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Turystyczny szlak
coraz bogatszy
To unikat w skali europejskiej!
Kompleks Sztolnia Królowa Luiza
już niebawem zaprosi turystów
na niesamowitą podróż
do świata zabytków techniki.
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wokół nas
W maju zainaugurowane zostanie IX Metropolitalne Święto Rodziny

Wyjątkowy koncert dla rodzin

Hasłem tegorocznych obchodów są
słowa „Rodzina wspólnotą miłosierdzia”. – Przesłanie to zawiera w sobie
zarówno aspekt społeczny, jak również religijny. W tym kontekście rodzina staje się pierwszą przestrzenią budowania relacji międzyludzkich
opartych na serdeczności, współczuciu, wzajemnym przebaczeniu i wrażliwości na potrzeby bliskich – podkreśla
arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki i honorowy patron
przedsięwzięcia. – Tegoroczne hasło
Metropolitalnego Święta Rodziny koresponduje z ogłoszonym przez papieża Franciszka Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia i z przesłaniem
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
„Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią” – dodaje.
Przypomnijmy, że idea Metropolitalnego Święta Rodziny zrodziła się w 2007 r.,
podczas śląskiej pielgrzymki

foto: arch. rodzinne

foto: Igor Cieślicki

Alicja Majewska i Włodzimierz
Korcz wystąpią w Zabrzu podczas koncertu inaugurującego IX Metropolitalne Święto
Rodziny. Na scenie Domu
Muzyki i Tańca towarzyszyć
im będą Opera String Quartet
oraz Andrzej Lampert.

Inauguracja święta to zawsze spora dawka świetnej zabawy

samorządowców i parlamentarzystów do Rzymu w 750-lecie śmierci św. Jacka, patrona Śląska. Inicjatorkami przedsięwzięcia były śp.
Krystyna Bochenek oraz prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
– Dziękuję wszystkim przedstawicielom
samorządów, instytucji kultury i organizacji pozarządowych, którzy włączyli
się w to przedsięwzięcie – mówi prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
– Naszym celem jest promocja rodziny i wartości z nią związanych: macierzyństwa, ojcostwa, wychowania
młodego pokolenia, przekazu tradycji
i wiary oraz budowania trwałych więzi społecznych. Zachęcamy wszystkich
ludzi dobrej woli do pogłębienia spojrzenia na rodzinę, która jest nie tylko
podstawową komórką społeczną, ale
również, zgodnie z Bożym zamysłem,
właściwym środowiskiem osobowego rozwoju człowieka – dodaje.

– To święto to bardzo cenna inicjatywa.
Dzięki temu rodziny mogą się bardziej
zintegrować, wybrać się gdzieś wspólnie
– mówią Ewa i Łukasz Kaczyńscy, rodzice małego Franka (na zdj. poniżej) –
Ale jeszcze ważniejsze jest to, że rodzina
pojawia się w centrum zainteresowania
nie tylko przy okazji obchodów. Z myślą
o rodzinach podejmowane są konkretne
działania i to bardzo cieszy – dodają.
Tegoroczne świętowanie zainaugurowane zostanie 21 maja w Domu Muzyki i Tańca. Na scenie wystąpią Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz oraz
Opera String Quartet z gościnnym
udziałem Andrzeja Lamperta. Bilety
na ten niezwykły koncert dostępne są
w kasie Domu Muzyki i Tańca oraz na
www.dmit.com.pl.
W programie Metropolitalnego Święta
Rodziny, jak co roku, nie zabraknie wykładów, koncertów, wystaw, kiermaszów, konkursów, imprez sportowych,
festynów i rodzinnych pikników. Zwieńczeniem tegorocznej edycji święta będzie zaplanowane na 4 czerwca w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia w Katowicach wykonanie Oratorium „Sanctus Adalbertus”
Henryka Mikołaja Góreckiego.

GOR
Szczegółowe informacje na temat
wydarzeń wpisujących się w program
Metropolitalnego Święta Rodziny
dostępne są na stronie:
www.swieto-rodziny.pl
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O znaczeniu i możliwościach
wykorzystania niematerialnego dziedzictwa przemysłowego
rozmawiali w Zabrzu uczestnicy
zorganizowanej już po raz trzynasty Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej.
Zajmujący się turystyką eksperci z kraju i Europy spotkali się
tym razem w oddanym niedawno do użytku po gruntownej
renowacji budynku Łaźni Łańcuszkowej.
– Już po raz trzynasty spotykają się w Zabrzu fachowcy o ogromnej wiedzy na temat turystyki, którzy nie szczędzą czasu
i sił dla jej rozwoju. W tym roku chcemy
rozmawiać o tym, co nieuchwytne, ale
równie ważne, jak materialne dziedzictwo
– mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Współczesny turysta jest
coraz bardziej wymagający. Wiele osób
organizuje swoją aktywność w weekendy.
Śląski szlak turystyki poprzemysłowej jest
właśnie takim zjawiskiem, które wychodzi naprzeciw wymagającym turystom,
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Zabrzańskie „TAK”
dla śląskiej onkologii

którzy nie mają zbyt wiele czasu, ale chcą
zobaczyć coś ciekawego. Uczyliśmy się
wykorzystania przestrzeni poprzemysłowej w oparciu o to, co osiągnęli wcześniej
Francuzi, Niemcy czy Belgowie. Ale myślę,
że już mamy swój własny charakter i chce-

Bartłomiej Szewczyk,
dyrektor Muzeum
Górnictwa Węglowego
w Zabrzu
– Niematerialne dziedzictwo
to na przykład
wspomnienia
górników, którzy przepracowali całe życie
w kopalni, którzy pamiętają
zupełnie inne czasy. Realizowaliśmy projekt „Narracje
górnicze”, w ramach którego
zbieraliśmy wspomnienia
górników z ich pracy w kopalni.
W tym roku, jesienią, będziemy
je wydawać. Ich wspomnienia
są kolorowe. To nie jest dokument, a raczej wspomnienia
żywego człowieka, subiektywne
spojrzenie nasycone emocjami.

wokół nas
Pierre Coenegrachts,
dyrektor generalny Urzędu
Promocji Turystyki Walonii-Brukseli
– Mamy sporo
zabytków, które
wzbogacają
naszą ofertę
w ramach turystyki poprzemysłowej. UNESCO
doceniło również czynnik niematerialny, uznając Carnaval
de Binche (Karnawał w Binche
– przyp. red.) za arcydzieło
ustnego i niematerialnego dziedzictwa ludzkości. To wydarzenie, do którego to położone na
południe od Brukseli uprzemysłowione miasto rokrocznie
przygotowuje się przez kilka
miesięcy. Zabrze jest świetnym
przykładem promowania nie
tylko dziedzictwa materialnego,
ale również niematerialnego.

„Niech żyje Zabrze,
najbardziej turystyczne
ze śląskich miast”
Jan Korsak

Polska Organizacja Turystyczna

foto: Jerzy Przybysz

my tym, co uzyskaliśmy, uzupełnić szlak turystyki postindustrialnej. Bardzo się cieszę,
że po raz kolejny udaje się nam do Zabrza
ściągnąć ludzi, którzy mają dużą wiedzę
na ten temat, doświadczenie i którzy chcą
nadal budować to wspólne dziedzictwo –
dodaje pani prezydent.

Goście z Walonii zwiedzili m.in. Kopalnię Guido

Tegoroczna konferencja pod hasłem
„Nowe otwarcie dla turystyki – niematerialne dziedzictwo przemysłowe”
przygotowana została w niezwykle
efektownych wnętrzach Łaźni Łańcuszkowej przy ul. Wolności. Kilkudziesięciu ekspertów z Polski oraz innych
krajów Europy dyskutowało tu przez
dwa dni, wymieniając się doświadczeniami i rozwiązaniami w tym zakresie.
– Temat konferencji wychodzi z podstawowego założenia, iż dziedzictwo przemysłowe przejawiające się w kulturowo war-

André Dubuc,
francuski ekspert turystyki
dziedzictwa przemysłowego
– Jeśli chcemy
mówić o dziedzictwie, to
musimy skupić
się na dwóch
sprawach
– czynniku
materialnym i niematerialnym. Aspekt niematerialny jest
niezwykle istotny, ponieważ
bez niego dziedzictwo materialne właściwie nie ma sensu.
Dziedzictwo materialne to
konkretne budynki, instalacje,
maszyny, natomiast czynnik
niematerialny jest związany
z odbiorem tego wszystkiego.
Przykładowo, maszyna jest
czymś namacalnym, materialnym, możemy ją obejrzeć,
ale niematerialna jest wiedza
na temat tego, jak ona działa,
kto na niej pracował, jakie są
wspomnienia tej osoby.

tościowych zwyczajach, pielęgnowanych
tradycjach, umiejętnościach, działalności
artystycznej, języku, tożsamości lokalnej
i stylach życia czy nawet narracji literackiej, już jest, lub może się stać, jednym
z magnesów przyciągających turystów –
zwraca uwagę Celina Pająk, naczelnik
Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu
Urzędu Miejskiego w Zabrzu. – Tym samym działalność turystyczna może służyć
promowaniu tego dziedzictwa, jego uszanowaniu, docenieniu i przetrwaniu, w tym
także poprzez dostarczanie środków materialnych na jego ochronę. Jednocześnie turystykę można w tej dziedzinie wykorzystać
jako narządzie zbliżenia, wymiany i dialogu międzykulturowego – dodaje.
Uczestnicy konferencji zwiedzili oddany
niedawno do użytku poziom 355 Kopalni Guido. To trasa turystyczna położona
najgłębiej w Europie. Wzięli także udział
w inauguracji towarzyszących konferencji już po raz ósmy Międzynarodowych
Targów Turystyki Przemysłowej. Ich
partnerem, podobnie jak konferencji,
była w tym roku belgijska Walonia.
– Niech żyje Zabrze, najbardziej turystyczne
ze śląskich miast! – mówił podczas konferencji Jan Korsak z Polskiej Organizacji
Turystycznej, nawiązując do słynnych
słów wypowiedzianych przez prezydenta
Francji Charlesa de Gaulle’a. 
SOR

Henryk Handszuh, pełnomocnik dyrektora MGW ds.
Międzynarodowego Centrum
Dziedzictwa Przemysłowego
dla Turystyki
– Podczas konferencji w Zabrzu chcemy
zastanowić się,
na ile elementy
niematerialnego dziedzictwa
przemysłowego mogą być włączone w służbę turystyki. Wszystko po to, aby to dziedzictwo docenić i zachować o nim pamięć.
Naszym zadaniem jest zbadanie
tego tematu tutaj, na Śląsku, na
podstawie doświadczeń innych
państw i regionów o podobnej
charakterystyce. Chodzi o to,
by stworzyć zachętę, kierowaną
do polskich biur podróży, żeby
zechciały w swoich programach
wycieczek uwzględnić ciekawe
miejsca związane z turystyką
poprzemysłową.
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Tysiące osób przyciągnęły VIII Międzynarodowe Targi Turystyki Przemysłowej

Prawie stu wystawców i tysiące
zwiedzających. Tak w największym skrócie można podsumować VIII Międzynarodowe
Targi Turystyki Przemysłowej,
które 15 i 16 kwietnia odbyły
się w Zabrzu. W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
można było lepiej poznać industrialne perły Polski i Europy.
Nie zabrakło także atrakcji kulinarnych. Partnerem tegorocznej imprezy była malownicza
belgijska Walonia-Bruksela.

foto: Igor Cieślicki
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Prezydent Zabrza w rozmowie
z Tomaszem Zubilewiczem

F16 można się było poczuć jak za sterami myśliwca. Były pokazy sztuk
walki i tańca. Kulinarne pokazy przygotował pochodzący z Grecji popularny kucharz Teo Vafidis.
– Jesteśmy na targach
turystycznych,
więc
odbędziemy
kulinarną podróż do Grecji,
i nie tylko. Turystyka to
świetna rzecz. Liczą się
dobre warunki w hotelu, czysta plaża, słońce, ale jak nie odżywiamy się dobrze,
to cały urlop jest do niczego. Kuchnia
grecka jest bardzo znana i lubiana, dlatego wielu Polaków tak chętnie odwiedza Grecję. Greckie jedzenie jest też
bardzo proste. Podstawą są owoce morza i ryby, które w Polsce nie są tak popularne. Ważne jest też, abyśmy starali się kupować oryginalne składniki. Na
jedzeniu nie można oszczędzać – przekonywał Teo Vafidis.

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

mienie o współpracy. Jeżeli to
nasze porozumienie
przyniosło
takie
fantast yczne
wyniki, to tylko
dlatego, że tutaj w Polsce mamy
tak wspaniałych partnerów jak
w Zabrzu. Za tę współpracę, za to dążenie do pełnego zrozumienia, za te dowody przyjaźni, chciałbym bardzo podziękować – dodaje.

Nie brakowało sporych emocji

Towarzyszące targom występy

r Ci e

W hali MOSiR przygotowano prawie 90

foto: Igor Cieślicki

– Turystyka przemysłowa naprawdę
potrafi zachwycić. A mówiąc o Zabrzu,
myślimy już nie tylko o medycynie czy
sporcie, ale właśnie o turystyce przemysłowej. Myślę, że dziś bez kompleksów
możemy pojawiać się na europejskim
szlaku turystyki industrialnej, przyciągając najbardziej wymagających gości
– mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik.
– W tym roku urzeczywistniło się nasze
marzenie, by Walonia została partnerem strategicznym targów i konferencji. Śląsk i Walonię łączy wiele elementów, wśród nich ciepło płynące z serc
ludzi – uśmiecha się Franck Pezza,
delegat regionu Walonia-Bruksela. –
Dwadzieścia lat temu Walonia zawarła
z Polską, z regionem śląskim, porozu-

foto: Igo

W hali MOSiR-u przy ul. Matejki swoje stoiska przygotowało prawie 90
wystawców z Polski i Europy. Były
warsztaty garncarskie i z czerpania
papieru. Można było podziwiać biżuterię z węgla, wyroby z filcu, ceramikę, haft, zabawki dla dzieci oraz
wystawę minerałów i biżuterię z kamieni szlachetnych. W symulatorze
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Industrialne perły zachwycają coraz bardziej

wokół nas
Miejskie i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Z Pilawy pod Warszawą przyjechali goście z Akademii
Łucznicza. – Skupiamy wszelkie możliwe pracownie, od ceramicznej przez
wiklinę po witraż. Przyjeżdżają do nas
ludzie z całej Polski, ponieważ u nas
mogą się artystycznie refoto: Igo
r Ci e
ślic
ki
alizować. Na targach
mamy swoje stoisko
po raz drugi. Jestem pozytywnie
zaskoczony,
że
tak wielu ludzi
od samego rana
odwiedza targi –
Goście z Muzeum Zabawek...
podkreślał Józef
...i twierdzy w Srebrnej Górze
Szuba z Akademii
Łucznicza.
m.in. z ogniem płonącym...
– Jeździmy tu od siedna dłoni. – Było ciepło, ale dało
miu lat, bardzo nam się tu
się wytrzymać. Na początku się bałyśmy, ale jak już miałyśmy to na ręku, podoba. Stawiamy na tradycję. Zawsze
nie było strasznie – dzieliły się wraże- przywozimy kołocz z jabłkami i serem
niami Marta i Madzia, drugoklasistki oraz makiem. Oczywiście nie może zabraknąć swojskiego chleba i smalcu.
ze Szkoły Podstawowej nr 15.
Z dziennikarzami znanymi z ekranu Naprawdę warto skosztować naszych
goście targów mogli się spotkać na specjałów – zachęcała Maria Poloczek
stoisku Telewizji Zabrze. Do odwie- z koła gospodyń, które od pół wieku
dzin zapraszał Teatr Nowy, Muzeum działa w Gierałtowicach.

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

– Po raz pierwszy gościliśmy na targach
Turystyczną Trzynastkę z Dolnego Śląska. Przyjechali do nas goście między
innymi z Muzeum Papiernictwa, Muzeum Zabawek, Twierdzy Kłodzko czy
Twierdzy Srebrnogórskiej – wylicza Celina Pająk, naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
– Jest rewelacyjnie. Ludzie chętnie odwiedzają nasze stoisko. W tym roku
otwieramy nową trasę. Nie będziemy już na niej oprowadzać turystów
w epokowych mundurach, tylko w specjalnych ubraniach. Będziemy schodzić
w dół, przeciskać się, czołgać. Mamy
nadzieję, że zwiedzającym się spodoba
– mówiła Katarzyna Drobny z twierdzy w Srebrnej Górze.
– Nasze stoisko z nostalgią odwiedzają dorośli. Wspominają dzieciństwo.
Nasze muzeum istnieje czternaście lat.
Eksponaty pozyskujemy niemal z całego świata. Najstarszym jest bursztynowy konik sprzed czterech tysięcy lat
– podkreślała Maria Ozierańska z Muzeum Zabawek w Kudowie.
Na dzieciakach niesamowite wrażenie robiły efektowne doświadczenia,

20 lat współpracy
W tym roku przypada 20. rocznica podpisania walońsko-polskiej umowy o współpracy, na mocy której Walonia stała się
wieloletnim, strategicznym regionem partnerskim województwa śląskiego.
Walonia obejmuje południową, francuskojęzyczną część Belgii. Region jest bardzo zróżnicowany pod względem przyrodniczym, co sprzyja turystyce sportowo-rekreacyjnej. Walonia
jest również obszarem, na którym niezwykle ceni się turystykę
poprzemysłową. Prężnie pracujące kiedyś zakłady, dziś stają
się atrakcjami przyciągającymi zwiedzających z całego świata.
Na terenie regionu znajdują się aż cztery kopalnie wpisane na
listę dziedzictwa UNESCO. Odwiedzać można także liczne fabryki, browary i manufaktury.

