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Świetlica św. Faustyny 
przy mysłowickiej 
parafii Świętego Krzyża 
działa przez cały rok, 
bo zdobyła pieniądze 
z Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

O piekunem świetlicy jest ks. prob. 
Piotr Płonka. Wspomagają go 

Katarzyna Tosza, Katarzyna Pielorz 
i Joanna Brach oraz wolontariusze. 
– Świetlica działa od czasów poprzed-
niego proboszcza – wyjaśnia ks. Płon-
ka. – W czasie roku szkolnego zaję-
cia są po południu, a także w soboty 
od  rana. Pomagamy najmłodszym  
w nauce, zapewniamy rozrywkę i cie-
pły posiłek. Gdy MOPS ogłosił kon-
kurs dla organizacji pozarządowych 
na przygotowanie wakacyjnego wy-
poczynku dla dzieci z najuboższych 
rodzin, zgłosiłem naszą ochronkę.

Świetlica konkurs wygrała i za-
pewnia swoim podopiecznym atrak-
cyjny wypoczynek w mieście. Od po-

czątku wakacji na zajęcia przychodzi 
codziennie prawie 20 dzieci. – Mamy 
dość trudne warunki lokalowe, dlatego 
staramy się wyjeżdżać z dziećmi w ple-
ner – mówi Joanna Brach.

– Dzieci bardzo lubią zajęcia pro-
ponowane przez Górnośląski Park 
Etnograficzny.

Ponadto dotacja z MOPS-u pozwo-
li 40 dzieciom wyjechać 2 sierpnia 
na dwutygodniowe wakacje do Za-
rzecza. Organizatorzy przygotowali 
dla nich wiele atrakcji, między in-
nymi wycieczki w góry i nad Zalew 
Żywiecki.

 mr/ds

Najważniejsze bezpieczeństwo człowieka

T u wcale nie chodzi o parę kropel 
święconej wody, spadających 

na samochody, ale chodzi o kierow-
cę, o człowieka – mówił abp Damian 
Zimoń podczas corocznego święcenia 
samochodów w kościele św. Krzysz-
tofa w Tychach. Po Mszy św. w inten-
cji kierowców poświęcił tam kilka 
tysięcy pojazdów. Abp  zaznaczył, 
że poświęcenie samochodu powinno 
mobilizować kierowcę do zachowania 
rozwagi, a nie zwalniać go od odpo-
wiedzialności za bezpieczną jazdę. 
Wyliczył też grzechy kierowców: 
głównie nietrzeźwość za kierownicą 
i przekraczanie dozwolonej prędko-
ści. Patronowi kierowców powierzy-
li się też kolejarze z Katowic, którzy 
przywieźli do  poświęcenia nowe 
samochody firmowe. Podobna uro-
czystość była również u Salezjanów 
w Pogrzebieniu, gdzie pojazdy po-
święcono po raz 50.  •
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Tychy. 25.07.2010. Wśród tysięcy poświęconych przez abp. Zimonia pojazdów były także motocykle 
i ciężarówki
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W chorzowskim skansenie dzieci uczestniczą w grach terenowych, 
szukają ukrytych wśród drzew wskazówek i skrzętnie notują zdobyte 
informacje na swych kartach kontrolnych

Potrzebna krew
Maleją zapasy krwi. 
Jest to związane 
ze wzrostem liczby 
wypadków. – Jeszcze 
miesiąc temu 
przyjmowaliśmy 
codziennie około 
350 krwiodawców, 
obecnie jest ich o 100 
mniej – przyznaje 
stanisław Dyląg, 
dyrektor wojewódzkiej 
stacji krwiodawstwa 
i krwiolecznictwa 
w katowicach. więcej 
informacji: www.rckik-
katowice.com.pl.

Ypsilon z Tychów
Tyska fabryka Fiata 
będzie produkować 
Lancię Ypsilon. 23 sierpnia 
ruszy sprawdzanie linii 
produkcyjnej, a później 
z taśmy zjadą próbne 
egzemplarze aut. pierwsze 
Lancie na sprzedaż, 
wyjadą z tyskiej fabryki 
na początku 2011 roku.

Wakacje dla najuboższych

Ochronka na lato
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Nielegalny alkohol

Co kryją podziemia kościoła? 

Relikwie Męczennika

Ksiądz patronem skweru

Jastrzębie-Zdrój. Funkcjona-
riusze Śląskiego Oddziału Straży 
Granicznej odkryli skład alko-
holu pochodzącego z nielegalnej 
rozlewni. W  budynku gospo-
darczym, należącym do  jednej 
z  prywatnych posesji, odkryto 
w  kartonow ych pudłach 840 
plastykowych butelek bez ozna-
czeń, o  pojemności 5 i  0,9 litra. 
Zawierały 920 litrów wysoko-
procentowego spirytusu. Ujaw-
niony alkohol wyprodukowano 
w  prymitywnych warunkach 
na bazie skażonego chemicznie 
spirytusu m.in. z rozcieńczalnika 
do farb. Nielegalny towar trafiłby 
na okoliczne targowiska i bazary. 
Funkcjonariusze zatrzymali wła-
ściciela znalezionego alkoholu, 
33-letniego mieszkańca Jastrzębia- 
-Zdroju, który wynajmował budy-
nek gospodarczy od właściciela 
posesji.

