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ZABRZE INWESTYCJE

Autorem hasła przyświecające-
go tegorocznym obchodem jest 
metropolita katowicki, arcybi-
skup Wiktor Skworc, który od 
ubiegłego roku patronuje przed-
sięwzięciu. – Zainspirował mnie 
obchodzony właśnie „Rok wiary” 
– tłumaczy abp Wiktor Skworc. 
– Relacje między małżonkami, 
wzajemne zaufanie to fundamen-
ty, na których buduje się rodzi-
nę. To przestrzeń wiarygodności 
w czasach, gdy promuje się nie-
wierność – podkreśla metropoli-
ta.
Prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik, która wraz z tra-
gicznie zmarłą wicemarszałek 
Senatu Krystyną Bochenek za-
inicjowała MŚR, a teraz jest jego 

koordynatorem, zwraca uwagę, 
że inicjatywa z każdym rokiem na-
biera coraz większego rozmachu. 
Swoje propozycje przygotowały 

w tym roku Jaworzno i Racibórz. 
W przygotowania przedsięwzię-
cia włączyli się również księża 
z diecezji opolskiej. – Bardzo się 

cieszę, że jest nas coraz więcej, 
by w tym szczególnym momencie 
powiedzieć głośniej o tym, czym 
żyjemy przez cały rok – zaznacza 
prezydent Małgorzata Mańka-
-Szulik.
Tegoroczne Metropolitalne Świę-
to Rodziny zostanie zainauguro-
wane 18 maja w Domu Muzyki 
i Tańca, gdzie Zespół Pieśni 
i Tańca „Śląsk” zaprezentuje wi-
dowisko obrzędowe „Wesele na 
Górnym Śląsku”. Tradycyjnie już 
odbędą się Chorzowski Bieg Ro-
dzinny i Kiermasz Wydawców Ka-
tolickich z przyciągającym sporo 
chętnych dyktandem dla rodzin. 
Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” 
w Katowicach przygotowuje pre-
mierę spektaklu „Serce” Edmunda 

de 
Ami-
c i s a . 
W Chorzow-
skim Centrum 
Kultury zaplanowano nato-
miast XXI Regionalny Przegląd 
Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. 
Adolfa Dygacza. A to wszystko 
dopiero początek. Propozycji sys-
tematycznie będzie przybywać. 
Szczegółowy program obchodów 
dostępny jest na stronie interne-
towej www.swieto-rodziny.pl.
– Kluczem do naszych działań jest 
słowo „razem” – zwraca uwagę 
ks. Krystian Kukowka, prezes 
organizującej Kiermasz Wydaw-

ców 
K a -

tolickich 
K s i ę g a r n i 

św. Jacka. – Dwie 
odważne kobiety stwierdziły 
w 2007 roku, że trzeba zrobić 
coś razem. Bardzo dziękuję za 
tę odwagę i determinację, dzię-
ki którym „razem” odmieniamy 
teraz przez wszystkie organizo-
wane imprezy. Dramatem współ-
czesnej rodziny jest to, że nie ma 
czasu, żeby być „razem”. Każda 
inicjatywa, która to zmienia, jest 
genialna – podsumowuje ks. Kry-
stian Kukowka. (hm)

„RODZINA WIARYGODNA” – TO HASŁO TEGOROCZNEJ EDYCJI 
METROPOLITALNEGO ŚWIĘTA RODZINY

cieszę, że jest nas coraz więcej, 
by w tym szczególnym momencie 
powiedzieć głośniej o tym, czym 
żyjemy przez cały rok – zaznacza 

Małgorzata Mańka-

Tegoroczne Metropolitalne Świę-

de 
Ami-
c i s a . 
W Chorzow-
skim Centrum 

ców 
K a -

tolickich 
K s i ę g a r n i 

św. Jacka. – Dwie 

Uczestnicy spotkania 
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Sala „Benedyktynka” 
w Bibliotece Śląskiej 
pękała w szwach

KLUCZOWE SŁOWO
„RAZEM”

Honorowy zabrzanin przegłosowany w nowym Ratuszu
Profesor Jerzy Buzek dołączy 
do grona honorowych obywateli 
Zabrza. Uchwałę w tej sprawie 
przyjęli w poniedziałek radni. 
Głosowanie odbyło się w no-
wej sali sesyjnej przygotowanej 
w adaptowanym na miejski Ra-
tusz zabytkowym budynku dyrek-
cji huty Donnersmarcków.