– Rozwój turystyki
przemysłowej to doskonały powód, by
przyjeżdżać do Zabrza.
Doświadczenia
miasta w zakresie wykreowania produktu turystycznego można z powodzeniem
przekazywać dalej. Inne regiony i kraje mają podobne problemy, a w Zabrzu udało się je z sukcesem rozwiązać
– podkreśla Rafał Wilczkowski z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Tegorocznym targom towarzyszył
rajd klasycznych samochodów oraz
gra miejska „Ślonski szpil”. Na jej
uczestników czekały różnorodne zadania przygotowane m.in. w budynku stacji sprężarek w strefie naziemnej Sztolni Królowa Luiza. 

MM

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Warsztaty garncarskie budziły spore zainteresowanie
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Śląskie uczelnie wybrały swych rektorów na kolejną kadencję

Nowi rektorzy wybrani

Prof. Antoni Cygan

Prof. Arkadiusz Mężyk

Prof. Antoni Cygan został rektorem
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach po raz drugi. – Pełne poparcie, przy jednym głosie wstrzymującym, było dla mnie niespodzianką, ale
w konsekwencji ogromnym wyzwaniem
na kolejne cztery lata – podkreśla prof.
Antoni Cygan. – Taki wynik jest świadectwem tego, że praca włożona przez
cały zespół jest postrzegana pozytywnie, a konsekwentna realizacja założonego planu została oceniona wysoko.
Kolejne cztery lata to przede wszystkim kontynuacja działań z kadencji minionej, w głównej mierze skupiających
się na jakości kształcenia i zapewnienia
optymalnych warunków studiowania
dla artystów i projektantów w nowoczesnym kampusie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach – dodaje rektor.
Na stanowisku rektora Politechniki
Śląskiej prof. Andrzeja Karbownika
zastąpi prof. Arkadiusz Mężyk. Dotychczasowy rektor pełnił swój urząd
już dwie kadencje, czyli maksymalną dopuszczalną długość. Prof. Arkadiusz Mężyk do tej pory kierował
Wydziałem Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Nowy
rektor zapowiada wzmacnianie prestiżu uczelni oraz jej dalszy rozwój.
– Zależy mi na budowaniu uczelni prestiżowej i przyjaznej dla społeczności
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foto: Uniwersytet Śląski

foto: Igor Cieślicki

foto: A. Kaczmarek

foto: ASP Katowice

foto: Politechnika Śląska

Pochodzący z Zabrza profesor Antoni Cygan został ponownie rektorem Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach. Nowego rektora ma Politechnika Śląska. Profesora Andrzeja
Karbownika zastąpi na tym stanowisku profesor Arkadiusz Mężyk, do tej pory dziekan
Wydziału Mechanicznego Technologicznego uczelni.

Prof. Robert Tomanek

Prof. Przemysław Jałowiecki

akademickiej i otoczenia społeczno-gospodarczego. Uczelnia powinna być
rozpoznawalnym elementem europejskiego systemu kształcenia, poprzez
rozwijanie procesu umiędzynarodowienia. Istotnym elementem programu jest
także budowanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w zakresie transferu technologii i pozytywnego wpływu na technologiczny rozwój
regionu. Niezwykle ważna jest partnerska współpraca uczelni z władzami samorządowymi miast, w których zlokalizowane są poszczególne jednostki
organizacyjne i kampusy. Nowe możliwości stwarzają Drogowa Trasa Średnicowa i autostrada A1, łączące kluczowe kampusy uczelni, które powinny
wyznaczać „Osie Technologiczne Śląska”. Miasta, w których znajdują się poszczególne jednostki uczelni, posiadają rozbudowane otoczenie gospodarcze
w zakresie zaawansowanych technologii. Mamy ogromny potencjał do wykorzystania, drzemiący zarówno w społeczności akademickiej Politechniki
Śląskiej, jak również wśród podmiotów
zewnętrznych. Nie możemy tego zmarnować – podkreśla prof. Arkadiusz
Mężyk.
Nowego rektora wybrano także na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Został nim prof. Robert
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Prof. Andrzej Kowalczyk

Tomanek, który zastąpi prof. Leszka Żabińskiego. – Moje zamierzenia
oparte są na doświadczeniu zdobytym
we współzarządzaniu uczelnią, a także w kontaktach z biznesem i administracją publiczną, w tym w zarządzaniu
w sektorze publicznym. Zamierzenia
te są kontynuacją prac realizowanych
w tej kadencji. Chciałbym jednak, aby
tej kontynuacji nadać nową energię.
W niespokojnym otoczeniu rozwój uniwersytetu wymaga rozwagi, umiejętności wykorzystania potencjału naszych
talentów, a przede wszystkim wzajemnego szacunku i życzliwości – podkreśla prof. Robert Tomanek.
Nowi rektorzy zaczną pełnić swoje
obowiązki wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Na początku
roku swoich rektorów na kolejną kadencję wybrały również dwie inne śląskie uczelnie. Na czele Uniwersytetu
Śląskiego stanie prof. Andrzej Kowalczyk, który zastąpi na tym stanowisku
prof. Wiesława Banysia. Nowy rektor
związany jest z Wydziałem Nauk o Ziemi. Natomiast Śląskim Uniwersytetem
Medycznym pokieruje przez kolejną
kadencję prof. Przemysław Jałowiecki.
Wszystkim rektorom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju
ich uczelni.

SOR

wokół nas
Niezwykłe wydarzenia artystyczne wpisały się w obchody X Dni Papieskich

Freski malowane światłem

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

kazać ulotne wrażenia, pewien moment,
przeczucie. Krótko mówiąc, kamerą napisać wiersz – uśmiecha się Lech Majewski.
– Bardzo się cieszę, że światowej sławy artysta wystawia w Zabrzu. To miasto, w którym ludzie nie tylko potrafią
pracować, ale też odbierać i cieszyć się
sztuką – podkreśla prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik.
foto: Igo
r Ci e
ślic
ki
Wystawa w Galerii Café Silesia
stała się możliwa dzięki wsparciu zabrzańskiej firmy Shadok Audio-Visual. – Bardzo
się cieszę, że spotkał nas ten
zaszczyt i mogliśmy wypoGościem wernisażu był sam Lech Majewski (w środku)
sażyć galerię w niezbędne
urządzenia audiowizualne.
Myślę,
że będziemy wspieWernisaż wystawy „Lech Majewski:
rać kolejne takie wydarzeWIDEOFRESKI” w Galerii Café Silesia
nia kulturalne w naszym
Prezes
Grzegorz
Piechuła
z
żoną
mieście
– deklaruje Grzegorz
był jednym z głównych punktów obchoPiechuła, prezes firmy.
dów X Dni Papieskich w naszym mieście.
Lech Majewski był także goW programie znalazł się także przegląd filściem zorganizowanego w ramach
X Dni Papieskich spotkania z cyklu „Kamów z przesłaniem, prezentacje spektaklu „Boże
wiarenka z oknem na świat”. W przymój” oraz tradycyjna „Kawiarenka z oknem na świat”.
gotowanym w Teatrze Nowym panelu
dyskusyjnym zatytułowanym „A jeśli
Bóg jest?” uczestniczyli również arcybiPoety”,
„Ćwiczenia
z
Bruegela”
oraz
Na wystawie w Galerii Café Silesia Muzeum Miejskiego znalazły się wideoar- „DiVinities”. Prezentację dzieł Lecha skup senior Damian Zimoń, prezydent
ty z cykli „Supermarket Dante”, „Krew Majewskiego uzupełnił dokumentalny Małgorzata Mańka-Szulik oraz prof.
film Dagmary Drzazgi „Lech Majewski. Marian Zembala.
Świat według Bruegela”, opowiadający
W stronę Schulza
o procesie twórczym i o pracy reżysera
na planie filmu „Młyn i krzyż”.
– To pierwsza taka prezentacja w naszej
Prace współczesnych artygalerii i myślę, że nie przejdzie bez echa
stów inspirowane twórczoze względu na format artysty i jakość wiścią Brunona Schulza będzie
deoartów. To twórczość poetycka, która
można podziwiać na kolejnej
znajduje się kilometry od komercji – mówi
wyjątkowej wystawie, na jaką
Elżbieta Dębowska, dyrektor Muzeum
zaprosi do Galerii Café Silesia
Miejskiego w Zabrzu.
Muzeum Miejskie w Zabrzu.
Fragment ekspozycji w Galerii Café Silesia
Lech Majewski urodził się w 1953 r.
Jej otwarcie zaplanowano na 9
w Katowicach. Jest reżyserem filmoczerwca. Ekspozycja „W strowym i teatralnym, malarzem, po- Obchody X Dni Papieskich w Zabrzu
nę Schulza” zgromadzi dzieetą i kompozytorem. Jego sztuka jest zainaugurowane zostały 2 kwietnia
ła tak wybitnych twórców,
świadectwem rozległości zaintereso- w Domu Muzyki i Tańca prezentacją
jak: Tadeusz Kantor, Zdzisław
wań artystycznych. Twórca czerpie in- „Nieszporów Ludźmierskich”. WystąpiBeksiński, Jerzy Duda-Gracz,
spiracje ze sztuki dawnych mistrzów, li artyści Filharmonii Zabrzańskiej, chóJan Lebenstein, Rafał Olbiński,
jednocześnie wciąż poszukując no- ru Resonans con tutti oraz soliści: ZbiFranciszek Starowieyski czy
wych, awangardowych środków wyra- gniew Wodecki, Jacek Wójcicki, Elżbieta
Leszek Mądzik. Multimedialzu. Lech Majewski na co dzień mieszka Towarnicka, Beata Rybotycka, Hanna
nemu przedsięwzięciu towaw Wenecji i Nowym Jorku, ale wraca Banaszak i Maciej Lipina. Na widowni
rzyszyć będzie muzyka Jerzeczęsto do Polski, zwłaszcza na rodzinny zasiadł m.in. sam kompozytor oratogo Satanowskiego.
Śląsk. – Wideoarty są dla mnie czystą for- rium Jan Kanty Pawluśkiewicz. 
GOR
mą wizualnej poezji. Staram się w nich prze- 
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Komisja Budżetu i Inwestycji
12.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
19.05 godz. 16.00 – analiza wykonania
budżetu miasta Zabrze za rok 2015.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
10.05 godz. 16.00 – rozwój infrastruktury drogowej, połączenia komunikacyjne
miasta, w tym budowa parkingów, a także poprawa ruchu drogowego w mieście
– zmniejszenie uciążliwości.
12.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Kultury i Dziedzictwa
11.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
18.05 godz. 16.00 – AL Hindenburg –
zapomniany podobóz KL Auschwitz III,
forma zachowania pamięci o miejscu
realizacji polityki niewolniczej i eksterminacyjnej III Rzeszy.
Komisja Oświaty i Wychowania
11.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
18.05 godz. 18.00 – uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych –
edukacja włączająca, integracyjna czy
segregacyjna – analiza szkolnictwa specjalnego.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Miasta
10.05 godz. 17.00 – połączenia komunikacyjne w mieście oraz budowa parkingów a także poprawa ruchu drogowego
na terenie miasta – plany zmniejszenie
uciążliwości.
12.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Prawa
i Bezpieczeństwa Publicznego
9.05 godz. 15.00 – informacja nt. gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w Zabrzu.
11.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
Komisja Rewizyjna
12.05 godz. 15.00 – rozpatrywanie sprawozdania finansowego miasta za rok
2015, sprawozdanie z wykonania budżetu
miasta za rok 2015. Sprawy organizacyjne.
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
11.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
17.05 godz. 16.00 – wizyta w losowo wybranych dwóch klubach sportowych.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
12.05 godz. 16.00 – sprawy sesyjne, organizacyjne i bieżące.
19.05 godz. 17.30 – informacja o przygotowaniach do organizacji wypoczynku
letniego dla dzieci i młodzieży.
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Za nami kwietniowa sesja Rady Miasta

Zabrzańskie „TAK”
dla śląskiej onkologii
Apel dotyczący powstania niezależnego Instytutu Onkologii
w Gliwicach poparli podczas kwietniowej sesji Rady Miasta zabrzańscy radni. Wśród przyjętych uchwał znalazła się m.in. zgoda na osiedlenie w Zabrzu rodziny narodowości polskiej pochodzącej z terenów azjatyckich byłego Związku Radzieckiego.
Zgodnie z przyjętą uchwałą miasto zobowiązało się do zapewnienia repatriantom mieszkania komunalnego
oraz udzielenia pomocy w znalezieniu
zatrudnienia, a także pomocy materialnej na zagospodarowanie, utrzymanie
i pokrycie kosztów zamieszkania przez
okres co najmniej 12 miesięcy.
Radni zgodzili się na poręczenie przez
miasto kredytu zaciągniętego przez
spółkę Kardio-Med Silesia. Przyjęli
także Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2016–2020. Radni głosowali łącznie
nad 19 projektami uchwał, z czego 18
z nich przyjęto. Odrzucony projekt dotyczył zaopiniowania lokalizacji w naszym mieście kasyna gier.
Podczas sesji radni zapoznali się także
z prezentacją dotyczącą postępu prac
przy tworzeniu unikatowego kompleksu turystycznego, jakim już niebawem będzie Sztolnia Królowa Luiza.
Informacje przedstawił dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego Bartłomiej Szewczyk.
Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podsumowała z kolei pierwsze dwa tygodnie funkcjonowania
programu „Rodzina 500+”. – Zabrzańskie rodziny złożyły już ponad sześć tysięcy wniosków, wydano prawie trzy
tysiące decyzji, wypłacono pierwsze
pieniądze. Najwyższe przyznane do
tej pory świadczenie wyniosło cztery tysiące złotych – podkreślała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
W sesji uczestniczyła też posłanka
Barbara Dziuk, z którą radni rozmawiali m.in. na temat sytuacji kopalni
Makoszowy.

SOR
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Plan pracy komisji Rady Miasta
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Radni głosowali nad 19 projektami uchwał

Usłyszane na sesji:
– Jeszcze pani ostatnia, ale wcale nie najgorsza.
– Mam wrażenie, że sesję zorganizowano
specjalnie dla mnie.

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

Maj
5 (czw.)	Adam Ilewski
9 (pn.) 	Antoni Strzoda
Dariusz Walerjański
12 (czw.) 	Elżbieta Adach
19 (czw.) 	Alojzy Cieśla
Dariusz Walerjański
23 (pn.) 	Jan Dąbrowski
	Janusz Bieniek
	Mirosław Dynak
30 (pn.) 	Joachim Wienchor

wokół nas
Maj to dla Polaków miesiąc szczególny

Pamiętajmy o majowych rocznicach

– Przyszłość trzeba budować na wartościach i zabrzanie bardzo dobrze to potrafią. Śląsk wypracował swoje wartości
bardzo rzetelnie i dziś nie tylko umiejętnie
ich chroni, ale też żyje nimi na co dzień –
podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Ustanowienie Konstytucji 3 Maja to jeden z najważniejszych momentów w historii Polski. Nasza ustawa zasadnicza
była pierwszą w Europie i drugą, po Stanach Zjednoczonych, na świecie. Obchodzone 3 maja święto zostało ustanowione w 1919 r., a ponownie w 1990 r.

foto: Jerzy Przybysz

Święto Narodowe Trzeciego
Maja, rocznica wstąpienia
Polski do Unii Europejskiej,
Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej i Święto Pracy to wydarzenia, z którymi nierozłącznie związany jest początek maja. Pamiętajmy o nich
w codziennym zabieganiu.