Rybnik. Rada Miasta postanowiła 
uhonorować ks. dr. Marka Dro-
gosza, nadając jego imię jednemu 
ze skwerów w dzielnicy Boguszo-
wice Osiedle. – Ks. Drogosz pocho-
dził z  tej dzielnicy i  wiele osób 
nadal go pamięta – wyjaśnia Lucy-
na Tyl, rzecznik prasowy rybnic-
kiego magistratu. Ks. Marek Dro-
gosz był od 1999 roku pierwszym 
egzorcystą na terenie archidie-
cezji katowickiej. Jak podkre-
ślają radni w uzasadnieniu swej 
decyzji, „był boguszowianinem, 
człowiekiem o  nieprzeciętnych 
cechach charakteru takich jak: 
pobożność, mądrość, roztropność 
i nieskazitelność życia. Według 
słów wielu osób, z  którymi  się 
stykał, był wręcz »kryształowo 
czysty«. Jego olbrzymie zaanga-
żowanie, idące w parze ze świet-
ną organizacją, wręcz pedanterią, 
nie  przeszkadzały mu w  utrzy-

mywaniu bliskich kontaktów 
z  mieszkańcami Boguszowic. 
Nigdy nikomu nie odmówił pomo-
cy”. Ks. dr Marek Drogosz utonął 
7 sierpnia 2003 roku w Bałtyku 
w okolicach Pucka.

Chełm Śląski. W  kościele pw. 
Trójcy Przenajświętszej (na  zdję-
ciu) trwa gruntowny remont. Prace 
konserwatorskie objęły wnętrze 
zabytkowej świątyni oraz jej mury 
zewnętrzne. Przy okazji remontu 
kościelnej posadzki znaleziono 
dobrze zachowane pochówki. Pod-
jęte badania archeologiczne i eks-
pertyzy, mają ustalić pochodzenie 
i wiek ludzkich szczątków, pocho-
wanych pod posadzką kościoła. 
Konserwatorzy odkryli także pod 

kaplicą Matki Boskiej dobrze zacho-
waną kryptę z czterema trumnami. 
Ponadto w  transepcie kościoła 
kryło się kamienne zabudowanie. 
Przypuszczalnie są to fundamenty 
starego kościoła. – To, co znaleźli-
śmy w Chełmie, jest wartościowe 
dla samej historii kościoła i gminy 
– twierdzi archeolog Jarosław Świę-
cicki. – Na razie wykonuję eksperty-
zy archeologiczne. Archeolog, który 
zbada znalezione trumny, zakończy 
prace badawcze we wrześniu.

Studzionka. Relikwie bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki trafiły do kolej-
nej parafii naszej archidiecezji. 25 
lipca bp Gerard Bernacki (na zdję-
ciu) wniósł je uroczyście do kościo-
ła pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w  Studzionce. – 
Poprosiliśmy kurię metropolitalną 
w Warszawie i otrzymaliśmy reli-
kwie pierwszego stopnia z kości 
dłoni ks. Jerzego – cieszy się pro-
boszcz parafii ks. Janusz Anhert. 
– Nasi parafianie chcą mieć taki 
bliski kontakt ze świętymi, dlate-
go sprowadzam relikwie – doda-
je. W Studzionce są już relikwie 
św. siostry Faustyny i św. o. Pio 

z  Pietrelciny. Bp G.  Bernacki 
podkreślił podczas uroczystości, 
że ks. Jerzy uczy nas, jak zasiewać 
wokół dobro mimo przeciwności 
i jest wzorem prawdziwie chrze-
ścijańskiego życia.

Wartość 920 litrów 
spirytusu szacuje się 
na ponad 70 000 złotych, 
a straty Skarbu Państwa 
z tytułu niezapłaconego 
podatku akcyzowego 
wynoszą 100 000 złotych

Skwer im. ks. Marka 
Drogosza znajduje się 
u zbiegu ulic Lompy 
i Patriotów
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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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Kolarze Tour de Pologne przeja-
dą 3 i 4 sierpnia ulicami naszego 
regionu. 

Ś ląsk z Katowicami i Tychami 
zasługuje na to, by pokazać go 

Europie – mówi były kolarz Cze-
sław Lang, obecnie dyrektor Tour 
de Pologne.

Trzeci etap wyścigu, z  metą 
w  Katowicach, odbędzie  się 3 
sierpnia. Obejmie 7 rund (kolarze 
siedmiokrotnie przemierzą pętlę, 
która liczy prawie 12 km). Pojadą 
m.in. przez Koszutkę, aleją Roź-
dzieńskiego na os. Paderewskie-
go. Dalej ul. Francuską w stronę 
katedry Chrystusa Króla do  ul. 

Mikołowskiej. Od strony Załęża 
dojadą na Koszutkę.

– Tour de Pologne nie różni się 
rangą od Tour de France – zapew-
nia Ewelina Kajzerek, pełnomoc-
nik prezydenta ds. sportu miasta 
Katowice.

Z kolei IV etap wystartuje  
4 sierpnia z  Tychów do  Cieszy-
na. Wyścig wyruszy spod Fa-
bryki Fiat Auto Poland przy ul. 
Oświęcimskiej. 

Jak tłumaczy Czesław Lang, 
Tour de Pologne to nie tylko wiel-
kie widowisko sportowe, ale także 
promocja Polski. – Chcemy poka-
zać walory polskich regionów 
i ich rozwój. es

Pechowa inwestycja drogowa 

Powrót  
do przeszłości?

D wa tygodnie temu swoje ofer-
ty na kontynuację budowy 

fragmentu autostrady A1 złożyły 
następujące konsorcja firm: war-
szawski Polimer-Mostostal S.A., 
słowacki Doprostav a.s., Mostar z 
Pietrzykowic, połączone siły Eu-
rovii z Polski, Niemiec i Republiki 
Czeskiej, DROGBUD Podkarpacki 
Holding Budowy Dróg, STRABAG z 
Pruszkowa, DRAGADOS z Hiszpa-
nii i grecki J&P-AVAX S.A. Najdrożej 
swoje usługi, bo aż na prawie 800 
mln złotych, wycenili drogowcy 
hiszpańscy.

Nie lada zdziwienie ogarnęło 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajo-
wych i Autostrad w Warszawie, kie-
dy pośród budowlanych propozycji 
znalazła się także oferta austriackiej 
firmy Alpine Bau GmbH. Tej samej, 
którą GDDKiA z hukiem wyrzuciła 
z placu budowy autostrady A1, pro-
wadzącej od Świerklan do granicy 
z Czechami, pod koniec zeszłego 
roku. Wtedy GDDKiA swoją decy-
zję argumentowała opóźnieniami 

w budowie tego odcinka autostrady, 
sięgającymi nawet ośmiu miesięcy. 
Do dziś toczą się postępowania sądo-
we pomiędzy GDDKiA a Alpine Bau, 
dotyczące odszkodowań za straty 
powstałe w wyniku niewywiązania 
się przez Austriaków z ustalonych 
kontraktów. Według GDDKiA, w 
ciągu dwuletniej obecności na bu-
dowie autostrady, wykonawca nie 
wybudował ani jednego kilometra 
autostrady, a z 33 mostów przygo-
tował do użytku zaledwie osiem. 
Tymczasem na dzień rozwiązania 
kontraktu (18 grudnia 2009 r.) za-
awansowanie prac miało sięgać  
85 procent.

Niezależnie od tego, aktualnie 
austriacka firma nie składa broni. 
Przeciwnie, zaproponowała naj-
tańszą ofertę cenową dokończenia 
budowy autostrady, opiewającą na 
kwotę 556 mln złotych. To kusząca 
propozycja. Czyżby zatem GDDKiA 
podjęła kolejny raz współpracę z 
firmą, której wcześniej zarzucała 
nierzetelność? 

– Wiąże nas prawo przetargowe 
i nie możemy wykluczyć z postępo-
wania przetargowego firmy, którą 
niedawno usunęliśmy z budowy – 
mówi Artur Mrugasiewicz z biura 
prasowego GDDKiA w Warszawie. 
– My oceniamy każdą ofertę, ale 
ostatecznie weryfikuje ją i zatwier-
dza Urząd Zamówień Publicznych. 
Dlatego nie jestem w stanie powie-
dzieć, czy będziemy dalej współpra-
cować z Alpine Bau, która złożyła 
najkorzystniejszą ofertę cenową. 
Zaczekajmy do zakończenia prac 
przetargowych.

Swojej decyzji przystąpienia 
do przetargu nie komentują polscy 
przedstawiciele Alpine Bau. – Nie 
mam prawa udzielać żadnych in-
formacji – tłumaczy Sebastian Fi-
jałkowski z wodzisławskiego biura 

austriackiej firmy. – Wszelkie decy-
zje były podejmowane w Wiedniu 
i Salzburgu. Proszę przygotować 
pytania na piśmie, przekażemy je 
zarządowi firmy w Austrii. 

Artur Mrugasiewicz z GDD-
KiA podkreśla, że pomimo ewen-
tualnych odwołań złożonych 
przez przegranych wykonawców, 
prace budowlane na autostradzie 
powinny rozpocząć się na przeło-
mie września oraz października 
br. i potrwać 18 miesięcy. – Jeszcze 
zimą na placu budowy dokonano 
inwentaryzacji i zabezpieczenia 
materiałów – twierdzi. – Jesteśmy 
przygotowani do kontynuacji inwe-
stycji, tak żeby zakończyć ją przed 
piłkarskimi mistrzostwami UEFA 
Euro 2012. 

Ks. Roman Chromy

■ R e k l A M A ■

Po 5 sierpnia dowiemy się, kto dokończy budowę 
odcinka autostrady A1 Świerklany–Gorzyczki. 

67. Tour de Pologne

Jak we Francji

Od ponad siedmiu miesięcy na budowie autostrady A1  
od Świerklan do granicy państwa z Republiką Czeską  
w Gorzyczkach nie ma ani jednego robotnika
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S zlak Zabytków Techniki 
Województwa Śląskiego 
tworzą obecnie trzydzie-
ści dwa wybrane obiekty 

o  wyjątkowych walorach histo-
rycznych i  architektonicznych, 
które w  minionych wiekach 
były świadkami rewolucji prze-
mysłowej. Aż  dwanaście z  nich 
znajduje się w granicach naszej 
archidiecezji. Wystarczą dwie 
jednodniowe wycieczki, żeby zo-
baczyć je wszystkie.

Pierwsza nasza wakacyjna 
propozycja wymaga posiadania 
samochodu. Najlepiej wybrać się 
całą rodziną i  sprawdzić przed 
podróżą, czy na wybranej trasie 
nie ma remontów i objazdów. Reali-
zacja całego planu wymaga bowiem 
pewnej dyscypliny czasowej.

Niewiadom–Pszczyna– 
Łaziska Górne–Tychy  
– dla zmotoryzowanych

Najlepiej wybrać się w czwar-
tek, ze względu na pory otwarcia 
poszczególnych obiektów. Zaczy-
namy w Rybniku-Niewiadomiu, ko-
niecznie przed godz. 10.00. Znajdu-
je się tam kopalnia „Ignacy”, jedna 
z najstarszych na Śląsku. Wpraw-
dzie obecnie nie można zwiedzać 
podziemi, jednak na powierzchni 
jest dość atrakcji. Po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznym spo-
tkamy się z Alojzym Szwachułą, 
który opowie o  historii i  teraź-
niejszości kopalni. Następnie po-
wiedzie nas liczącymi 225 stopni 
schodami na  taras widokowy 
w dawnym kominie z 1880 r., prze-

robionym w 1952 r. na wieżę ciśnień 
ze zbiornikiem mieszczącym wtedy 
300 metrów sześciennych wody.

Przy dobrej pogodzie z tarasu 
widać Tatry, a także okoliczne ko-
ścioły i kopalnie. Panorama uka-
zuje typowy górnośląski krajobraz 
przemysłowy. Na  dole czekają 
na obejrzenie jeszcze dwie maszy-
ny parowe zbudowane w 1900 i 1920 
roku. – Obie są sprawne – zapew-
nia Alojzy Szwachuła. – Wystarczy 
podłączyć prąd i dostarczyć parę, 
by bez problemu ruszyły.

Około godz. 11.00 powinniśmy 
już jechać dalej, do Pszczyny. Mu-
zeum Prasy Śląskiej im. Wojciecha 
Korfantego to  jedyne tego typu 
muzeum w Polsce. Niestety, czyn-
ne jedynie od wtorku do soboty 
w godz. 10.00–14.00. W zabytkowej 
kamieniczce z przełomu wieków 
XVIII/XIX znajdziemy wiele daw-
nych maszyn drukarskich i intro-
ligatorskich, a także zabytkowe 
instrumenty muzyczne. Wstęp 
kosztuje 7 złotych, ale za to moż-
na własnoręcznie wydrukować 
dokument na zabytkowej prasie 
i obejrzeć film opowiadający hi-
storię drukarstwa oraz zasady 
działania maszyn drukarskich.

Z Pszczyny należy wyjechać 
przed godz. 13.00, żeby zdążyć 
do  Łazisk Górnych. Tamtejsze 
Muzeum Energetyki zamyka swe 
podwoje o godz. 15.00, a godzina 
nie  wystarczy na  obejrzenie, 
znajdujących się w nim skarbów. 
– Wszystkie eksponaty zostały 
nam podarowane – mówi z dumą 
Zbigniew Lorek, prezes Polskie-
go Towarzystwa Przyjaciół Mu-
zeum Energetyki. – Mamy nawet 
żarówkę pamiętającą czasy Tho-
masa Edisona, która wciąż świeci. 
Włączamy ją tylko raz w roku, 6 
stycznia, czyli w dniu, w którym, 
jak głosi tradycja, Gwiazda Betle-
jemska swoim blaskiem wskazy-
wała drogę mędrcom zdążającym 
do Betlejem.

Od  niedawna w  Muzeum 
Energetyki działa pomieszcze-
nie służące do przeprowadzania 
eksperymentów. Można samemu 
wytworzyć energię elektryczną 
za pomocą prądnicy lub obejrzeć, 

Cudze chwalicie…
Śląskie zabytki techniki. Żarówka Edisona, maszyna parowa 
z 1900 roku czy drewniana czterokołowa strażacka sikawka 
jednodźwigniowa z 1717 roku to tylko niektóre przykłady 
bezcennych zabytków, czekających na zwiedzających śląski Szlak 
Zabytków Techniki. Żeby zobaczyć niektóre z nich, nie trzeba 
nawet przekraczać granic archidiecezji katowickiej.

tekst i zdjęcia
Mirosław Rzepka

mrzepka@goscniedzielny.pl

Taras 
widokowy 
w Rybniku- 
-Niewiadomiu 
znajduje się 
wewnątrz 
dawnego 
zbiornika  
na wodę
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jak wysokie napięcie działa na za-
korkowaną butelkę szampana. 
Wśród setek eksponatów uwagę 
przyciągają lampy elektronowe, 
używane kiedyś do budowy radio-
odbiorników. Jest też wyproduko-
wany w latach międzywojennych 
silnik na biogaz firmy „Deutz”.

Muzeum Piwowarstwa w Ty-
chach otwarte jest w każdy czwar-
tek do godz. 18.00, więc musimy się 
postarać dotrzeć tam przed godz. 
16.00. Trzeba też pamiętać o wcze-
śniejszej telefonicznej rezerwacji. 
Tyskie Browarium znajduje się 
w  dawnym budynku kościoła 
ewangelickiego z 1902 roku, 
na terenie Tyskich Browa-
rów Książęcych. Przewod-
nicy pokażą nam przebieg 
procesu produkcji piwa i daw-
ne urządzenia, używane przez 
browarników, a na koniec będzie-
my mogli spróbować złocistego 
napoju prosto z kadzi.

Po wyjściu z Muzeum Piwowar-
stwa nie musimy się już spieszyć. 
Wytrwali mogą jeszcze pojechać 
do Katowic i pospacerować po ro-
botniczych osiedlach z początku 
ubiegłego wieku w  dzielnicach 
Giszowiec i Nikiszowiec.

katowice–Radzionków– 
Ruda Śląska–Mysłowice  
– komunikacją publiczną

Kto nie ma biletu okresowego, 
powinien wykupić bilet całodobo-
wy KZKGOP za 12 złotych, bo nasza 
trasa wymaga wielu przesiadek. 
Do Radzionkowa ruszamy z przy-
stanku na  ul. Stawowej w  Kato-
wicach autobusami 820 lub 830, 
a następnie z dworca autobusowe-
go w Bytomiu autobusami 94, 173, 
608 lub 708 na przystanek Rojca – 
Muzeum Chleba – to przystanek 
na żądanie.

Muzeum Chleba w  Radzion-
kowie jest  inne od  podobnych 
placówek, ciekawsze i bliskie ser-
cu każdego człowieka jak chleb 
– twierdzą ci, którzy odwiedzili 

to  miejsce. Piotr Mankiewicz, 
twórca Muzeum Chleba, najczęściej 
oprowadza turystów osobiście. 
Większość przedmiotów zdobył 
sam na  targach staroci czy  w  li-
kwidowanych piekarniach. Zna 
więc ich  historię, czasem nawet 
ludzi, którzy całkiem niedawno 
używali dzisiejszych eksponatów. 
Tysiące zgromadzonych w muzeum 
przedmiotów przypomina, jak waż-
ny w życiu człowieka jest chleb. 
Zwiedzanie może potrwać nawet 
2 godziny. Indywidualny bilet ko-
sztuje 8 złotych.

Następnie wybieramy autobus 
608 i docieramy nim do przystan-
ku Bytom-Zamłynie. Tam przesia-
damy się na tramwaj nr 9, który 
zawiezie nas do pętli w Chebziu. 
Nieopodal znajduje  się zabyt-
kowy budynek dworca. Po  jego 
zwiedzeniu wsiadamy w autobus 
121 (kierunek Halemba-Pętla) i do-
jeżdżamy do przystanku Wirek – 

Katowicka, by przesiąść się do au-
tobusu 144 (również kierunek 
Halemba – Pętla). Należy wysiąść 
na przystanku Wirek – Kościół, 

żeby zwiedzić 
Kolonię Robotni-

czą „Ficinus” przy 
ul. Kubiny.

W drodze powrot-
nej podróżujemy auto-

busem 7 do przystanku na  
al. Korfantego w Katowi-

cach. Po drugiej stronie ulicy, 
obok hotelu Katowice, zabierze 

nas autobus 76 lub 77 do Wesołej. 
Należy wysiąść na  przystanku 
Słupna-Brzęczkowice.

Drabiny, dzwony, gaśnice, 
motopompy, samochody i sikawki 
to tylko niektóre eksponaty Cen-
tralnego Muzeum Pożarnictwa 
w Mysłowicach. Zbiory obejmują 
sprzęt strażacki od drugiej połowy 
XIX w. do czasów współczesnych. 
Zwiedzanie zajmie około godziny, 
ale do końca sierpnia może być nie-
możliwe z powodu remontu. Bilet 
kosztuje 4 złote.

Z Mysłowic możemy jeszcze ru-
szyć autobusem 223 na katowicki 
Giszowiec, a po obejrzeniu zabytko-
wego osiedla podjechać autobusami 
12, 30, 72, 212 lub 292 na Nikiszowiec 
i trafić do czynnej do godz. 19.00 Ga-
lerii „Szyb Wilson”.

Szkoda, że obecnie Śląska Fa-
bryka Porcelany w Katowicach 
nie jest udostępniana zwiedzają-
cym, bo nasze propozycje jedno-
dniowych wycieczek można by 
wzbogacić również o ten obiekt. 

 •

CENTRALNE MUZEUM POŻARNICTWA
w Mysłowicach
ul. Stadionowa 7a

FABRYKA PORCELANY „PORCELANA ŚLĄSKA”
w Katowicach
obiekt obecnie niedostępny
ul. Porcelanowa 23

MUZEUM PRASY ŚLĄSKIEJ
w Pszczynie

ul. Piastowska 26

ZABYTKOWA KOPALNIA „IGNACY”
w Rybniku

ul. Mościckiego 3

TYSKIE BROWARIUM
w Tychach
ul. Mikołowska 5

MUZEUM ENERGETYKI
w Łaziskach Górnych

ul. Wyzwolenia 30

KOLONIA ROBOTNICZA "FICINUS"
w Rudzie Śląskiej-Wirek

ul. Kubiny

DWORZEC KOLEJOWY
w Rudzie Śląskiej-Chebzie

ul. Dworcowa 8
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MUZEUM CHLEBA, SZKOŁY i CIEKAWOSTEK
w Radzionkowie
ul. Z. Nałkowskiej 5

OSIEDLE 
NIKISZOWIEC

w Katowicach

GALERIA 
„SZYB WILSON”

w Katowicach
ul. Oswobodzenia 1

OSIEDLE 
GISZOWIEC

w Katowicach

Obiekty  
Szlaku Zabytków  
Techniki  
w archidiecezji  
katowickiej

W Muzeum Energetyki  
w Łaziskach Górnych 
można zobaczyć prąd 
płynący w powietrzu,  
czyli łuk elektryczny

■ R e k l A M A ■
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W akacje na  półmetku. Sło-
neczna i  upalna pogoda 

zachęca zarówno najmłodszych, 
jak i dorosłych do wypadów nad 
wodę. Kąpieliska i otwarte baseny 
pękają ostatnio w szwach. Nie bra-
kuje amatorów szukania ochłody 
w  zimnej wodzie w  gliniankach 
i wyrobiskach pożwirowych. Ra-
townikom WOPR-u jeżą się włosy 
na głowie, kiedy w czasie letnich 
patrolów na „dzikich wodach” spo-
tykają dzieci, kąpiące się bez nad-
zoru dorosłych. – Niedawno także 
na basenie szukałem 15 minut matki 

5-letniej dziewczynki – opowiada 
Marek Moździerz, ratownik WO-
PR-u i instruktor pływania z kilku-
dziesięcioletnim stażem. – Przypo-
minam, że dzieci do lat 7 powinny 
być pod nieustanną opieką osoby 
dorosłej.

Regulamin? A co to?
Woprowcy zachęcają do kąpieli 

na basenach i kąpieliskach przez 
nich wyznaczonych i  strzeżo-
nych. Takie obiekty wyposażone 
są w sprzęt ratowniczy i łączność 
z  innymi służbami. Sanepid re-
gularnie przeprowadza badania 
bakteriologiczne wody. – Na ką-
pieliskach utworzonych nad je-
ziorami lub rzekami sprawdzamy 
ukształtowanie dna, bo nie brakuje 
tam uskoków i stromizm – mówi 
Adam Moskwa, rzecznik prasowy 
śląskiego WOPR-u w Katowicach. 
– Na dnie wyrobisk pożwirowych 
spoczywają nieraz elementy zato-
pionych maszyn, betonowych słu-
pów, konarów, a nawet fragmenty 

sieci elektrycznych. Mało kto zdaje 
sobie sprawę z tego, jak mogą być 
niebezpieczne w  czasie kąpieli 
czy skoków do wody. 

Któż, przychodząc na  basen, 
zapoznaje się z regulaminem jego 
użytkowania? Tymczasem spe-
cjalne tablice informują o tempe-
raturze wody oraz o warunkach 
atmosferycznych. Boje zanurzone 
w wodzie wyznaczają przestrze-
nie dla pływających i niepływają-
cych. – Nie wolno skakać do wody 
na  główkę, bo  to  grozi urazami 
kręgosłupa szyjnego i paraliżem 
ciała – przestrzega Adam Mo-
skwa. – Uważajmy na  tzw. szok 
termiczny, który powstaje przy 
nagłym wejściu do wody. W cza-
sie upalnych dni skóra człowieka 
rozgrzewa się nawet do 40 stopni 
Celsjusza, a woda może mieć np.  

22 stopnie – to 18 stopni różnicy. 
Grozi nam na przykład skurcz mię-
śnia sercowego. Do wody nie wcho-
dzimy bezpośrednio po posiłku. 
Powinniśmy odczekać co najmniej 
pół godziny.

Spóźniona pomoc
Od 15 czerwca na Śląsku utonęło 

16 osób. To dramatyczna statysty-
ka. – Najczęściej przyjeżdżamy 
na miejsce zdarzenia za późno – 
ubolewa kpt. Aneta Gołębiowska 
z Biura Rzecznika Prasowego Ko-
mendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Katowicach. – 
Brak odpowiedzialności, kąpiel 
w miejscach niedozwolonych i pod 
wpływem alkoholu, niedopilno-
wanie dzieci przez dorosłych oraz 
przecenianie własnych sił to głów-
ne przyczyny utonięć – wylicza 
rzecznik Straży Pożarnej.

Ratownicy WOPR proszą społe-
czeństwo o współpracę. – Szczegól-
nie kiedy widzimy nad wodą dzieci 
bez opieki dorosłych albo osoby 
w stanie nietrzeźwym – zaznacza 
Adam Moskwa. – Wystarczy tele-
fon na policję. Patrol nie zignoruje 
takiego wezwania. 90 proc. utonięć 
nie miałoby miejsca, gdyby nie za-
brakło wrażliwości społecznej. 
Telefony alarmowe 997 i 112 są prze-
cież bezpłatne!

Ks. Roman Chromy

Bezpieczny wypoczynek

Rozsądek 
albo śmierć

Brawura, 
przecenianie 
własnych możliwości 
i nadużywanie 
alkoholu  
– to najczęstsze 
przyczyny tragedii 
nad wodą.

WOPR radzi:
wchodząc do wody, 
schładzamy stopniowo 
organizm. polewamy nogi, 
pas, ręce, okolice serca  
i szyi oraz węzłów chłonnych, 
bo tam przebiegają  
główne tętnice.

Ratownicy WOPR: Jerzy Niewolański, tegoroczny maturzysta, 
i Nikola Latocha, studentka Akademii Muzycznej w Katowicach, 
pełnią dyżur na basenie w Bytomiu
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T o jedyny tego typu festi-
wal w Europie Środkowo- 

-Wschodniej – przekonuje Artur 
Rojek (na zdjęciu), lider grupy My-
slovitz, jednocześnie dyrektor i po-
mysłodawca OFF-u. – Na tegorocz-

nym festiwalu zagrają m.in.: The 
Flaming Lips, The Fall, The Rave-
onettes, Tindersticks, The Horrors, 
Lali Puna, Mew, Lenny Valentino, 
Hey, O.S.T.R., Lao Che i Muchy. In-
auguracja imprezy odbędzie się w 
katowickim klubie Hipnoza, gdzie 
wystąpi duet Matmos.

Znani awangardziści wpro-
wadzą do swego repertuaru kilka 
kompozycji zainspirowanych mu-
zyką Fryderyka Chopina. W pro-
gramie OFF Festivalu przygotowa-
no m.in. wystawy i pokazy filmowe. 
Organizatorzy przewidują, że na 
czas festiwalu przyjedzie do Ka-
towic kilkadziesiąt tysięcy fanów, 
zarówno z kraju, jak i z zagranicy.
 es 

Uniwersytet otwarty w wakacje

Uczyli się pracy z ludźmi
Trzydniowe 
warsztaty  
w ramach cyklu 
„Wakacje z karierą” 
zorganizowało Biuro 
Karier Uniwersytetu 
Śląskiego. Zajęcia 
prowadziła Urszula 
Tabor, andragog.

N ajprościej, andragog to czło-
wiek który uczy dorosłych, 

zajmuje  się teorią edukacji osób 
dorosłych i praktyką pracy z nimi 
– wyjaśnia Urszula Tabor, wykła-
dowca UŚ. – Studenci i absolwenci, 
którzy przyszli na te zajęcia chcą się 
rozwijać, uzyskać nowe kompeten-
cje społeczne.

Uczestnicy letniej szkoły roz-
woju osobistego pracowali pod ha-
słem „Kreatywnie, refleksyjnie, 
w  grupie”. Zdobywali nowe do-

świadczenia i inspiracje do rozwoju 
osobistego i zawodowego. 

– Przeczytałem w internecie 
o tych zajęciach, pogadałem z ko-
leżanką i  wybraliśmy  się razem 
– opowiada Bartosz Woźnica, 
student IV roku filozofii. – Dowie-
działem się sporo o samym sobie. 
Na  pewno pomoże mi  to  przeła-
mywać zahamowania i  opory, 

jakie mam przed kontaktami 
interpersonalnymi.

Zajęcia miały charakter 
warsztatów – dominowała praca 
w  grupach i  dzielenie  się spo-
strzeżeniami. Na początku pro-
wadząca wynegocjowała z grupą 
zasady pracy, do których wszyscy 
zobowiązali się stosować. – To za-
wsze ułatwia prowadzenie pracy 

z nowym, nieznanym zespołem 
– zaznaczyła.

Aleksandra Tolasz jest teatro-
logiem, absolwentką kulturoznaw-
stwa. – Zdarza mi  się pracować 
z ludźmi, bo jestem animatorką za-
baw dziecięcych, a poza tym mam 
też praktyki z  osobami chorymi 
na schizofrenię na szpitalnym od-
dziale psychiatrycznym – opowia-
da. – Mówiliśmy o cechach, jakie 
ma lider, uczyliśmy się kreatywne-
go myślenia, a także sposobów po-
znawania samego siebie. To bardzo 
potrzebna wiedza, która z pewno-
ścią mi się nieraz przyda i w pracy, 
i w życiu.

Biuro Karier Uniwersytetu Ślą-
skiego pomaga studentom i absol-
wentom tej uczelni w znalezieniu od-
powiedniej dla nich pracy. Zachęca 
do przedsiębiorczości i aktywności 
na rynku pracy. Oprócz warsztatów 
i szkoleń pomaga redagować doku-
menty, a także udostępnia przydatne 
informacje w internecie: www.bpik.
us.edu.pl. Mirosław Rzepka
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Praca w grupie pomaga lepiej zrozumieć siebie i innych

OFF Festival 2010

Alternatywne rytmy  
w KatOFFicach

W archidiecezji

„Okrągłe” urodziny

Ks.  prof.  Remigiusz Sobański 
obchodzi 1 sierpnia 80. rocznicę 
urodzin. 

O d lat, ks. profesor (na zdjęciu) 
jako znawca prawa kano-

nicznego, dzieli się swoją wiedzą 
na uniwersytetach w kraju i za gra-
nicą. W archidiecezji katowickiej 
sprawuje urząd oficjała Sądu Me-
tropolitarnego. Był m.in. konsul-
torem Rady Prawnej Konferencji 
Episkopatu Polski i członkiem Ko-

mitetu Nauk Prawnych PAN oraz 
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Założył Stowarzyszenie 
Kanonistów Polskich, angażuje się 
w Komisji Konkordatowej. W 2004 
roku Stolica Apostolska wyróżni-
ła go  tytułem protonotariusza 
apostolskiego. 

Msza św. w intencji solenizan-
ta zostanie odprawiona w kaplicy 
Kurii Metropolitarnej 2 sierpnia 
o godz. 7.00. Szanowny Księże Pro-
fesorze: „Plurimos annos”!  rch

Najważniejszy polski festiwal muzyki alternatywnej odbędzie się  
w katowickiej Dolinie Trzech Stawów. Od 5 do 8 sierpnia na 4 scenach 
OFF Festivalu wystąpi prawie 90 znakomitych zespołów z całego świata. 
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• niedziela 1.08
07.45 Aktualności 07.55 Koncert Życzeń 
08.45 Olimpiada Bolka i Lolka 16.45 Po-
goda 16.50 Zamyślenia nie tylko dla po-
bożnych 16.55 Finis Koronat Opus 17.30 
Oscypek Fest 17.50 Hokej na trawie 17.55 
Pogoda 18.00 Aktualności 18.25 Sport 
18.40 Magazyn Meteo 18.45 Rodzina 
Kanderów – serial 21.45 Aktualności 21.55 
Pogoda 22.00 Hat-trick 22.15 Sport

• poniedziałek 2.08
07.45 Aktualności 08.45 Co, gdzie, kiedy 
– TVP Katowice poleca 16.45 Pogoda 16.50 
Ogniste łabędzice. Z twardej gliny zbudo-
wane 17.30 Co, gdzie, kiedy – TVP Katowi-
ce poleca 17.55 Pogoda 18.00 Aktualności 
18.25 Gość Aktualności 18.35 Sport 18.50 
Magazyn Meteo 18.55 Desperaci 19.25 
TV Katowice zaprasza 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.10 Pogoda

• wtorek 3.08 
07.45 Aktualności 08.45 Schlesien Journal 
– magazyn mniejszości niemieckiej 16.45 
Pogoda 16.50 Magazyn reporterów TVP 
Katowice 17.30 Family Day 17.55 Pogoda 
18.00 Aktualności 18.25 Gość Aktualności 
18.35 Sport 18.50 Magazyn Meteo 18.55 
Niepokorni 19.00 Jubileuszowe powroty 
19.25 TV Katowice zaprasza 21.45 Aktual-
ności 22.00 Sport 22.10 Pogoda

• środa 4.08
07.45 Aktualności 08.45 To brzmi – propo-
zycje 16.45 Pogoda 16.50 Światowe Igrzyska 
Młodzieży w rowerowym trialu Olkusz 
2010 17.30 Ślązaków portret własny 17.45 
Co, gdzie, kiedy? – TV Katowice Poleca 17.55 
Pogoda 18.00 Aktualności 18.25 Gość Aktu-
alności 18.35 Sport 18.50 Magazyn Meteo 
18.55 Niepokorni 19.00 Podwodna Polska 
19.25 TVP Katowice zaprasza 21.45 Aktu-
alności 22.00 Sport 22.10 Pogoda

• czwartek 5.08
07.45 Aktualności 08.45 Janosch – Ślązak 
z Teneryfy 16.45 Pogoda 16.50 Muzyczny 
Mix 17.00 Odkryjmy Małopolskę na ro-
werze 17.30 Zaklinacz czasu 17.55 Pogoda 
18.00 Aktualności 18.25 Gość Aktualności 
18.35 Sport 18.50 Magazyn Meteo 18.55 Po-
mysł na weekend 19.00 Śląsk jest piękny 
19.25 TV Katowice zaprasza 21.45 Aktual-
ności 22.00 Sport 22.10 Pogoda

