


Mam 37 lat, wykształcenie wyższe 
i jestem piekarzanką od urodze-
nia. Wychowywana byłam w 
duchu patriotycznym w rodzinie z 
tradycjami górniczymi.

Pierwsze 4 lata życia spędziłam 
w Brzezinach Śląskich, gdzie cho-
dziłam do przedszkola  - obecnie 
Miejskie Przedszkole nr 12 przy 
ul. ks. H. Bednorza, stąd mój 
duży sentyment do tej dzielnicy. 
Od 1981 roku mieszkam na os. 
Wyzwolenia. 

Kolejne szczeble edukacji po-
konywałam także w Piekarach 
Śląskich: Szkoła Podstawowa nr 
5, a następnie I Liceum Ogólno-
kształcące im. Jana III Sobieskiego. 
Zaszczepiona w szkole średniej 
miłość do języka francuskiego 
zdeterminowała wybór studiów 
- II Nauczycielskie Kolegium 
Języków Obcych w Sosnowcu, a 
potem Międzynarodowa Szkoła 
Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach - Filia 
Instytutu Nauk Politycznych w 

Bordeaux. Wykształcenie uzupeł-
niłam studiami podyplomowymi 
również na Uniwersytecie Śląskim 
w zakresie komunikacji perswa-
zyjnej.

Rodzice całe zawodowe życie 
związali z górnictwem. Tato-mgr 
inż. elektryk pracował w KWK An-
daluzja, a mama-mgr inż. geolog 
w KWK Rozbark w Bytomiu.

Tato od wczesnej młodości 
zachęcał mnie do aktywności 
społecznej. Dawał mi przykład 
pełniąc funkcję przewodniczącego 
stowarzyszenia Komitet Obywa-
telski miasta Piekary Śląskie (od 
1990 do 2013). 

Pomagałam już podczas pierwszej 
samorządowej kampanii wybor-
czej w 1990 roku roznosząc ulotki 
kandydatów. Pełnoprawnym 
członkiem KO zostałam w roku 
2000. Zajmowałam się organizacją 
konferencji, spotkań oraz imprez 
kulturalnych. 

W latach 2004-2006 zorganizo-
wałam we współpracy z Powiato-
wym Urzędem Pracy w Piekarach 
Śląskich bezpłatny kurs języka 
francuskiego dla bezrobotnych. 
Prowadzenie zajęć z mieszkańca-
mi naszego miasta dało mi bardzo 
wiele satysfakcji i radości. Niemały 
koszt zakupu podręczników dla 
kursantów pokrył radny Grzegorz 
Gowarzewski. 

W roku 2006 zdobyłam mandat 
radnej Rady Miasta budując 
kampanię na programie współ-
tworzonym przez piekarzan w 
formie wcześniej przedstawionej 
im ankiety. Od początku było dla 
mnie oczywiste, że mogę być 
skuteczną przedstawicielką w RM 
tylko pod warunkiem zabiegania o 
spełnienie ich oczekiwań. Aktyw-
nie sprzeciwiałam się likwidacji 
Miejskiego Przedszkola nr 17 na 
os. Buczka, Miejskiego Gimna-
zjum nr 3 przy ul. Bytomskiej oraz 
Zespołu Szkół nr 2 w Brzezinach 
Śl. 

W 2007 roku stworzyłam nie-
formalną organizację Piekarskie 
Forum Kobiet, która istnieje do 
dzisiaj (wraz z uczestniczkami 
świętowałyśmy 7 urodziny). 

Przyjaźń z Krzysztofem Turzańskim 
zaowocowała powstaniem projek-
tu UMWETU, w ramach którego 
wraz z grupą społeczników piekar-
skich zorganizowaliśmy imprezy 
charytatywne i kulturalne, zajęcia 
dla dzieci z ubogich rodzin, bu-
dowaliśmy boiska, zabiegaliśmy o 
zachowanie pamiątek górniczych, 
promowaliśmy ideę badań profi-
laktycznych itp.