Uroczystości w kościele św. Anny

Obchodzony 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego
2004 r. Tego samego dnia obchodzony
jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą.
W ostatnich latach powszechnym stało
się noszenie w tym dniu kokardy narodowej. Zwyczaj ten spopularyzował prezydent Lech Kaczyński. Był kontynuowany

przez prezydentów Bronisława Komorowskiego, a obecnie Andrzeja Dudę.
1 maja to tradycyjne Święto Pracy.
Tego samego dnia obchodzimy również rocznicę wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej. W tym roku mija już jedenaście lat od jednego z najważniejszych wydarzeń we współczesnej historii naszego kraju. 
WG

Zabrzanie uczcili pamięć ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej

W Parku im. Poległych Bohaterów przy ul. Dubiela odbyły się
w kwietniu uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej
i katastrofy smoleńskiej. Kwiaty przy pamiątkowych tablicach
złożyli przedstawiciele samorządu, służb mundurowych, szkół,
miejskich spółek i instytucji oraz organizacji pozarządowych.
Miejskie uroczystości zorganizowane zostały 11 kwietnia o godzinie 8.41. Właśnie o tej godzinie, przed sześcioma laty,
samolot z polską delegacją udającą się
na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej
rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło 96
osób, a wśród nich prezydent RP Lech
Kaczyński z małżonką, posłowie, senatorowie, dowódcy wojskowi, przedstawicieli wielu stowarzyszeń i instytucji.
– Nasza ojczyzna straciła w tym dniu wy-

bitnych rodaków. Odeszły osoby pełniące służbę publiczną do ostatnich chwil.
Swoją działalnością i niezwykłym patriotyzmem kształtowały one obraz naszej ojczyzny. Chcemy oddać im cześć, wierząc,
że ta bolesna lekcja historii już nigdy się
nie powtórzy – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Przypomnijmy, że symboliczne dęby pamięci posadzone zostały w parku przy
ul. Dubiela w 2010 r. W tym samym roku

foto: UM Zabrze

W zadumie przy dębach pamięci

Przy pamiątkowych tablicach złożono kwiaty

odsłonięte zostały również tablice poświęcone ofiarom zbrodni katyńskiej
i katastrofy smoleńskiej. Na tej ostatniej
znalazły się nazwiska szczególnie związanych z Zabrzem wicemarszałek Senatu Krystyny Bochenek, marszałka Sejmu
Macieja Płażyńskiego oraz posła Grzegorza Dolniaka. 
GOR

Nasze Zabrze Samorządowe 5/2016

11

wokół nas
Ruszyła piąta edycja programu stypendialnego „Fortum dla Śląskich Dzieci”

foto: Fortum

Pomagają rozwinąć skrzydła
Występy podczas inauguracji akcji

Grupa 120 osób w wieku od 11
do 15 lat weźmie udział w tegorocznej edycji programu „Fortum dla Śląskich Dzieci”. Przedsięwzięcie umożliwia młodym
mieszkańcom Bytomia i Zabrza,
będącym często w trudnej sytuacji życiowej, rozwój talentów,
pasji i zainteresowań.
– To są nasze śląskie, czarne perły, dzieci
z pasją, talentem, determinacją, które chcą
się rozwijać – mówi o uczestnikach programu Natalia Szlęzak z Fundacji Pomo-

cy Dzieciom „Ulica”, która realizuje program razem z firmą Fortum.
Uczniowie zostali podzieleni na grupy,
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Będą brać udział m.in w warsztatach dziennikarskich, fotograficznych,
teatralnych, tanecznych, rysunkowych
oraz raperskich. Spotkają się też ze
znanymi Ślązakami, którzy opowiedzą
o ścieżkach swoich karier i postarają się
uświadomić, jak wiele można dokonać
dzięki konsekwencji w dążeniu do celu.
– W tym roku mamy dwie nowości. Jest to grupa związana z modelingiem, modą i projektowaniem, a także grupa związana ze sztuką
przetrwania, połączona z terenoznawstwem
– zwraca uwagę Natalia Szlęzak.
– Cieszymy się, że już po raz piąty będziemy pomagać młodym, ambitnym osobom
w ramach programu „Fortum dla Śląskich
Dzieci”. Jubileuszowa edycja stanowi potwierdzenie słuszności tej inicjatywy i pokazuje, że młodzi Ślązacy chcą się rozwijać i wytrwale dążą do realizacji swoich
marzeń, jeśli tylko ktoś da im szansę. Nasz
program stanowi dla nich realną, i przede
wszystkim długotrwałą, pomoc, z której
chętnie korzystają. Chcemy nadal pozostawać istotną częścią życia społeczności
lokalnych na Śląsku i planujemy realiza-

cję kolejnych edycji – mówi Izabela Van
den Bossche z komunikacji korporacyjnej Fortum.
Pierwszy etap programu potrwa do
czerwca. Po jego zakończeniu Fortum
oraz Fundacja Pomocy Dzieciom Ulica
wybiorą 40 najbardziej zaangażowanych,
kreatywnych i pomysłowych uczestników
projektu. Zostaną oni zaproszeni do drugiego etapu, który potrwa od września
2016 do marca 2017 r. Dla każdego z nich
zostanie przygotowane specjalne stypendium, dostosowane do indywidualnych
uzdolnień i predyspozycji.
– Dwukrotnie byłam uczestniczką programu i bardzo polubiłam dziennikarstwo.
Teraz chcę czegoś nauczyć innych – mówi
Ola Ćwik, była uczestniczka warsztatów,
a obecnie wolontariuszka.
– Nauczyłam się tu cierpliwości. Potrafię
rozmawiać z dziećmi, nauczyłam się też
pewności siebie, bo podczas spotkań często mówię coś do dużej grupy, czasem na
scenie – dodaje Natalia Berus, również
wolontariuszka.
Program „Fortum dla Śląskich Dzieci”
realizowany jest od 2012 r. Dotychczas
wzięło w nim udział 515 dzieci, z których
222 nagrodzono indywidualnymi stypendiami. 
SOR

Studenci z Uniwersytetu w Lund

Szwedzkie pomysły na ekologiczny transport

– Odwiedziliśmy wiele firm, przyjrzeliśmy
się ich strategiom. Inspiracją było dla
nas Lund, które w 1996 roku opublikowało swoją strategię mobilności, która była
bardzo elastyczna – wyjaśniał Robert Rodriguez, jeden ze studentów.
– Według nas zmiany powinny objąć ruch rowerowy, transport publiczny, ruch drogowy,
innowacje, planowanie przestrzenne i ruch
pieszych. Przygotowaliśmy konkretne propozycje projektów dla każdego z obszarów. Dowiedzieliśmy się o pomyśle powstania cen-
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trum przesiadkowego w Zabrzu. Uważamy,
że to bardzo dobry pomysł – mówiła jego
koleżanka Mascha Menny.
Młodzież zwróciła uwagę na potrzebę
zwiększenia atrakcyjności transportu publicznego oraz rowerowego, a zmniejszenia dominacji transportu samochodowego. – Korzyści z tego obejmują wiele
dziedzin życia, od poprawy jakości powietrza przez zmniejszenie hałasu po kwestie
ekonomiczne – wyliczał Daniel Ssekatawa.
Studenci pracowali pod opieką profesora
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foto: Renata Matysik

Zagadnieniami związanymi ze zrównoważonym transportem zajmowali się studenci z Uniwersytetu w Lund, którzy w kwietniu gościli w Zabrzu. To kolejna odsłona partnerskiej współpracy obu miast.

Szwedzcy studenci w ratuszu

Mikaela Backmana, który od kilku lat regularnie przyjeżdża ze studentami do Zabrza. – Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy tu wracać. Widzę zmiany następujące
w Zabrzu, rozwój jest zauważalny – podkreślał profesor. 
SOR

wokół nas
Podpowiadają przedsiębiorcom, jak rozwinąć swoją działalność gospodarczą

Łaźnia pełna dobrych pomysłów

Dla przedsiębiorców spotkanie
było okazją do nawiązania nowych
kontaktów biznesowych, ale również
do pozyskania informacji na temat form
wsparcia dla swojej firmy. – Przyszłam,
żeby dowiedzieć się, jak można wspomóc
naszą działalność, jakie dotacje można uzyskać na rozwinięcie firmy. Takie spotkania
są potrzebne. Myślę, że w każdym większym
mieście na Śląsku takie spotkania powinny
się odbywać – mówi Kaja Ludwiczak z firmy budowlanej. Podobnego zdania jest
Sonia Barczyk-Gołda (na zdj. powyżej z
Elżbietą Korecką, dyrektor Biura Cechu
Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Zabrzu). – Lubię brać udział
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foto: Renata Matysik

Kredyty, dotacje i inne rodzaje
wsparcia dla przedsiębiorców
były tematem spotkania zorganizowanego 20 kwietnia w
Łaźni Łańcuszkowej. Wzięli w
nim udział m.in. przedstawiciele Funduszu Górnośląskiego oraz Zabrzańskiego Centrum
Rozwoju Przedsiębior-

Spotkanie zorganizowane zostało w Łaźni Łańcuszkowej

w takich
spotkaniach, ponieważ mogę zdobyć
nowe kon- takty i dowiedzieć się, jak rozwinąć własną firmę. Bardzo mnie cieszy, że
jest coraz więcej tego typu inicjatyw – podkreśla Sonia Barczyk-Gołda.
Swoją ofertę przedstawił w Zabrzu Fundusz Górnośląski. – Proponujemy przedsiębiorcom bardzo korzystne warunki
pożyczek z niskim oprocentowaniem. Z naszej pomocy skorzystało już bardzo wiele
firm – zaznacza Andrzej Konieczny, prezes zarządu Funduszu Górnośląskiego.

Przedsiębiorcy mogli również porozmawiać z przedstawicielami Zabrzańskiego
Centrum Rozwoju Przedsiębiorczością. –
Z funduszami współpracujemy już od dawna. Przyjęliśmy taką formułę, że Centrum
informuje o tym, co jest możliwe do pozyskania, gdzie przedsiębiorca może uzyskać
wsparcie, pożyczkę, dotację. Jest to dla nas
bardzo cenna współpraca. Nowa perspektywa daje wiele możliwości pozyskania
środków z Unii Europejskiej, więc wspólnie
działamy i staramy się zachęcać do tego
przedsiębiorców – podsumowuje Katarzyna Kucia, naczelnik Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.  SOR

Nasze miasto w czołówce raportu „Gmina na 5! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców”

Warszawska uczelnia docenia Zabrze
Na trzecim miejscu znalazło się Zabrze w rankingu „Gmina
na 5! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców”. Ocenie
poddano 656 gmin w Polsce, a wśród laureatów znalazło się
zaledwie 18 z nich. W kategorii „Odpowiedzi w języku angielskim” nasze miasto uzyskało najwyższy wynik w kraju.
Wyniki raportu przedstawiono podczas
„Forum gmin na 5!”, które zorganizowane zostało 22 kwietnia w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie. Główną grupą
interesantów, na obsłudze których skupione zostało badanie, byli potencjalni
przedsiębiorcy i inwestorzy. Autorzy raportu zwracają uwagę, że Zabrze uzyskało maksymalną liczbę punktów za ja-

kość e-maili odsyłanych inwestorom
w języku angielskim. „Były to wiadomości dobrze przygotowane, przedstawiające inwestorowi informacje
o warunkach i wymaganiach związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, które, nawet jeśli nie zawierały
wszystkich szczegółów, to zachęcały inwestora do dalszych działań na danym

terenie i wskazywały na zainteresowanie urzędników
udzieleniem przedsiębiorcy pomocy” –
czytamy w raporcie.
– W naszym mieście
stawiamy na wspieranie przedsiębiorczości.
Fakt, że Zabrze zostało
w raporcie tak wysoko
ocenione, napawa nas
dużą satysfakcją i motywuje do dalszej pracy – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Raport opracowany
został już po raz siódmy. 

GOR
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Absolwentów szkół ponadgimnazjalnych czekają bardzo intensywne tygodnie

Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego podczas zajęć

To nie będą łatwe tygodnie dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Z początkiem maja ruszyły matury. Po ich
zdaniu młodych ludzi czeka wybór ścieżki dalszej edukacji.
W Zabrzu możliwości w tym zakresie nie brakuje. Swoją
ofertą przyciągają Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet
Medyczny czy Wyższa Szkoła Techniczna.

foto: Igor Cieślicki

Usytuowany w Zabrzu Wydział Lekarski
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
był pierwszym, i przez ponad dwadzieścia lat jedynym, wydziałem tworzącym
uczelnię. Powstał w 1948 r. i stał się bazą
dla powołania kolejnych jej wydziałów.

Wydział Inżynierii Biomedycznej

14

Obecnie studenci mogą się tu kształcić na trzech kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz ratownictwie medycznym. W roku akademickim
2014/2015 na kierunku lekarsko-dentystycznym uruchomione zostały studia w języku angielskim. Kilka miesięcy
temu zakończyła się gruntowna termomodernizacja gmachu uczelni przy pl.
Traugutta. Prace trwają również w niezwykle malowniczym kampusie w Rokitnicy.
W Zabrzu działają dwa wydziały Politechniki Śląskiej: Organizacji i Zarządzania oraz Inżynierii Biomedycznej.
Studenci i wykładowcy tego ostatniego wprowadzili się w ubiegłym roku
do przebudowanego i gruntownie wyremontowanego gmachu przy ul. Roosevelta. Kilka miesięcy wcześniej do
użytku została oddana zmodernizowana aula w budynku przy ul. gen. de
Gaulle’a.
– Zabrzański kampus Politechniki Śląskiej konsekwentnie zmienia swoje oblicze, a Zabrze staje się w coraz większym
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stopniu miastem akademickim – podkreśla prof. Marek Gzik, dziekan pierwszego, i jedynego w Polsce, Wydziału Inżynierii Biomedycznej.
Akademicka oferta Zabrza to również
Wyższa Szkoła Techniczna. W naszym
mieście od kilku lat działa Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii tej uczelni.
Studenci mogą się tu kształcić na kierunkach reżyserii oraz realizacji obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii. Zabrzański wydział WST ulokował
się w przepięknym zabytkowym budynku przy ul. Park Hutniczy. Wcześniej
gmach został poddany gruntownej renowacji. Siedziba WST mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie Teatru Nowego
i Filharmonii Zabrzańskiej, stanowiąc
doskonałe uzupełnienie miejskiego
kwartału kultury i sztuki.
– Zależy nam, by skierowana do studentów oferta Zabrza była coraz bogatsza
– mówi prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik. – Chcemy zachęcić absolwentów szkół średnich do studiowania
w naszym mieście. Inwestujemy w młodych ludzi, bo to nasza przyszłość. Chcemy pomagać im w rozwoju, a tym samym
zwiększać szanse na rynku pracy. W zabrzańskiej ofercie studiów każdy znajdzie
coś dla siebie, a dzięki inicjatywom podejmowanym przez nasze uczelnie Zabrze
staje się coraz bardziej rozpoznawalne na
akademickiej mapie Polski – dodaje pani
prezydent.

GOR

Siedziba zabrzańskiego wydziału WST

foto: Igor Cieślicki
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W drodze po wymarzony indeks

wokół nas
Minister spraw wewnętrznych przekazał prezydent Zabrza projekt ustawy metropolitalnej

Ustawa metropolitalna tylko dla Śląska

– Przyjęte w projekcie rozwiązania
z pewnością przyczynią się do dynamicznego rozwoju samorządów, które zadeklarowały udział w tworzeniu i budowie
związku metropolitalnego. Jestem przekonany, że mieszkańcy regionu docenią pozytywne zmiany, które wpłyną na
poprawę warunków ich życia i pozwolą
w pełni wykorzystać potencjał społeczności lokalnych – zaznacza minister
Mariusz Błaszczak. – Pojęcie metropolii w Polsce jest wypełniane zasadniczo
przez dwa ośrodki: Warszawę i okolice
oraz właśnie konurbację górnośląską.
Jeśli chodzi o Warszawę, mamy ustawę
o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Ona będzie poprawiana; będą propozycje w tej dziedzinie. Ta ustawa dotyczy
Górnego Śląska. Jej korzyści to wsparcie finansowe, dobrowolność w zrzeszaniu się gmin, możliwość wykorzystania
potencjału regionu. Daje możliwość rozwoju konurbacji górnośląskiej poprzez
współpracę i koordynację planów zagospodarowania przestrzennego i współpracę w ramach stworzenia wspólnego
systemu komunikacji miejskiej – dodaje.
MSWiA w projekcie zachowało zasadę dodatkowych środków dla związku metropolitalnego w województwie
śląskim. Według ministra Błaszczaka
przewidziany w nim udział w podatku PIT ma dać samorządom regionu
na realizację zadań związku ponad
ćwierć miliarda złotych. Gotowy projekt ustawy minister Mariusz Błasz-

foto: UM Zabrze

Projekt ustawy metropolitalnej przekazał 29 kwietnia
na ręce prezydent Zabrza
i przewodniczącej Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Małgorzaty Mańki-Szulik minister spraw
wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Jak
podkreślał, zawarte w dokumencie rozwiązania mają
dotyczyć wyłącznie regionu
Górnego Śląska

Konferencja, podczas której minister Mariusz Błaszczak przekazał
prezydent Małgorzacie Mańce-Szulik projekt ustawy metropolitalnej

czak przekazał w piątek, 29 kwietnia,
w Katowicach na ręce przewodniczącej Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Małgorzaty Mańki-Szulik.
– To dla Śląska ważny moment – zaznacza
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
– Projekt ustawy dotyczy tylko naszego
województwa. Pozwoli to utworzyć silny
związek na obszarze, który ma wszelki
potencjał, aby być metropolią i konkurować z podobnymi regionami w Europie. Teraz projekt będzie konsultowany
przez samorządy tworzące Górnośląski
Związek Metropolitalny. Jest to powrót
to źródeł tworzenia ustawy, gdyż pier-

wotnie miała być dedykowana tylko dla
naszego regionu, jako terenu spełniającego kryteria metropolitalne – dodaje.
Koordynatorem prac nad nowym projektem ustawy został przewodniczący rady regionalnej PiS poseł Wojciech
Szarama. – Posłowie w Sejmie dołożą
wszelkich starań, aby ta ustawa została przyjęta jak najszybciej – deklaruje Wojciech Szarama. – Będziemy jeszcze oczywiście na ten temat rozmawiać,
ale myślę, że prace w Sejmie przyniosą
wszystkim, a w szczególności mieszkańcom Śląska, pełną satysfakcję – dodaje.

