
I
G

o
ść N

iedzielN
y

9 m
aja 2010

9 maja 2010
nr 18/951

krótko

Dzielni górnicy
Katowice. Sześciu 
górników zabrzańskiej 
kopalni „Siltech” oraz 
trzech ratowników 
Okręgowej Stacji 
Ratownictwa Górniczego 
z Bytomia odebrało 
w Wyższym Urzędzie 
Górniczym dyplomy 
„Dzielny Górnik”.  
12 kwietnia górnicy, po 
zawale skał stropowych, 
na kilkanaście godzin 
zostali uwięzieni pod 
ziemią. Zachowując zimną 
krew, sami starali się 
usuwać skały, pomagając 
w prowadzonej akcji 
ratowniczej. Żaden z nich 
nie doznał poważniejszych 
obrażeń. Nagroda  
za odwagę i rozwagę 
w ekstremalnych 
sytuacjach zawodowych 
przyznana została po raz 
pierwszy przez działającą 
przy WUG Fundację 
„Bezpieczne Górnictwo” 
i będzie miała charakter 
cykliczny.  

Prezydent Katowic Piotr 
Uszok i „śląski Judym” – 
dr Zygfryd Wawrzynek 
zostali laureatami 
tegorocznej nagrody 
Towarzystwa Przyjaciół 
Śląska w Warszawie. 

T owarzystwo, działające w stolicy 
od dwudziestu lat, co roku przy-

znaje nagrody wybitnym Ślązakom 
i tym, którzy na rzecz Śląska pracu-
ją, propagują jego kulturę i tradycję. 
Wśród laureatów są m.in. abp Damian 
Zimoń i abp Alfons Nossol. 28 kwiet-
nia, w Muzeum Kolekcji Jana Pawła 
II w Warszawie, statuetki otrzymali 
Piotr Uszok i dr Zygfryd Wawrzynek. 

Piotr Uszok od  dwunastu lat 
jest prezydentem Katowic. Bez tru-
du zwyciężał w kolejnych wyborach, 
mieszkańcy cenią go  za  gospodar-

ność. Pod jego okiem zmodernizo-
wano w mieście wiele ulic, powstała 
wielopasmowa Trasa Średnicowa 
i  autostrada A4, zaczęto odnawiać 
secesyjne kamieniczki, budować sieć 
tras rowerowych. Miasto ma jeden 
z niższych w Polsce wskaźników bez-
robocia, a liczba studentów wzrosła 
kilkakrotnie. 

Drugi laureat, nazywany „śląskim 
Judymem”, dr Zygfryd Wawrzynek 
jest specjalistą radiologiem, autorem 
67 publikacji, 4 podręczników i licz-
nych referatów z tej dziedziny. Wycho-
wał wiele pokoleń lekarzy radiologów. 
Długoletni członek Polskiego Lekar-
skiego Towarzystwa Radiologicznego 

(jest jego honorowym członkiem obok 
m.in. Marii Skłodowskiej-Curie). Był 
m.in. naczelnym lekarzem Służby 
Medycznej Ratownictwa Górnicze-
go. Za swoją działalność został odzna-
czony m.in. Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

W  uroczystości w  Warszawie 
wzięli udział śląscy posłowie i  se-
natorowie, przedstawiciele sejmiku 
wojewódzkiego, aktorzy: Olgierd 
Łukaszewicz i Franciszek Pieczka. 
Na zakończenie wystąpił Zespół Pie-
śni i Tańca „Śląsk”.   jjw

Ziemia katyńska w Katowicach

Katowickim obchodom święta 
Konstytucji 3 Maja towarzy-

szyły  uroczystości z  okazji 89. 
rocznicy wybuchu III powstania ślą-
skiego. Tym razem uczczono rów-
nież tragicznie zmarłych w  kata-
strofie prezydenckiego samolotu
 pod Smoleńskiem. Zygmunt Łu-
kaszczyk, wojewoda śląski, wraz 
z władzami miasta Katowice, umie-
ścił w  podstawie pomnika Pow-
stańców Śląskich urnę z  ziemią 
katyńską. Przywieźli ją urzęd-
nicy Śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego, którzy byli delegatami
na uroczystości 10 kwietnia w Ka-
tyniu. Po apelu pamięci, oddano
salwę honorową. Uroczystości za-
kończyły się defiladą, przelotem
samolotów „Orlik” i  pokazem
w  wykonaniu ułanów z  Niepo-
łomic.
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Katowice, 3 maja. Urnę z ziemią katyńską umieszczono po południu w podstawie pomnika 
Powstańców Śląskich
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Laureaci tegorocznej nagrody: 
prezydent Piotr Uszok 
i dr Zygfryd Wawrzynek

