
- Tegoroczny koncert „Serce za 
serce” jest wydarzeniem szcze-
gólnej wagi, wieńczy bowiem 
cykl uroczystości jubileuszowych, 
organizowanych w 20. rocznicę 
działalności Fundacji Rozwoju 
Kardiochirurgii – podkreśla dr Jan 
Sarna, dyrektor FRK. - Listopado-
wa gala jest wspaniałą okazją, 
by upamiętnić osobę założyciela  
i patrona Fundacji – profesora 

Zbigniewa Religę, podkreślić jej 
dorobek na rzecz nauki i me-
dycyny polskiej, pochwalić się 
efektem prac związanych z pe-
diatryczną protezą serca, uhono-
rować szczególnie zasłużonych 
pracowników Fundacji oraz te 
osoby, firmy i instytucje, które 
najhojniej wspierają postęp na-
szych prac naukowo–badawczych 
i w rozmaity sposób przyczyniają 

się do kontynuacji dzieła profeso-
ra – dodaje Jan Sarna.
Podczas uroczystości zaprezen-
towana zostanie wersja kliniczna 
pediatrycznej protezy serca, goto-
wa do badań eksperymentalnych 
w 2012 r. Na scenie Domu Muzy-
ki i Tańca wręczone zostaną rów-
nież statuetki „Serce za serce”, 
„Przyjaciela Fundacji”, „Szlachet-
ne serce” oraz Medale im. Profe-
sora Zbigniewa Religi.
Ukoronowaniem wieczoru będzie 
niezwykły koncert, podczas któ-
rego usłyszymy znakomite głosy 
sceny operowej. Niezapomniane 
utwory zaprezentują Małgorzata 
Walewska (mezzosopran), Ka-
tarzyna Trylnik (sopran), Arnold 
Rutkowski (tenor) oraz Artur Ru-
ciński (baryton). Towarzyszyć im 
będzie Orkiestra Symfoniczna 

Filharmonii Zabrzańskiej pod dy-
rekcją Sławomira Chrzanowskie-
go oraz chór Resonans con tutti, 
kierowany przez Marię Kroczek  
i Waldemara Gałazkę. Gościnnie 
wystąpią również absolwenci Stu-
dia Wokalistyki Estradowej przy 
Akademii Muzycznej w Katowi-
cach.  (hm)

Trwa licytacja pamią-
tek z modernizowa-
nego stadionu przy 
ul. Roosevelta. Na 
aukcję trafiło 20 frag-
mentów muru burzo-
nego obiektu. Można 
je zdobyć za pośred-
nictwem internetowe-
go serwisu Allegro.

Każdy fragment muru został 
oczyszczony, polakierowany 
i osadzony na marmurowej 

podstawce ze specjalną ta-
bliczką opisującą przedmiot. 
Pamiątki są unikatowo ozna-
czone rocznikiem zdobycia 
mistrzostw Polski (14) lub 
Pucharu Polski (6), co łącz-
nie daje liczbę 20 pamiątek. 
Do każdej z nich dołączony 
jest certyfikat autentyczno-
ści, który zaświadcza o po-
chodzeniu przedmiotu prosto 
z placu budowy.
Licytacja trwa do 20 listopa-
da. Na aukcję mają trafić rów-
nież biało-niebiesko-czerwone 
krzesełka.  (hm)

Pamiątka godna 
prawdziwego kibica
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Fragmenty muru trafiły 
na internetową aukcję

Pamiątki prezentuje legendarny piłkarz Gór-
nika Stanisław Oślizło

Fo
t.

 G
ór

ni
k 

Za
br

ze

Artur Jankowski 
został nowym preze-
sem Górnika Zabrze. 
Zastąpił Tomasza 
Młynarczyka, który 
w ubiegłym tygodniu 
złożył rezygnację.