GOR
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Delegacja amerykańskiego stanu Nevada odwiedziła w kwietniu Zabrze

Goście z Nevady odwiedzili m.in. Śląskie Centrum Chorób Serca

O możliwościach współpracy rozmawiali w kwietniu goście z amerykańskiego stanu Nevada oraz przedstawiciele
branży medycznej, sportowej i naukowej z Zabrza. Delegacja zza oceanu odwiedziła m.in. Śląskie Centrum Chorób
Serca oraz Szpital Miejski w Zabrzu.
– Chcemy zaprezentować Śląsk jako miejsce, które ma być partnerem do współpracy ze stanem Nevada. Jest to kolejna wizyta, podczas której prezentujemy różne
aspekty życia kulturalnego i gospodarczego naszego regionu, przygotowujemy się
również do rewizyty – mówi Janusz Dramski, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. – Zabrze przedstawiamy jako miasto medycyny i biznesu
medycznego, ponieważ jednym ze strategicznych obszarów rozwoju Nevady jest

właśnie medycyna. Dlatego naturalnym
miejscem do pokazania na Śląsku w tym
temacie było Zabrze, które z medycyną jest
związane od lat i jest inkubatorem dla nowych rozwiązań w tej dziedzinie – dodaje.
Goście odwiedzili Śląskie Centrum Chorób Serca, Śląski Park Technologii Medycznych oraz Centrum Zdrowia Kobiety
i Dziecka. W ratuszu spotkali się z przedstawicielami Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego, Politechniki Śląskiej, Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsię-

Trwają castingi do kolejnej edycji popularnego show

Pokaż, jaki masz talent
Ekipa programu „Mam Talent!” po raz dziewiąty wyrusza na poszukiwania najbardziej utalentowanych mieszkańców Polski. Do Zabrza zawita 15 maja. Casting odbędzie się w Domu Muzyki i Tańca.

Przesłuchania rozpoczną się o godzinie 10. Należy przygotować dwuminutowy pokaz swoich umiejętności
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oraz (jeśli jest potrzebny) podkład muzyczny na płycie CD. Osoby niepełnoletnie powinny pojawić się z rodzicem
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biorczości oraz spółki Stadion w Zabrzu.
Nevada kojarzy się głównie z kasynami
i rozrywką. Tymczasem region ten zmienia się i obecnie stawia na rozwój branży medycznej, otwiera się na współpracę
z inwestorami z zagranicy. – Nevada jest
probiznesowa. Nastawiamy się na współpracę, zapewniamy wiele korzyści natury prawno-podatkowej, które z pewnością
docenią inwestorzy. Chcemy, żeby Nevada
była bazą dla firm, które chcą działać na
amerykańskim rynku – mówi Jakub Mendrala, współzałożyciel i dyrektor Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej
w Nevadzie. Jedną ze śląskich firm, która już weszła na rynek amerykański, jest
BetaMed. – Las Vegas wszystkim kojarzy
się z rozrywką a nie z biznesem. Tymcza-

foto: UM Zabrze

foto: UM Zabrze

Współpraca ponad oceanem

Spotkanie w miejskim ratuszu

sem okazuje się, że jest to rynek, który potrzebuje nas, inwestorów. Byłam bardzo
zaskoczona, jak oni są otwarci i pomocni,
wręcz prowadzą za rękę – uśmiecha się
Beata Drzazga, prezes BetaMed.
– Jesteśmy tu po to, żeby rozmawiać. Nie
chcemy tylko zwiedzać, wymienić się wizytówkami i zapomnieć. Jesteśmy poważnie
zainteresowani współpracą. Widzę ogromny potencjał tego regionu – podsumowuje John Petkus, konsul honorowy RP
w Las Vegas.
SOR

bądź prawnym opiekunem lub przynieść pisemną zgodę obojga rodziców/
prawnych opiekunów na udział w programie. Ważne, by nie zapomnieć o zabraniu ze sobą dowodów tożsamości.
„Mam Talent!” to program bez granic
wiekowych. Jest adresowany do amatorów i zawodowców, młodych i starszych, dzieci i dorosłych, solistów i zespołów, orkiestr i chórów, muzyków,
artystów estrady, cyrkowców, tancerzy, lalkarzy, mimów, parodystów, hobbystów, treserów zwierząt… Po prostu
do wszystkich! 
GOR
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Prezydent Zabrza zwyciężyła w prestiżowym plebiscycie „Dziennika Zachodniego”

Gala w katowickiej Akademii Sztuk Pięknych

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik została uznana za najbardziej wpływową kobietę województwa śląskiego w plebiscycie organizowanym przez „Dziennik Zachodni”. Jego wyniki poznaliśmy podczas gali przygotowanej
w katowickiej Akademii Sztuk Pięknych.
Plebiscyt ma na celu uhonorowanie
kobiet najbardziej kreatywnych, odważnych, przedsiębiorczych, zaradnych, które mają wpływ na to, jak
zmienia się nasz region. Został przeprowadzony w trzech etapach. Najpierw wyłoniono grono pań nominowanych do tytułu. Spośród nich
czytelnicy i internauci wybrali 50 najbardziej wpływowych kobiet. Z tego
grona najlepszą dziesiątkę wyłoniła w tajnym głosowaniu kapituła,
w której znaleźli się m.in. rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław
Banyś, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Przemysław Jałowiecki, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy
Buzek, marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa i redaktor
naczelny „Dziennika Zachodniego”
Marek Twaróg.
– Nasz plebiscyt to próba wyróżnienia
tych kobiet, których wyjątkowość polega na zwyczajnej, mądrej, często cichej,
pracy na rzecz otoczenia. Nie dla poklasku i rosnących słupków w bilansach.

Raczej z potrzeby serca, dla satysfakcji z niesienia pomocy – zwraca uwagę
Marek Twaróg.
O uznaniu Małgorzaty Mańki-Szulik,
prezydent Zabrza i przewodniczącej Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, za najbardziej wpływową kobietę województwa śląskiego
2016 roku kapituła zdecydowała jednogłośnie. – Tytuł najbardziej wpływowej kobiety jest z pewnością bardzo zaszczytny, ale można go zdobyć
tylko wtedy, gdy działa się w zespole. Śląsk to region, w którym ludzie ze
sobą współpracują i to jest bardzo cenne. Bardzo się cieszę, że na Śląsku coraz
więcej kobiet podejmuje trudne wyzwania i realizuje zadania, których oczekują mieszkańcy – podkreśla prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik.
Na kolejnych miejscach w rankingu
znalazły się Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej, Beata Drzazga, właścicielka firmy BetaMed S.A.,
Teresa Mokrysz, współwłaścicielka firmy Mokate, Alicja Knast, dyrek-

tor Muzeum Śląskiego, prof. Krystyna
Doktorowicz, dziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, Katarzyna Popiołek, profesor Uniwersytetu SWPS w Katowicach, Halina
Bieda, dyrektor Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Marta Fox,
pisarka, Gabriela Lenartowicz, posłanka PO. Internauci w swym głosowaniu
docenili także Gabrielę Pudlo-Chojnacką, prezes PGBiPH Poch w Zabrzu
oraz członka Rady Nadzorczej Zakładu Górniczego SILTECH, która znalazła się na 4. pozycji w głosowaniu internetowym.
Nagrodę specjalną otrzymała Joanna
Wnuk-Nazarowa, dyrektor Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. – Za wybitne wieloletnie zarządzanie NOSPR. Za trzymanie
ręki na pulsie i sfinalizowanie budowy
jednej z najpiękniejszych sal koncertowych w Europie oraz za rozmach w planowaniu wydarzeń muzycznych, dzięki
którym NOSPR na trwałe gości na muzycznej mapie świata – tłumaczy decyzję kapituły Marek Twaróg.

foto: Igor Cieślicki

foto: Igor Cieślicki

Na czele kobiet wpływowych

Nagrodzono też bizneswoman z Zabrza

Plebiscyt na najbardziej wpływową
kobietę województwa śląskiego został
zorganizowany po raz trzeci. W pierwszej edycji, która odbyła się w 2009 r.,
zwyciężyła śp. Krystyna Bochenek, wicemarszałek Senatu. W kolejnej odsłonie przedsięwzięcia, w 2014 r., wygrały
ówczesna wicepremier Elżbieta Bieńkowska (wybrana przez komisję) oraz
prezes Górnośląskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego Bożena Rojewska (laureatka głosowania internautów).

GOR
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Znamy laureatów trzeciej edycji konkursu Zabrzański Biznesplan

Laureaci tegorocznej edycji konkursu z prezydent Zabrza

Biznes w rytmie tanga

oraz zjawisk, które w nim zachodzą. Jury
przyznało także trzy wyróżnienia, które
otrzymali Mateusz Stolarz, Jacek Strojny
i Wojciech Wojczuk.
W trzeciej edycji konkursu rywalizowali autorzy 15 biznesplanów. – Jury kierowało się wieloma kryteriami, wśród nich
była między innymi osobowość i charyzma
uczestników – mówi Katarzyna Kucia, naczelnik Zabrzańskiego Centrum Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Na laureatów konkursu czekały nagrody
o łącznej wartości 150 tys. zł, wśród nich
wynajem biura za symboliczną złotówkę,
obsługa prawna i księgowa, szkolenia,
kursy językowe czy sprzęt biurowy. Nie
zabrakło także nagród pieniężnych. – To
ogromne wsparcie. Na początku pieniądze
są bardzo potrzebne. Przede wszystkim
musimy powiedzieć mieszkańcom, że istniejemy. Niezwykle ważna jest promocja.
Będziemy musieli też szkołę wyposażyć –
mówi Maria Kucharska.

Na drugim miejscu znalazła się Paulina
Sierant, której pomysł na biznes obejmował usługi branży kosmetycznej połączone z organizacją szkoleń. Trzecie
miejsce zajęła Karolina Jędryszek, która
chce rozszerzyć zakres działalności firmy
Blue Prevent poprzez wprowadzenie do
oferty innowacyjnych warsztatów „Mali
Medycy”. Mają one na celu oswojenie
dzieci z widokiem krwi, sytuacją zagrożenia życia, poznanie anatomii człowieka

foto: Igor Cieślicki

– Od zawsze lubiłam taniec, od kilku lat tańczę tango. Zauważyłam, ile to daje szczęścia
i radości. Od samego początku próbowałam zarażać tym innych ludzi i w którymś
momencie stwierdziłam, że może warto
zarażać w sposób bardziej profesjonalny –
uśmiecha się Maria Kucharska, zwyciężczyni konkursu Zabrzański Biznesplan
2015. – Chcemy organizować potańcówki,
bardzo zależy nam na wprowadzeniu jogi,
bo to sprzyja refleksji i zdrowiu – dodaje.

Nagrody odbiera Maria Kucharska
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Są młodzi, ambitni i pełni pomysłów, na których realizację dostali teraz solidne wsparcie. W kwietniu poznaliśmy laureatów
trzeciej edycji konkursu Zabrzański Biznesplan. Spośród przedstawionych projektów najwyżej oceniony został pomysł utworzenia szkoły tańca oferującej również zajęcia fitness czy jogi.

Laureatka I edycji, Anna Olejniczak-Pytel (z lewej)

Wyniki konkursu poznaliśmy podczas
gali zorganizowanej 28 kwietnia w hotelu Diament. – Zabrze ma wielkie szczęście do ludzi – podkreśla prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik. – Z jednej
strony mamy młode osoby ze wspaniałymi
pomysłami, z drugiej sponsorów i urzędników, którzy pomagają je realizować. To
bardzo cenne, ponieważ dzięki temu nasze
miasto żyje i się rozwija – podsumowuje
prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Konkurs na najlepszy biznesplan skierowany jest do mikroprzedsiębiorców
i osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. W pierwszej edycji
uczestniczyło 20 osób. W kolejnym roku
zgłoszono 12 biznesplanów. W rywalizacji mogą uczestniczyć zarówno zabrzanie, jak i osoby spoza Zabrza, które jednak swą działalność gospodarczą
ulokują w naszym mieście. Wartość nagród ufundowanych przez sponsorów
w ciągu trzech edycji konkursu znacznie
przekracza 300 tys. zł. 
GOR
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W Domu Muzyki i Tańca odbyła się XXIII Wielka Gala katowickiej Izby Rzemieślniczej

Stawiają na jakość i wiarygodność

foto: Jerzy Przybysz

– Cieszymy się, że coraz
więcej firm chce zdobywać zaszczytne tytuły. Te
wyróżnienia bardzo pomagają na konkurencyjnym rynku europejskim. W tym roku po
raz pierwszy postanowiliśmy przyznać tytuł „Firma rodzinna”, bo wiek XXI
to wiek takich firm. Na 23 miliony firm
w Europie około 15 milionów to właśnie
firmy rodzinne. One najlepiej prowadzą
naukę zawodu. Wiem to, bo sam wywodzę
się z takiej właśnie firmy, a dziś mija 50
lat mojej pracy – podkreśla Jan Klimek,
prezes katowickiej Izby Rzemieślniczej.
– Po raz drugi Wielka Gala katowickiej Izby
Rzemieślniczej odbyła się w Zabrzu, mieście przyjaźnie nastawionym do rzemiosła
i przedsiębiorców oraz kształcenia zawodowego – zaznacza Beata Białowąs, dyrektor naczelny katowickiej Izby.

Beata Białowąs, dyrektor naczelny Izby

z yb
ysz
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foto: Jerz
y Pr

Ryszard Genge z Szablą Kilińskiego i prezes Jan Klimek

Podczas
uroczystości 18
przedsięIlona Mika
biorstw
zostało wyróżnionych tytułem „Firmy
z jakością”. Wśród nich są
salony fryzjerskie Angel i Anna oraz firma Multus z Zabrza. Wśród pięciu laureatów w kategorii „Firma z przyszłością”
znalazła się spółka Hotele Diament.
Z kolei 14 firm zostało uznanych za „Wiarygodnego lidera biznesu”. Również
w tym gronie nie zabrakło firm zabrzańskich. To dealer Hyundai Bednarczyk
z Pawłowa i cukiernia Roker. Pięć osób
otrzymało tytuł „Spolegliwego przyjaciela rzemiosła”. W ten sposób uhonorowana została kierująca Zabrzańskim
Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
Katarzyna Kucia. Tradycyjną Szablę Kilińskiego, czyli najwyższe odznaczenie
rzemieślnicze, otrzymał z kolei Ryszard
Genge, Starszy Cechu Rzemieślników
Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz
Pracodawców w Zabrzu, właściciel stacji
obsługi pojazdów Moto-Test.
– To bardzo piękna dla mnie chwila.
W przyszłym roku obchodzić będziemy w Zabrzu 70-lecie rzemiosła, dlatego
chciałbym tę szablę zadedykować właśnie
wszystkim zabrzańskim rzemieślnikom –
mówi wzruszony Ryszard Genge.
W gronie laureatów znalazł się Urząd
Miejski w Zabrzu. Pamiątkową statuetkę „Firma z jakością” odebrała prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik.

– Wyróżnienie dla Urzędu Miejskiego odbieram jako potwierdzenie dobrej współpracy, jaką podejmujemy dla rozwoju
przedsiębiorczości na poziomie lokalnym
i regionalnym – podkreśla prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik. Rzemieślnikiem Roku 2015 został Janusz Paterman, restaurator z Katowic. – To bardzo
piękna chwila, potwierdzająca, że w życiu

foto: Jerzy Przybysz

Kilkadziesiąt firm i instytucji zostało wyróżnionych przez Izbę
Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Ich szefowie odebrali
pamiątkowe statuetki podczas
gali zorganizowanej 23 kwietnia w Domu Muzyki
i Tańca. W gronie laureatów nie zabrakło
przedstawicieli naszego miasta.