Nagrody Przyjaciół Śląska

Święto 
Ślązaków
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Żory. 30 kwietnia zorganizowa-
no tu Dzień Godności Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną 
pod hasłem: „Poznać znaczy zro-
zumieć”. Spotkanie rozpoczęła 
Msza św. w  kościele św. Stani-
sława Biskupa i Męczennika, po 
której uczestnicy przemaszero-
wali ulicami miasta (na zdjęciu). 
W programie znalazły się m.in. 
występy dziecięcych zespołów 
muzycznych, zawody sportowe, 
happeningi artystyczne, konkur-
sy plastyczne, występy teatralne, 
pokaz zajęć dogoterapii. W „Gale-
rii na Starówce” otwarta została 

wystawa twórczości dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnej.

Adres redakcji:
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
Telefon (32) 608 76 76 faks (32) 251 50 21
Redagują: ks. Roman Chromy – dyrektor 
oddziału, Anna Burda-Szostek, 
Mirosław Rzepka

katowice@goscniedzielny.pl
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– Był skromnym czło-
wiekiem. I bardzo punk-
tualnym. Zegarki według 
niego można było nasta-
wiać – wspomina zmar-
łego Czesław Grzenik, 
kościelny w  paraf ii 
w Szczerbicach. 
Ks. Stefan Doleżych uro-
dził się w 1949 r. w Oleśnie Śląskim. 
W 1951 r. jego rodzina zamieszkała 
w Lipiu Śląskim w powiecie lubli-
nieckim, a w 1968 r. w Lublińcu. 
Po zdaniu matury w tamtejszym 
Liceum Ogólnokształcącym im. 
Adama Mickiewicza podjął pracę 
na stacji kolejowej w Kochanowi-
cach jako dyżurny ruchu. W latach 
1968–1970 odbył zasadniczą służbę 
wojskową w Jeleniej Górze i Czę-
stochowie. Od  1973  r. pracował 
w Zakładach Tworzyw Sztucznych 
„Nitron-Erg” w Krupskim Młynie 
jako inspektor ruchu kolejowego.
W  1975  r. wstąpił do  Wyższego 
Śląskiego Seminarium Duchow-
nego w Krakowie, które w 1980 r. 

przeniesiono do Katowic. 
Działał w Zespole Ekume-
nicznym, był redaktorem 
„Naszej Myśli”. W latach 
1980/1981 odbył staż 
katechetyczny w  para-
fii Opatrzności Bożej 
w Ligocie k. Bielska-Białej. 
Na Papieskim Wydziale 

Teologicznym w Krakowie uzy-
skał stopień magistra teologii. 
Święcenia kapłańskie przyjął 
w 1982 r. w katowickiej katedrze 
Chrystusa Króla.
Był wikarym w  parafiach: bł. 
Maksymiliana Kolbego w Aleksan-
drowicach, Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Kamieniu i Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny w Chorzowie Batorym.
W  1996  r. podjął posługę dusz-
pasterską w  parafii św. Maksy-
miliana Kolbego w Szczerbicach, 
najpierw jako administrator, a rok 
później jako proboszcz. Zmarł 
24 kwietnia 2010 r. w Szczerbicach, 
gdzie został pochowany.

Zbierają na motocykl 
Rybnik.  Trwa zbiórka pieniędzy 
na motocykl-karetkę, którym 
będą jeździli ratownicy z  tutej-
szego szpitala. Akcję koordynuje 
Bractwo Kurkowe Ziemi Rybnic-
kiej. 27 kwietnia w teatrze odbyła 
się gala, na której występowały 
miejscowe kabarety, z Kabaretem 
Młodych Panów na czele. Artyści 
przeprowadzili licytację gadże-
tów, które udało się pozyskać od 
znanych ludzi. Za 410 zł sprzeda-
no czapeczkę teamu BMW Sau-
ber z autografem Roberta Kubicy. 
Rękawica Krzysztofa Hołowczyca 
z Rajdu Dakar (też z autografem 
mistrza) poszła za 120 zł. Licytowa-
no także Rybnickie Krople Życia, 
wykonane przez jubilerów. Kro-
plę z numerem 1 kupiła Elektrow-
nia Rybnik za 15 tys. zł. Dochód 
z imprezy przekroczył 50 tys. zł. 
Podczas wcześniejszych akcji na 
motocykl zebrano już ponad 45 tys. 
zł. Na konto wpłacono 11 tys. zł, do 
puszek wolontariuszy wrzucono 
ponad 27 tys. zł. Sprzedaż cegie-
łek przyniosła 6300 zł. Na zakup 
motocykla ratowniczego i  jego 
wyposażenia potrzeba około 170 

tysięcy złotych. Inicjatorzy akcji 
chcą kupić maszynę marki BMW. 

