
– To najważniejsza nagroda 
w całym moim życiu. Kocham 
was, miasto i moją parafię świę-
tego Kamila – mówiła łamiącym 
się ze wzruszenia głosem 93-let-
nia dr Anna Tustańska, która 
po wojnie zajęła się organizacją 
w Zabrzu systemu lecznictwa 
stomatologicznego. Dzięki jej 
staraniom gabinety dentystyczne 
powstawały w szkołach i zakła-
dach pracy. Gdy była już na eme-
ryturze, w swoim prywatnym ga-
binecie bezpłatnie leczyła dzieci 
z rodzin wielodzietnych i ubogich. 
Wśród tegorocznych laureatów 
znalazł się również profesor Józef 
Dzielicki, wybitny chirurg związa-
ny z Zabrzem od 1979 r. W pierw-
szej połowie lat 80. rozpoczął 
organizowanie w Zabrzu Kliniki 
Chirurgii Dziecięcej, która szyb-
ko stała się jedną z najlepszych 
tego typu placówek w Polsce. 
W latach 90. zorganizował Cen-
trum Chirurgii Małoinwazyjnej dla 
Dzieci i Dorosłych, które wpro-

wadzało i propagowało leczenie 
techniką laparoskopową. Konse-
kwentnie szkolił też lekarzy. Nie-
mal wszyscy chirurdzy dziecięcy 
w Zabrzu są uczniami prof. Józe-
fa Dzielickiego.
W tym roku statuetka trafiła też 
do rąk Jana Szulika, który od 
wielu lat tworzy i wdraża progra-
my profilaktyki oraz rozwiązywa-
nia problemów uzależnień. Brał 
udział w pracach nad nowym 
kształtem ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości. Jego troską jest 
pomoc człowiekowi uzależnione-
mu i otoczenie opieką jego rodzi-
ny. Jan Szulik pełni wiele funkcji 
w Zabrzu, kieruje również Ślą-
skim Forum Profilaktyki Uzależ-
nień przy Fundacji Rozwoju De-
mokracji Lokalnej w Katowicach.
Wyróżnienia św. Kamila są wy-
razem wdzięczności dla osób 
i instytucji zaangażowanych 
w działalność społeczną i chary-
tatywną na rzecz mieszkańców 
Zabrza. Laureatami są wybitne 

postacie rozsławiające miasto. 
Samo wyróżnienie nawiązuje do 
patrona Zabrza, którym jest św. 
Kamil.
Kandydatów zgłaszają m.in. 
działające w Zabrzu organizacje 
społeczne i religijne, stowarzy-

szenia i lokalne media. Nagro-
dy przyznaje kapituła, w skład 
której wchodzą prezydent mia-
sta, przewodniczący Rady Miej-
skiej, przedstawiciele działają-
cych w Zabrzu szkół wyższych, 
proboszcz parafii św. Kamila 

i wcześniejsi laureaci. A wśród 
tych ostatnich są m.in. prof. Ma-
rian Zembala, Śląskie Centrum 
Chorób Serca, Państwowa Straż 
Pożarna w Zabrzu, ks. Józef Ku-
sche, prof. Bożena Hager Małec-
ka, Krystyna Rożek-Lesiak, ks. 

infułat Paweł Pyrchała. W tym 
roku gala wręczenia wyróżnień 
odbyła się już po raz dwunasty. 
Uświetnił ją koncert „ba... ROC-
KOWE JuDaryzmy z domieszką 
Mozarta” w wykonaniu Kwintetu 
Śląskich Kameralistów.  (hm)
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ZA NAMI KOLEJNY KONCERT W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI MUZYCZNEGO LATA

MROZU ROZGRZAŁ PUBLICZNOŚĆ
Choć momentami kropił 
deszcz, atmosfera wśród pu-
bliczności była bardzo gorąca. 
Łukasz Mróz, czyli popularny 
Mrozu, rozgrzał podczas piąt-
kowego koncertu swoich za-
brzańskich fanów.

Mrozu wystąpił podczas drugie-
go z koncertów organizowanych  
na Śląskim Ranchu w ramach 
tegorocznej edycji Muzycznego 
Lata. – Zaśpiewam specjal-
nie dla pięknych pań, a więc 
wszystkich, które są dziś tutaj 

– mówił ze sceny artysta, który 
zaprezentował w Zabrzu swoje 
największe przeboje, jak np. 
„Miliony monet”, „Tequila” czy 
podbijający w ostatnich tygo-
dniach listy przebojów „Roller-
coaster”. Usłyszeliśmy również 
składankę utworów innych po-
pularnych wykonawców.
Mrozu to piosenkarz wykonują-
cy muzykę z pogranicza popu 
i R&B oraz producent muzycz-
ny. W jego piosenkach można 
doszukać się również elemen-
tów hip-hopu i reggae. Jego 

debiutancki album ukazał się 
w 2009 r. W tym samym roku 
otrzymał nominację do nagro-
dy MTV Europe Music Awards 
w kategorii najlepszy polski 
wykonawca. Nominowany był 
także do nagród Eska Music 
Awards 2010 w kategorii „Od-
krycie roku”, Viva Comet 2010 
w kategorii „Debiut Roku” 
i 2011 w kategoriach „Najlepszy 
Polski Artysta” i „Album Roku”.
Plenerowe koncerty w ramach 
Muzycznego Lata organizowane 
są w Zabrzu już po raz 21.  (hm)

Kto jeszcze 
zagra 

w te wakacje?
20 lipca – Magic of Abba 
and Boney M
27 lipca – Sebastian 
Riedel i zespół Cree
3 sierpnia – Basta
10 sierpnia – Golden Life
17 sierpnia – Raggafaya
24 sierpnia – Wesoły 
Masorz
31 sierpnia – Dyskoteka

Były łzy wzru-
szenia, gratula-
cje i podzięko-
wania. 
W sobotę, 
podczas gali 
w Teatrze No-
wym, pamiąt-
kowe statuetki 
odebrali tego-
roczni laureaci 
wyróżnień 
im. św. Kamila. 
Nagrody zosta-
ły wręczone 
już po raz dwu-
nasty.

PO RAZ DWUNASTY NAGRODZILIŚMY OSOBY NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONE 
W DZIAŁANIACH NA RZECZ ZABRZAN

Mrozu zaśpiewał 
w Zabrzu swoje naj-

większe przeboje

Były łzy wzru-Były łzy wzru-

KAMILE WRĘCZONE
Na scenie Teatru Nowego stoją 
Jan Szulik, dr Anna Tustańska, 

prezydent Małgorzata Mańka-Szulik 
oraz prof. Józef Dzielicki

Galę uświetnił występ Kwintetu Śląskich Kameralistów


