sędziego. Przegraliśmy z jedną z najlepszych
drużyn europejskich, ale wyeliminowaliśmy
ją, co uważam za nasz wielki sukces.
W barwach Górnika zagrało w obu meczach dwunastu zawodników. Wszyscy byli
Ślązakami. Manchester zdobył Puchar Europy, gromiąc w finale Benficę Lizbona 4:1.
W drodze po to trofeum poniósł jedną porażkę – z Górnikiem na Stadionie Śląskim.
Dariusz Czernik
Muzeum Miejskie w Zabrzu
Od 28 lutego w siedzibie Muzeum Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 3 oglądać można wystawę poświęconą 50. rocznicy meczów Górnika z Manchesterem United.
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NASI SZCZYPIORNIŚCI ROZEGRALI W LUTYM PRAWDZIWY MARATON SPOTKAŃ

Zabrzańska twierdza trudna do zdobycia

Podziękowania od kibiców

Fot. Jerzy Przybysz

Starcie z PGE Vive Kielce

czyli serię sześciu porażek z rzędu. Dlatego w Zabrzu na parkiet wyszli mocno
zmotywowani, z zamiarem przełamania
złej passy. Początkowo byli trudnym dla
zabrzan przeciwnikiem. Zdecydował jednak drugi kwadrans pierwszej połowy,
kiedy Trójkolorowi zdobyli dziewięć bramek, na które goście odpowiedzieli tylko
raz. Mecz zakończył się wynikiem 37:28.
W serii meczów rozgrywanych u siebie
Górnik stracił punkty jedynie w starciu
z prawdziwym gigantem, czyli PGE Vive
Kielce. Także i tu momentami wydawało się jednak, że może dojść do sensacji.
Górnik zagrał wyjątkowo dobre 40 minut. Ostatecznie jednak kielczanie odjechali aż na dziewięć trafień (28:37).
WG

Fot. Jerzy Przybysz

zali się Aleksander Tatarincew i Łukasz
Gogola, zdobywając po siedem goli.
W starciu ze Stalą Mielec Górnik po raz
kolejny występował w roli faworyta.
Tym bardziej, że goście w tym roku zali-

Fot. Jerzy Przybysz

Drużyny, które przyjeżdżają do Zabrza,
wiedzą, że to teren trudny i wygrać tu
mecz nie jest tak prosto. Jako pierwsi
przekonali się o tym zawodnicy Sandry
Spa Pogoń Szczecin. Przetrzebiony kontuzjami Górnik zdołał wywalczyć solidne zwycięstwo 30:21. Największy udział
w wygranej miał Bartłomiej Tomczak,
strzelec siedmiu goli.
Jeszcze lepiej było w meczu z MMTS
Kwidzyn. O ile jesienny pojedynek obu
zespołów był bardzo wyrównany, tym
razem Trójkolorowi nie pozostawili wątpliwości, kto jest lepszy na parkiecie.
Choć po stronie gospodarzy zabrakło
kontuzjowanych Michała Adamuszka
oraz Macieja Tokaja, Górnik poradził sobie z niebezpiecznym rywalem i wygrał
aż 38:23. Dobrą strzelecką formą wyka-

Fot. Jerzy Przybysz

Cztery mecze z rzędu w ciągu zaledwie jedenastu dni
rozegrali w lutym w swojej
hali szczypiorniści NMC Górnika Zabrze. Trójkolorowi
efektownie pokonali SPR Stal
Mielec, MMTS Kwidzyn oraz
Sandrę Spa Pogoń Szczecin.
Musieli uznać wyższość jedynie PGE Vive Kielce, czyli jednej z najlepszych drużyn piłki
ręcznej w Europie.