W Teatrze Ziemi Rybnickiej 
odbyła się licytacja, z której 
dochód przeznaczony 
zostanie na zakup 
motocykla ratunkowego
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O godność niepełnosprawnych

Odpowiedzialna rodzina
Katowice. Doktoranci Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Ślą-
skiego zorganizowali 29 kwietnia 
ogólnopolską konferencję stu-
dencką pt. „Z rodziną nie tylko na 
fotografii” (na zdjęciu). Tematyka 
wykładów dotyczyła m.in. budo-
wania więzi rodzinnych i kształ-
towania postaw w rodzinie, relacji 
międzypokoleniowych, odpowie-
dzialnego rodzicielstwa tzw. mał-
żeństw mieszanych i kształtowa-
nia obrazu rodziny w  mediach. 
W konferencji uczestniczyli dok-
toranci Uniwersytetu Śląskiego, 
Uniwersytetu Papieskiego im. Jana 
Pawła II w Krakowie, Uniwersy-
tetu kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie oraz KUL-u. 

Zmarł ks. Stefan Doleżych
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■ R e K l A m A ■

Pani prezydentowa 
w maju br. miała 
gościć w Rybniku. 
Na dwa tygodnie 
przed tragiczną 
śmiercią podarowała 
swoje wieczne 
pióro i porcelanową 
filiżankę na imprezę 
charytatywną, 
której zgodziła się 
patronować. 

N a niedzielę 23 maja w mieście 
planowano Dni Tańca, przed-

sięwzięcie, z którego dochód miał 
być przeznaczony na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych ruchowo. Jed-
nym z zaproszonych gości był Ta-
deusz Gruszka, senator z Rybnika. 
– Wielokrotnie miałem okazję spo-
tykać się z panią prezydentową. Na 
przełomie stycznia i lutego popro-
siłem ją o przyjęcie honorowego 

patronatu nad imprezą i zaszczy-
cenie jej swoją obecnością – mówi. 
– Kiedy powiedziałem, że chcemy 
wesprzeć niepełnosprawne dzieci, 
Maria Kaczyńska zgodziła się bez 
wahania. 

Izabela Tomaszewska, (która 
także zginęła w katastrofie pod 
Smoleńskiem)  prawa ręka pani 
prezydentowej, studziła entuz-
jazm, tłumacząc, że kalendarz 
pierwszej damy jest napięty i nie 
wiadomo, czy uda się ustalić ter-
min, kiedy mogłaby przyjechać 
do Rybnika. Maria Kaczyńska 
uspokajała jednak, że termin się 
znajdzie. Datę imprezy ustalono 
więc tak, by pierwsza dama mogła 
być w Rybniku. Senator Gruszka 
poprosił ją także o przekazanie 
darów na aukcję charytatywną. 
– Dwa tygodnie  przed katastrofą 
prezydenckiego samolotu Ma-

ria Kaczyńska przekazała swoje 
wieczne pióro z autografem oraz 
filiżankę z  rysunkiem Pałacu 
Prezydenckiego. – To był jeden 
z ostatnich patronatów pani prezy-
dentowej, który przyjęła – mówi 
senator Tadeusz Gruszka. 

Po tragicznej katastrofie 
samolotowej, organizatorzy 
imprezy – Rybnickie Cen-
trum Kultury, Stowarzyszenie  
„OLIGOS” działające na rzecz 
dzieci, młodzieży oraz absol-
wentów Specjalnego Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Ryb-
niku oraz Miejski Ośrodek Kul-
tury w Pszowie (gdzie też  miały 
odbywać się imprezy towarzyszące) 
– postanowili przełożyć ją na 24 
października br. Cykliczne spot-
kania będą odtąd nosić imię Marii 
Kaczyńskiej.

 Anna Burda-Szostek

Rybnik

Dary Marii Kaczyńskiej

Senator Tadeusz Gruszka 
z darami Marii Kaczyńskiej 
– wiecznym piórem 
i porcelanową filiżanką
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Nowi kapłani w archidiecezjiKatedra Chrystusa 
Króla. W uroczystość 
św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika,  
8 maja wczesnym 
popołudniem, 
abp Damian Zimoń 
udzielił święceń 
kapłańskich  
17 diakonom Wyższego 
Śląskiego Seminarium 
Duchownego.  
Pamiętajmy o nich 
 w modlitwie.