– Prowadzenie kancelarii praw-
nej i jednoczesne prezeso-
wanie klubowi jest zadaniem 
niezwykle trudnym. Nie 
byłem w stanie dłużej 
godzić tych dwóch aktyw-
ności zawodowych – tłu-
maczy powody rezygnacji 
Tomasz Młynarczyk. Były 
już prezes nie zamierza jed-
nak rezygnować ze współpracy 
z Górnikiem Zabrze. Znalazł się 
bowiem w składzie Rady Nad-
zorczej klubu.
– To gwarantuje płynną współ-
pracę dotychczasowego i nowe-
go prezesa – podkreśla Micha-

el Müller, wiceprezes Allianz 
Polska i szef Rady Nadzorczej 
Górnika.
Artur Jankowski do tej pory był 
m.in. dyrektorem sprzedaży  
w Radiu Flash oraz w Grupie 
Radiowej Agory. Pracował w ka-
towickim dzienniku „Sport”. Na 
Uniwersytecie Śląskim prowa-
dzi zajęcia z zakresu rekrutacji, 
sprzedaży oraz mediów. Obec-
nie jest dyrektorem zarządzają-
cym w Media Communications 

Group, ogólnopolskiej fir-
mie zajmującej się szko-

leniami i doradztwem. 
Nowy prezes mieszka  

w Knurowie, jest żonaty, ma 
syna Bartosza.

– Mam nadzieję, że moje do-
świadczenie pomoże klubowi 
osiągnąć jak najlepsze cele 
sportowe i biznesowe. Przed 
nami dużo wyzwań, ale patrzy-
my w przyszłość optymistycznie 
– podsumowuje prezes Artur 
Jankowski.  (hm)

Szef sprzedaży 
zamiast prawnika

ZMiana na STanOwiSku PreZeSa

Tomasz Młynarczyk i artur Jankowski

Koncert gwiazd 
na urodziny Fundacji

niePRZEGAP!

Jubileuszowa gala „Serce za serce” 19 listopada 
w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu 

najpiękniejsze utwory operowe, operetkowe 
i musicalowe będzie można usłyszeć 
podczas koncertu „Serce za serce”, który 
19 listopada organizowany jest w Domu 
Muzyki i Tańca. Gala będzie zwieńczeniem 
obchodów jubileuszu 20-lecia istnienia 
Fundacji rozwoju kardiochirurgii.

Coroczne koncerty 
zainicjował twórca 

i patron Fundacji 
Rozwoju 

kardiochirurgii 
prof. Zbigniew 

Religa

Bilety na koncert 
„Serce za serce” do-
stępne są w kasach 
Domu Muzyki i Tańca 
oraz na stronie inter-
netowej www.dmit.

com.pl. Cena – 50 zł. 
Początek gali o godzi-
nie 19.  

Zabrzanie uczcili Święto Niepodległości

Radość z wolności
Była defilada, orkiestra 
dęta i historyczna insce-
nizacja. Zabrzanie uczcili 
93. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodle-
głości.

Rocznicowe uroczystości odby-
ły się na placu Warszawskim. 
Mieszkańcy mogli zobaczyć m.in. 
defilujących policjantów, straża-
ków i strażników miejskich. Za-
grała górnicza orkiestra dęta pod 
kierunkiem Henryka Mandrysza.
– Jedenastego listopada 1918 
roku radość porwała Europę  
i Polskę. Chciałabym, żeby co 
roku taka sama radość porywa-
ła nas do świętowania – mówi-

ła prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik. – Dziś żyjemy  
w wolnym mieście, wolnym kraju, 
w zjednoczonej Europie. Mamy 
przed sobą inne wyzwania. Życzę 
nam wszystkim, byśmy potrafili 
naszą wolność mądrze wykorzysty-
wać – podkreślała pani prezydent.
W kościele św. Anny odprawio-
na została następnie uroczysta 
msza w intencji Ojczyzny. Po na-
bożeństwie pod krzyżem na placu 
kościelnym złożono kwiaty.
Obchodom Narodowego Świę-
ta Niepodległości towarzyszy 
w Zabrzu wystawa „Biała broń 
żołnierza polskiego” przygotowa-
na w Miejskim Ośrodku Kultury. 
Ekspozycję oglądać można do 16 
listopada,  w godzinach od 9 do 
15. Wstęp wolny.  (hm)

Historyczna inscenizacja na placu warszawskim


