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BYŁO, NIE MINĘŁO
WYDARZENIA

POLONIA RESTITUTA DLA TERESY MOKRYSZ

Właścicielka grupy firm Mokate, Teresa Mokrysz,
otrzymała Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski. Odznaczenie zostało jej wręczone 7 sierp-
nia w trakcie obchodów święta Wojska Polskiego 
w Tychach. W imieniu Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego medal wręczył Teresie Mokrysz 
wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk. Spośród 
wielu odznaczonych tego dnia jedynie właści-
cielka Mokate została uhonorowana tak wysokim 
odznaczeniem państwowym. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski został jej
nadany między innymi za wspieranie żołnierzy Wojska Polskiego w czasie misji za-
granicznych i wybitne osiągnięcia w rozsławianiu Polski poza granicami kraju. Przy-
pomnijmy, że w 2005 roku Teresa Mokrysz została uhonorowana Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia Polski. Gratulujemy!PANI TERESA MOKRYSZ

NAJWIĘKSZA KORONKA KONIAKOWSKA ŚWIATA
Księga rekordów Guinnessa wzbogaciła się ostatnio o największą koronkę ko-
niakowską świata. Dzieło pięciu koronczarek z Koniakowa ma 5 metrów śred-
nicy, waży 5 kg, składa się z 8 tys. elementów i 50 km kordonka (ozdobnej nici). 
Powstawało pół roku. Nad tą ogromną serwetą pracowały od kwietnia Marta 
Haratyk, Danuta Krasowska, Renata Krasowska, Mariola Legierska i Urszula 
Rybka. Na pomysł pobicia rekordu Guinnessa wpadła Lucyna Ligocka-Kohut z ośrodka kultury w Istebnej, żeby spopularyzo-
wać rękodzieło ludowe i pokazać mistrzynie. Wsparła je firma Mokate. W trakcie pracy panie popijały pyszną kawę i herbatę
Loyd, a także otrzymały prezenty od Mokate.
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ZDROWIE KOBIETY

Telewizja TVS we współpracy z Ligą Kobiet Polskich zorganizowała cykl konfe-
rencji edukacyjnych „Zdrowie kobiety – od dojrzałości do młodości”. Pierwsza 
nosiła tytuł „Dojrzałość atutem kobiety” i od-
była się we wrześniu w auli Wyższej Szkoły 
Technicznej w Katowicach. Otworzyła ją dy-
rektor TVS, Małgorzata Piechoczek. Patro-
nem medialnym projektu został magazyn La-
dy’s Club. Cykl obejmuje działania dotyczące 
edukacji, promocji i ochrony zdrowia kobiet 
w różnych grupach wiekowych. Honorowy 
patronat nad nim sprawuje marszałek Sejmu 
Ewa Kopacz. Konferencja skupiła wiele wy-
bitnych śląskich osobistości medycznych.