Karol Barciok 
z parafii św. Jerzego w Rydułtowach, 

ur. 23.01.1985 r. w Rybniku;
rodzice: Jerzy,  Jolanta z d. klimek,

rodzeństwo – brat. 
hasło prymicyjne:  

„Na większą chwałę Bożą” 

•

Marek Lampa
z parafii Podw. Krzyża Św. w Brynowie, 

ur. 10.07.1984 r. w katowicach;
rodzice: Norbert, helena z d. Żelezik,

rodzeństwo: trzech braci. 
hasło prymicyjne: „mnie zaś dobrze jest być 

blisko Boga, w panu wybrałem sobie 
schronienie, by opowiadać wszystkie Jego 

dzieła” (ps 73,28)
•

Robert Rosiak
z parafii św. Augustyna w Lipinach Śl.,

ur. 24.03.1984 r. w Świętochłowicach;
rodzice: Jan, Renata z d. pronobis,

rodzeństwo: siostra i brat.
hasło prymicyjne: „Rozważajcie o panu i Jego 

potędze. Zawsze szukajcie Jego oblicza” 
(ps 105,4)

•

Bartłomiej Bober 
z parafii Miłosierdzia Bożego w Żorach,

ur. 22.08.1985 r. w Żorach;
rodzice: Bogdan, krystyna z d. Bokota,

rodzeństwo: dwie siostry, brat.
hasło prymicyjne:  

„Jezu, ufam tobie!”

•

Dawid Lubowiecki
z parafii śś. Apostołów Filipa i Jakuba 

w Żorach,
ur. 23.10.1982 r. w pszczynie;

rodzice: adam, Bogusława z d. piskorz,
rodzeństwo: siostra, dwóch braci.

hasło prymicyjne:  
„W ranach twoich ukryj mnie”  

(ignacy loyola)
•

Łukasz Rudnik
z parafii św. Mikołaja w Bujakowie,

ur. 14.12.1984 r. w mikołowie;
rodzice: Janusz, teresa z d. piszczygłowa,
rodzeństwo: cztery siostry, pięciu braci.

hasło prymicyjne: „pod wieczór życia 
będziemy sądzeni z miłość”  

(św. Jan od krzyża)
•

Krzysztof Michalik
z parafii Ducha Świętego w Chorzowie,

ur. 9.07.1985 r. w chorzowie;
rodzice: kazimierz, Janina z d. Drynda,

rodzeństwo – brat.
hasło prymicyjne:  

„im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, 
a znajdziesz łaskę u pana”  

(Syr 3,18)
•

Bartłomiej Sajdok
z parafii św. Bartłomieja Apostoła 

w Bieruniu Starym,
ur. 13.10.1985 r. w tychach;

rodzice: Dariusz, ewa z d. Blaut,
rodzeństwo: siostra, trzech braci.

hasło prymicyjne: „Bądź wierny aż do śmierci, 
a dam ci wieniec życia” (ap 2,10).

•
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Nowi kapłani w archidiecezji

Tomasz Cyganik
z parafii św. Marii Magdaleny  

w Chorzowie Starym, 
ur. 29.02.1984 r. w chorzowie;

rodzice: +Władysław, Gabriela z d. Gawor,
rodzeństwo: trzy siostry, brat.

hasło prymicyjne: „Wszystkie troski wasze 
przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy 

na was!” (1 p 5,7.)
•

Jacek Pawlus
z parafii MB Różańcowej  

w Katowicach-Zadolu,
ur. 25.09.1985 r. w katowicach;

rodzice: marek, Janina z d. Noworzyń,
rodzeństwo – siostra.

hasło prymicyjne: „krzyż święty niech będzie 
mi światłem” 
(św. Benedykt)

•

Piotr Stoll
z parafii bł. Karoliny w Tychach,

ur. 19.09.1977 r. w tychach;
rodzice: andrzej, maria z d. laby,

rodzeństwo – siostra.
hasło prymicyjne:  

„przyjdź, panie Jezu!”  
(ap 22,20)

•

Paweł Kaczmarczyk
z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Roju, 
ur. 27.06.1985 r. w Żorach;

rodzice: +tadeusz, Gertruda z d. Jendryszczyk,
rodzeństwo: siostra, trzech braci.

hasło prymicyjne:  
„Gdy [Jezus] zawołał głosem wielkim,  

wyzionął ducha” (mk 15, 37)
•

Mateusz Pietruszka
z parafii NSPJ w Brzezinach Śl.,

ur. 9.06.1985 r. w Bytomiu;
rodzice: henryk, henryka z d. krawczyk,

rodzeństwo – brak.
hasło prymicyjne:  

„Nie miłujcie słowem i językiem,  
ale czynem i prawdą” 

(1 J 3,18)
•

Łukasz Szromek
z parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela 

w Bojszowach,
ur. 4.12.1983 r. w tychach;

rodzice: Janusz, teresa z d. Borkowy,
rodzeństwo – siostra.

