
Jakim był, czego dokonał, 
wspomnienia najbliższych 
przyjaciół i rodziny - zobaczy-
my w filmie Haliny Szymury 
„Profesor od serca - Zbigniew 
Religa“, którego premiera 
zbiega się równo z drugą 

rocznicą śmierci wybitnego 
kardiochirurga. 

Obraz jest efektem blisko 
siedemnastoletniej współ-
pracy autorki, prezenterki  
i publicystki TVP Katowice  

z profesorem Religą. Halina 
Szymura rejestrowała wszyst-
kie koncerty „Serce za ser-
ce“, których był inicjatorem, 
często zapraszała profesora 
do autorskich programów. 
Dokument nie  ma  charakte-

Koncert Natalii Ku-
kulskiej „Piosenki 
moje i mojej mamy” 
zainauguruje w maju 
czwartą już edycję Me-
tropolitalnego Święta 
Rodziny. Jego hasłem 
przewodnim będą sło-
wa „Piękno życia ro-
dzinnego”.
 
Cykl imprez promujących war-
tości życia rodzinnego roz-
pocznie się 21 maja w Domu 
Muzyki i Tańca. Na kolejne 
dni zaplanowano m.in. Kier-
masz Wydawców Katolickich, 
konkurs literacki, rodzinne 
festyny w różnych miastach 

oraz uroczyste msze.

-- Bardzo dziękuję samorzą-
dom, które wzięły na siebie 
trud organizowania przed-
sięwzięcia. Dzięki temu 
dobro może się ukazać na 
bardzo szerokiej platformie 
– podkreśla arcybiskup Da-
mian Zimoń, metropolita 
katowicki, który od począt-
ku patronuje wydarzeniu. 
Metropolitalne Święto Rodzi-
ny po raz pierwszy odbyło się 
w 2008 r. Jego inicjatorką 
była prezydent Zabrza Małgo-
rzata Mańka-Szulik. Kolejnym 
edycjom przyświecały słowa 
„Moja wyjątkowa rodzina”, 
„Portret matki” i „Ojciec fun-
damentem rodziny”. 

- Autorom zabrakło po-
mysłu i kreacji - ocenia 
prof. Stanisław Słodowy 
z Wydziału Architektu-
ry Politechniki Śląskiej  
w Gliwicach. 

Na konkurs wpłynęło 18 
prac. Projekty wystawio-
no w ramach konsultacji 
społecznych w siedzibie 
Teatru Nowego. Po na-
radach zdecydowano, że  
w konkursie zwycięzcy nie 
będzie, bo żadna z propo-
zycji nie oddaje postaci  
i charakteru pracy profe-
sora. 

- Najoględniej, 
to co znajdowało 
się w załączonych 
opisach nie miało 
przełożenia na 
projekt. 
Niewiele w tych pracach 
było pomysłu i kreacji, 
mało szczegółów pokazu-

jących osobowość profe-
sora, wybitnego przecież 
kardiochirurga, autorytetu 
medycznego, również po-
lityka - uważa prof. Stani-
sław Słodowy, który obok 
prof. Zygmunta Brach-
mańskiego był jednym  
z ekspertów zaproszonych 
do komisji konkursowej. 
Zdaniem Słodowego, ni-
ski poziom prac wynika  
z krótkiego czasu przezna-
czonego na ich przygoto-
wanie. 

- Autorom trzeba dać wię-
cej czasu, nawet do pół 
roku. Samo przygotowa-
nie portretu jest niezwykle 
czasochłonne, do tego 
dość trudne i żmudne - 
twierdzi prof. Słodowy.

Konkurs będzie powtórzo-
ny. Biorący udział zaś, jak 
się okazało, w jego pierw-
szej odsłonie, mogą póki 
co odbierać swoje prace. 

(mar)

Małgorzata Mańka 
- Szulik od 2 marca 
pełni funkcję prze-
wodniczącej Zgro-
madzenia GZM. 

Jej zastępcami zostali: gli-
wicki radny Marek Kopała i 
prezydent Jaworzna, Paweł 
Silbert.