UCZESTNICY SPOTKANIA W AULI WYŻSZEJ SZKOŁY  
TECHNICZNEJ W KATOWICACH

WYKŁAD PROF. VIOLETTY SKRZYPULEC-PLINTY 
O KOBIECIE NA PIĘĆDZIESIĄTKĘ Z PLUSEM

KONFERENCJĘ PROWADZILI PATRYCJA TOMASZCZYK-KINDLA 
 I ALEKSANDER GORTAT

NA TLE NAJWIĘKSZEJ KORONKI KONIAKOWSKIEJ ŚWIATA IRENA 
KAWULOK, MARIOLA WOJTAS I GABRIELA SUSZKA

REKORDOWE KORONCZARKI: MARTA HARATYK, RENATA KRASOW-
SKA, MARIOLA LEGIERSKA, URSZULA RYBKA I DANUTA KRASOWSKA

WRĘCZENIE NAGRÓD MOKATE PANIOM, 
KTÓRE W TYM ROKU ZROBIŁY NAJPIĘKNIEJ-

SZE KORONKI KONKURSOWE
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NOWOŚCI NISSANA
Micra, Note, Leaf – bielska firma Japan Motors zorganizowała z końcem lata
w salonie przy ul. Wyzwolenia przedpremierowy pokaz nowych modeli Nis-
sana. Wzbudził on spore zainteresowanie miłośników motoryzacji. Nowe od-
słony popularnych modeli spodobały się oglądającym, bo są to samochody 
nowoczesne, eleganckie, wysmakowane w swojej stylistyce. Na liczne pytania 
odpowiadali eksperci, wśród nich Tomasz Patrzykowski i Radek Pszczółka.
Szczególne zainteresowanie wzbudził model elektrycznego Leafa. Nie jest to auto 
tanie, ale bez wątpienia z przyszłością. Kolejna generacja eko-auta na polskim ryn-
ku oznacza, że Nissan docenił troskę Polaków o ochronę środowiska. Cena elek-
trycznego kompaktu o zerowej emisji spalin rozpoczyna się jednak od 126.080 zł, więc ekologia ma swoją wartość. Od czegoś trze-
ba jednak zacząć. Nissan Leaf przeszedł szereg modyfikacji i został dostosowany do wymagań europejskich klientów. To pierwszy
na świecie samochód w 100% elektryczny. Jego realny zasięg po naładowaniu wynosi 199 km. Do napędu służy w pełni zintegro-
wany układ obejmujący ładowarkę, falownik i silnik elektryczny. Ładowarka umieszczona jest pod pokrywą silnika. Ładowanie ze 

standardowego gniazdka trwa około 
8 godzin, jednak dzięki opcjonalnej 
ładowarce można skrócić ten czas 
o połowę albo i więcej. Koszt przejaz-
du 100 km wynosi tylko 7,4 zł! Bielsz-
czanom spodobał się ten 5-drzwiowy 
hatchback. Na świecie sprzedano już 
65 tys. Leafów, w Bielsku na razie ani 
jednego, ale cierpliwości...

SAMURAJE IAIDŌ W WILKOWICACH
Klub Szermierki Japońskiej Renshudojo we współpra-
cy z Polskim Stowarzyszeniem Iaidō zorganizował na 
początku października w Wilkowicach koło Bielska-
-Białej ogólnopolski staż szkoleniowy iaidō. Zajęcia 
prowadził Krzysztof Górnicki z Opola (na co dzień 
informatyk), prezes Polskiego Stowarzyszenia Iaidō, 
6 dan iaidō Renshi, który pobierał nauki m.in. od Sensei 
Hakuo Sagawa (8 dan kendo, 9 dan iaidō). Takie treningi, 
jak ostatnio w Wilkowicach, adepci tej sztuki odbywają co 
dwa miesiące. W programie były ćwiczenia seitei iai, koryu 
musoshindenryu.
Mistrz Górnicki ćwiczy iaidō od ponad 20 lat, zaczął 
w Niemczech, a egzaminy na 4, 5 i 6 stopień tej sztuki zda-
wał w Japonii. Iaidō jest sztuką dobywania miecza (katana), 
japońską narodową odmianą szermierki. Kanon tej sztuki 
powstał około roku 1500 dzięki wojownikowi Hayashiza-
ki Jinsuke Minamoto no Shigenobu. Nauczał on sposobów 
błyskawicznego wyjmowania miecza z pochwy i zadawania uderzenia w nieprzerwanym ruchu. Usystematyzowana tradycja 
iaidō przekazywana była z pokolenia na pokolenie. Największy rozwój zawdzięcza mistrzowi Hayashizaki Jinsuke Shigenobu, 
który 400 lat temu stworzył pierwszą szkołę, co pozwoliło na uznanie jej za samodzielną sztukę walki. Iaidō jest sztuką przewi-
dywania ataku przeciwnika, obrony i przeprowadzenia własnego kontrataku. Dla samuraja miecz był czymś więcej niż zwykłą 
bronią. Był też oznaką rangi, męskości, uosobieniem honoru i lojalności, której się poświęcił. Był zawsze synonimem piękna 
i siły, a także celem duchowego oświecenia.
– Ćwiczyć trzeba nieustannie 12 podstawowych form, pokonując własne słabości, bo ciało się starzeje, a w iaidō ruch musi być 
coraz płynniejszy. To jest nie tylko doskonalenie ciała, ale także ducha. Treningi, pokazy, egzaminy i zawody polegają między 
innymi na opanowaniu emocji i płynnym wykonywaniu określonych form. Aby rozpocząć treningi, należy mieć bokken, 
drewniany miecz – powiedział nam Krzysztof Górnicki. 
W Polsce iaidō uprawia okołu 200 osób. Na przełomie listopada i grudnia nasza reprezentacja iaidō weźmie udział w mistrzo-
stwach Europy w Montpellier we Francji.
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JUBILEUSZ POLIKLINIKI
Na początku października Poliklinika Stomatologiczna Pod Szyndzielnią świętowała jubileusz 15-lecia. Jej twórcami i wła-
ścicielami są dr n. med. Claudius Becker i dr n. med. Katarzyna Becker (na zdjęciach z lewej i w środku). Wysoki standard 
usług to zasługa wyspecjalizowanego personelu. Kadrę polikliniki tworzy m.in. 15 lekarzy i przeszło 20 higienistek i asy-
stentek. Zdecydowana większość stomatologów posiada długoletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w Polsce, Niem-
czech, USA i Francji. W nowym budynku polikliniki, oddanym do użytku w 2002, mieści się 11 gabinetów, w tym do 
zabiegów chirurgicznych i 2 sale ortodontyczne z siedmioma stanowiskami. W każdym z pomieszczeń wykorzystywany 
jest najnowocześniejszy sprzęt, np. tomograf stożkowy 3DI-CAT, cyfrowe aparaty rentgenowskie i skaner wewnątrzustny 
z cyfrową frezarką CAD/CAM do wykonywania prac protetycznych. Poliklinika słynie też z wielu akcji profilaktycznych,
organizowania szkoleń podyplomowych i specjalizacyjnych oraz szerokiej współpracy z wieloma uczelniami. Ponadto bie-
rze aktywny udział w życiu kulturalnym i społecznym Bielska-Białej. Jubileusz zgromadził wielu znakomitych gości, którzy 
potwierdzili swoją obecnością wysoki standard zakładu.