hasło prymicyjne: „Nie moja wola,  
lecz twoja niech się stanie” (Łk 22,42)

•

Artur Kozik
z parafii MB Bolesnej w Brzęczkowicach, 

ur. 18.03.1985 r. w mysłowicach;
rodzice: marek, Jadwiga z d. Szoen,

rodzeństwo: dwie siostry.
hasło prymicyjne:  

„prawdę i łaskę Boga niosą  
przez świat zwykli, przeciętni ludzie”  

(karl adam)
•

Jacek Pinocy
z parafii św. Antoniego z Padwy w Zgoniu,

ur. 12.03.1985 r. w mikołowie;
rodzice: leon, Brygida z d. Szromek,

rodzeństwo: dwie siostry.
hasło prymicyjne:  

„Wszystko mogę w tym,  
który mnie umacnia” (Flp 4,13)

•

Łukasz Walaszek
z parafii św. Wojciecha w Radzionkowie,

ur. 26.01.1984 r. w Bytomiu;
rodzice: Jan, Bronisława z d. czornik,

rodzeństwo: siostra i brat.
hasło prymicyjne:  

„potrzeba, by On wzrastał,  
a ja się umniejszał” (J 3,30)

•
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Etyka w biznesie
Katowice. Od 10 do 14 maja w Aka-
demii Ekonomicznej odbędzie się 
konferencja poświęcona społecz-
nej odpowiedzialności biznesu. 
W  programie m.in. szkolenia 
i warsztaty oraz panel dyskusyjny 
z udziałem ks. dr. Grzegorza Polo-
ka, wykładowcy etyki AE. Spotka-
nie organizuje Katolicki Związek 
Akademicki „Gaudeamus. Więcej 
informacji na stronie: www.ae.ka-
towice.pl/gaudeamus. 

Zaproszenie 
na pielgrzymkę
Ruda Śląska. 11 maja odbędzie się 
pielgrzymka dekanatu Kochłowi-
ce do sanktuarium Matki Bożej 
z Lourdes w Rudzie Śląskiej-Ko-
chłowicach. O godz. 17.00 Litania 
do  MB z  Lourdes, potem modli-
twa różańcowa. O  godz. 18.00 
w kościele Trójcy Przenajświętszej 

rozpocznie się Msza św. pod prze-
wodnictwem biskupa tarnowskie-
go Wiktora Skworca. 

Dla chorych
Piekary Śl. 13 maja do  sanktu-
arium Matki Bożej Miłości i Spra-
wiedliwości Społecznej będą piel-
grzymować chorzy z archidiecezji 
katowickiej. Program: godz. 10.00 – 
Msza św. pod przewodnictwem abp. 
Damiana Zimonia, Różaniec, godz. 
12.00 – Droga Krzyżowa na rajskim 
placu i błogosławieństwo lurdzkie. 
Opiekunów i  posiadaczy pojaz-
dów prosimy, by pomogli chorym 
w dotarciu na miejsce.

Dziedzictwo  
Jana Pawła II 
Katowice. 13 maja
o godz. 17.30 w Miej-
skim Domu Kultu-
ry „Bogucice-Zawodzie” organi-

zowane jest  kolejne spotkanie 
w ramach Zawodziańskiego Klu-
bu Dyskusyjnego. Tym razem 
gościem będzie ks. Tomasz Jakle-
wicz, zastępca red. naczelnego 
„Gościa Niedzielnego". Tematem 
spotkania będą inspiracje i dzie-
dzictwo, jakie pozostawił po sobie 
Jan Paweł II. Wstęp wolny. 

Noc w muzeum 
Katowice. 15 i 16
maja, w  godzinach 
od  18.00 do  1.00, 
w Muzeum Historii 
Katowic oraz Aka-
demii Muzycznej 
im. K. Szymanowskiego odbędą się 
spotkania w ramach Nocy Muze-
ów. W programie m.in.: zwiedza-
nie wystaw muzealnych, recital 
prof. Juliana Gembalskiego, kon-
cert studentów katedry fortepianu 
Akademii Muzycznej, konkursy 
i warsztaty graficzne. 

Na urodziny 
papieża 
Katowice. 16 ma-
ja o  godzinie 19.30 
w  katedrze Chry-
stusa Króla odbędzie się koncert 
z okazji 90. rocznicy urodzin Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Wystąpią: 
Orkiestra Symfoniczna Filharmo-
nii Zabrzańskiej i Chór „Resonans 
con tutti”. Spotkanie organizuje 
Instytucja Kultury „Estrada 
Śląska”.

