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ZNAMY KONCEPCJE POMNIKA UPAMIETNIAJACEGO POSTAC PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI

Wybitny kardiochirurg w wizji artysty
Do 15 kwietnia oddac mozna gtos na wybrany projekt pomni-
ka prof. Zbigniewa Religi. Szesnascie propozycji przygotowat
znakomity rzezbiarz prof. Krzysztof Nitsch. Ich fotografie do-
st^pne sa. na stronie www.um.zabrze.pl.
- To wstepne prace, tzw. rzezbiarski prze-
glqd roboczy - mowi prof. Krzysztof
Nitsch. - Wchodzimy dopiero w ten te-
mat. Nalezy go teraz rozwinqc, znalezc
miejsce odpowiednie na danq realizacjq
i przystqpic do pracy - dodaje.
Pod wrazeniem przedstawionych pro-
jektow jest Jan Sarna, dyrektor Funda-
cji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof.
Zbigniewa Religi. - To wyglqda.jakgdy-
by pan profesor Nitsch og/os/7 konkurs
dla samego siebie. Prace sq bardzo roz-
norodne. Wybieramy nie tylko pomiqdzy
roznymi ksztattami, ale zupetnie roznymi
koncepcjami - podkreslajan Sarna.
Swojego faworyta ma prof. Marian
Zembala, dyrektor Sl^skiego Centrum
Chorob Serca. -Jest bardzo ciekawa for-
ma symbolizujqca harmoniq dawcy i bior-
cq. Chetn/e widziatbym jq w okolicy ratu-
sza, ale kazdy z projektow zasiuguje na
uwage-zastrzega prof. Marian Zembala.

Prezydent Zabrza MaJgorzata Mari-
ka-Szulik przyznaje, ze ma swoje pre-
ferencje, ale nie chce ich zdradzac,
dopoki na temat propozycji nie wypo-
wiedza, sie^ zabrzanie. -Zpokorqprzyj-
mq wybor inny niz moj - usmiecha sie^
prezydent Matgorzata Marika-Szulik.
Mieszkahcy moga, gtosowac na wy-

brana. rzezbe^ wysytaja.c e-maila
na adres pomnik@um.zabrze.pl.
W mailu nalezy podac numer rzezby
lub jej tytut oraz imi^, nazwisko i nu-
mer telefonu. Zgloszenia mozna wy-
sytacdo 15 kwietnia do godziny 23.59.
- Kazdy mieszkaniec moze wyslac tyl-
ko jedno zgtoszenie - zwraca uwage^
Siawomir Gruszka, rzecznik prasowy
Urze.du Miejskiego w Zabrzu. - Wsrod
osob, ktore wyslq zgloszenia, zostanie
rozlosowanych dziesiqc nagrod. Na
zwyciqzcow czekajq ksiqzki oraz ptyty
zfilmem ,,Bogowie" - dodaje.
Prof. Krzysztof Nitsch urodzit si^
w 1948 r. w Mikulczycach. Studio-
wat na Wydziale Rzezby Akade-
mii Sztuk Pi^knych im. Jana Ma-
tejki w Krakowie w pracowni prof.
Jerzego Bandury. Od 1983 r. prowa-
dzi pracowni^ medalierstwa i ma-
tych form rzezbiarskich. Jego pra-
ce znajduja. si^ m.in. w zbiorach
British Museum w Londynie, Mu-
zeum Dantego w Rawennie, Muzeum
Sportu w Lozannie oraz Muzeum
Toyamura wjaponii.
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0 ZAGROZENIACH WSPOtCZESNEGO SWIATA DLA DZIECIROZMAWIALIEKSPERCIW GIMNAZJUM NR 24

wtasciwa opieka to tez zdrowa dieta
Otwarta konferencja z cyklu ,,Zagrozenia wspokzesnego swia-
ta dla Ciebie i Twojego dziecka" odbyia si^ 22 marca w Gimna-
zjum nr 24. Hasto tegorocznego spotkania brzmiak) ,,Mamo,
Tato - zdrowo zyj$ i duzo umiem".

- Tojuz czwarte nasze spotkanie. Tym ra-
zem jest ono posw/econe wtasciwiej opie-
ce nad dzieckiem, a czqsciq tej opieki jest
wtasnie zdrowe zywienie, dieta, ktora ma
stuzyc fizycznemu i psychicznemu rozwo-
jowi dziecka - ttumaczy Elzbieta Baran,
pedagog w Szkole Podstawowej nr 30,
ktora razem ze swoja. kolezanka. po fa-
chu z pobliskiego Gimnazjum nr 24 Re-
nata, Aust zainicjowata cykl konferen-
cji. - Wspolnie dosztysmy do wniosku, ze
warto zrobic cykl ciekawych pogadanek,
ktore wysztyby poza lekcje wychowawcze.
Chciatysmy zorganizowac spotkanie dla

szerszego grona stuchaczy. Z naszych in-
formacji wynika, ze najbardziej efektywna
fay/o konferencja poswiqcona bezpieczeh-
stwu w sled. Jo temat aktualny dla kazde-
go - dodaje.
Podczas tegorocznej konferencji poru-
szona zostata m.in. kwestia lekow i su-
plementow diety. - Bardzo s/? cieszq,
ze sq osoby zainteresowane tq tematykq.
Trzeba myslec racjonalnie, nie mozna dac
s/e zmanipulowac koncernom, ktore ofe-
rujq nam pseudozdrowe produkty. Zdro-
we myslenie przektada s/? na zdrowe zycie
- mowi piel^gniarka Alicja Wilk.

- Na poczqtku ciqzko jest zastosowac
wszystkie zdrowe zasady w codziennym zy-
ciu, bo musimy stoczyc walkq z utartymi
schematami. Polacy, niestety, majq tenden-
cj% do tego, ze obiad kojarzy im sie. z ziem-
niakami i schabowym z kapustq. W taki tez
sposob dokonujq zakupow. A tak napraw-
d? tyle samo czasu, pieniqdzy i wysUku wto-
zymy w przygotowanie czegos zdrowsze-
go. Innym czesto popetnianym bfydemjest
zmuszanie dzieci dojedzenia. Wten sposob
zaburzamy nieswiadomie osrodek ghdu
i sytosci, robiqc dziecku krzywdq. Dziecko
zmuszane do jedzenia ma potem wiqkszq
tendency? do otytosci - dodaje.
W konferencji uczestniczyli m.in. na-
uczyciele i rodzice uczniow. Spotkanie
byto okazja. do wymiany doswiadczen
i refleksji dotycza.cych wychowania
dziecka. MM
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