Trójkolorowi mogą liczyć na doping swoich fanów
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Górnik w meczu z Pogonią

SPORT
JUŻ 24 MARCA GÓRNIK ZABRZE ZAGRA NA STADIONIE IM. ERNESTA POHLA Z HAJDUKIEM SPLIT

Fot. Jerzy Przybysz

Arena Zabrze w chorwackim klimacie

W lutym Górnik pewnie pokonał Bruk-Bet Termalicę Nieciecza

Punktualnie o godzinie 19.48 zabrzmi 24 marca pierwszy
gwizdek w meczu Górnika Zabrze z Hajdukiem Split. Pora nie
jest przypadkowa. Godzina rozpoczęcia meczu nawiązuje do
daty powstania klubu, który w tym roku świętuje 70. urodziny. Spotkanie z zaprzyjaźnionym zespołem z Chorwacji wpisuje się w obchody jubileuszu.
Europy, a w trwającym sezonie zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli.
Czołówki stawki trzyma się również
zabrzański Górnik. Po nieudanym
rozpoczęciu rundy wiosennej i prze-

WG

Fot. Jerzy Przybysz

Zorganizowanie takiego meczu od
dawna było marzeniem fanów. Dziś
mamy już pewność, że zostanie ono
zrealizowane. Swój przyjazd do Zabrza zapowiedziało ponad tysiąc kibiców chorwackiej drużyny.
Hajduk to klub liczący się na piłkarskiej mapie Europy i jeden z najbardziej zasłużonych klubów byłej Jugosławii. Siedem mistrzostw tego
nieistniejącego już kraju robi wrażenie. Podobnie jak jedenaście tytułów
wicemistrzowskich i dziewięć wywalczonych pucharów kraju. W niepodległej Chorwacji Hajduk osiem razy
wywalczył mistrzostwo, po sześć razy
puchar i superpuchar Chorwacji.
Historia klubu sięga 13 lutego 1911 r.,
a nazwa wywodzi się od hajduków,
którzy walczyli z imperium osmańskim. Hajduk dwa razy grał w półfi nałach europejskich pucharów – z Leeds
i Tottenhamem. Dwa razy występował też w ćwierćfi nale Pucharu Mistrzów. Jesienią ubiegłego roku walczył z Evertonem o prawo gry w Lidze

granej w Płocku w efektowny sposób pokonał Bruk-Bet Termalicę Nieciecza. O niedosycie można mówić
po spotkaniu ze Śląskiem Wrocław,
gdzie po imponującej grze Trójkolorowi przywieźli do Zabrza tylko jeden
punkt.
– To był jeden z najlepszych meczów
Górnika w całym sezonie – nie ma wątpliwości Stanisław Oślizło, legendarny piłkarz Trójkolorowych. – Jeżeli zespół będzie się prezentował podobnie,
to jestem spokojny. Bramki też będą
padać. Pressing, odbiór, szybkie przejście do ataku… To mogło imponować.
Nie było na boisku słabego punktu,
a Kurzawa, Żurkowski czy Wolsztyński
zagrali świetne zawody. Martwią mnie
tylko ostre, często świadomie brutalne
faule na Żurkowskim. Faul jest elementem piłki, ale to nie pierwszy mecz, kiedy rywale zdecydowanie przekraczają
przyjęte normy. Trzeba się szanować,
przecież ten chłopak ma szansę pojechać na mistrzostwa świata, gdzie będzie reprezentował całą naszą piłkę.
Pamiętamy, jak faulował go w Krakowie Wasilewski, potem podobnie było
w Płocku i teraz we Wrocławiu – dodaje.
Tymczasem kibice odliczają już dni
do 3 kwietnia. Na Arenie Zabrze Trójkolorowi podejmą wtedy Legię Warszawa w półfi nale Pucharu Polski. Już
teraz trzymamy kciuki!
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TRAMPKARZE Z MAŁOPOLSKI WYGRALI TURNIEJ O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA

Wielka piłka małych graczy
y Prz
e rz
t. J

ybysz

fot. Jerzy Przybysz

Fo

Trampkarze na parkiecie hali MOSiR-u

łoOsiem drużyn, w tym z Czech, Ukrainy i Słowym
wacji, uczestniczyło w XXII Międzynarodowym
Turnieju Piłki Nożnej Trampkarzy o Puchar Przewodniczącego
Rady Miasta. W imprezie, która odbyła się 3 i 4 lutego w hali
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, triumfowali reprezentanci Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Zabrzański turniej to co roku doskonała
okazja dla następców piłkarskich gwiazd
do sprawdzenia swoich umiejętności na
pełnowymiarowym boisku, i to w konfrontacji z rówieśnikami z zagranicy. – Sta-

rannie dobieramy uczestników turnieju, by
młodzi zawodnicy nie tylko rywalizowali na
boisku o zaszczytne laury, ale też przy okazji
obejrzeli to, co najlepsze w Zabrzu. Miasto
zawsze dbało o sport, szczególnie o piłkę

nożną, i są tutaj doskonałe warunki do jej
trenowania – ocenia Jarosław Bryś, prezes
Podokręgu Zabrze.
Dwudniowa rywalizacja rozpoczęła się od
pojedynków w dwóch grupach. W każdej
z nich znalazły się cztery zespoły. Z tej
konfrontacji najlepiej wyszły ekipy Małopolskiego oraz Dolnośląskiego Związku
polskie
Piłki N
Nożnej i to one zmierzyły się w finale.
nale W regulaminowym czasie mecz
zakończył się bezbramkowym remiza
ssem i dopiero seria rzutów karnych
wyłoniła zdobywcę pucharu. Zostali nimi trampkarze z Małopolski,
którzy wygrali 3:2.
Najlepszym zawodnikiem turnieju
zzostał Miłosz Rogula (Reprezentacja Śl. ZPN), w bramce najlepiej spisywał się Krystian Stryszewski (Reprezentacja M
Małopol. ZPN). Tytuł króla strzelców
przyznano
przyzna natomiast Mateuszowi Stankowi (Reprezentacja Małopol. ZPN).
– Ci młodzi ludzie są już dobrze ukształtowani piłkarsko. To nie jest jakaś bezmyślna
kopanina. Oglądamy składne akcje tych
młodych przecież graczy, poparte zmysłem
taktycznym – podkreślał na zakończenie
turnieju Marian Czochara, przewodniczący Rady Miasta Zabrze.
W zawodach niestety słabo wypadli gospodarze, bowiem reprezentacja Podokręgu Zabrze zajęła ósme miejsce.
WG

KSIĄŻKA PAWŁA CZADO O GÓRNIKU ZABRZE NAGRODZONA W BRANŻOWYM PLEBISCYCIE

Trójkolorowi na kartach książki
Książka Pawła Czado „Górnik Zabrze. Opowieść o złotych latach” została wybrana najlepszą książką piłkarską i najlepszą książką historyczną. W organizowanym
po raz piąty plebiscycie portalu sportowaksiazkaroku.pl
pod uwagę branych było aż 91 tytułów.
Tegoroczna edycja plebiscytu, w której
oceniane były książki wydane w Polsce
w roku 2017, odbywała się przez cały styczeń. Dziennikarze sportowi i przedstawiciele branży wybrali Sportową Książkę
Roku w pięciu kategoriach: piłka nożna,
biografie, historia, góry i poradniki. Swoje głosy oddawali także internauci.