Pomóż choremu
Koncert. 20 maja o  godz. 17.00 
w Miejskim Domu Kultury „Bogu-
cice-Zawodzie” odbędzie się kon-
cert charytatywny rzecz chorego 
na mukowiscydozę 1,5-rocznego 
Jacka Laurentowskiego. W  pro-
gramie m.in. muzyka klasyczna, 
blues, jazz i hip-hop. Wstęp wolny. 
 •

pod
patronatem
„Gościa”

pod
patronatem
„Gościa”

pod
patronatem
„Gościa”

zapowiedzi

M a on wspierać rodziny wielo-
dzietne i zastępcze poprzez 

ułatwienie im dostępu do dóbr 
kultury, obiektów rekreacyjnych 
i sportowych. A to dzięki wpro-
wadzeniu dla tych rodzin biletów 
ulgowych.  Z pomysłem prorodzin-
nej uchwały wyszedł radny Piotr 
Huzarewicz. – Podobne programy 
działają już w kilku miastach Pol-
ski – mówi. – Pomyślałem więc, że 
skoro tam się sprawdzają, warto 
i u nas spróbować.  

Program obejmie rodziny 
posiadające troje i więcej dzieci 
w wieku do 18. roku życia, lub 24. 
w przypadku, gdy dziecko konty-
nuuje naukę. W ponad 60-tysięcz-
nych Żorach jest około 1500 takich 
rodzin. Rodziny z ósemką dzieci 
nie należą wcale do rzadkości. Jest 
też ok. 90 rodzin zastępczych, któ-
re będą mogły skorzystać z ulg bez 
względu na liczbę dzieci. – Z na-
szych wyliczeń wynika, że w pro-
gramie mogłoby wziąć udział 
około 7,5 tysiąca osób – mówi Te-
resa Harlak, z Wydziału Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta. 

– Chcemy im umożliwić lepszy 
dostęp do dóbr kultury oferowa-
nych przez miasto – mówi radny 
Piotr Huzarewicz. – Przykładowo 
cena biletu do kina wynosi u nas 
12 zł. Jeśli tylko jeden z rodziców 
zabierze na film trójkę dzieci to już 
koszt 48 zł i znaczny wydatek dla 
rodziny. Jeśli wprowadzić 50-pro-
centową ulgę, to już tylko 24 zł.

W  akcję już zdecydował się 
włączyć Miejski Ośrodek Sportu 
i  Rekreacji, który zapowiedział 
50-procentowej zniżki na swoje 
obiekty, np. basen, lodowisko, halę 
sportową czy siłownie. W progra-

mie weźmie także udział Miejski 
Dom Kultury, choć tu wysokość 
oferowanych zniżek nie jest jesz-
cze ustalona. – Bardzo zależy nam, 
aby w prorodzinną akcję włączyły 
się także firmy prywatne – mówi 
Dorota Marzyńska, rzecznik pra-
sowy żorskiego magistratu. – Na 
przykład zakłady fryzjerskie czy 
apteki. W zamian byłyby one rekla-
mowane w comiesięcznym biulety-
nie informacyjnym wydawanym 
przez Urząd Miasta. Każda z firm 
biorących udział w  programie 
otrzyma też specjalne naklejki na 
witryny i wejścia do obiektów. 

Rodziny, które zechcą sko-
rzystać z  programu, otrzymają 
imienne karty. O ich wydanie wnio-
skować będą rodzice, składając od-
powiedni formularz w Wydziale 
Spraw Społecznych. Jego wzór jest 
właśnie opracowywany.  Program 
„Duża rodzina” ma ruszyć 1 czerw-
ca tego roku. 

Anna Burda-Szostek

Żory

Stawiają na rodziny
Basen, lodowisko 
czy kino  za pół ceny 
to żorska oferta 
skierowana do rodzin 
wielodzietnych 
i zastępczych. 
Rada Miasta 
uchwaliła program 
„Duża rodzina”. 

Pomysłodawca akcji „Duża 
rodzina” – radny Piotr 
Huzarewicz z 7-letnią córką 
Marysią.
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MUZEUM HISTORII KATOWIC 
ul. ks. J. Szafranka 9
www.mhk.katowice.pl
 

AKADEMA MUZYCZNA
im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO 
W KATOWICACH
ul. Zacisze 3
www.am.katowice.pl

zapraszają na

NOC W MUZEUM 
NA ULICY SZAFRANKA 

 

 15–16 maja 2010

w programie:
 

Rok Chopinowski 
Śląskie retrospekcje
Warsztaty

SPONSORZY PATRONAT MEDIALNY
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S tudencki Festiwal Nauki 
zorganizowano już  po  raz 
szósty. We  wszystkich pię-

ciu miastach, w których działa UŚ: 
Katowicach, Sosnowcu, Rybniku, 
Cieszynie i Chorzowie od 26 od 29 
kwietnia odbyło się ponad sto róż-
nych festiwalowych imprez. 

