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Na świecie działa już od 
piętnastu lat, w Polsce ma 
3-letnią historię. „Dress for 
success”, bo o niej mowa, 
to największa organizacja 
bezpłatnie pomagająca pa-
niom w odnalezieniu się na 
rynku pracy. Należące do 
niej kobiety sukcesu spo-
tkały się w ubiegłym tygo-
dniu w Zabrzu.

Gala „Dress for success 
Poland” odbyła się 23 paź-
dziernika w Filharmonii Za-
brzańskiej oraz usytuowanym 
tuż obok Wydziale Mediów, 
Aktorstwa i Reżyserii Wyższej 
Szkoły Technicznej. W pierw-
szej części zorganizowana 
została debata z udziałem Jo-
lanty Kwaśniewskiej, prezes 
Fundacji „Porozumienie bez 
barier”, Małgorzaty Mańki-Szu-

lik, prezydent Zabrza, Grażyny 
Kulczyk, Solange Olszewskiej, 
prezes produkującej autobusy 
firmy „Solaris” i Doroty Sta-
sikowskiej-Woźniak, prezes 
„Dress for succes”. Dyskusję 
na temat „Małżeństwo a karie-
ry zawodowe kobiet” prowadził 
psycholog Jacek Santorski. 
W programie gali znalazł się rów-
nież pokaz mody oraz koncert.
– Przede wszystkim pomaga-
my kobietom, które znajdują 
się w bardzo trudnej sytuacji 
na rynku pracy. Organizujemy 
dla nich warsztaty i szkolenia, 
które służą temu, by uwierzyły 
w siebie, by potrafiły się do-
brze zaprezentować podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej i by 
miały odpowiednia narzędzia 
w postaci CV czy listu motywa-
cyjnego. Bez tego naprawdę 
trudno zaistnieć na obecnym 

rynku pracy – mówi Jolanta 
Czech, dyrektor ds. szkoleń 
i projektów „Dress for suc-
cess”. 
W trakcie wieczoru wręczono 
nagrody i dyplomy. Odebrały 
je m.in. prezydent Małgorzata 
Mańka-Szulik i prezes „Solari-
sa” Solange Olszewska, która 
otrzymała tytuł Damy Roku 
2012. - Uśmiech i urok osobi-
sty są bardzo ważne, ale we 
własnej firmie jest naprawdę 
ciężko. Gdy po latach widzę, 
że wypracowałam sobie auto-
rytet, to jest bardzo przyjem-
ne – uśmiecha się Solange 
Olszewska.
„Dress for success” ma 
124 filie na świecie. Łącz-
nie wsparcie od 7,5 tysięcy 
wolontariuszek otrzymało 
w różnych krajach 600 tysię-
cy kobiet. (hm)

– W październiku rozpoczęłam 
studia na Wydziale Inżynierii Bio-
medycznej i moje wrażenia są jak 
najbardziej pozytywne. Dwa lata 
studiowałam architekturę. To zu-
pełnie inna bajka. Myślę, że dobrze 
zrobiłam, zmieniając kierunek. To 
coś akurat dla mnie – uśmiecha 
się Karolina Nabrdalik, jedna ze 
studentek, która odebrała indeks 
podczas uroczystości zorganizowa-
nej w hali „Pogoń”. To właśnie tutaj 
część zajęć będą mieli studenci Wy-
działu Inżynierii Biomedycznej, który 
po dwóch latach funkcjonowania 
w Gliwicach został przeniesiony 
do Zabrza. Sale dydaktyczne i la-
boratoria przygotowano również 
w budynkach uczelni przy ul. Gen de 

Gaulle'a. Docelowo wydział ma zo-
stać zlokalizowany w sąsiadującym 
z kampusem Politechniki Śląskiej 
gmachu, w którym obecnie funkcjo-
nują Miejski Ośrodek Pomocy Rodzi-
nie oraz Powiatowy Urząd Pracy.
– Jesteśmy w tej chwili przed nową 
perspektywą finansową Unii Eu-
ropejskiej na lata 2014-2020. 
Płaszczyzna innowacji ma być niej 
objęta szczególnym zainteresowa-
niem. A wierzę, że Zabrze stanie 
się w dziedzinie innowacji absolut-
nym liderem – podkreśla prezydent 
miasta Małgorzata Mańka-Szulik.
Inauguracji nowego roku akade-
mickiego na Wydziale Inżynierii 
Biomedycznej towarzyszyła organi-
zowana po raz pierwszy konferen-

cja „Śląska Inżynieria Biomedycz-
na”. Została ona przygotowana 
przez Wydział Inżynierii Biomedycz-
nej Politechniki Śląskiej, Urząd 
Miejski w Zabrzu, Centrum Inżynie-
rii Biomedycznej, Śląskie Centrum 
Chorób Serca, Fundację Rozwoju 
Kardiochirurgii oraz Instytut Tech-
niki i Aparatury Medycznej. 
– Konferencja jest wspólną platfor-
mą techniki i medycyny. Mamy na-
dzieję, że będzie się rozwijała za-
równo w kierunku naukowym, jak 
i gospodarczym. Chcemy kojarzyć 
przedstawicieli środowisk tech-
nicznych i medycznych, by pojawia-
ły się nowe projekty i pomysły roz-
wiązań wspierających medycynę 
– tłumaczy profesor Marek Gzik, 

dziekan Wydziału Inżynierii Biome-
dycznej Politechniki Śląskiej.
Na przygotowanych w Multikinie 
stoiskach można było zobaczyć 
m.in. najnowsze urządzenia do re-
habilitacji czy też systemy służące 
do skanowania różnych partii ciała. 
Było stanowisko do wirtualnego ćwi-
czenia operacji laparaskopowych. 
– Kiedy inżynier zrozumie lepiej leka-
rza, a lekarz inżyniera? Tylko wtedy, 
kiedy będą rozmawiać, kiedy jeden 
drugiego będzie w pokorze obserwo-
wał. Bo przecież najważniejszy jest 
w tym wszystkim chory, a my, dzięki 
owej komunikacji, możemy się roz-
wijać – podsumowuje prof. Marian 
Zembala, dyrektor Śląskiego Cen-
trum Chorób Serca.  (hm)
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KOBIETY SUKCESU SPOTKAŁY SIĘ W ZABRZU

Zabrzańska gala „Dress for success" odbyła się 23 października

LEKARZE 
I INŻYNIEROWIE 

RĘKA W RĘKĘ
Najpierw w hali „Pogoń” indeksy odebrali studenci pierwszego roku. Tego samego dnia 
w Multikinie zaprezentowano najnowszej generacji urządzenia wspierające lekarzy w sku-
tecznej diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji. Zorganizowana po raz pierwszy konferencja 
„Śląska Inżynieria Biomedyczna” towarzyszyła oficjalnej inauguracji działalności w Zabrzu 
najmłodszego wydziału Politechniki Śląskiej.

Studenci 
pierwszego 
roku odebrali 
indeksy pod-
czas uroczy-
stości w hali 
„Pogoń"

WYDZIAŁ INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 
OFICJALNIE ZAINAUGUROWAŁ SWĄ DZIAŁALNOŚĆ W ZABRZU

Wręczenie statuetek „Zasłużony 
dla Wydziału Inżynierii Biomedycznej"

Stoisko Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii

Prezentacja Instytutu Techniki 
i Aparatury Medycznej

Symulacja operacji laparoskopowej