Prezes spółki Hotele Diament Rafał Bakalarski (z lewej)

wszystko jest możliwe. Zaczynałem w Chorzowie z głęboką wiarą, że ciężką pracą
i z poświęceniem temu co się robi, o czym
się marzy, można osiągnąć sukces. Wcale nie trzeba wyjeżdżać za granicę, by zrealizować swoje plany zawodowe. W tym
szczególnym dniu chciałem podziękować
całej mojej załodze, która jest ze mną od
25 lat – zwraca uwagę Janusz Paterman.
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Katowicach powstała w 1922 r. Jest największą organizacją pracodawców w województwie
śląskim. W części artystycznej gali wystąpił zespół KOMBII.
WG
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Na turystów będzie czekać m.in. przejażdżka górniczą kolejką

foto: Igor Cieślicki

Zwiedziliśmy podziemne
trasy kompleksu turystycznego
Sztolnia Królowa Luiza
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Dyrektor MGW Bartłomiej Szewczyk

Fragment trasy w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
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foto: MGW

Naszą wędrówkę rozpoczynamy przy
ul. Wolności, w Łaźni Łańcuszkowej kopalni Królowa Luiza. Wybudowany w 1890 r.
budynek był pierwszym tego typu
obiektem na Górnym Śląsku. W jego
wnętrzu zachowała się częściowo oryginalna ceramika, system natrysków,
a także fragment szatni z hakami i łańcuszkami. W naziemnej części kompleksu zobaczymy także pochodzącą
z 1915 r. parową maszynę wyciągową
oraz dwie wystawy: „Niezwykła historia.

fo

Część z nich turyści poznają
za kilka tygodni, pozostałe
pod koniec tego roku.
My już teraz zeszliśmy
w podziemia kompleksu
Sztolnia Królowa Luiza,
by przekonać się, jakie
atrakcje niebawem będą
czekać tu na zwiedzających.

Kopalnia Królowa
Naziemna część
Luiza w latach 1791–
Parku 12C
1998” i „Kopalnia
Edisona”. Przy ładnej
pogodzie możliwe jest
wejście na 31-metrową wieżę
wyciągową szybu „Carnall”. W budynku nadszybia rozpocznie się
również podróż w podziemną część
kompleksu Sztolnia Królowa Luiza.

foto: MGW

foto: Igor Cieślicki
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Ostatnie prace w podziemnej części kompleksu

182 mln zł

to wartość projektu
udostępnienia turystom
Sztolni Królowa Luiza

5 km

podziemnych tras czekać
będzie w kompleksie
na zwiedzających
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Oddanie do użytku ostatniego z nich,
stworzonego przy ul. Sienkiewicza, planowane jest przed wakacjami.
– Park 12C to podziemny park maszyn
górniczych, zlokalizowany w dawnych wyrobiskach Królowej Luizy, oraz rozbudowana przestrzeń naziemna z tematycznymi parkami rozrywkowo-edukacyjnymi.
Ta część kompleksu powstaje przede wszystkim z myślą o rodzinach z dziećmi oraz zorganizowanych grupach szkolnych – wyjaśnia Andrzej Mitek z Muzeum Górnictwa
Węglowego. – Tuż obok Parku 12C, przy
współpracy z Fundacją Techniki Wojskowej – Mała Armia „Grupa Śląsk”, powstaje
Park Techniki Wojskowej, w którym będzie
można podziwiać interesujące eksponaty wojskowe. Wśród nich znajdą się pojazdy gąsienicowe, transportery opancerzone,
wojskowe samochody ciężarowe, wyrzutnie
rakiet, a nawet czołgi – dodaje.
Udostępnienie turystom Sztolni Królowa Luiza to efekt prowadzonych z rozmachem robót górniczych i budowlanych rozpoczętych w 2009 r. Wartość
projektu przekracza 182 mln zł. Jest on
finansowany ze środków unijnych, a także miejskich, wojewódzkich i rządowych.
Za wykonanie inwestycji odpowiadało
łącznie ponad 20 firm i przedsiębiorstw
górniczych. – Największe przeszkody przy
odkrywaniu 200-letnich wyrobisk sztolni stanowiły ogromne ilości zalegającego

mułu i słaba wentylacja – zwraca uwagę
Bartłomiej Szewczyk. – Warstwy mułu zalegającego w sztolni skrywały wiele interesujących przedmiotów, które ze względu
na ich wiek można uznać za skarby. Były
to fragmenty drewnianych koryt, belki, żelazny wagonik na urobek, narzędzia górnicze, a także dwie znakomicie zachowane
stuletnie łodzie transportowe – dodaje.
Równolegle z podziemnymi pracami
górniczymi budowano i rewitalizowano
naziemną część kompleksu Sztolnia Królowa Luiza obejmującą szyby „Carnall”
i „Wilhelmina” oraz wylot sztolni w centrum miasta. – Finalizowane prace już
wkrótce zaowocują oddaniem w ręce turystów obiektu bezpiecznego, autentycznego, wysoce atrakcyjnego i, co najważniejsze, nie mającego odpowiednika w skali
Europy – podsumowuje dyrektor Bartłomiej Szewczyk. 
GOR
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Takie są liczby
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– Do końca 2016 roku chcemy uruchomić
podziemną trasę od szybu „Carnall” do
szybu „Wilhelmina”, wiodącą przez pierwszy udostępniany odcinek Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz chodnik w pokładzie węgla 510 – zapowiada Bartłomiej
Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu. – W sztolni będzie
można podziwiać oryginalne fragmenty 200-letniej obudowy górniczej, a także
miejsca wydrążone w litej skale. Ciekawostką będzie zwiedzanie zrekonstruowanego portu załadunkowego, gdzie ówcześnie, za pomocą drewnianego
żurawia, dokonywano załadunku węgla z wagoników na łodzie
transportowe – dodaje.
W datowanym na 1820 r.
chodniku węglowym będzie
można zobaczyć ekspozycję
poświęconą dawnym sposobom wydobywania węgla systemem zabierkowym, a także prezentację transportu węgla
przy użyciu XIX-wiecznych rozwiązań technologicznych. Następny etap,
planowany na 2017 r., przewiduje uruchomienie ostatniego odcinka sztolni
i trasy wodnej, a więc spływu łodziami
do wylotu sztolni przy ul. Miarki w centrum Zabrza. – Odwiedzający pokonają drogę wodą o długości ponad 1100
metrów. Będzie to najdłuższa tego typu
podziemna trasa w Polsce. Transport zapewnią dwa zestawy łodzi o napędzie elektrycznym, które będą mogły pomieścić
łącznie do 24 osób. Są one stylizowane na
historyczne barki, którymi transportowano węgiel w kierunku Kanału Kłodnickiego
i rzeki Odry – tłumaczy dyrektor Bartłomiej Szewczyk,
Sztolnia Królowa Luiza docelowo zaoferuje turystom ponad 5 km podziemnych tras, dwa szyby górnicze, trzy
lokalizacje naziemne, szereg zrewitalizowanych budynków po kopalni Królowa Luiza oraz dwa parki tematyczne: Park Techniki Wojskowej i Park 12C.

Park 12C powstał z myślą o najmłodszych

Wieża wyciągowa szybu “Carnall”
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Jubileusz 130-lecia świętowała Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza Korczaka

Przygotowane przez uczniów występy

Taki jubileusz to spory powód do dumy! Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka
skończyła 130 lat. Okolicznościowa gala przygotowana została 16 kwietnia w Teatrze Nowym.
W 2000 r. w Szkole Podstawowej nr 8 powstały oddziały integracyjne. Od 2006 r.
placówka nosi imię Janusza Korczaka.
W ramach jubileuszu uczniowie przygotowali program artystyczny przybliżający historię szkoły. Zaprezentowano także krótki film z życia placówki.
– Bardzo ciepło wspominam tę szkołę. Zawsze panowała tu przyjazna atmosfera.
Pracowali świetni nauczyciele, których tak
naprawdę docenia się dopiero po latach.
Rozstałam się z tą szkołą równo dwadzieścia lat temu, ale do teraz pamiętam nie-

foto: Jerzy Przybysz

– Tworzymy dla naszych dzieci drugi dom.
Otaczamy je troską, opieką, przekazujemy
wiedzę, ale przede wszystkim dajemy im poczucie bezpieczeństwa. Przez 130 lat istnienia nasza szkoła wytworzyła bogatą tradycję, swój klimat i przede wszystkim połączyła
kilka pokoleń ludzi: nauczycieli, pracowników oraz uczniów i absolwentów. To niewiarygodnie, że w murach naszej szkoły już 130
lat temu rozbrzmiewał śmiech dzieci, a po
korytarzach, podczas dyżurów, spacerowali nauczyciele – uśmiecha się dyrektor placówki Jarosław Sobotkiewicz.

Jubileuszowa uroczystość odbyła się w Teatrze Nowym
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Historia pełna wzruszeń

które lekcje, wszystkie ważne wydarzenia,
a przede wszystkim zaangażowanie pracujących tam ludzi, które, z tego co dziś zobaczyłam na scenie, nie słabnie. Cieszę się, że
szkoła przetrwała do dziś i nadal czuć fajną energię pracujących tam nauczycieli –
podkreśla absolwentka Anita Wawrzyńska-Pastuszka.
– Zaczęłam chodzić do „ósemki” w 1993
roku. Pamiętam dobrze pierwsze lata spędzone w szkolnej ławce. Jestem wdzięczna mojej wychowawczyni i nauczycielkom,
które tam spotkałam. Jak dziś patrzyłam
z sentymentem na występy młodego pokolenia, przypominałam sobie, jak pani Bożena Cygankiewicz kiedyś zaszczepiła we
mnie teatralnego bakcyla. Za to chciałabym jej bardzo podziękować – mówi Joanna Gorzała.
Na uroczystości pojawiła się Barbara Braszka-Warzecha, córka Franciszka
Biernawskiego, który został kierownikiem szkoły w 1947 r. i pełnił tę funkcję
przez 26 lat. – Szkoła przewijała się w roz-

Zabytkowy gmach szkoły

mowach i we wspomnieniach nie tylko taty,
ale też i moich, ponieważ także tam pracowałam. Studiując, byłam higienistką, a po
skończeniu studiów lekarzem szkolnym.
Mój ojciec był urodzonym pedagogiem.
Kochał swoją pracę, poświęcał jej wiele
czasu. Był wielkim społecznikiem – wspomina pani Barbara.
Jubileusz był także okazją do spotkania
się dawnych nauczycieli. – Uczyłam tu 21
lat geografii. Jeździłam ze swoimi uczniami
po całej Polsce. Odwiedzali mnie po latach
jako dorośli ludzie, to było bardzo miłe –
opowiada Czesława Tarnawska.
– Ta szkoła to było całe moje życie. Włożyłam w nią wiele serca. Jestem bardzo wzruszona tym jubileuszem, przypomniało mi
się wiele rzeczy. Jestem dumna, że zaczynałam swoją pracę właśnie w tej szkole.
Dziecko jest największą wartością i trzeba
mu stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju – podsumowuje była dyrektor placówki Dorota Małek.

MM
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Zespół Szkół nr 3 od dwudziestu lat nosi imię rotmistrza Witolda Pileckiego

Jubileusz wyjątkowego patrona

– Nie miałam wątpliwości dwadzieścia
lat temu i nie mam ich też teraz. Chociaż był to trudny wybór. Spotkaliśmy
się z oporem. Ciągle zadawano nam pytanie: dlaczego Pilecki? A ja mówiłam że
dlatego, że był wielkim bohaterem i patriotą – podkreśla Grażyna Kossowska-Łysy, była dyrektor Zespołu Szkół nr 3.
Zabrzańska placówka była pierwszą
w Polsce szkołą, która wybrała rotmistrza Pileckiego na swojego patrona.
W 20. rocznicę nadania imienia uczniowie, nauczyciele oraz przedstawiciele
samorządu, Instytutu Pamięci Narodowej i Państwowego Muzeum Auschwitz
w Oświęcimiu spotkali się, by wspominać bohaterską postawę Witolda Pileckiego. – W październiku 1990 roku Izba
Wojskowa Sądu Najwyższego zrehabilitowała rotmistrza Pileckiego, anulując
zbrodniczy stalinowski wyrok, którego
padł ofiarą. Zaczęły się wtedy pojawiać

foto: UM Zabrze

Była pierwszą szkołą w Polsce, która otrzymała imię rotmistrza Witolda Pileckiego.
W kwietniu od tej chwili minęło 20 lat, a uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 3
w Zabrzu świętowali rocznicę
nadania placówce wyjątkowego patrona.
Uczniowie i nauczyciele przy tablicy upamiętniającej rotmistrza w parku nieopodal szkoły

różne artykuły dotyczące rotmistrza, ale
nadal jego postać nie była dobrze znana.
Dlatego z dużym zaskoczeniem i zadowoleniem przyjąłem pomysł dyrekcji szkoły,
by nadać jej imię rotmistrza Pileckiego.
Była to pierwsza szkoła w Polsce, dopiero w kolejnych latach pojawiły się następne. Obecnie jest ich ponad 30 – wylicza
Adam Cyra, starszy kustosz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu.
Uczniowie szkoły przyznają, że rtm. Pilecki to dla nich wzór do naśladowania.
– Często wspominamy go na lekcjach –
mówi Jakub Skubacz.
– W trudnych czasach postąpił bardzo
odważnie. Niewiele osób stać na takie zachowanie – dodaje Michał Łukasik, również uczeń szkoły.

W szkole cyklicznie odbywa się impreza „Biegaj z Pileckim”, natomiast park
w pobliżu szkoły również nosi imię rotmistrza Pileckiego. Uczniowie przy okazji świąt państwowych składają tam
kwiaty przy tablicy upamiętniającej patrona.
Podczas uroczystości dyrektor szkoły
Anna Milcarz odczytała list, który przysłał prezydent Andrzej Duda. – Wspominając rotmistrza Pileckiego, pamiętajmy
też o innych bohaterach tamtego okresu, którzy za swoją bohaterską postawę
często płacili najwyższą cenę. To ważne,
że w tej szkole rozmawia się o tym. Patriotą najtrudniej jest być w czasach ciężkich, a Witold Pilecki został nim do końca
– podsumowuje wiceprezydent Zabrza
Krzysztof Lewandowski. 
SOR

Patriota i bohater
Witold Pilecki walczył w kampanii wrześniowej, następnie rozpoczął
konspiracyjną działalność w Warszawie, tworząc wraz z innymi oficerami Tajną Armię Polską. W 1940 r. przedostał się do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, by zbadać możliwości uwolnienia osadzonych
tam więźniów. Utworzył w obozie tajną siatkę, prowadził akcję samopomocy wśród więźniów i wysyłał z obozu informacje, które ukazywały
się w konspiracyjnej prasie krajowej i były przekazywane rządom Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W 1943 r. uciekł z obozu. Walczył
w powstaniu warszawskim. Po wojnie dzięki rtm. Witoldowi Pileckiemu
dotarły na Zachód wiadomości o sfałszowanym referendum w Polsce,
okolicznościach pogromu Żydów kieleckich czy fikcyjnych procesach
i torturach. 8 maja 1947 r. Witold Pilecki został aresztowany i osadzony
w więzieniu na Mokotowie. Oskarżono go o zdradę stanu i skazano na
karę śmierci. Wykonano ją 25 maja 1948 r.
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Ruszyła 15. edycja kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

foto: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu

Pokazują dobre wzorce

Inauguracji jubileuszowej kampanii w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

„Pod dobrą opieką” to hasło jubileuszowej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która 27 kwietnia została zainaugurowana w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu. Swój
udział w tegorocznej odsłonie przedsięwzięcia zapowiedziało
57 placówek oświatowych, w tym 32 szkoły podstawowe, 24
gimnazja oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3.
Ż YC ZENI A
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– Jubileuszowa kampania będzie podsumowywała piętnaście lat dotychczasowych działań. Chcemy pokazać, jak w poszczególnych
latach akcja była prowadzona, co było najważniejsze dla młodych ludzi, nauczycieli, rodziców, ale też dla innych środowisk, które
włączały się do przedsięwzięcia – mówi Urszula Koszutska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu. – Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” nie mówi
o uzależnieniach, trudnościach w zachowaniu, a wręcz odwrotnie. Mówi o zainteresowaniach, pasjach oraz dobrych relacjach i więzi,
która tworzy się pomiędzy ludźmi i chroni nas
przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Jako dorośli też potrzebujemy wsparcia
i ta kampania o tym mówi – dodaje
Hasło tegorocznej akcji brzmi „Pod dobrą
opieką”. – W ramach zajęć profilaktycznych
uczniowie będą, korzystając z bardzo atrakcyjnych materiałów, rozważać temat opieki, podejmowania właściwych decyzji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i zwracania
się o pomoc do odpowiedzialnych dorosłych.
Rodzicom uczniów przybliżymy temat nadopiekuńczości i braku opieki oraz wynikające
z nich konsekwencje rozwojowe ich pociech
– zapowiada psycholog Janina Wysocka.
W kampanię zaangażowani będą również
rodzice, nauczyciele oraz sprzedawcy napojów alkoholowych. 
MM
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Kopalnia „Makoszowy” obchodziła w kwietniu jubileusz 110-lecia istnienia

Urodziny w cieniu restrukturyzacji

– Ta kopalnia pamięta czas, gdy Zabrze
było największą wsią w Europie i pamięta,
gdy dostawało prawa miejskie. Uczestniczyła w jego rozwoju, jak i całego Śląska.
Wiele rodzin utrzymywało się dzięki tej kopalni oraz polityce społecznej realizowanej
wokół niej. Dlatego dziś trzeba znów szerzej spojrzeć na politykę, nie tylko samego
regionu, ale politykę kraju. Ważne, by gospodarze regionu i politycy mówili jednym
głosem na rzecz wykorzystania potencjału
tego zakładu i przywrócenia Śląskowi należnego mu miejsca – mówiła podczas jubileuszowych obchodów prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Kopalnia „Makoszowy” zatrudnia obecnie prawie 1,4 tys. osób. Po niedawnych
zmianach właścicielskich należy aktualnie do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. –
Mamy program restrukturyzacji zakładający wydobycie pięciu tysięcy ton węgla.
Przy obecnych cenach węgla, oczywiście
pod warunkiem jego sprzedaży, pozwala
nam to na spokojny byt w ramach Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Mamy zdeterminowaną załogę i kierownictwo, dlatego życzyć nam trzeba jedynie pomyślnych
wiatrów, czyli dobrej sprzedaży węgla –
podkreśla Zygmunt Mielcarek, dyrektor
kopalni „Makoszowy”.

foto: Jerzy Przybysz

W kopalnianej cechowni oraz
pod pomnikiem upamiętniającym ofiary pożaru z 1958 roku
odbyły się uroczystości wpisujące się w obchody 110-lecia
kopalni „Makoszowy”. W intencji swojego zakładu górnicy
modlili się podczas mszy odprawionej w kościele na Janku.
Uroczystości przy pomniku upamiętniającym ofiary katastrofy z 1958 r.