Motywem przewodnim te-
gorocznej edycji festiwalu było 
wdrażanie nowych technologii 
i ich zastosowanie w gospodarce. 
Tematy festiwalowych wykładów 
i warsztatów poświęcono m.in. za-
stosowaniu robotów w operacjach 
kardiologicznych, żywności gene-
tycznie modyfikowanej, gwarze 
śląskiej, sztucznym narządom, 
seksuologii, a nawet samurajom.

W Katowicach na ulicy Banko-
wej wyrosło miasteczko namiotowe. 
Studenci zaprezentowali wyniki 
swoich badań, m.in. można było 

zobaczyć rekonstrukcję obrony 
Katowic z czasów II wojny świato-
wej i zwiedzić słowiańską wioskę. 
Swoimi osiągnięciami chwalili się 
miłośnicy przyrody. – Mamy przy-
kłady ciekawych form życia, które 
sami hodujemy. – Jest wśród nich 
największy ślimak na  świecie – 
mówi Krzysztof Sokół z Interdyscy-
plinarnego Koła Naukowego Przy-
rodników „Planeta”. – Może ważyć 
nawet pół kilograma. Pochodzi 
ze wschodniej Afryki, ale w wielu 
innych miejscach świata wprowa-
dzono go sztucznie do biosfery. 

Piotr Debudaj z  Koła Nauko-
wego Informatyków prezentował 
najstarsze komputery, jakie znaleźli 
w pracowni. – Dzisiaj każdy pracuje 
na sprzęcie, który wydaje się zwy-
czajny, jest przyjazny dla użytkow-
nika – mówi. – Te stare maszyny, 
które pokazujemy, wszystkie dzia-
łają. Kiedy je poznajemy, uczymy 
się, jak myśleli nasi poprzednicy.

– Festiwal jest świetną okazją 
do zaprezentowania aktualnego sta-
nu badań oraz promuje naszą uczel-
nię, która jako pierwsza w Polsce 
wymyśliła taką formę prezentacji 
– mówiła prof. Barbara Kożusznik, 
prorektor ds. studenckich, promocji 
i współpracy z zagranicą UŚ. Pod-
czas zeszłorocznej edycji Festiwalu 
Nauki Uniwersytet Śląski odwie-
dziło 25 tys. osób.  mr

Zgniatanie beczki 
ciśnieniem 
atmosferycznym 
czy wybuchowe 
eksperymenty 
chemiczne 
pokazywano 
na Uniwersytecie 
Śląskim.

VI Festiwal Nauki

Największy 
ślimak świata

– Ślimak olbrzymi może ważyć nawet pół kilograma 
– mówi Krzysztof Sokół z Interdyscyplinarnego 
Koła Naukowego Przyrodników „Planeta”
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• niedziela 9.05
07.45 Aktualności 07.50 Koncert  ży-
czeń 08.45 Śląska lista przebojów 
16.45 Pogoda 16.50 W poszukiwaniu 
drogi – magazyn chrześcijański 17.30 
Aktualności 17.55 Pogoda 18.00 Sport 
21.45 Aktualności 21.55 Pogoda 22.00 
Hat-trick 22.15 Sport 
• poniedziałek 10.05
10.05 07.45 Aktualności 08.45 Tygo-
dnik Regionalny 16.45 Pogoda 16.50 
Rynek jest dla wszystkich 17.00 To 
brzmi – propozycje 17.30 Aktualności 
17.55 Pogoda 18.00 Sport 18.15 Pogoda 
18.20 Tygodnik Regionalny 18.30 Fo-
rum Regionu 19.00 W poszukiwaniu 
drogi 19.25 TV Katowice zaprasza 
21.45 Aktualności 21.55 Sport 22.10 
Pogoda

• wtorek 11.05 
07.45 Aktualności 08.45 Schlesien 
Journal – magazyn mniejszości nie-
mieckiej 16.45 Pogoda 16.50 Relacje 
17.00 Cud zdrowia 17.10 TV Katowice 
zaprasza 17.30 Aktualności 17.55 Po-
goda 18.00 Sport 18.15 Pogoda 18.20 
Raport z akcji – magazyn kryminalny 
18.30 Bliżej natury 19.00 Wokół nas 
19.15 Relacje 19.25 TV Katowice za-
prasza 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• środa 12.05
07.45 Aktualności 08.45 To brzmi – 
propozycje 16.45 Pogoda 16.50 Kroni-
ka miejska – Dąbrowa Górnicza 17.00 
Wojewódzki Urząd Pracy 17.10 TV 
Katowice zaprasza 17.30 Aktualności 
17.55 Pogoda 18.00 Sport 18.15 Pogoda 
18.20 Historia zapisana w lesie 18.30 
Ludzie i sprawy – magazyn reporter-
ski 19.00 To brzmi – propozycje 21.45 
Aktualności 22.00 Sport 22.10 Pogoda 