POWRÓT ŻYRAF
Śląski Ogród Zoologiczny ukończył we wrześniu 55 lat. Jubileusz został połączony 
z otwarciem żyrafiarni, nowego pawilonu tygrysów amurskich i zmodernizowanego
pawilonu egzotycznego, do którego wróciły kajmany okularowe. Pawilony powstały 
dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych i budżetu województwa. Dzięki tym in-
westycjom do ogrodu po kilkuletniej przerwie wróciły żyrafy. Z Drezna przyjechał 
7-letni samiec Ulembo, a z Duisburga 3-letnia Liani i 2-letnia Lindani. Uroczysto-
ści jubileuszowe zainaugurowało spotkanie z udziałem przedstawicieli samorządów, 
sponsorów i przyjaciół zoo. Wręczono okolicznościowe statuetki i pamiątki, wyświe-
tlono filmy o historii ogrodu zoologicznego. –  Nakłady na Śląski Ogród Zoologicz-
ny od lat systematycznie rosną. Trzeba pamiętać, że to jedyny ogród zoologiczny 
w kraju finansowany z budżetu województwa. W tym roku sejmik województwa
w budżecie przewidział na jego utrzymanie i inwestycje ponad 21 mln zł, w po-
przednich latach przekazał na rozwój po kilka milionów. Te kwoty wzrastają dlate-
go, że przez wiele poprzednich lat nie wykonywano niezbędnych inwestycji. W tej 

chwili zoo zaczyna odrabiać zaległości 
– powiedział marszałek Mirosław Se-
kuła. Przewodniczący sejmiku wręczył 
zoo złotą odznakę za zasługi dla woje-
wództwa śląskiego. Chorzowski ogród 
jest jednym z największych w Polsce. 
Na powierzchni 47,6 ha żyje około 3000 
zwierząt.

DYREKTOR ZOO, JOLANTA KOPIEC, ODEBRAŁA W DNIU JU-
BILEUSZU MNÓSTWO NAGRÓD, PAMIĄTEK I GRATULACJI

PRZECIĘCIA WSTĘGI DO NOWYCH OBIEKTÓW  
DOKONALI AMBASADOR SZWAJCARII LUKAS  

BEGLINGER I PREZYDENT CHORZOWA ANDRZEJ  
KOTALA W ASYŚCIE JOLANTY KOPIEC

PIERWSZYM LOKATOREM NOWEJ ŻYRAFIARNI BYŁ ULEMBO. 
PRZYJECHAŁ DO CHORZOWA POD KONIEC SIERPNIA

Z OKAZJI JUBILEUSZU ZOO WYDAŁO ALBUM  
„PIĘKNO ŚWIATA ZWIERZĄT. 1958-2013”

NOWE PAWILONY PODOBAJĄ SIĘ ZWIEDZAJĄCYM

WYDARZENIA