W 2010 roku wraz z Krzysztofem 
stworzyliśmy jedyną w mieście 
listę społeczną kandydatów do 
Rady Miasta. Nasz  komitet wy-
borczy zdobył 9 mandatów. Pracę 
w samorządzie nadal łączymy z 
aktywnością społeczną, czego 
dowodem są liczne akcje, o któ-
rych szczegółowo informujemy na 
naszej stornie internetowej.
Cały czas jestem również aktywna 

zawodowo. Od 2002 roku praco-
wałam kolejno w Ośrodku Polskie-
go Komitetu Alliance Française 
w Katowicach, w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Tarnowskich Gó-
rach i Biurze Poselskim w Bytomiu 
(aktualnie zajmuję się tematyką 
polityki zdrowotnej, problema-
mi społecznymi i przemysłem 
zbrojeniowym oraz zagadnieniami 
związanymi z samorządem). 
Współpracowałam także z 
firmami prywatnymi w zakresie 
tłumaczeń i szkoleń.

W 2013 roku wyszłam za mąż. Nie 
opuściłam jednak Piekar Śląskich. 
Mój mąż - Marian wspiera mnie 
w działalności i motywuje do 
dalszej, intensywnej pracy. 

Czas wolny poświęcam na dobrą 
lekturę, kino i podróże. Interesuję 
się literaturą francuską, historią 
ludów Kaukazu oraz historią 
współczesną. 

Poznaj
potencjalnych
kandydatów...
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Sława Umińska-Duraj wyszła za mąż niedawno.  
W zeszłym roku, w kameralnej uroczystości wzięła udział 
najbliższa rodzina i przyjaciele. Wzruszona panna młoda 
nie kryła łez szczęścia. Od tamtej pory jej mąż - Marian, 
wspiera ją na każdym kroku. 

Prywatnie... Tata i Komitet Obywatelski
Historia Wiesława Umiń-
skiego, ojca Sławy jest 
nieprzeciętna. Brał udział 
w harcerskiej zbrojnej or-
ganizacji niepodległościo-
wej w okresie od 1945r. 
do1951r. Był więziony w 
Montelupich w Krakowie 
w okresie od 1951r. do 
1952r. Za udział w walce 
o wolność i niepodległość 
Polski w okresie powo-
jennym został mianowany 
przez Prezydenta RP na 
stopień podporucznika. 
W 1989 roku był jednym z 
założycieli Komitetu Oby-
watelskiego w Piekarach 
Śląskich, a od 1990 do 
2013 roku jego przewodni-
czącym. Sława była więc w 
pewien sposób „skazana” 
na działalność społecz-
ną, od najmłodszych lat 
towarzysząc ojcu w spo-
tkaniach, uroczystościach 
patriotycznych i wydarze-
niach publicznych. 
Komitety Obywatelskie 
powstawały masowo w 
całym kraju w 1989 roku. 
Fenomen piekarskiego KO 
polega na tym, że prze-
trwał ćwierć wieku. Jest 
prawdopodobnie ostat-
nim, aktywnie działają-
cym w kraju. Pierwszym 

przewodniczącym został 
Jerzy Polaczek (na zdjęciu 
z Wiesławem Umińskim i 
młodą Sławą Umińską).
Z Komitetu Obywatelskie-
go wywodzą się oprócz 
ww. Jerzego Polaczka:  
były prezydent Piekar 
Śląskich Andrzej Żydek, 
były wiceprezydent i radny 
Grzegorz Gowarzewski, 
były wiceprezydent Karol 
Paczula, radni Rady Miasta 
Piekary Śląskie: Helena 
Warczok, Łukasz Ściebio-
rowski, Stanisław Plajzner. 

