
Przez sześć lat zgłębiali tajni-
ki ludzkiego ciała, by jak naj-
lepiej móc pomagać chorym. 
Teraz ich trud został nagrodzo-
ny. Absolwenci Wydziału Le-
karskiego z Oddziałem Lekar-
sko-Dentystycznym Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego 
w Zabrzu uroczyście odebrali 
dyplomy.

Tradycyjne dyplomatorium od-
było się w piątek w Domu 
Muzyki i Tańca. Wi-
downię wypełnili 
ubrani w czarne 
togi i birety 
lekarze, sto-
mato lodzy 
i ratownicy 
medyczni. 
Po uroczy-
stym zło-
żeniu le-
karskiego 
ślubowa-
nia odbie-
rali na sce-
nie dyplomy 
w i e ń c z ą c e 
trud dotych-
czasowej nauki. 
Najlepsi absolwen-

ci poszczególnych kierunków 
otrzymali również wyróżnienia 
za osiągnięte wyniki. W uro-
czystości uczestniczyli m.in. 
rektor Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego profesor Przemy-
sław Jałowiecki, prorektor ds. 
klinicznych i długoletni dzie-
kan zabrzańskiego wydziału 
prof. Wojciech Król oraz obec-
ny dziekan prof. Maciej Misio-

łek.  (hm)

W DOMU MUZYKI I TAŃCA ODBYŁO SIĘ DYPLOMATORIUM 
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

WIDOWNIA PEŁNA LEKARZY Rokitnica 
oczyma 

mieszkańców
Do sprzedaży tra-
fił album „Nasza 
Rokitnica”. To 
kolejne wydaw-
nictwo z cyklu 
prezentującego 
p o s z c z egó l n e 
dzielnice Za-
brza. Promocja 
książki odbyła 
się 15 listopa-
da w Zespole 
Szkół Ogólno-
kształcących nr 12. Spotka-
nie uświetnił występ chóru 
Resonans con tutti. 

Książka poświęcona Rokitni-
cy jest drugą, po Kończycach, 
z serii przygotowywanej przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Zabrzu. – Prace przygoto-
wawcze, łącznie ze zbiera-
niem archiwalnych materia-
łów, zdjęć i innych dokumen-
tów trwały ponad rok. Trzo-
nem albumu są wspomnienia 
mieszkańców, choć jest 

w nim tak-
że mowa 
o teraźniejszo-
ści i planach na 
przyszłość - mówi 
Tomasz Iwasiów, 
dyrektor MBP.
Prezydent Zabrza 
Małgorzata Mań-
ka-Szulik zwraca 
uwagę, że nauko-
we monografie 
są potrzebne, ale 

historia Zabrza pisana przez 
jego mieszkańców ma nie-
spotykany walor autentyzmu 
i emocjonalnej siły. – Do-
świadczenia zgromadzone 
podczas pracy nad wydaw-
nictwem „Nasze Kończyce”, 
inaugurującym projekt „Dziel-
nice Zabrza”, i tą publikacją, 
pokazały, jak wielki mamy 
szacunek do tradycji i korze-
ni, które stworzyły podwaliny 
nowoczesnego miasta – pod-
kreśla prezydent Małgorzata 
Mańka-Szulik.  (hm)

GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze www.gazeta-miejska.pl 20.10.2012 (nr 596)

ZABRZE AKTUALNOŚCI2

– W górnictwie powstała ogrom-
na luka pokoleniowa, którą 
Kompania Węglowa od kilku 
lat stara się zapełnić. Obecnie 
w szesnastu miastach kształ-
cimy 4,3 tysiąca uczniów. To 
potężny zastrzyk młodej krwi, 
która zasili nasze kopalnie. 
Podpisanie porozumienia z 
Zabrzem to dobra wiadomość 
dla Kompanii Węglowej, mia-
sta i młodych ludzi, którzy po 

ukończeniu szkoły nie będą 
mieli problemów ze znalezie-
niem pracy – podkreśla Joanna 
Strzelec-Łobodzińska, prezes 
Kompanii Węglowej.
– Solidne wykształcenie i gwa-
rancja pracy dla młodych ludzi 
są dzisiaj nadrzędną warto-
ścią. Dlatego tak ważny jest 
dla nas fakt podpisania umowy 
- mówi prezydent Zabrza Mał-
gorzata Mańka-Szulik. 

Zgodnie z zawartym porozu-
mieniem, klasy górnicze pro-
wadzone będą w czterech 
zabrzańskich szkołach ponad-
gimnazjalnych. Chodzi o Cen-
trum Kształcenia Ogólnego 
i Zawodowego, Zespół Szkół nr 
3 im. rtm. Witolda Pileckiego, 
Zabrzańskie Centrum Kształ-
cenia Ogólnego i Zawodowe-
go oraz Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Ustawicznego. 

W placówkach tych kształcić 
się będą m.in. technicy z za-
kresu eksploatacji maszyn 
i urządzeń górniczych, ślusa-
rze, monterzy maszyn czy elek-
trycy. Wśród tych ostatnich jest 
Dawid Nocuń, który podczas 
uroczystości zorganizowanej 
w Miejskim Ośrodku Kultury 
odebrał certyfikat gwarancji 
zatrudnienia po zakończeniu 
nauki.

– Moi dziadko-
wie byli górnikami, 
tata pracuje w Bytomiu 
w kopalni „Centrum”. Bardzo 
mnie zachęcał, żebym poszedł 
w jego ślady – mówi Dawid No-
cuń. Ale przyznaje, że nie tylko 
chęć kontynuowania rodzinnych 
tradycji zdecydowała o tym, że 
postanowił zostać górnikiem. – 
To dobrze płatny zawód i krótko 
się pracuje. Mam nadzieję, że 

nic się 
nie zmieni 

w kwestii prze-
chodzenia na emeryturę po 25 
latach – uśmiecha się Dawid.
Kompania Węglowa ma umoż-
liwić też uczniom odbywanie 
praktyk zawodowych. Najzdol-
niejsi mogą liczyć na stypen-
dia, a gwarancja ich zatrud-
nienia ma być przedłużana 
o okres studiów.  (hm)
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– Moi dziadko-
wie byli górnikami, 

nic się 
nie zmieni 

Dawid Nocuń z certyfika-
tem gwarantującym 

zatrudnienie

Sześcioletnią naukę 
zakończył symbolicznie 

wykład z anatomii

Młodzi medycy składają 
przyrzeczenie lekarskie

Wręczenie dyplomów 
tegorocznym absolwentom

GÓRNICZY KONCERN 
ZAPEŁNIA LUKĘ

Wykształcą się w zabrzańskich szkołach, a po zakończeniu nauki znajdą pracę w zakładach 
Kompanii Węglowej. Prezes górniczego koncernu Joanna Strzelec-Łobodzińska i prezydent Za-
brza Małgorzata Mańka-Szulik podpisały w ubiegłym tygodniu porozumienie, które oznacza powrót 
do tradycji kształcenia górniczego w mieście, a młodym ludziom daje gwarancję zatrudnienia.