30

Najnowsza książka Pawła Czado trafi ła na półki
w księgarniach 13 września
2017 r. To kolejna w ostatnich latach – po biografii Antoniego Piechniczka – publikacja tego dziennikarza na
polskim rynku literatury
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IWONA GUZOWSKA ZOSTAŁA AMBASADORKĄ FUNDACJI ROZWOJU KARDIOCHIRURGII W ZABRZU

– Nasza praca to codzienna walka o to,
by rozwijać polski wkład w ulepszanie
metod leczenia chorób
serca. Właśnie dlatego potrzebne nam
jest wsparcie najsilniejszych i stąd

Fot.
Tom
asz Jo

dłow

ski

– Bycie ambasadorem fundacji, która zawsze walczyła o leczenie chorób serca, to
dla mnie ważne i wyjątkowe zadanie. Wiele
w życiu doświadczyłam i wiem, jak ważne
jest wsparcie oraz bezinteresowna pomoc. Uważam, że dzielenie się sercem
w obecnych czasach jest najcenniejszą rzeczą, jaką można zrobić dla innych – podkreśla Iwona Guzowska,
wielokrotna mistrzyni świata i Europy w boksie oraz kick-boxingu.
Iwona Guzowska weźmie udział
w produkcji spotu promującego działania fundacji, w którym wystąpi na
ringu katowickiego klubu
Kleofas. Będzie trenowała
8-letnią Polę, pokazując,
że walka z przeciwnościami losu jest nam potrzebna
na co dzień, bo zmienia świat
na lepsze. W realizację materiału, obok Iwony Guzowskiej,
włączył się Wydział Radia
i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach.
Reżyserem spotu i autorką scenariusza jest Ewa
Stępniewicz, związana
z łódzką szkołą filmową. Wszystkie osoby, biorące udział
w powstaniu spotu, pracują społecznie.

Iwona Guzowska odwiedziła w lutym siedzibę Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii

Fot. Tomasz Jodłowski

„Wielka walka o małe serca”
to hasło, pod jakim w 2018
roku Iwona Guzowska, jako
Ambasadorka Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, wspierać będzie projekt
wdrożenia klinicznego protezy
serca dla dzieci. Ma on na celu
stworzenie rodziny urządzeń
pediatrycznych, które byłyby
ratunkiem dla niewydolnego
serca w oczekiwaniu na transplantację i jednocześnie szansą na regenerację narządu.

Fot. Tomasz Jodłowski

Stanie w ringu w obronie małych serc

Iwona Guzowska i 8-letnia Pola

wybraliśmy Iwonę Guzowską. Wierzymy,
że dzięki niej zwrócimy większą uwagę
na prace nad protezą serca dla dzieci
– mówi dr Jan Sarna, dyrektor generalny FRK.
Iwona Guzowska to pierwsza
dama polskiego boksu zawodowego kobiet i kick-boxingu,
wielokrotna mistrzyni Europy
i świata w tych dyscyplinach,
zdobywczyni tytułu Ironman.
Po zakończeniu kariery sportowej dała się poznać jako
sprawny polityk. Potem
oddała się działaniom
charytatywnym. Wspiera
i odwiedza domy
dziecka,
promuje zdrowy
styl życia, organizując różnorodne eventy.
WG
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ROZRYWKA
Poziomo: 1 – sprzęt filmowca, 5 – pani

1

Karwowska z „Czterdziestolatka”, 8 –
gorący trunek w wazie, 9 – nawierzchnia jezdni lub boiska, 10 – poetycka nazwa Anglii, 11 – owoc pracy, 12 – trep,
14 – mieszka za Uralem, 16 – dżentelmen włamywacz Lupin, 19 – parów, 21
– kropki na nosie, 22 – nimb, 23 – ojciec współmałżonka, 24 – gimnastyka
z medytacją, 26 – utrzymanka króla,
28 – jej święto obchodzimy 2 maja, 29
– świńskie lokum, 30 – wiara w Allaha,
33 – polecenie dla żołnierza, 35 – wolne
tempo, 37 – łagodzi wstrząsy, 38 – podobno cuchnie w piekle, 39 – węglowy
okres geologiczny, 40 – grecko-polska
piosenkarka, 41 – szukał miliona w filmie, 42 – zagrał Ramzesa w „Faraonie”.
Pionowo: 1 – jej atrybutami są nożyczki i centymetr, 2 – duża afrykańska antylopa, 3 – tam zrealizujesz receptę, 4
– giełdowy lub… w kieszeni studenta,
5 – upadły anioł lub… mocna kawa, 6 –
w lufie broni palnej, 7 – wonne kwiaty
wiosenne z białymi dzwoneczkami, 13
– do zdejmowania kapsli z butelek, 15 –
lekarz od uczulenia, 17 – cymes, delikates, 18 – „Iliada” lub „Pan Tadeusz”, 20
– katarakta, 21 – zabawka w stroju arlekina, 25 – autor złotych myśli, 27 – Raka
lub Koziorożca na mapie, 30 – państwo
z Nazaretem, 31 – laurowy lub figowy,