Tego samego zdania są przedstawiciele górniczych związków zawodowych. –
Trzeba zrobić wszystko, by nie był to ostatni jubileusz tej kopalni, która przecież na
trwałe wpisała się w historię Zabrza. Był
czas, że mur kopalni był granicą państwa. Zakład był po niemieckiej stronie,
a pracowali w nim Polacy, między innymi
mieszkańcy Makoszów i Kończyc. Kopalnia to naprawdę rozległa historia związana z dziejami miasta – mówi Eugeniusz
Kuchta, przewodniczący Związku Zawodowego Ratowników Górniczych kopalni „Makoszowy”.
Uczestnicy jubileuszowych uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary tragedii sprzed
prawie sześćdziesięciu lat. W intencji
pracowników zakładu i ich rodzin w kościele Świętego Krzyża na osiedlu Janek
odprawiona została msza, której przewodniczył ordynariusz diecezji gliwickiej bp Jan Kopiec. W uroczystościach
uczestniczyli m.in. wiceminister, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa Grzegorz Tobiszowski, a także
prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń
Marek Tokarz. Nie mogło zabraknąć

kierowanej przez Henryka Mandrysza
Załogowej Górniczej Orkiestry Dętej
„Makoszowy”. 
WG

KALENDARIUM

1900–1906 r.

Skarb Pruski buduje kopalnię
z szybów „Delbrück”,
początkowo wchodzących
w skład kopalni „Bielszowice”

kwiecień 1906 r.

rozpoczyna się wydobycie

1945 r.

kopalnia otrzymuje nazwę
„Makoszowy”

28 sierpnia 1958 r.

w kopalni wybucha pożar,
w którym ginie 72 górników

1988 r.

zakład osiąga najwyższy poziom
wydobycia w historii, wynoszący
ponad 5,1 mln ton, zatrudnia
w tym czasie ponad 10 tysięcy
pracowników

lipiec 2005 r.

kopalnia „Makoszowy”
zostaje połączona z kopalnią
„Sośnica” w dwuruchowy zakład
„Sośnica-Makoszowy”.

maj 2015 r.

foto: Jerzy Przybysz

z dwuruchowego zakładu zostaje
ponownie wydzielona kopalnia
„Makoszowy”, która trafia do
Spółki Restrukturyzacji Kopalń
Kierowana przez Henryka Mandrysza orkiestra dęta “Makoszowy”
Nasze Zabrze Samorządowe 5/2016
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Zabrzański Festiwal Tańca „Igraszki” świętował jubileusz 5-lecia

Na scenie w urodzinowych klimatach
Po raz piąty zorganizowany został w kwietniu Zabrzański Festiwal Tańca „Igraszki”. Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury
rywalizowało ponad sześciuset przedszkolaków i uczniów
szkół podstawowych.
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rowany – przyznaje
Wioleta Łuczyńska, wychowawczyni z Akademii Radosnego Malucha z Tychów.
– W naszym zespole jest bardzo fajnie.
Tańczę w Ziomkach – mówiła pięcioletnia
Nadia.
– Córka w zespole tańczy od trzech lat. Najpierw chodziła na balet, teraz czas na hip-hop. Na „Igraszkach” występuje pierwszy
raz, choć ma za sobą już inne występ. Tremy nie mamy – przekonuje Agata Wyrwoł, mama Nadii.

W festiwalu biorą udział dzieci w wieku od 3 do 8 lat

Nasze Zabrze Samorządowe 5/2016
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Podczas tegorocznego festiwalu jury
obejrzało
łącznie
59 prezentacji przygotowanych przez 49
zespołów, pięć duetów
i piątkę solistów. W każdej
z trzech kategorii wiekowych (3–4,
5–6, 7–8 lat) przyznano po trzy pierwsze miejsca. Wręczono także 20 wyróżnień. Nagrodę Grand Prix otrzymała
Akademia Radosnego Malucha z Tychów. Z kolei nagroda dyrektora MOK-u
trafiła do Centrum Edukacji i Rehabilitacji z Zabrza, a wytańczyła ją grupa
Małe Graffiti. Podczas zorganizowanej
29 kwietnia finałowej gali nie zabrakło
jubileuszowych atrakcji. Z okazji 5-lecia
festiwalu m.in. każdy z wykonawców
otrzymał pamiątkowe zdjęcie. 
MM
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– W tym roku mamy 640
uczestników, najmłodszy
ma trzy latka. Bardzo się
cieszymy, że kolejna edycja cieszy się tak dużym
zainteresowaniem.
Poziom tańca z roku
na rok jest coraz wyższy. Dzieci z pięknymi uśmiechami, w pomysłowych
strojach
wspaniale prezentują się
na naszej scenie. Widać
ogromną pracę nauczycieli
i rodziców. Już sama ta prezentacja i odwaga najmłodszych imponuje. Energia, radość, z jaką oni występują,
jest naprawdę niesamowita. Tegoroczni
uczestnicy przyjechali do nas między innymi z Zabrza, Tychów, Radomska, Rybnika,
Rudy Śląskiej i Gliwic – wylicza Katarzyna
Flak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu.
Jurorzy mieli niełatwe zadanie. – Występy bardzo się podobają, a trzeba
dokonać wyboru tych, które podobają się najbardziej. Dla mnie najważniejsze jest kryterium wychowawcze i artystyczne. Widać, że dzieci pracują nad
techniką, można też powiedzieć, że festiwal szlachetnieje, jeśli chodzi na przykład o dobór muzyki – podkreśla jurorka Magdalena Wojnarowicz-Klimas.
Najmłodsi bez tremy wchodzili na
scenę. Podziw budziła pomysłowość
w przygotowaniu strojów. – Nasze
przedszkole jest językowo-taneczne, więc
z założenia bierzemy udział we wszystkich konkursach. Mamy zajęcia taneczne
w grupach, a po zajęciach w przedszkolu niektóre dzieci przychodzą jeszcze na
osobne zajęcia. Jesteśmy bardzo roztańczonym przedszkolem. Dzieci uwielbiają występować. Jeśli ktoś zachoruje i nie
może pojechać, to jest mocno rozcza-

Mali widzowie z zachwytem obserwowali występy swych rówieśników

wokół nas
Za nami 62. Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka

Wytańczyli i wyśpiewali laury

Finałowa gala w Teatrze Nowym

– Mamy przygotowane dwa utwory. Liczymy na to, że nasza interpretacja się
spodoba. Takie konkursy są bardzo dobrym sprawdzianem dla młodzieży. Nie
dość, że uczą tego, jak panować nad stresem, to jeszcze bardzo rozwijają – podkreślał Szymon.
Laureaci festiwalu zaprezentowali się
podczas koncertu galowego na scenie Teatru Nowego. – Są nowe tendencje, nowe scenografie, nowe scenariusze.
Młodzi ludzie sięgają do tego, co się dzieje
w rzeczywistości i to czasami jest zaskakujące dla nas, dorosłych, że są tak niesamowitymi obserwatorami – mówiła Jolanta Skorupa, organizatorka festiwalu.
– Kiedy patrzymy na tych młodych zdolnych ludzi, od których bije taka piękna energia ze sceny, to podziwiamy ich,
a jednocześnie zachęcamy innych, żeby

poszli w ich ślady – podkreślał podczas
koncertu galowego wiceprezydent Zabrza Jan Pawluch.
Wśród tegorocznych laureatów znalazła się m.in. Flawiana Zemła. – Ta nagroda bardzo mnie zaskoczyła. Kiedy się
dowiedziałam o tym, nie potrafiłam w to
uwierzyć. To było takie docenienie i zwieńczenie wszystkich lat mojej pracy. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu –
uśmiechała się Flawiana.
Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej
ma w naszym mieście długą tradycję. Pierwszy, jeszcze pod nazwą Przegląd Zespołów Artystycznych, odbył się
w 1952 r. Jego głównym inicjatorem był
Władysław Rzeszowski, ówczesny dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2.
Od 1992 r. festiwal nosi imię Norberta
Kroczka. 
MM

foto: UM Zabrze

Festiwal tradycyjnie już podzielony
został na Dzień Teatru, Dzień Tańca
i Dzień Muzyki. W teatralnych zmaganiach uczestniczyły w tym roku 24 zespoły. Aż 36 zespołów, 65 solistów i trzy
chóry rywalizowały podczas Dni Muzyki. Z kolei swoje taneczne umiejętności
przed jury zaprezentowały 43 zespoły,
13 solistów oraz osiem duetów. Jurorzy
zgodnie przyznawali, że poziom festiwalowych rywalizacji z roku na rok jest
coraz wyższy. To z kolei powoduje dużą
trudność w wyłonieniu laureatów.
– W jury festiwalu zasiadam po raz drugi.
Jest bardzo sympatyczna atmosfera, zarówno wśród jurorów, jak i uczestników.
Patent na „oczarowanie” jury? Na pewno
spontaniczność, naturalność, muzykalność. Ważna jest też osobowość – wyliczała Małgorzata Mazur, jedna z jurorek
podczas Dnia Muzyki.
– Nasz zespół nie ma jeszcze nazwy, ponieważ powstał całkiem niedawno. Zaśpiewamy piosenki Disneya, ponieważ
lubimy te utwory. To jest uniwersalna
muzyka, która wszystkim się podoba. Ma
bardzo pozytywny przekaz i trafia do każdego. W festiwalu jako zespół bierzemy
udział po raz pierwszy, ale niektórzy z nas
w poprzednich latach występowali tu solowo. Występujemy głównie dla siebie, dla
własnej przyjemności, bo bardzo lubimy
śpiewać. Na nagrody staramy się nie nastawiać, podchodzimy do tego na spokojnie. To, co wyróżnia ten konkurs, to jest to,
że choć każdy chciałby wygrać, panuje tu
wyjątkowa atmosfera, uczestnicy podchodzą do siebie bardzo pozytywnie – zwracała uwagę Martyna Wloka z zespołu
wokalnego z MDK 2.
Szymon Domek postanowił wziąć udział
w festiwalu wspólnie z kolegą. Do występu przygotowywali się kilka miesięcy. Muzykę traktuje jako hobby. Jego
pasją jest gra na gitarze.

foto: UM Zabrze

Ponad 1300 osób wzięło udział
w 62. Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka.
Podsumowujący imprezę uroczysty koncert galowy odbył się
25 kwietnia w Teatrze Nowym.

W tegorocznej edycji festiwalu wzięło udział ponad 1,3 tysiąca młodych ludzi
Nasze Zabrze Samorządowe 5/2016
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Zabrzanie włączyli się w obchody XXIII Tygodnia Ziemi

Prelekcja dla maluchów w Muzeum Górnictwa Węglowego

Pod hasłem „Odpowiedzialny Śląsk” zorganizowane zostały w kwietniu obchody XXIII Tygodnia Ziemi. Zainaugurował je wykład „Czy błękitny węgiel może stanowić realną
szansę na poprawę stanu jakości powietrza w Polsce?”,
przygotowany przez Aleksandra Sobolewskiego, dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.
– To właśnie Śląsk stara się udowodnić, że
jeżeli będziemy węgiel odpowiednio wzbogacać, jeżeli będziemy go odpowiednio
używać, w odpowiednich ekologicznych
piecach, to absolutnie atmosfery nie będzie tak zanieczyszczał. Mamy nadzieję, że
zmieni się postrzeganie Śląska, zmieni się
postrzeganie węgla. Ale oprócz tego również mamy na uwadze naukowców, którzy zajmują się ochroną przyrody, siedlisk

i gatunków, które na Górnym Śląsku występują – zwraca uwagę Urszula Potyka
z Muzeum Górnictwa Węglowego.
W ramach obchodów XXIII Tygodnia
Ziemi otwarte zostały dwie wystawy
czasowe: „Fotografia dzikiej przyrody
2002–2013” przygotowana przez BBC
Worldwide i Muzeum Historii Naturalnej
w Londynie oraz pokonkursowa wystawa
prac proekologicznych. – Zdjęć jest 70. Po-

Prof. Mikael Backman

foto: UM Zabrze

foto: Magdalena Mionc

W trosce o środowisko

kazują prawie wszystkie kontynenty, zarówno zwierzęta i rośliny, jak i krajobrazy. To
jest kwintesencja piękna naszej Ziemi. Cieszę się, że ta wystawa pojawiła się w Zabrzu
– podkreśla Jerzy Zegarliński, organizator
prezentacji wystawy w Polsce.
W program Tygodnia Ziemi wpisała się
także konferencja „Energia z odpadów”,
przygotowana przez Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu
oraz Szwedzko-Polską Platformę Zrównoważonej Energetyki. O biogazie, jedynym trwałym rozwiązaniu zagospodarowania odpadów żywnościowych, mówił
prof. Mikael Backman. – Przekształcenie śmieci w biogaz to najmądrzejszy sposób, w jaki możemy zagospodarować odpady. Poprzez produkcję biogazu nie
tylko oszczędzamy miejsce na wysypiskach
śmieci, ale również udaje nam się ponownie wykorzystać składniki odżywcze zawar-

te w śmieciach. W tej chwili, z tego co wiem,
żadne polskie miasto nie zbiera odpadów
żywnościowych, więc Zabrze może stać się
pionierem w tym zakresie. Problemem jest
jedynie przekonanie mieszkańców do segregacji odpadów żywnościowych i niemieszania ich z innymi frakcjami śmieci. To
będzie największe wyzwanie – podsumowuje prof. Backman. MM

W maju zachwyci nas Międzynarodowy Festiwal Tańca Zabrze 2016

Międzynarodowy Festiwal Tańca Zabrze
2016 odbędzie się w niedzielę, 15 maja,
w hali Pogoń. Wirtuozi parkietu zaprezentują widzom i sędziom zarówno tańce
latynoamerykańskie, jak i standardowe.
– W tym roku mamy tylko jeden dzień festiwalowy, ale za to wszystkie turnieje mają
klasę WDSF, czyli drugą pod względem
rangi na świecie. Przykładowo, w rywalizacji młodzieżowej ważniejsze są już tylko
mistrzostwa świata, więc w Zabrzu zawod-
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nicy zdobywają dużo punktów do list rankingowych – tłumaczy Andrzej Dominiak,
jeden z organizatorów turnieju.
W kategorii ognistych i pełnych ekspresji tańców latynoamerykańskich zawodnicy zaprezentują brazylijską sambę,
kubańskie rumbę i cza-czę, hiszpańskie
pasodoble oraz amerykańskiego jive’a.
Wśród dostojnych tańców standardowych królować będą tango, quickstep
i fokstrot, a także walc angielski i wie-
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Zachwycające popisy tancerzy

deński. Organizatorami festiwalu są Gliwickie Centrum Taneczne oraz Urząd
Miejski w Zabrzu. Szczegóły na stronie:
www.gct.hg.pl.

