
Serce Europy zabiło w Zabrzu

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrzewww.gazeta-miejska.pl17.01.2012 (nr 553)

nakład: 20.000 egz.

17 stycznia 2012  Nr 553

Tego wieczoru Zabrze było w sercu Śląska i całej Europy. Podczas jubileuszowej gali Regionalnej Izby Gospodarczej Diamentowy 
Laur Umiejętności i Kompetencji odebrał przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso.
– Czuję się zaszczycony otrzy-
maniem wyróżnienia ze strony 
regionu śląskiego, który należy 
do najbardziej dynamicznie roz-
wijających się regionów Europy. 
To dla mnie tym większy powód 
do dumy, że Laur przyznano 
wcześniej tak wielu zasłużonym 
ludziom – podkreślał na scenie 
DMiT José Manuel Barroso. – To 
razem z wami, razem z polskim 
entuzjazmem, wyjdziemy z kryzy-
su mocniejsi – dodał po polsku 
portugalski polityk.

– Dziś Zabrze jest nie tylko w ser-
cu Śląska, ale i w sercu Europy. 
To ogromny zaszczyt, że możemy 
gościć w naszym mieście tak nie-

Szef Komisji Europejskiej odebrał w Domu Muzyki i Tańca Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji

W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, eurodeputowana Małgorzata Handzlik, 
Teresa Mokrysz, prof. Andrzej Karbownik, wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Katowic Piotr Uszok
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samowitych gości – zaznaczała 
prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik.
Laudację na cześć szefa KE wygło-
sił przewodniczący Parlamentu Eu-
ropejskiego, profesor Jerzy Buzek. 
- Jego celem zawsze było zmienia-
nie rzeczywistości tak, by służyła 
każdemu obywatelowi. Nigdy nie 
zmienił zasad, którymi się kiero-
wał. Zawsze był uczciwy, odważny  
i lojalny – zwracał uwagę prof. Jerzy 
Buzek, który uhonorowany został 
statuetką Orła Piastów Śląskich.
Podczas sobotniej gali Laury 
odebrali również m.in. minister 
rozwoju regionalnego Elżbieta 
Bieńkowska, wybitna neurolog 
z Zabrza – prof. Elżbieta Pierz-
chała, rektor Politechniki Ślą-
skiej prof. Andrzej Karbownik, 
współwłaścicielka firmy „Moka-
te” Teresa Mokrysz oraz człon-
kowie zarządu Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej z prezesem Ja-
rosławem Zagórowskim na cze-
le. – Firmą zarządzają zespoły 
ludzkie. Istotne jest, by w życiu 
trafić na dobrych nauczycieli. Ja 

to szczęście miałem. Do tego 
trzeba dołożyć konsekwencję. 
Jastrzębska Spółka Węglowa 
stała się pierwszą spółką gór-
niczą notowaną na Giełdzie Pa-
pierów Wartościowych – zwracał 
uwagę Jarosław Zagórowski.
Przyznawane przez Regionalną 
Izbę Gospodarczą w Katowicach 

Laury wręczone zostały już po raz 
dwudziesty. – Pomysł zrodził się 
z chęci wyróżniania i szukania 
autorytetów, a także osób, które 
stanowią siłę napędową gospo-
darki. To podziękowanie dla ludzi, 
którzy są lokomotywami zmian – 
tłumaczy Tadeusz Donocik, pre-
zes RIG. (hm)

Laury Umiejętności i Kompe-
tencji po raz pierwszy przyzna-
ne zostały w 1992 r. Działa-
cze samorządu gospodarcze-
go skupieni w RIG postanowili 
nagradzać ludzi nieprzecięt-
nych, wyróżniające się firmy, 
organizacje i instytucje, re-
prezentantów świata nauki, 
kultury, sztuki i polityki. 
Laury przyznano ponad 550 
osobom. Najcenniejszymi, 
diamentowymi, uhonorowani 
zostali m.in.  papież Jan Paweł 
II, prezydenci Lech Wałęsa  
i Vaclav Havel, sekretarz gene-
ralny NATO Javier Solana, Jan 
Nowak-Jeziorański oraz profe-
sorowie Bronisław Geremek, 
Władysław Bartoszewski i Le-
szek Balcerowicz. W tym roku 
Diamentowy Laur przyznano 
też premierowi Donaldowi Tu-
skowi. Szef rządu nie przyje-
chał jednak do Zabrza.
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Szef KE otrzymał karykaturę, na której został 
przedstawiony jako maszynista lokomotywy