F o t o z a g a d k a

32 – francuski tytuł arystokratyczny, 34
– jubilerska jednostka masy, 36 – masa
plastyczna na szkła okularowe.

2

Rozwiązanie krzyżówki utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu.

ROZWIĄZANIA
Z LUTOWEGO NZS
1. Bez matki nie ma chatki
2. Zespół Szkół Sportowych
Fot. Jerzy Przybysz

3. Żywotnik
4. Agnieszka Osiecka
5. Bieda jest lepszym
Zagadka polega na odgadnięciu, gdzie znajduje się prezentowane miejsce.
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spoiwem niż szczęście

ROZRYWKA
3

Gawot
Zmierzch, jAk opiłki ołowiu, zApada w pluSz,
gdy w pusTych sercach mebli sYpie się szelest trocin.
Cisza roZchyla pokój jak płatki szaRych róż,
na których dnie znużenIe zwija się w kłębek kOci,
wtedy zwiSa nad stołem płomieŃ niebyłych świec.
W kartach drgnęło wspomnienie. I rusZa biały sZereg.
PorceLanowy gawot w serwantce dźwIęczy, więc
walety podają dłonie dłonioM harFianych tancerek.
UKłony szeleszczą jaK liście. Damy przygięte wpół
są szkieletami krYnolin, na których przeszłość się przędzie,
gdy wBiega sKrwawiony człowiek i pięśCią tłucze w stół!

4
1. nawet tam nie zrobią
z owsa ryżu,
2. miejsce pracy klauna,
3. papieski dokument,
4. w reklamie zawija
czekoladę w sreberka,
5. kończą karnawał,
6. pięciu muzyków,
7. świątynia z ikonostasem,
8. kukła na wystawie.

2

3

4

5

Ojciec uznał, że jego syn za dużo czasu
spędza grając na komputerze. Chcąc
go zmotywować do większego wysiłku
w nauce, powiedział do niego:
– Kiedy Abraham Lincoln był w twoim
wieku, czytał książki przy świetle kominka.
Syn odpowiedział bez odrywania wzroku
od komputera:
– Kiedy Lincoln był w twoim wieku, był już
prezydentem Stanów Zjednoczonych.

6

7

Rozwiązaniem
jest słowo, które powstanie
w zaznaczonej kolumnie.

8

Matka pyta syna:
– Co przerabialiście dziś na chemii?
– Materiały wybuchowe.
– Nauczycielka zadała coś do domu?
– Nie zdążyła...
Antoś wraca do domu z przedszkola
cały podrapany na twarzy. Mama
przestraszona pyta:
– Jasiu! Co się stało?!
– Dzisiaj było mało dzieci w przedszkolu.
– Dobrze, ale co to ma wspólnego z twoimi
zadrapaniami?!
– Pani kazała nam ustawić się w kółko,
złapać za rączki i tańczyć dookoła choinki.

Aby poznać autora zamieszczonego wiersza, należy z 23 liter
wyróżnionych dużą czcionką ułożyć jego imię i nazwisko.

1

Młody aktor dostał po raz
pierwszy główną rolę,
postanowił poradzić się
starego mistrza.
– Mistrzu, mam zagrać
w pierwszym akcie
kompletnie zalanego faceta,
mógłby mi pan dać kilka rad?
– To proste, skocz do bufetu, walnij sto albo
dwieście gram i graj siebie.
– Mistrzu, ale jest problem. W drugim akcie
mam być trzeźwy.
– No kochanieńki, do tego to potrzeba już
deko talentu.