WG

foto: Igor Cieślicki

Parkiet wirujących par

wokół nas
Ruszyła kolejna edycja akcji Honorowy Dawca Energii Fortum

Treningiem zumby na terenie
Areny Zabrze zainaugurowano
tegoroczną edycję akcji Honorowy Dawca Energii Fortum.
To inicjatywa, która pozwala na
wspieranie potrzebujących poprzez bieganie, jazdę na rowerze czy nordic walking. Udział
w akcji jest bezpłatny i wymaga jedynie ściągnięcia prostej
w obsłudze aplikacji mobilnej.
W tym roku do przedsięwzięcia włączyło się pięć miast, w których działa firma
energetyczna Fortum. To Bytom, Częstochowa, Płock, Wrocław i Zabrze. Darmowa aplikacja mierząca aktywność fizyczną zamieniać będzie przebyte kilometry
na energię. Z kolei ilość energii przełoży się na realną pomoc finansową dla
organizacji charytatywnych w poszczególnych miastach. Ważne jest, że nie
tylko ich mieszkańcy mogą pomagać.
Może to zrobić każdy, musi tylko wybrać
w aplikacji miasto, które chce wspierać.
Po 30 września, kiedy liczniki energii zo-

foto: UM Zabrze

Zadbaj o kondycję i pomagaj innym

Zajęcia z zumby na Arenie Zabrze

staną zatrzymane, Fortum przekaże darowiznę na cele charytatywne w każdym
z pięciu miast. Jej wysokość będzie uzależniona od miejsca w rankingu miast,
czyli ilości energii wyprodukowanej
przez osoby wspierające dane miasto.
Beneficjentem akcji w Zabrzu jest Stowarzyszenie „KONTAKT” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Fundusze
zdobyte w programie HDEF zostaną
przeznaczone na sfinansowanie rehabilitacji ogólnorozwojowej dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym w szczególności rehabilitację ruchową, hipoterapię
oraz wyjazdy turystyczno-krajoznawcze.
Czwartą edycję przedsięwzięcia za-

inaugurowała energetyczna zumba.
– Ta akcja to, oprócz wymiernej pomocy,
przede wszystkim promocja zdrowego trybu życia, poprawa ogólnego stanu zdrowia, spalanie tkanki tłuszczowej. Oczywiście liczą się też endorfiny i pozytywna
energia, którą wynosimy z takich zajęć –
uśmiecha się Arkadiusz Dziadowicz, instruktor fitness.
W ubiegłym roku mieszkańcy Zabrza na
rowerze, z kijkami i biegając przemierzyli prawie 350 tysięcy kilometrów. Ten wynik pozwolił wygrać trzecią edycję akcji
Honorowy Dawca Energii Fortum. Zwycięstwo oznaczało pomoc finansową dla
zabrzańskiej fundacji Twój Everest, która
otrzymała czek na 30 tys. zł. 
MM

Zabrzanie włączyli się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

Były prezentacje teatralne, koncert, zajęcia sportowe i niebieski korowód na ulicach. Mieszkańcy Zabrza włączyli się w obchody przypadającego 2 kwietnia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
– Organizacja Narodów Zjednoczonych
uznała autyzm za jedną z pięciu najpoważniejszych chorób współczesnego świata
– mówi Tomasz Batruch z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu. –
Najnowsze badania mówią, że to zaburzenie dotyka co setną osobę. A to oznacza,
że otacza nas mnóstwo ludzi z zespołem
Aspargera czy autyzmem – dodaje.
Autyzm to złożone zaburzenie rozwoju
i funkcjonowania ośrodkowego układu
nerwowego. Charakteryzuje się zakłóce-

niami zdolności komunikowania uczuć
i budowania relacji interpersonalnych.
Występują trudności z integracją wrażeń
zmysłowych, a chorzy alienują się w świecie własnych przeżyć. Częstym problemem są wzmożona aktywność i trudności ze skupieniem się na jednej czynności.
Osoby z autyzmem wymagają szczególnej opieki, ale przede wszystkim akceptacji ze strony innych.
Znakiem solidarności z chorymi stał się
kolor niebieski. Dlatego zabrzańską od-

foto: UM Zabrze

Dzień w niebieskim kolorze
Dogtrekking w Parku Leśnym

słonę
akcji
zainaugurował niebieski dogtrekking,
czyli bieg na orientację w towarzystwie
psów w Parku Leśnym im. Powstańców
Śląskich. W ZSS nr 41 odbył się koncert
w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Stanisława
Moniuszki w Zabrzu. Przygotowano także
występ Teatru Rzepka oraz pokaz sztuk
walki w wykonaniu dzieci, w tym ze spektrum autyzmu. 
GOR
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wokół nas
Miejski Ośrodek Kultury, czyli przybliżamy działające w Zabrzu instytucje kulturalne

Dla młodych ludzi kontakt
z nim to często owocujący
w kolejnych latach wstęp do
świata sztuki, muzyki czy poezji. Coś dla siebie znajdą
w jego ofercie również seniorzy. Miejski Ośrodek Kultury
w Zabrzu to placówka z wieloletnimi tradycjami, która
organizuje m.in. cykliczne festiwale, konkursy oraz przyciągające tłumy mieszkańców
imprezy plenerowe.
– Miejski Ośrodek Kultury tworzy kreatywną przestrzeń w mieście, oferując
bogaty pakiet kulturalno-edukacyjny dla
odbiorców w każdym wieku – mówi Katarzyna Flak, dyrektor MOK. – Dysponujemy przestronnym budynkiem z salą
widowiskową na 400 osób z zapleczem
oraz galerią. Posiadamy cztery dzielnicowe ośrodki w Biskupicach, Pawłowie,
Kończycach i Grzybowicach. W MOK swoją siedzibę ma Stowarzyszenie Kulturalne
Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „Makoszowy”. Dyrygentem zespołu jest nieprzerwanie od 1955 roku Henryk Mandrysz. Niewątpliwą atrakcją jest również
działające w naszych strukturach naj-

foto: Igor Cieślicki

Festyn rodzinny z okazji Święta Miasta

starsze na Śląsku, liczące ponad sto lat, kino Roma – dodaje.
MOK jest organizatorem cyklicznych festiwali, konkursów oraz eventów, które na
stałe wpisały się w kalendarz imprez miasta. Tysiące
mieszkańców przyciągają organizowane co roku z okazji
rocznicy nadania Zabrzu praw
miejskich Skarbnikowe Gody.
Ulicami przechodzi wtedy barwna parada, a w parku przy ul. Dubiela odbywa się rodzinny piknik. Ten sam
park jest również miejscem impre-

Górnicze korzenie
Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury przy obecnej ul. 3 Maja
91a powstał w 1855 r. z przeznaczeniem na cechownię Kopalni Guido. Od początku istnienia służył również mieszkańcom
jako miejsce organizacji imprez sportowych, artystycznych
i rozrywkowych. W połowie lat 60. załoga kopalni z własnej
inicjatywy przystąpiła do remontu oraz adaptacji budynku
na potrzeby Zakładowego Domu Kultury. Uroczyste otwarcie
długo wyczekiwanej placówki odbyło się 23 listopada 1967 r.
W 1998 r., w ramach procesu restrukturyzacji górnictwa, budynek został przekazany gminie i od tego czasu pełni funkcję
Miejskiego Ośrodka Kultury.
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Skarbnkowe Gody

foto: Igor Cieślicki

Wstęp do świata sztuki

wokół nas

Wyremontowana siedziba Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Kończycach

zy Majowe Granie. W okres przygotowań do Bożego Narodzenia wpisuje się
z kolei przedsięwzięcie Idą Święta – Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy.
– Organizujemy Zabrzański Festiwal Tańca „Igraszki” oraz konkurs fotograficzny
Kreatywne Zabrze. W ramach organizowanych przez nas imprez na zabrzańskiej scenie zaprezentowało się wielu
znanych artystów, m.in. Piasek, Myslovitz, De Mono,

Miasto w obiektywie
„Muzyka miasta” to hasło ósmej edycji konkursu fotograficznego
„Kreatywne Zabrze”, który organizowany jest przez MOK, a współorganizatorem jest Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
im. Karola Goduli w Chorzowie. Uczestnicy oceniani będą w dwóch
kategoriach wiekowych: do 18 i powyżej 18 lat. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody oraz wystawa prac w Galerii
MOK. Prace konkursowe przyjmowane będą do 16 maja. Na 13
czerwca 2016 r. zaplanowano wernisaż pokonkursowy i rozdanie
nagród. Regulamin oraz karty zgłoszeniowe konkursu dostępne
są na www.mok.art.pl.
Renata Przemyk, The
Chance, Indios Bravos,
Patrycja Markowska,
Brodka, In-Grid, Formacja
Nieżywych
Schabuff, Stonehenge czy Stefan Müller
– wylicza Katarzyna Flak. – W swojej ofercie posiadamy
liczne projekty edukacyjno-kulturalne dla
dzieci, młodzieży oraz seniorów. Prowadzimy zajęcia
dziennikarskie, szczudlarskie,
taneczne, plastyczne, szachowe,
ceramiczne, ekologiczne, decoupage’u.
Dużą popularnością cieszą się zajęcia
Uniwersytetu III Wieku, prowadzone
przez profesorów i doktorów Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego. Zapraszamy na wystawy, przedstawienia teatralne i warsztaty przygotowywane z myślą
o uczniach spędzających ferie lub wakacje w mieście – dodaje.
W ostatnich latach budynki Miejskiego Ośrodka Kultury objęte zostały
prowadzonym w mieście programem
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Nowe oblicze zyska-

ły ośrodki dzielnicowe w Biskupicach,
Kończycach i Pawłowie. Trwają prace w dawnej sali gimnastycznej Huty
Donnersmarcków w Parku Hutniczym.

WG

Takie są liczby

75 000

osób wzięło udział
w wydarzeniach kulturalnych organizowanych
przez MOK w 2015 r.

500

projektów organizował
lub współorganizował
MOK w 2015 r.

100

imprez wspomagał
MOK technicznie

5200

godzin zajęć
odbyło się w 2015 r.
w placówkach MOK
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lekcja historii
Piłka nożna w Zabrzu w pierwszych latach po II wojnie światowej (część I)

Zanim powstał Górnik...
Kluby takie jak SC Preussen 1910 Zaborze (mistrz Górnego Śląska z 1928, 1930
i 1931 r., mistrz Niemiec południowo-wschodnich z 1929 r.), TuS Hindenburg
09 (dawny SpVgg Deichsel), biskupicki SV
Borsigwerk czy mikulczycki klub Sportfreunde 1920 sprawiły, że na początku
lat 30. XX w. piłka nożna stała się sportem numer jeden, zarówno pod względem ilości klubów, jak i przede wszystkim zainteresowania kibiców. Rozgrywki
z udziałem tutejszych klubów – choć
z wielkimi trudnościami – trwały niemal
aż do wkroczenia wojsk radzieckich.
Koniec II wojny światowej i potężne zmiany, jakie wydarzenie to przyniosło dla tej
części Śląska, na pewien czas zahamowały jakiekolwiek życie sportowe. Dawne
niemieckie kluby przestały istnieć, wielu
piłkarzy przeniosło się w głąb Niemiec,
trafiło do niewoli lub poniosło śmierć na
froncie, a sprzęty sportowe zostały rozgrabione. Mimo tej wybitnie niesprzyjającej rozwojowi sportu aury, już w połowie
1945 r. zaczęły się organizować pierwsze
stowarzyszenia sportowe, w tym głównie
piłkarskie. Pomimo zmiany granic, władz
i ustroju, miłość do „fussballu” w Zabrzu
i jego obecnych dzielnicach przetrwała.
Właśnie dlatego warto wspomnieć o kilku ciekawych zagadnieniach związanych
z początkami piłki nożnej w Zabrzu i jego
obecnych dzielnicach po zakończeniu II
wojny światowej.

Pierwsze kluby
Wiosną 1945 r. sytuacja w mieście powoli ulegała stabilizacji. Normalność
wracała również na stadiony i boiska,
gdzie coraz częściej pojawiali się nie
tylko chłopcy kopiący szmaciankę, ale
też całe dzikie drużyny, grające towarzysko według „podwórkowych”
zasad. Wielu z tych piłkarzy jeszcze
przed lub w trakcie wojny trenowało i grało w niemieckich klubach.
Na bazie jednej z takich dzikich drużyn
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powstał pierwszy z powojennych klubów – KS Zabrze – założony 1 maja 1945 r.
Data oczywiście nie jest przypadkowa.
Inicjatywę zabrzańskich piłkarzy połączono bowiem z obchodami Święta Pracy, by w ten sposób wykorzystać całe
wydarzenie propagandowo. Pierwszym prezesem klubu został ówczesny
prezydent miasta Paweł Dubiel. Piłkarze KS Zabrze trenowali na boisku stadionu miejskiego, na którym przy okazji
– także w ramach treningów – usuwali
uszkodzenia powstałe w trakcie zajmowania miasta przez Armię Czerwoną.
Ważnym wydarzeniem w dziejach
sportu w Zabrzu było, co ciekawe,
powstawanie socjalistycznych związków zawodowych i rad zakładowych.
To właśnie przy nich, korzystając ze
skromnych możliwości lokalowych
i finansowych, ale w oparciu o pewne
już wypracowane metody działania
(członkowie zarządu związków często
z miejsca stawali się zarządem klubu piłkarskiego) i wsparcie ze strony
zakładu pracy powoływano kolejne
kluby sportowe. Większość z nich to
RKS-y, czyli Robotnicze Kluby Sportowe. Nazwa ta, zgodna z obowiązującą
wówczas propagandą podkreślającą
robotniczo-chłopski charakter „nowego” państwa, była używana przez większość klubów w latach 1945–1946. Jako
ciekawostkę można tu przytoczyć fakt,
że RKS-em był też pierwszy klub piłkarski założony w nieodległych Zbrosławicach – mimo że zarząd i kadrę klubu
tworzyli w większości rolnicy. No, ale
takie były czasy.
Ze względu na brak kompletnych źródeł archiwalnych trudno dziś ustalić,
przy których zakładach powstał pierwszy klub sportowy. Na pewno do grona
najstarszych należy RKS Pogoń Zabrze
przy kopalni Zabrze-Wschód. Zespół
ten, oparty w dużej mierze na zawodnikach przedwojennego Preussen Zaborze (takich m.in., jak Józef Kaczmarczyk, Antoni Franosz i Henryk Czech,
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foto: ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Zabrzańskie tradycje piłkarskie sięgają czasów przedwojennych. Powstałe na początku XX wieku pierwsze zabrzańskie
kluby piłkarskie przecierały szlaki nowej, ale coraz to popularniejszej dyscyplinie na Górnym Śląsku.

późniejszych zawodnikach Górnika Zabrze) został założony – wedle różnych
relacji – 20 maja lub 20 lipca 1945 r.
Do grona najstarszych z pewnością
należy Amatorski Klub Sportowy Rokitnica, założony 8 lipca 1945 r., a także dwa mikulczyckie kluby: RKS Ludwik (założony 21 lipca 1945 r.) i RKS
Kopalni Mikulczyce (8 listopada 1945
r. zgłosił chęć przystąpienia do rozgrywek). Na pewno w 1945 r. funkcjonowały także RKS Concordia, RKS
Kopalni Jadwiga (w Biskupicach), RKS
Koksochemia, Skra Zabrze (przy kop.
Zabrze-Zachód), a być może również
KS Zryw w Maciejowie. Do tego grona
dołączyły także reaktywowane po wojnie Walka Makoszowy, Piast Pawłów
oraz założony przez przedwojennych
„Sokołów” Śląsk Kończyce. Niektóre

z nich posiadały kilka sekcji (np. przy
kop. Ludwik działały również sekcja
narciarsko-turystyczna i lekkoatletyczna, a przy kopalni Jadwiga działała
sekcja bokserska). Większość stanowiły jednak jednosekcyjne kluby piłkarskie. Zrzeszyły się w utworzonym latem 1945 r. Okręgowym Związku Piłki
Nożnej Śląska Opolskiego w Zabrzu,
który objął swym zasięgiem ziemie
do stycznia 1945 r. znajdujące się po
niemieckiej stronie Górnego Śląska.
Pierwszą siedzibą związku był lokal KS
Zabrze przy ul. Wallek-Walewskiego.
Kolejne zespoły piłkarskie, zachęcone
niejako sukcesami swych kolegów, zaczęły powstawać jak grzyby na deszczu. W tymże roku powstały drużyny
piłkarskie RKS Stal przy Hucie Zabrze,
KS Fabryki Lin i Drutu, Milicyjny KS Zew
oraz dwa kluby szkolne: KS Ogniwo
i KS Alfa. Swoje drużyny, choć nie zgłoszone do oficjalnych rozgrywek, miały
również Koksownia Skalley, Zabrzańska Fabryka Maszyn, szkoły górnicze,
a także… Urząd Bezpieczeństwa.

