
Podczas konwencji przema-
wiał prof. Marian Oslislo, 
rektor Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach, 
który odniósł się do swo-
jej wieloletniej znajomo-
ści z panią prezydent. Jak 
stwierdził, jego przyjaciółka 
nie boi się ryzykować, przez 
co realizuje swoje „czasem 
szalone” pomysły politycz-
ne.

Na scenie pojawił się rów-
nież prof. Andrzej Karbow-
nik, rektor Politechniki 
Śląskiej, który przyznał, że 
jako gliwiczanin nie będzie 
mógł głosować, ale z całe-
go serca życzy Mańce-Szu-
lik wygranej w wyborach o 
fotel prezydenta Zabrza. 
Dodał także, że współpraca 
Politechniki Śląskiej z wła-
dzami Zabrza układa się 
znakomicie.

Wiceprezydent miasta, 
Krzysztof Lewandowski za-

prezentował publiczności naj-
świeższe prognozy, według 
których wybory w Zabrzu wy-
łonią zwycięzcę w pierwszej 
turze.

Według sondażu  opubliko-
wanego przez poniedziałko-
wą „Rzeczpospolitą”, Mał-
gorzata Mańka-Szulik może 

liczyć na 53% głosów, a jej 
najbliższy konkurent, Miro-
sław Sekuła (PO) na 16%. 

Czas pomiędzy przemówie-
niami umilała swoimi wystę-
pami Ewa Uryga, wokalista 
jazzowa i gospelowa.

(mpp)

Już w najbliższy piątek, 24 
września, w gliwickich i za-
brzańskich placówkach Poli-
techniki Ślaskiej będzie moż-
na się dowiedzieć, jak nieba-
nalnie urządzić mieszkanie  
z płyt styropianowych czy rolek 
po papierze toaletowym, za-
dać pytanie o limity w architek-
turze, zbudować własny proto-
typ samochodu czy zagrać na 
niewidzialnych strunach.

Rozwiane zostaną 
wątpliwości na temat 
szkodliwości dwutlenku 
węgla, będzie też można 
posłuchać wykładu na 
temat materiałów wybu-
chowych. 

Do zwiedzania zostaną udo-
stępnione laboratoria Syste-
mów Sterowania oraz Energo-
elektroniki, Napędu Elektrycz-

nego i Robotyki.

Również Biblioteka Główna Po-
litechniki Ślaskiej (ul. Kaszub-
ska 23) przygotowała się na tę 
okoliczność. Uczestnicy Nocy 
Naukowców przeniosą się w 
czasy Gutenberga i wspólnie 
złożą tekst z czcionek czy wy-
drukują papier w zabytkowej 
prasie. Będzie można poroz-
mawiać i dowiedzieć się cze-
goś na temat audiobooków 
oraz książek elektronicznych.

W Zabrzu (ul. Roosevelta 26-
28, budynek A) na uczest-
ników czeka prezentacja 
na temat „Miasto przyjazne 
wszystkim mieszkańcom”,  
a także pokaz tworzenia i za-
stosowania wirtualnej rzeczy-
wistości w ochronie zdrowia. 
Podczas krótkiego warsztatu 
będzie można poznać zasady 
inwestowania oraz zrozumieć 

Skuteczni 
na start
Licznie zgromadzona publiczność po brzegi wypełniła salę Miej-
skiego Ośrodka Kultury „Guido” w Zabrzu. Poniedziałkowe  
spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie  
Skuteczni dla Zabrza, którego honorową przewodniczącą jest 
obecna prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik.

Tej nocy każdy 
będzie naukowcem

Już od pięciu lat w ostatni piątek września odbywają się wy-
kłady, pokazy, odczyty, wystawy i konkursy w ramach Euro-
pejskiej Nocy Naukowców. 

Impreza jest propozycją nie tylko dla umy-
słów ścisłych. Wyzwala naukowe zacięcie  
u humanistów, pogłębia wiedzę pasjonatów  
oraz dzieci. 

działanie strategii giełdowych. 
Spośród uczestników zostanie 
wyłoniony najlepszy inwestor. 

O godzinie 20.00 w klubie 
studenckim „Program” w Gli-
wicach (ul. Łużycka 32) zosta-
nie zorganizowana dyskoteka 
z muzyką lat 60., 70. i 80.  
W DJ‘a imprezy zamieni się 
prorektor Politechniki Śląskiej 
i jednocześnie pasjonat muzy-
ki z tamtego okresu, prof. Je-
rzy Rutkowski. 

Wiele propozycji będzie obej-
mowało nie tylko wykłady, ale 
także praktyczne doświadcze-
nia z udziałem żądnych nauko-
wej wiedzy gości. Noc Naukow-
ców odbywa się jednocześnie 
w kilku miastach naszego wo-
jewództwa, m.in. Katowicach, 
Cieszynie, Rybniku i Sosnow-
cu. Szykuje się więc naprawdę 
bogata w atrakcje noc. 

Szczegółowy plan imprezy 
dostępny jest na stronie 

internetowej: 
http://www.nocnaukowcow.

com.pl.


