
Targi, organizowane w hali 
zabrzańskiego MOSiR-u, 
poprzedziło seminarium z 
udziałem zagranicznych eks-
pertów. 

Sądząc po za-
interesowaniu 
i ocenach, jed-
nego może-
my być pewni 
- dzięki za-
bytkom tech-
niki Śląsk 
zyskuje na 
turystycznej 
atrakcyjno-
ści. 
Wybór Zabrza, jako 
gospodarza imprezy 
tej rangi jest szansą 
na międzynarodową 
promocję Szlaku Za-
bytków Techniki Wo-
jewództwa Śląskiego 
i jednocześnie zdobycie do-
świadczeń do dalszego roz-
woju turystyki opartej na daw-
nych obiektach przemysłu i 
techniki.
- Widzimy tu dużą wolę  
i zainteresowanie tym, by zaj-
mować się zabytkami poprze-
mysłowymi. Dziś widzieliśmy  
już w Zabrzu działającą pa-
rową maszynę wyciągową 
- prawdziwe dzieło sztuki, 
będziemy odwiedzać też 
inne miejsca, m.in. zabyt-
kowe kopalnie. Myślę, że ta 
konferencja umieści Zabrze 
i region na światowej mapie 
tego typu przedsięwzięć” - 
mówił podczas konferencji 
poprzedzającej targi, szef 
UNWTO (Światowa Organiza-
cja Turystyczna), Taleb Rifai, 
dodając, że w organizacji trwa 

Zabrze było gospodarzem III Międzynarodowych Targów Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziem-
nej. Patronat nad targami sprawowała Światowa Organizacja Turystyczna oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki

W konferencji wzięli udział: (od lewej) Krzysztof Szaflarski (rektor GWSH), 
Małgorzata Mańka-Szulik (prezydent Zabrza), Katarzyna Sobierajska (podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki), Taleb Rifai (szef Światowej 
Organizacji Turystyki), Jerzy Gorzelik (wicemarszałek woj. śląskiego) i Jerzy  
Korsak (prezes Polskiej Izby Turystyki).

Europa patrzy na Śląsk
Przez blisko cztery dni Zabrze było 
najważniejszym miejscem na tury-
stycznej mapie Europy. Na Śląsku 
gościli przedstawiciele Światowej 
Organizacji Turystyki, na czele z jej 
szefem, Talebem Rifaiem.

Małgorzata Mańka 
- Szulik, prezydent 
Zabrza:
-- To były wyjątkowe dni 
nie tylko dla Zabrza, 
ale i całego Śląska. 
Jestem przekona-
na, że obecność  
w jednym 
czasie i 
miejscu tylu 
znakomitych 
gości dowodzi, iż turystyka 
przemysłowa, to ważna gałąź samej tury-
styki. Nasi goście zobaczyli piękno szybów 
i poczuli duszę maszyn. Takich perełek 
próżno szukać w innych częściach kraju. 
Zapraszam do Zabrza!

Jerzy Gorzelik, wicemarszałek wo-
jewództwa śląskiego, szef Ruchu 
Autonomii Śląska:
-- Dwadzieścia lat temu zastanawiali-
śmy się, co zrobić z dziedzictwem, 
które przekazał nam Śląsk. 
Dziś mamy na to odpowiedź. 
Dziedzictwo przemysłowe sta-
nowi o tożsamości naszej małej 
ojczyzny i jest ważnym elemen-
tem wizerunku regionu.

Taleb Rihai, prezes 
Światowej Organiza-
cji Turystyki:
-- W porównaniu do lat  

poprzednich, dochody Polski  
z turystyki w stosunku do 

innych państw wzrosły o 2 procent. Szlak za-
bytków poprzemysłowych powinien wzmocnić 
atrakcyjność waszego kraju. Mamy wobec 
Polski wiele zobowiązań. Myślę, że najbliższe 
lata będą dla nas bardzo owocne.

właśnie proces identyfikacji 
przyszłościowych graczy na 
rynku turystycznym, a Polska 
jest wśród nich. 
Do Zabrza przyjechało kilku-
dziesięciu ekspertów z róż-
nych krajów, specjalizujących 
się właśnie w tej dziedzinie 
turystyki. 

- Efektem konfe-
rencji będą więc 
opinie, które po-
zwolą nam le-
piej zrozumieć 
potencjał tego 

miejsca - 
uważa 

T a -
leb 
Ri -
hai

Zdaniem podsekretarz sta-
nu ds. turystyki w resorcie 
sportu, Katarzyny Sobieraj-
skiej to, iż że Polska została 
wybrana na kolejne miejsce 
52. sesji Komisji ds. Europy 
Światowej Organizacji Turysty-
ki potwierdza polską pozycję 
w kształtowaniu polityki tury-
stycznej w Europie i na świe-
cie. 
 
- Spotykamy się w Zabrzu po 
10 latach, od kiedy zaczęli-
śmy w ogóle mówić o turysty-

ce przemysłowej w Polsce. 
Mamy Śląski Szlak Zabytków 
Techniki - produkt markowy 
jeśli chodzi o polską turysty-
kę, świetnie skomercjalizowa-
ny - oceniła Sobierajska.

Jak tłumaczyła, mimo że WTO 
(World Tourism Organisation 
z ang. Światowa Organizacja 
Tu- rystyki - red.) nie 

jest źródłem 
finansowania 
rozwoju atrak-
cji turystycz-

nych, autoryzuje i certyfikuje 
działania oraz rozwiązania 
potwierdzające jakość w tu-
rystyce. 
- Fakt, że w Zabrzu działa pod 
auspicjami tej organizacji 
ośrodek dokumentacji zajmu-
jący się turystyką przemysło-
wą, uwiarygadnia nas na ryn-
ku międzynarodowym, a w Eu-
ropie zaczynamy być postrze-
gani jako jedno z centrów tu-
rystyki poprzemysłowej, gdzie 
są odpowiednio prowadzone 
badania, jest dokumentacja  
i są realne przykłady, jak moż-
na taki produkt rozwijać - pod-
kreślała Sobierajska.

Światowa Organizacja Tury-
styki działa przy Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, 
zrzesza 155 członków, Pol-
ska jest jednym z krajów za-
łożycielskich. 
W Zabrzu pod jej auspicjami 
działa od dwóch lat Międzyna-
rodowe Centrum Dokumenta-
cji i Badań nad Dziedzictwem 
Przemysłowym dla Turystyki.

(mar)

Trwające trzy dni Targi Przemysłowe cieszyły się dużym 
powodzeniem. Jedną z atrakcji była gra miejska organi-
zowana na terenie Zabrza (zdjęcie z lewej)