lekcja historii

Tylko kominy nieco „urosły”
Są miejsca, które codziennie mijamy w drodze do pracy czy szkoły. Nie zastanawiamy się wtedy zazwyczaj, jak wyglądały one kiedyś. Tym razem zatrzymajmy się w centrum naszego miasta...
Archiwalna fotografia przedstawia rejon skrzyżowania dzisiejszych ulic Wolności i de Gaulle’a. Na pierwszym planie widać targ. Dziś istnieje tu niewielki
skwer. Nie zmienił się zbytnio budynek po drugiej stronie ulicy. Nieco „urosły” tylko cztery charakterystyczne kominy. Kilka mniejszych zabudowań
zniknęło już z krajobrazu tej części miasta.
GOR

własność Muzeum Miejskiego w Zabrzu

W roku 1945 piłkarzom brakowało praktycznie wszystkiego, prócz entuzjazmu.
Jednym z największych problemów były
braki sprzętowe, w tym brak piłek, koszulek czy butów. Większość klubów korzystała ze sprzętu poniemieckiego, w różnym stanie zachowania. Dla przykładu
zgłaszająca się jesienią do rozgrywek
drużyna RKS-u Ludwik posiadała koszulki, spodenki i buty dla 11 zawodników,
choć zawodników było 14. Charakterystycznych getrów, zwanych sztucami lub
sztucerami, w klubie nie było. Brakowało
również innych sprzętów piłkarskich, takich jak piłki, siatki w bramkach czy chorągiewki (tych ostatnich jeszcze w 1946 r.
nie było nawet na stadionie miejskim).
Nieco lepiej wyglądała kwestia infrastruktury, ponieważ w Zabrzu i sąsiednich
miejscowościach było kilka dobrze przygotowanych trawiastych boisk, łącznie
z uszkodzonym w trakcie działań wojennych, ale zdatnym do przeprowadzania
treningów i spotkań, stadionem miejskim. Inne zdatne do gry boiska znajdowały się przy Fabryce Lin i Drutu, w Biskupicach, Makoszowach, na Zaborzu (przy
kop. Zabrze-Zachód w parku oraz przy
kop. Zabrze-Wschód przy obecnej ul.
Wyciska) oraz w Mikulczycach. Zachowane sprawozdanie z weryfikacji stadionu
gminnego w Mikulczycach z 1946 r. sporo
mówi o warunkach, w jakich rozgrywano
mecze: Stadion ma dwa boiska p.n. o jednakowych wymiarach 95x60. Jedno z boisk
położone nieco niżej, jest lepiej utrzymane,
posiada bramki drewniane z siatką drucianą. […] Szatnie ostatnio wydzierżawiliśmy
u p. Szopki. Lokal ten posiada trzy izby i jest
położony ok. 100 m od stadionu. Należy jednak zauważyć, że stadion gminny
był jednym z lepiej przygotowanych do
zawodów, korzystały z niego RKS Ludwik i RKS kop. Mikulczyce, które dbały
o obiekt. Całkowicie odmienna sytuacja
miała miejsce przy kop. Concordia, gdzie
tamtejsza drużyna rozgrywała mecze na
terenie kopalnianego placu drzewnego
z nawierzchnią ze żwiru i skały płonnej,
co powodowało – jak podano w jednym
ze sprawozdań – olbrzymie masy pyłu, które zagrażają w wysokim stopniu zdrowiu
zawodników, a także publiczności. Szatnia
dla piłkarzy i sędziów wydzielona była
w szatni kopalnianej. Przy położonym
nieopodal boisku Stali Zabrze szatni nie
było w ogóle, a sędziowie przebierali się
w budynku portierni.
Damian Halmer
Muzeum Miejskie w Zabrzu

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

Archiwalne zdjęcie skrzyżowania dzisiejszych ulic Wolności i de Gaulle’a

foto: Jerzy Przybysz

Trudne początki

Tak ten fragment miasta prezentuje się współcześnie
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Sport
Na hałdzie w Makoszowach ścigali się 9 kwietnia uczestnicy Runmageddonu Silesia 2016

To było wyzwanie dla największych śmiałków! Pokonanie
najeżonej przeszkodami 12-kilometrowej trasy dodatkowo utrudniał padający deszcz. Nie zniechęciło to jednak
od podjęcia wyzwania prawie 1,3 tysiąca osób,
które stanęły na starcie.
Uczestnicy tegorocznej imprezy mieli
do pokonania 12-kilometrową trasę
w ciągu dnia lub 6 kilometrów na trasie
nocnej. Na każdej pojawiły się dziesiątki wymagających przeszkód, zarówno
tych testujących umiejętności fizyczne, jak i tych, których pokonanie wymagało niesamowitego hartu ducha,
jak np. wejście do kontenera pełnego
wody i lodu. Zwycięzcą w morderczej
rywalizacji został Michał Jagieło z Lubienia. Najlepszym zabrzaninem okazał się Tomasz Tomczyk, który zajął 20.
miejsce. Wśród mieszkanek naszego
miasta najlepszą zawodniczką okazała
się Małgorzata Szaruga, która bieg za-

foto
:
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Początek rywalizacji
kończyła na 26.
foto: UM Zabrze
miejscu.
Następna
okazja
do
sprawdzenia
swej
kondycji szykuje się jesienią. Na 15
i 16 października
zaplanoKąpiel w lodowatej wodzie
wano bowiem kolejne runmageddony
na Śląsku. Szczegóły na
stronie www.runmageddon.pl.
Trasa była bardzo wymagająca

GOR

REKLAMA

Sport
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foto: UM Zabrze

Morderczy bieg w błocie
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Mariusz Jurasik nie będzie już łączył roli zawodnika i trenera Górnika Zabrze

Mariusz Jurasik był gwiazdą meczu z Legionowem

Rozgrywany w hali Pogoń mecz z Legionowem był ostatnim,
w którym Mariusz Jurasik zaprezentował się zabrzańskim
kibicom w podwójnej roli. Znakomity zawodnik zamierza
poświęcić się teraz wyłącznie pracy trenerskiej. Dziękujemy
za wszystkie emocje i życzymy dalszych sukcesów!
– Po ośmiu miesiącach łączenia gry
z kierowaniem zespołem wiem już, że
lepiej zespół prowadzi się z ławki. Wtedy mam zawsze zimną głowę, wiem, co
można zmienić, co poprawić. Na boisku, jako gracz, zwłaszcza kiedy się trochę pobiega i zmęczy, brakuje świeżego
umysłu i popełniam na pewno błędy –
uśmiecha się Mariusz Jurasik.
Urodzony w Żaganiu Mariusz Jurasik, czyli popularny „Józek”, to prawdziwa legenda polskiej piłki ręcznej.

A to ciekawe...
Zarząd Górnika Zabrze zastrzegł numer „13” tylko dla
Mariusza Jurasika. Już nigdy
żaden inny zawodnik trójkolorowych nie zagra z tym numerem na plecach.

Występując na pozycji prawoskrzydłowego lub rozgrywającego rozegrał
w reprezentacji ponad dwieście spotkań. Jest m.in. wicemistrzem świata
z 2007 roku (najlepszy prawoskrzydłowy) i brązowym medalistą z roku 2009.
Uczestniczył w igrzyskach olimpijskich
w Pekinie. Grał w najlepszych polskich
klubach piłki ręcznej – w Płocku i Kielcach – a w grudniu 2012 r. zasilił szeregi zabrzańskiego Górnika. Z czasem
został asystentem trenera, by w końcu stać się grającym trenerem. Teraz
chce już tylko trenować.
– Nie dostałem powołania do Rio,
a wiem, że za cztery lata już na pewno nie zagram – żartuje Mariusz Jurasik. – Sportowo już nic więcej nie osiągnę, jestem spełnionym człowiekiem.
Aczkolwiek brakuje tego krążka igrzysk
olimpijskich. Takie jest życie. Może kiedyś w przyszłości, jako trener, uda mi się
po niego sięgnąć? Teraz skupiam się na
mojej nowej roli i zaczynam wszystko od

zera. I to jest fajne, bo znów mam przed
sobą cele – podkreśla szczypiornista.
Mariusz Jurasik był niewątpliwą gwiazdą meczu Górnika Zabrze z KPR-em
RC Legionowo. Walnie przyczynił się
do zwycięstwa, rzucając dziewięć
bramek, w tym niezwykle efektowną
z rzutu wolnego. – Na podziękowania
na pewno zasługują kibice, zwłaszcza
nasz fanklub, który jeździ z nami wszędzie i zawsze. Chciałem też podziękować
moim kibicom na całym świecie, którzy
zawsze byli ze mną na dobre i na złe.
Wspierali mnie nawet w ciężkich momentach, a te są u każdego sportowca.
Dlatego wielkie, wielkie dzięki. Proszę teraz o wspieranie mnie w roli trenera –
mówi Mariusz Jurasik. – Zapraszam teraz do Warszawy na Final Four Pucharu
Polski. Kibice będą nam na pewno potrzebni – dodaje.
W walce o zaszczytne trofeum Górnik
zmierzy się w dwumeczu z Orlenem
Wisłą Płock. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 21 maja.

WG

foto: Krzysztof Kuroń / mufon.pl

foto: Krzysztof Kuroń / mufon.pl

Pożegnanie z parkietem

Sportowiec dostał okolicznościową bluzę
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Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru, które brzmiało:
„Uroda przemija, cnota zostaje ”, nagrody otrzymują: Aleksandra Czaplińska i Zbigniew
Piekarski – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho oraz Joanna Szincel – poczęstunek w McDonald’s. Po odbiór nagród zapraszamy na ul. gen. de Gaulle’a 17 do 24 maja.

Rozwiązania nr 5 (252)
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4
5

(imię i nazwisko)
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2

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

F o t o k o n k u r s
Konkurs polega na odgadnięciu, gdzie znajdu-

foto: Renata Matysik

Jedna osoba może wypełnić tylko jeden kupon

2

Pionowo: 1 – Latający…, 2 – puls, 3 – wakacyjny miesiąc, 4 – znany profesor od
języka polskiego, 5 – płot, 6 – godło Indianina, 7 – w parze z imieniem, 13 – tam
mieszkali Lisa, Lasse i Britta z książki
A. Lindgren, 15 – AC, 17 – wybuch wulkanu, 18 – zbrojny najazd, 20 – część walki
bokserskiej, 21 – pikantna pasta warzywna, 25 – legendarny duch kopalni,
27 – Gąbka z dobranocki, 30 – wysoka egzotyczna trawa, 31 – polecenie w wojsku,
32 – opiekunka dzieci, 34 – w końskim żłobie, 36 – klejnot z muszli.

Za rozwiązanie łamigłówek nagrody otrzymują: Janina Pluta – poczęstunek w McDonald’s, Irena Szpecht – poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho
oraz Ewelina Jedzina – usługa w Kodak Studio. Rozwiązanie zagadki brzmiało: Berberys, autorką cytowanego wiersza jest Agnieszka Osiecka, a myśl
A. Saint-Exupéry’ego brzmi: „Człowiek ma dar kochania, lecz także dar cierpienia”.

Nasze Zabrze Samorządowe
1

Poziomo: 1 – w nim szukaj noclegu
przy Kopalni Guido, 5 – święty opiekun,
8 – model Seata, 9 –komputer w teczce,
10 – w nim siedziba władz miasta,
11 – coś z drobiu, 12 – bez nich z broni nie
postrzelasz, 14 – włoski dyktator mody,
16 – błyszcząca blaszka na ludowym stroju, 19 – podłużne ciastko, 21 – Antoni dla
kolegów, 22 – ze stolicą w Montevideo,
23 – napisał „Proszę słonia”, 24 – jeden ze
zmysłów, 26 – do podjęcia, 28 – telewizyjny Teatr Sensacji sprzed lat, 29 – rządzili
nią carowie, 30 – rogaty znak zodiaku,
33 – bardzo dobra opinia, 35 – przeciwieństwo eksportu, 37 – pracują w nich kustosze, 38 – wałkoń, obibok, 39 – zakochany
w sobie, 40 – „malowane dzieci”, 41 – wiosenny kwiatek, 42 – osłania lampę.

Nasze
Zabrze Samorządowe 5/2016
(adres)

je się prezentowane miejsce. W losowaniu nagród będą brały udział odpowiedzi, które dotrą
do redakcji do 24 maja. Nasz adres: Dom Muzyk
i Tańca, 41–800 Zabrze, ul. gen. de Gaulle’a 17.
Zdjęcie zamieszczone w poprzednim numerze
przedstawia budynek piekarni „Kłos” w zabrzańskiej strefie ekonomicznej. Nagrodę, czyli poczęstunek w restauracji Śląskie Rancho,
otrzymuje Aleksandra Siążnik, którą prosimy
o kontakt z redakcją do 24 maja.

ROZRYWKA

Barwy

3

Oto jest fioLet – drzewA cień idący żwireM,

Centrum handlowe M1

fiOlet łączący miłość czerwIeni z szAfirem.

ul. plut. R. Szkubacza 1

SPONSORZY NAGRÓD

Tam bRzóz różowa koRa i zieleń wesOła,
a w jej ruchliWej suKni nieb błękItne Koła.
A we mnie biAło, biAło, cicho, jednoStajnie –
bo noSzę w sobie wsZystKich barW skuPioną tajnię.
O jakżE Się w biAłości moJej bieli męczę –
chcę barWą być – a któż mNie rozbije nA tęczę?

–

–

Z 28 liter, które zostały wyróżnione dużą czcionką, należy ułożyć hasło – imię
i nazwisko autorki wiersza, który cytujemy, następnie wpisać w tabelkę i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen.
de Gaulle’a 17 – do 24 maja.
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1
2
3
4
5

gra na lodzie z czarnym krążkiem,
Alior lub Crédit Agricole,
kostka do mycia,
rośnie na nich ciasto,
część wiersza,
fortepianowy przycisk,
z nią do apteki,
ojczyzna ABBY.

6

Litery w zaznaczonych polach czytane od góry do dołu
dadzą rozwiązanie, które należy dostarczyć lub przesłać
do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze, ul. gen.
de Gaulle’a 17 – do 24 maja.
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Chochlik drukarski pomieszał literki we wszystkich wyrazach. Trzeba je poprzestawiać tak, aby utworzyły myśl Ignacego
Krasickiego, a następnie wpisać w puste pola i dostarczyć lub przesłać do redakcji – Dom Muzyki i Tańca, 41-800 Zabrze,
ul. gen. de Gaulle’a 17 – do 24 maja.
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Kultura
Zabrzańska scena po raz kolejny zaprosiła widzów w ramach akcji „Dotknij Teatru”

Spektakle, czytanie dramatu
i zwiedzanie zakamarków zabrzańskiej sceny to niektóre
z atrakcji, jakie czekały na gości Teatru Nowego w ramach
tegorocznej odsłony akcji
„Dotknij Teatru”. Chętnych nie brakowało.
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„Dotknij Teatru” to ogólnopolski projekt organizowany z okazji MięZwiedzanie zakamarków zabrzańskiego teatru
dzynarodowego Dnia
Teatru. Jego celem
niu Mag- cena 400 groszy związana jest z roczjest stworzenie możlidaleny Wa- nicą śmierci dramatopisarza wszechwości twórczego spoczasów – Williama Shakespeare’a.
ligórskiej.
tkania artystów teatru
Ty mc z asem Bilety w specjalnej cenie 400 groszy
i widzów. W tym roku
już 21 maja te- (4 zł) będzie można kupić osobiście
zabrzańska scena stanęSpektakl “Knajpa”
atry publiczne w kasach teatrów. Sprzedaż rozpoczła otworem 2 kwietnia.
w całej Polsce za- nie się 14 maja. W Zabrzu w ramach ak– W tym dniu mieliśmy nagrają swoje spektakle cji „Bilet za 400 groszy” 21 maja o godz.
prawdę wielu gości, którym mogliw ramach organizowanej już po 17.00 Teatr Nowy wystawi monodram
śmy przybliżyć teatralne życie i pokazać
je niemal od podszewki. Bardzo dobrze raz drugi akcji biletu za grosze. W ubie- „Lady M”, a o godz. 19.00 spektakl
przyjęty został koncert zespołu „Kawa- głym roku cena 250 groszy nawiązy- „Matki” Piotra Rowickiego w reżyserii
łek po kawałku” pod kierownictwem Mi- wała do okrągłej rocznicy istnienia te- Katarzyny Deszcz. 
WG
chała Lazara, a kilkadziesiąt najbardziej atru publicznego w Polsce. W tym roku 
wytrwałych osób zwiedzało teatr jeszcze
późnym wieczorem, żywo interesując się
Gratulujemy!
pracą aktorów oraz osób przygotowujących spektakle – mówi Paweł Janicki
Cenne wyróżnienie dla Grzegorz Cinkowskiego z Teatru Noz Teatru Nowego w Zabrzu.
wego w Zabrzu! W  kwietniu po raz 48. rozdane zostały Złote
Najmłodsi goście Teatru Nowego moMaski, najważniejsze wyróżnienia dla artystów teatralnych
gli posłuchać znanych bajek z cyklu
z województw śląskiego i opolskiego. W gronie tegorocznych
„Legendy polskie” czytanych przez aklaureatów znalazł się, m.in. Grzegorz Cinkowski z Teatru Notorkę Danutę Lewandowską. Dla starwego w Zabrzu. Aktor otrzymał Nagrodę im. L. Starke za rolę
szych przygotowano wspólne czytanie
Adasia Miauczyńskiego w spektaklu „Kocham” (na zdjęciu)
dramatu „Trzy razy łóżko”, interpretoMarka Koterskiego w reż. Krzysztofa Prusa.
wanym przez Magdalenę Waligórską
Grzegorz Cinkowski to absolwent PWST we Wrocławiu. Z zabrzańskim Teatrem
i Mateusza Lisieckiego. W programie
Nowym związany jest od 2008 r. Wystąpił m.in. w spektaklach: „Don Kichote”,
„Brzydal”, „Pół żartem, pół sercem”, „Dawno temu, dziś”, „Miłobójcy, czyli koznalazł się także pokaz najnowszego
niec świata”, „Gorące lato w Oklahomie”, „Zdobywcy”.
spektaklu Zbigniewa Stryja „Knajpa”
oraz monodramu Lady M w wykonatr

r Cie
Igo
wy
No

foto: MGW

ślicki

Więcej o kulturze czytaj na www.pokladykultury.pl
Wydawca: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu. Adres redakcji: 41–800 Zabrze, ul. Generała
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foto: Paweł Janicki / Teatr Nowy

Przy odsłoniętych kulisach
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