• czwartek 13.05
07.45 Aktualności 08.45 Muzycz-
ny mix 16.45 Pogoda 16.50 Rynek 
jest dla wszystkich 17.00 Kronika 
miejska – Zabrze 17.30 Aktualno-
ści 17.55 Pogoda 18.00 Sport 18.15 
Pogoda 18. 20 Muzyczny mix 18.30 
Pomysł na weekend 18.40 Uwaga 
weekend 19.25 TV Katowice zapra-
sza 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• piątek 14.05
07.45 Aktualności 08.45 Wokół nas 
16.45 Pogoda 16.50 Informator KZK 
GOP 17.00 Kronika miejska – Gliwice 
17.30 Aktualności 17.55 Pogoda 18.00 
Sport 18.15 Magazyn Meteo 18.20 Po 
drugiej stronie ulicy 18.50 Nasz re-
portaż 19.05 Pomysł na weekend 19.15 
Przygody kota Filomena – serial ani-
mowany 19.25 TV Katowice zaprasza 
21.45 Aktualności 22.00 Sport 22.10 
Pogoda  

• sobota 15.05
07.45 Aktualności 8.00 Pora na kul-
turę 8.45 Przygody kota Filemona 
16.45 Pogoda 16.50 To brzmi – lista 
17.30 Aktualności 17.55 Pogoda 18.00 
Sport 18.15 Pogoda 18.20 Śląska lista 
przebojów 18.35 Podwodna Polska 
18.40 Tajemnice historii 19.00 Pora 
na kulturę 21.45 Aktualności 21.55 
Pogoda 22.00 Po bandzie – magazyn 
22.08 Sport 

O twarto ją w Muzeum Śląskim 
w  Katowicach. W  kilku sa-

lach wystawowych zaprezento-
wano miejskie i wiejskie obrzędy 
i zwyczaje weselne Górnego Ślą-
ska w XIX i XX wieku. Znajdzie-
my tu niemalże wszystko – od pre-
zentów zaręczynowych, którymi 
mogły być np. buty, przez czarne 
suknie ślubne (kolor praktyczny, 
bo strój się nie brudził, ale używa-
ny także przez kobiety wychodzące 
za mąż w okresie żałoby po rodzi-
cach) po zasuszone, mirtowe wian-
ki zakładane przez mężatki na ju-
bileusze małżeńskie. Zadziwiają 
wykonane ze sztucznych kwiatów, 
koralików i bibuły różdżki, które 

drużbowie przypinali do klap 
marynarek. Niektóre z nich były 
kilkudziesięciocentymetrowe i tak 
ciężkie, że  aż  dziw, że  nie  znisz-
czyły ubrań. Są m.in. zaproszenia 
ślubne, obrączki, także te wykona-

ne z drutu oble-
czonego koloro-

wą bibułą, kufer 
posażny bogatej 

m i e s z c z a n k i 
w y p e ł n i o n y 
haftowaną bie-
lizną, pościelą, 
biżuterią i za-

stawą stołową. 
Jest  nawet wóz 
d r a b i n i a s t y, 
z  ubraniami, 
pierzyną i świę-
tym obrazem, 
które młodzi 
p r z e w o z i l i 
na  swoje nowe 
gospodarstwo. 
Ale największe 
wrażenie robią 

chyba zdjęcia jubilatów świę-
tujących srebrne czy złote gody, 

z czułością trzymających się 
za spracowane ręce. Wysta-

wę przygotowaną przez 
Krystynę Pieronkiewicz-
Pieczko i Małgorzatę Paul 
można oglądać do 4 lipca 

2010 roku. abs

Przed muzeum można oglądać wystawę fotografii ślubnej Zdjęcie ślubne z lat 
międzywojennych

Złote gody małżeństwa 
z Raciborza. Fotografia 
z pocz. XX w.Wóz z wianem panny młodej 
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Wystawa w Muzeum Śląskim

To był ślub!
Jak zaręczały się nasze babcie i prababcie, 
jakie suknie ślubne zakładały i po co drużbom 
potrzebne były różdżki? O tym m.in. opowiada 
wystawa: „Ach, co to był za ślub…”.

Młoda mężatka 
zakładała na 

głowę czepiec
OBOK: 

Różdżka 
przypinana 

do marynarek 
drużbów 