W jego szeregach są także 
byli radni kilku kadencji - 
Wilhelm Szołtysik, Win-
centy Ciomer czy Andrzej 
Bąk i Jan Wójcik. Przez 25 
lat KO organizował liczne 
spotkania, wieczornice i 
konferencje z okazji świąt 
narodowych 3 Maja i 
Święta Niepodległości 11 
Listopada. Zaangażował 
się m.in. w akcję „wywieś 
flagę w oknie”.  Jedną z 
większych imprez były 
uroczyste obchody XX-
-lecia pierwszych wyborów 

samorządowych. Wiesław 
Umiński w 1999 r. otrzy-
mał Odznakę Zasłużonego 
dla Województwa Śląskie-
go za pracę społeczną w 
Komitecie Obywatelskim 
miasta Piekary Śląskie. 
Teraz z podobnym zaanga-
żowaniem działa spo-
łecznie jego córka. Dzięki 
Sławie Umińskiej-Duraj 
KO włączył się aktywnie w 
akcje w ramach projektu 
UMWETU i zapisuje nowe 
karty w swojej wieloletniej 
historii. 

Sławy Piekarskie Forum Kobiet
Powstanie PFK było reali-
zacją programu wybor-
czego Sławy Umińskiej z 
2006 roku. Kiedy podczas 
kampanii pytała mieszkań-
ców o to, czego oczekują, 
wiele mówiło o miejscu, w 
którym kobiety mogłyby 
się spotkać, porozmawiać, 
czegoś nauczyć czy do-
wiedzieć i nawiązać nowe 
znajomości. 
Pomysł nie był nowy. W 
prasie radna przeczytała o 
działalności Forum Kobiet 
Ziemi Gliwickiej i to właśnie 
na nim się wzorowała.
PFK jest otwarte dla pań w 
każdym wieku, bez względu 
na wykształcenie, status 
materialny i doświadczenie 
zawodowe. Forum odwie-
dzają głownie piekarzanki 
ale nie brakowało też gości 
z Miasteczka Śląskiego, 
Świerklańca, Tarnowskich 
Gór, Chorzowa i Katowic czy 
Bytomia. Pierwsze spotka-
nie miało miejsce 15 czerw-
ca 2007 roku, natomiast w 
czerwcu br. ta nieformalna 
organizacja obchodziła 7 
urodziny. W tym czasie od-
było się 65 spotkań. Rekord 
frekwencji padł podczas 
świętowania piątych urodzin 
forum. Na spotkanie przyszło 

ponad sto pań. Tematyka 
spotkań jest różna - panie 
odwiedzają stylistki, wiza-
żystki, fryzjerki, brafitterka, 
dietetyczki, przedstawiciele 
firm kosmetycznych, pro-
mujących zdrowie odżywia-
nie czy oferujących produk-
ty dla domu. Nie brakuje też 
jednak poważnych tematów 
związanych np. z bezpie-
czeństwem, bezrobociem, 
problematyką uzależnień, 
zdrowiem itp. Piekarskie 
Forum Kobiet odwiedzili 

już funkcjonariusze Policji, 
przedstawiciele Powiato-
wego Urzędu Pracy, lekarze, 
nauczyciele, a nawet osoby 
duchowne. Najgoręcej przy-
jętym gościem był właśnie 
ojciec Leon Knabit z Tyńca.
Najbardziej oryginalne 
spotkania, które wspomi-
nają uczestniczki to taniec 
zumby, degustacja win i 
chińskie gongi.
Największą frekwencją 
cieszą się jednak cykliczne 
pokazy mody organizowane 

przez Krystynę Musik z KMS 
GANTOS. 
To prawa ręka Sławy Umiń-
skiej-Duraj i wiele spotkań 
nie doszłoby do skutku bez 
jej pomocy. Krysia jest także 
najhojniejszym sponsorem.
Popularność Forum wynika 
z prostej przyczyny. Sława 
Umińska-Duraj dobrze trafi-
ła w oczekiwania i potrzeby 
pań i dostosowała tematy-
kę do ich zainteresowań. 
Podczas pokazów mody na 
wybiegu nie prezentują się 

wychudzone 20-latki, ale 
kobiety w wieku 40, 50+, 
noszące różne rozmiary.
No i jeszcze najważniejsze. 
Nie byłoby Piekarskiego 
Forum Kobiet gdyby nie 
jego założycielka. Sława 
Umińska-Duraj sama 
przygotowuje i organizuje 
każde spotkanie, wkładając 
w to całe serce. Dzięki temu 
odniosła sukces, jakim jest 
nieprzerwane odbywanie 
się tych spotkań już 7 lat! 
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