– Zabrze ma wiele symboli, z któ-
rymi się utożsamia. To hejnał, 
sztandar czy patron miasta. Do 
tych elementów, z których jeste-
śmy dumni, dopisujemy nowy Ra-
tusz. To uzupełnienie przestrzeni 
pozyskiwanej dla kwartału sztuki 
i symbol przemian wpisany 
w kompleksowy program rato-

wania zabytków naszego miasta 
– podkreśla prezydent Zabrza Mał-
gorzata Mańka-Szulik. 
Nowa sala posiedzeń powstała na 
pierwszym piętrze zabytkowego 
gmachu. Wyposażono ją w sprzęt 
audiowizualny najnowszej generacji, 
który umożliwia rejestrację obrad, 
korzystanie z prezentacji multime-
dialnych czy też prezentację na ekra-
nie odręcznego pisma. – Cieszę się 
ogromnie, że pomimo panujących 
zawirowań i ograniczeń możemy 
obserwować również wiele poży-
tecznych rzeczy. Jedną z nich jest 
oddanie do użytki tej sali. Życzę, by 
tylko dobre prawo było tu stanowio-
ne – mówi biskup Jan Kopiec, który 
poświęcił nowe pomieszczenia.

W podobnym tonie wypowiadali 
się uczestniczący w uroczystości 
parlamentarzyści i przedstawiciele 
świata nauki. – Miejsce również 
wpływa na jakość pracy. Tu prze-
strzeń jest dobrze zaaranżowa-
na. Gratuluję tym, którzy podjęli 
decyzję o stworzeniu tu Ratusza 
– mówi poseł Tomasz Głogowski. 
Profesor Marian Zembala, dyrek-
tor Śląskiego Centrum Chorób 
Serca, podkreślał, że prof. Zbi-
gniew Religa z dumą patrzy dziś 
na ulicę, której jest patronem. 
– W jego imieniu dziękuję za kolej-
ny etap budowania Zabrza, w któ-
rym chce się mieszkać i pracować 
– zaznacza prof. Marian Zembala.
Podczas pierwszej sesji zor-

ganizowanej w nowej sali po-
siedzeń radni zdecydowali 
o nadaniu profesorowi Jerzemu 
Buzkowi tytułu honorowego oby-
watela Zabrza. Laudację przybli-
żającą postać byłego premiera 
i przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego wygłosił prof. An-
drzej Karbownik, rektor Politechni-
ki Śląskiej.
Radni dołączyli do urzędników, 
którzy już wcześniej przeprowa-
dzili się do nowego Ratusza. 
W odrestaurowanym gmachu funk-
cjonują m.in. Wydział Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony Ludności 
z centrum miejskiego monitoringu, 
Wydział Księgowości Urzędu oraz 
Wydział Budżetu.  (hm)

W TYM TYGODNIU ZABRZAŃSCY RADNI PO RAZ PIERWSZY SPOTKALI SIĘ W NOWEJ SALI SESYJNEJ

Już tylko tygodnie dzielą nas od VI edycji Metropolitalnego Święta Rodziny. Pro-
gram tegorocznych obchodów był tematem spotkania zorganizowanego w ubie-
głym tygodniu w Bibliotece Śląskiej. Uczestniczyli w nim duchowni, przedstawicie-
le samorządów oraz instytucji kultury.

Osoby startujące w Chorzowskim 
Biegu Rodzinnym otrzymują koszulki

Pierwsza sesja 
w nowym miejscu


