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Posłowie 
i samorządowcy 
naszego regionu, 
a także świeccy 
i duchowni zapraszają 
do współtworzenia 
Metropolitalnego 
Święta Rodziny (MŚR). 

O bchody IV edycji tego święta, pod 
hasłem „Piękno życia rodzinne-

go”, będą trwały od 21 maja do 4 czerw-
ca. Zainauguruje je koncert Natalii 
Kukulskiej pt. „Piosenki moje i mojej 
mamy” w zabrzańskim Domu Muzy-
ki i Tańca. Abp Damian Zimoń, który 
od  samego początku obejmuje nad 
MŚR honorowy patronat, apelował, 
aby miało charakter międzywyzna-
niowy. W czasie konferencji samo-
rządowcy Górnośląskiego Związku 
Metropolitalnego (GZM) zachęcali 
wszystkich chętnych do współpracy 
w organizacji MŚR. – Przetrwanie 
tej inicjatywy uzależnione jest od za-
angażowania młodych małżeństw 

i tych, którzy chcą założyć rodzinę 
– przekonywał Dawid Kostempski, 
prezydent Świętochłowic i  nowy 
przewodniczący zarządu GZM. Z kolei 
Krystyna Siejna, wiceprezydent Ka-
towic, wyraziła nadzieję, że do końca 
kwietnia program Święta Rodziny bę-
dzie ubogacony, a imprezy kulturalne 
sfinansowane przez ludzi mających 
w naszym regionie realną władzę.

W propozycjach programowych 
MŚR znajdą się koncerty, konkursy, 

imprezy sportowe, festyny, Kiermasz 
Wydawców Katolickich, a także piel-
grzymka mężczyzn do Matki Bożej 
Piekarskiej i poprzedzające ją sym-
pozjum, organizowane przez Wydział 
Teologiczny UŚ. W organizację włą-
czą się m.in. Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich, Związek Górnośląski, 
Politechnika Śląska, Biblioteka Śląska, 
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, Klub In-
teligencji Katolickiej oraz media regio-
nalne i ogólnopolskie. rch

Bohaterski czyn

Z apobiegły tragedii dziecka i po-
mogły policji ująć mężczyznę, 

który próbował uprowadzić i zgwałcić 
11-latkę. Ewa Miodońska-Łukaszczyk, 
nauczycielka jednego z piekarskich 
gimnazjów, i Mirella Migdalska, pra-
cownik socjalny, spacerując ze swoimi 
psami, zauważyły mężczyznę idącego 
z małą dziewczynką. – Moją uwagę 
zwróciło zachowanie tych osób – re-
lacjonuje Miodońska-Łukaszczyk. 
– Zdziwiło mnie, jak bardzo ta mała 
próbuje się odsunąć. To nie mógł być 
jej ojciec. Szybka interwencja dopro-
wadziła do schwytania mężczyzny  
poszukiwanego przez policję. Prezy-
dent Piekar Śl. Stanisław Korfanty 
wręczył kobietom list gratulacyjny 
i drobne upominki, jako podzięko-
wanie za odwagę cywilną. Do gratu-
lacji dołączyli się Komendant Miejski 
Policji oraz przedstawiciele Związków 
Zawodowych Pracowników Policji. •
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Piekary Śl. 7 marca 2011 r. Ewa Miodońska-Łukaszczyk (z lewej) i Mirella Migdalska za swoją 
odwagę, czujność i kobiecą intuicję odebrały podziękowania od władz miasta
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– Dbałość o rodzinę i małżeństwo jest mocno zakorzeniona w śląskiej 
tradycji – mówił na konferencji prasowej abp Damian Zimoń

Konferencja prasowa o rodzinie w Bibliotece Śląskiej

Piękno do odkryciatekst
Aleksandra Pietryga

redaktor wydania

N awracajcie się 
i wierzcie 

w Ewangelię, 
usłyszeliśmy w ubiegłą 
środę, gdy kapłan 
posypywał nasze głowy 
popiołem. Nawrócenie 
dokonuje się na pustyni, 
zawsze w obecności 
Boga, w perspektywie 
Jego miłości. 
Niepokoje, konflikty, 
niebezpieczeństwa. 
Zamieszanie na kolei 
(piszemy o tym na str. V), 
groźby strajków 
na kopalniach (str. III). 
A może by tak złagodnieć, 
wyciszyć swoje emocje, 
odciąć się na chwilę 
od nadmiaru informacji? 
Zgaś telewizor, wyłącz 
Facebooka (o akcji 
internautów na str. VII), 
wróć do Boga.  
O to chodzi w Wielkim 
Poście. 
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Katowice. W latach 1998–2010 był 
wiceprezydentem Katowic. Samo-
rządowiec i współzałożyciel koła 
Związku Górnośląskiego. Potomek 
Kazimierza Skiby, ostatniego soł-
tysa Katowic, i wnuk Zofii Koniar-
kowej, radnej Katowic w latach 
międzywojennych. – Józef Kocu-
rek był uosobieniem najlepszych 
śląskich tradycji, kimś, z kim nie 
tylko pracowałem, ale i spędzałem 
wolne chwile – mówi Piotr Uszok, 
prezydent Katowic. – Był nie tyl-
ko niezwykłą postacią na scenie 
katowickiego życia publicznego, 