Funkcję przewodniczące-
go zarządu powierzono 

Dawidowi Kostempskie-
mu, prezydentowi Święto-
chłowic, który rywalizował 
z Zygmuntem Frankiewi-
czem, prezydentem Gliwic. 
W skład zarządu wybrano 
także: Grażynę Dziedzic 
(Ruda Śląska), Arkadiu-
sza Chęcińskiego (Sosno-
wiec), Jacka Guzego (Sie-
mianowice Śląskie), Piotra 
Koja (Bytom), Andrzeja Ko-
talę (Chorzów), Edwarda 
Lasoka (Mysłowice).

Premiera filmu poświęconemu Zbigniewowi Relidze

W hołdzie 
profesorowi 
od serca
Odkąd nie ma Go wśród nas mijają dwa lata. Ciągle tak trudno  
w tę nieobecność uwierzyć. Był autorytetem medycznym, spo-
łecznikiem, także politykiem. Pacjenci profesora Zbigniewa 
Religi często nazywali drugim ojcem. 

ru biografii. Stanowi raczej 
kompendium wiedzy o do-
konaniach Zbigniewa Religi, 
jego zaangażowaniu w ży-
cie społeczne i kulturalne.  
 
W filmie usłyszymy wypowie-
dzi znanych śląskich lekarzy, 
z którymi współpracował. 
Wspominają m.in. profesoro-
wie Andrzej Bochenek i Ma-
rian Zembala.   Są  opowieści  
byłych  pacjentów  oraz  przy- 

pomniane najsłynniejsze ope-
racje prowadzone przez ze-
społy lekarskie pod kierun-
kiem profesora w zabrzań-
skiej klinice. 
Z naszym miastem był 
związany od połowy lat 
80., tutaj dokonał pierw-
szego w Polsce prze-
szczepu serca i założył 
Fundację Rozwoju Kardio-
chirurgii, noszącej obec-
nie jego imię. 

Przez zabrzan był kochany  
i ceniony - w plebiscycie zor-
ganizowanym w 85. rocznicę 
nadania Zabrzu praw miej-
skich uznali profesora Religę 
za najwybitniejszego zabrza-
nina. Zbigniew Religa prze-
grał walkę z rakiem - odszedł 
8 marca 2009 roku. 

Film Haliny Szymury wyemi-
tuje Program 1 TVP we środę  
9 marca o godz. 22.10

(mar) 
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Żaden z projektów pomnika prof. Zbigniewa 
Religi nie zyskał aprobaty jurorów

Konkurs 
do powtórki
Kto mierzył się z ambicją wzięcia 
udziału w konkursie na projekt  
pomnika prof. Zbigniewa Religi,  
a nie zdążył swojej propozycji przed-
stawić, będzie miał znów  
ku temu okazję. Kapituła konkurso-
wa uznała, że póki co żadna  
z przedstawionych prac nie została 
przygotowana na miarę oczekiwań. 

Od 1 marca 2011 
r. ulegają zmianie 
zasady udzielania 
podstawowej opieki 
medycznej w godzi-
nach wieczornych 
lub w nocy oraz 
w dni ustawowo 
wolne od pracy.

Pacjenci, którzy będą mu-
sieli skorzystać z tej for-
my pomocy, od 1 marca 
2011r. mogą zgłaszać się 
do Punktu Stacjonarnego 

w Przychodni „Zdrowie” 
Sp. z o.o. ul. Majnusza 
7 nr tel: 32/ 271-70-31 
lub zgłosić wizytę domo-
wą pod nr tel: 32/ 271- 
63-15 (FTS Eskulap).  

Punkt przy ul. Majnusza 
7 zastępuje dotychcza-
sowe punkty i przyjmuje 
pacjentów bez względu na 
przynależność do danej 
Przychodni. Bez zmian po-
zostają zasady korzysta-
nia z pomocy ratownictwa 
medycznego.

W tym roku po raz czwarty będziemy obchodzić Metropolitalne Święto Rodziny

Dla podtrzymania więzi

Konferencja poświęcona czwartej edycji 
Święta Rodziny odbyła się w Bibliotece  
Śląskiej w Katowicach

.....................................................................................

Zabrze 
na czele

Pomoc 
lekarska 
w dni wolne od pracy

Fot. Marek Wachowicz