Alfred Nobel jest uważany za wynalazcę
dynamitu tylko dlatego, że poprzednich
wynalazców nie udało się zidentyfikować.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Kornela Makuszyńskiego.
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KULTURA
NASZE MIASTO PO RAZ KOLEJNY NA TRASIE WIELKANOCNEGO FESTIWALU LUDWIGA VAN BEETHOVENA

Fot. Simon van Boxtel

Wybitne dzieła zabrzmią w Zabrzu
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Israel Camerata Orchestra Jerusalem i Avner Birona

Ponad dwadzieścia koncertów
zaplanowano w ramach tegorocznej edycji Wielkanocnego
Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Jeden z nich odbędzie
się w Zabrzu. W niedzielę,
25 marca, w Domu Muzyki
i Tańca wystąpią Israel Camerata Orchestra Jerusalem pod
dyrekcją Avnera Birona oraz
pianista Konrad Skolarski.
Wielkanocne Festiwale Ludwiga van
Beethovena organizowane są od 1997 r.
przez Stowarzyszenie Ludwiga van
Beethovena. Przez lata koncertów
można było słuchać w Warszawie i Krakowie. Dzięki staraniom prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik i przychylności dyrektor Festiwalu Elżbiety
Pendereckiej na trasie wyjątkowego
przedsięwzięcia artystycznego po raz
czwarty znalazło się Zabrze.
Każda edycja przedstawia dzieła
Beethovena z różnych perspektyw, pozwala dostrzec skąd artysta czerpał in-

spiracje, a także jaki wpływ wywarła
jego muzyka na twórców innych epok
i jakie miejsce zajmuje we współczesnym świecie. W Zabrzu zaprezentuje
się w tym roku Israel Camerata Orchestra Jerusalem. To obecnie wiodąca orkiestra kameralna w Izraelu. Camerata
została założona w 1983 roku przez
Avnera Birona, który od tego czasu
jest jej dyrektorem muzycznym i stałym dyrygentem. Orkiestra wykonuje
ponad sto koncertów rocznie w Izraelu
i za granicą. Repertuar zespołu obejmuje muzykę od baroku po współczesność.
Avner Biron karierę muzyczną rozpoczął jako flecista z Israel Philharmonic
Orchestra. Kreatywność, pomysłowość i oryginalność są hasłami jego
wszechstronnej działalności muzycznej. Dzięki intensywnej i inspirującej
pracy doprowadził orkiestrę do najwyższych standardów izraelskiego
życia muzycznego i zdobył uznanie
na całym świecie. Tworzy oryginalne
i ciekawe programy koncertowe, obok
znanych dzieł odtwarza także rzadko
wykonywane utwory.
Konrad Skolarski jest adiunktem Katedry Fortepianu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Naukę gry na fortepianie rozpoczął
w wieku czterech lat pod kierunkiem
prof. Marka Mizery. Wielokrotnie występował jako młody wirtuoz w Filharmonii Narodowej. W wieku 13 lat został
laureatem Konkursu Młodych Pianistów im. prof. Ludwika Stefańskiego.
W listopadzie 2017 r. odbył tournée
po Stanach Zjednoczonych, dając znakomicie przyjęte koncerty w Nowym
Jorku i Buffalo. Artysta interesuje się
malarstwem, poezją, psychologią i filozofią.
Zabrzański koncert rozpocznie się 25
marca o godzinie 18. W programie
Bela Bartok – divertimento, Marc Lavry
– Nad brzegami Babilonu, Ludwig van
Beethoven – II koncert fortepianowy
B-dur, Wolfgang Amadeusz Mozart –
Symfonia g-moll nr. 40.
GOR
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