ale przede wszystkim wspaniałym 
i dobrym człowiekiem.
Ukończył Wydział Inżynierii Sa- 
nitarnej Politechniki Śląskiej. 
W 1990 r. był radnym Rady Miej- 
skiej Katowic. Do 1995 r. pracował 
w  Górnośląskim Przedsiębior-
stwie Wodociągów. Jako wice-
prezydent Katowic był odpowie-
dzialny za inwestycje, gospodarkę 
komunalną i komunikację w mie-
ście. Józef Kocurek zmarł 28 lute-
go w wieku 62 lat po długotrwałej 
chorobie. Pozostawił żonę i dwie 
dorosłe córki.

Pszczyna. Ok. 3 800 zł zebrano 
podczas koncertu na rzecz  Ośrodka 
Matka Boża Różańcowa. Muzyczne 

spotkanie pod hasłem „Ole naszych 
serc” w Pszczyńskim Centrum Kul-
tury 3 marca zorganizowali pracow-

nicy i przyjaciele placówki. Każdy 
z solistów zaśpiewał po dwa ulu-
bione utwory. Po koncercie odbył 
się kiermasz rzeczy wykonanych 
przez podopiecznych  na warszta-
tach terapii zajęciowej. Uczestni-
czy w nich 40 dorosłych. Działają 
tu także dwa środowiskowe domy 
samopomocy oraz świetlica socjo-
terapeutyczna dla dzieci, z których 
najmłodsze ma 6 lat. W sumie pod 
opieką pozostaje 110 osób. Pszczyń-
ski ośrodek jest placówką Caritas 
Archidiecezji Katowickiej, dzia-
łającą od 1996 r. Zajmuje się m.in. 
rehabilitacją społeczną i zawodową 
osób z upośledzeniem umysłowym 
i zaburzeniami psychicznymi. 

Katowice. Uroczyste obchody 
Narodowego Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych miały miejsce 
1 marca m.in. w Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim i w kościele Mariac-
kim. To nowe święto państwowe 

ustanowił Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej. Określenie „żołnierze 
wyklęci” odnosi się do żołnierzy 
podziemia niepodległościowego 
i antykomunistycznego, stawia-
jących w  latach powojennych 

opór podporządkowaniu Polski 
władzom sowieckim. – Chcemy 
uhonorować tych, którzy walcząc 
o niepodległość naszej ojczyzny, 
byli potępiani przez władze komu-
nistyczne, a  nawet postrzegani 
jako bandyci – mówi Sebastian 
Rosenbaum z katowickiego oddzia-
łu Instytutu Pamięci Narodowej. 
– Motywacja żołnierzy podziemia 
była jedna: nie chcieli dopuścić 
do sowieckiej okupacji w Polsce. 
W naszym regionie, na Podbeski-
dziu, działała kilkusetosobowa 
grupa „Bartka”, czyli Henryka 
Flamego.  W organizację katowic-
kich uroczystości, oprócz Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu (IPN), włączyły się 
Śląski Urząd Wojewódzki i Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Śląskiego.

Archidiecezja. Śp. ks. Teodor 
Oleś zmarł 3 marca w  Katowi-
cach. Miał 91 lat. Wychował się  
w Dąbrówce Małej. Kiedy wybu-
chła II wojna światowa, przerwał 
studia na Wydziale Teologicznym 
UJ w Krakowie i kontynuował je 
w Widnawie (Czechy). Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1942 r. z rąk 
kard. Adolfa Bertrama we Wro-
cławiu. Był wikariuszem m.in. 
w Bogucicach, Rybniku i Chorzo-
wie. Tworzył tzw. stację duszpa-
sterską w Cieszynie-Bobrku. Ks. 
Oleś w latach 1968–1987 był człon-
kiem Diecezjalnej Komisji Ekume-
nicznej. W 1975 r. mianowano go 
proboszczem parafii św. