
Były defilada, krótka inscenizacja 
historyczna i turnieje sportowe. 
Iście wiosenna pogoda sprawiła, 
że zabrzanie chętnie uczestniczyli 
w uroczystych obchodach Naro-
dowego Święta Niepodległości. 
Wielu mieszkańców przyszło na 
plac Warszawski z biało-czerwo-
nymi flagami.

– Bardzo się cieszę, że tak wielu 
mieszkańców chce obchodzić dziś 
z nami Narodowe Święto Niepod-
ległości – podkreślała na placu 
Warszawskim prezydent Zabrza 
Małgorzata Mańka-Szulik. 
Uczestnicy uroczystości mogli 
posłuchać patriotycznych melodii 
w wykonaniu Górniczej Orkiestry 
Dętej „Makoszowy” pod kierun-
kiem Henryka Mandrysza i zo-
baczyć defilujących policjantów, 
strażników miejskich i strażaków. 

Nie zabrakło przygotowanej przez 
młodzież krótkiej inscenizacji.
Z placu Warszawskiego uczestnicy 
uroczystości przemaszerowali do 
kościoła św. Anny, gdzie została 
odprawiona uroczysta msza w in-
tencji ojczyzny. Po nabożeństwie 
pod krzyżem na placu kościelnym 
zostały złożone kwiaty.
Narodowe Święto Niepodległości 
uczciliśmy również na sportowo. 
W Zespole Szkół nr 10 odbył się 
XIX Międzynarodowy Turniej Koszy-
kówki o Puchar Prezydenta Zabrza. 
W hali Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji rywalizowali z kolei teni-
siści stołowi.
Narodowe Święto Niepodległości 
obchodzone jest 11 listopada dla 
upamiętnienia odzyskania przez 
Polskę niepodległego bytu po 123 
latach zaborów. W tym roku roczni-
cę tę świętowaliśmy 94. raz.  (hm)
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Starszy przodownik Jan Rzepka, 
komendant posterunku w Koń-
czycach, to jeden z kilkudzie-
sięciu funkcjonariuszy Policji 
Województwa Śląskiego, któ-
rych nazwiska znalazły się na 
pamiątkowej tablicy odsłoniętej 
w gmachu Komendy Miejskiej 
Policji w Zabrzu. Wiosną 1940 
r. wszyscy zostali bestialsko 
zamordowani przez sowieckie 
NKWD w Twerze.
– To dla nas bardzo wzruszający 
moment. Cieszę się, że pamięć 

mojego teścia została uczczo-
na w taki sposób – mówi Łucja 
Rzepka, synowa Jana Rzep-
ki. Wzruszenia nie kryją rów-
nież Weronika Jaglarz i Halina 
Losa, wnuczki zamordowanego 
policjanta. – Gdy nasz ojciec 
opowiadał o dziadku, zawsze 
miał łzy w oczach. Dla niego 
uczczenie pamięci dziadka było 
niezwykle ważne – podkreślają 
zgodnie.
Zbigniew Gołasz z Muzeum 
Miejskiego w Zabrzu, jeden 

z głównych inicjatorów powsta-
nia tablicy, zwraca uwagę, że to 
forma uczczenia pamięci ofiar 
potwornej zbrodni. – Pełnej li-
sty ofiar zapewne już nigdy nie 
poznamy – przyznaje Zbigniew 
Gołasz. 
W piątek tablicę uroczyście 
odsłonili prezydent Zabrza Mał-
gorzata Mańka-Szulik oraz pod-
inspektor Dariusz Wesołowski, 
komendant miejski policji w Za-
brzu. – Dziś wspominamy tych, 
którzy oddali ojczyźnie najwięk-

szy hołd, a nad których mogiła-
mi nikt nawet nie mógł odmówić 
modlitwy – podkreśla prezydent 
Małgorzata Mańka-Szulik.
– Do Tweru przyjechała specjal-
na grupa NKWD. W ciągu jednej 
nocy wykonywano 200-250 eg-
zekucji. Dziękuję za ten znak 
policyjnej pamięci – mówi Grze-
gorz Grześkowiak z Ogólnopol-
skiego Stowarzyszenia „Rodzi-
na Policyjna 1939”. 
Dzień przed uroczystością 
w zabrzańskiej komendzie na 

skwerze przy Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 7 w Makoszo-
wach odsłonięta została tablica 
upamiętniająca Karola Godulę. 
Żyjący na przełomie XVIII i XIX 
wieku górnośląski przedsię-
biorca zasłynął m.in. z tego, że 
powiązał ze sobą odmienne ga-
łęzie gospodarki. Pierwszy spra-
wił, iż na Śląsku mogły ze sobą 
współdziałać huty, kopalnie, rol-
nictwo, leśnictwo, eksploatacja 
glinianki oraz transport. Jako 
jeden z pierwszych zaczął budo-

wać domy mieszkalne dla swo-
ich pracowników. Przeprowadzał 
też eksperymenty chemiczne, 
chcąc stworzyć nowe rozwiąza-
nia techniczne, które chętnie 
i często wcielał w życie. 
Karol Godula był jednym z naj-
bogatszych Ślązaków. Ciężką 
pracą i umiejętnością dobiera-
nia sobie ludzi, stworzył impe-
rium przemysłowe. Był właści-
cielem 19 kopalń galmanu, 40 
kopalń węgla kamiennego oraz 
trzech hut.   (hm)

Jedna upamiętnia legendarnego śląskiego przedsiębiorcę żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku. Druga jest hołdem oddanym zabrzań-
skim policjantom zamordowanym przez NKWD wiosną 1940 roku. W ubiegłym tygodniu w Zabrzu odsłonięto dwie tablice będące niezwy-
kle ważnymi miejscami pamięci w mieście.

W uroczystości odsłonięcia ta-
blicy upamiętniającej zamordo-
wanych policjantów uczestni-
czyli m.in. krewni Jana Rzepki, 

Tablica zawisła w holu 
Komendy Miejskiej Policji

Odsłonięcie tablicy 
upamiętniającej 

Karola Godulę

PAMIĘĆ, 
KTÓRA NIE UMIERA

DWA WAŻNE MIEJSCA PAMIĘCI PRZYBYŁY W UBIEGŁYM TYGODNIU W ZABRZU

W obchodach wzięła 
udział młodzież

Uroczysty przemarsz 
na placu Warszawskim