• piątek 6.08
07.45 Aktualności 08.45 Era kobiet 16.45 
Pogoda 16.50 Muzyczny Mix 17.30 Przyrod-
nicze perły Ziemi Częstochowskiej 17.50 Po-
mysł na weekend 17.55 Pogoda 18.00 Aktu-
alności 18.25 Gość Aktualności 18.35 Sport 
18.50 Magazyn Meteo 18.55 Niepokorni 
19.00 Szlakiem zabytków techniki 19.25 
TVP Katowice zaprasza 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.10 Pogoda 

• sobota 7.08
07.45 Aktualności 07.55 6 milionów se-
kund 08.45 Olimpiada Bolka i Lolka 16.45 
Pogoda 16.50 Śląska lista przebojów 17.30 
Kawiarnia Naukowa 17.55 Pogoda 18.00 
Aktualności 18.25 Gość Aktualności – 
Pora na kulturę 18.35 Sport 18.50 Magazyn 
Meteo 19.00 Reise znaczy podróż – film 
dokumentalny o Horście Bienku 21.45 
Aktualności 22.00 Pogoda 22.10 Sport

Muzeum Archidiecezjalne

A pozłótki słonko daje...
Nie tylko aniołowie 
zamieszkali 
w Katowicach, 
ale nawet Pan Jezus. 
Są też zwykli ludzie, 
najczęściej górale. 
Można się z nimi 
zobaczyć jeszcze 
do końca sierpnia.

W Galerii Fra Angelico kato-
wickiego Muzeum Archi-

diecezjalnego trwa wystawa ob-
razów Janiny Walczak-Budzicz. 
Jej malowane na szkle dzieła zy-
skały już uznanie w całej Polsce.

Obrazy rzeczywiście są pięk-
ne. Proste, kolorowe, niektóre 
jaskrawe. Artystka chętnie ma-
luje obrazy o tematyce sakralnej. 
Upodobała sobie zwłaszcza wize-
runki Madonny i aniołów. Obok 
świętych Pańskich, którzy „ześli 
z nieba w śklone obrozki”, oglądać 
można starodawne góralskie zwy-
czaje, obrzędy i legendy. W swoich 

pracach artystka dokumentuje 
tradycje i teraźniejszość swojego 
regionu, od dynamicznych scenek 
z życia zbójników, aż po elementy 

krajobrazowe i  architekturę 
Podhala. Jej dorobek był pre-
zentowany na wielu wystawach 
zbiorowych i indywidualnych 
w kraju i za granicą. W roku 2004 
otrzymała wyróżnienie, zwane 
etnograficznym Noblem, czyli 
prestiżową Nagrodę im. Oskara 
Kolberga za zasługi dla kultury 
ludowej i całokształt pracy w tej 
dziedzinie.

Janina Walczak-Budzicz 
jest też poetką. W wierszu „Mój 
śklany świat” napisała o swoim 
malowaniu między innymi ta-
kie słowa: „Kie mi Matuś Prze-
noświyntso/ Tako piykno sie wy-
zdaje/ Kie mi niebo farby przydo/ 
A pozłótki słonko daje...”.

Wystawa jest godna polece-
nia zwłaszcza dla tych, którzy 
nie obejrzeli jeszcze ekspozycji 

w drugiej części Muzeum Archi-
diecezjalnego. Również do końca 
sierpnia trwa tam bowiem wysta-
wa jubileuszowa z okazji 25-lecia 
posługi biskupiej metropolity ka-
towickiego arcybiskupa Damiana 
Zimonia.

Mirosław Rzepka

By zrozumieć teraźniejszość, trze-
ba wrócić do przeszłości – pisze 
ks. prof. Jerzy Myszor w książce 
o historii archidiecezji katowic-
kiej. Niewątpliwie jej lektura taki 
powrót nam umożliwia.

P ublikacja zatytułowana „Ko-
ściół na  Górnym Śląsku” 

ukazała się w ramach nowej se-
rii wydawniczej Księgarni św. 
Jacka: „Wiara, Historia, Kultura”. 
Pierwsze jej wydanie miało miej-
sce w  2008. Obecnie publikację 
wzbogacono o  liczne ilustracje. 
Syntetycznie przedstawia gene-
zę (archi)diecezji katowickiej. 
We  wstępie do  książki abp  Da-
mian Zimoń wyraził przekonanie, 
że sięgną po nią wszyscy historycy 
zajmujący się historią regionalną, 
studenci Wydziału Teologicznego 
UŚ i miłośnicy historii Kościoła 

na Górnym Śląsku. W tym roku 
mija 85 lat od wydania przez Piusa 
XI bulli Vixdum Poloniae unitas, 
na mocy której powołano do życia 
diecezję katowicką.  •
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Wznowienie w Księgarni św. Jacka

ArchiGeneza

Janina Walczak-Budzicz 
często umieszcza na swych 
obrazach motywy i wątki 
religijne

zaproszenia

Najlepsze dyplomy
katowice. Dyplomanci z sied-
miu Akademii Sztuk Pięknych 
(Gdańsk, Kraków, Poznań, Łódź, 
Warszawa, Wrocław i Katowice) 
zaprezentują swoje najlepsze 
dyplomy projektowe w katowic-
kiej galerii Rondo Sztuki. Ogól-
nopolska wystawa rozpocznie się 
4 sierpnia o godz. 18.00. Zwycięzca 
wystawy otrzyma Nagrodę Mar-
szałka Województwa Śląskiego.

Górnośląski azyl
Piekary Śląskie. Do 30 wrze-
śnia, przy pomniku Jana Pawła II,
u stóp wzgórza kalwaryjskiego  
w Piekarach Śląskich można zoba-
czyć  wystawę „Górnośląski azyl. 
Pielgrzymki stanowe do Piekar 
Śląskich w materiałach Służby 
Bezpieczeństwa”. •


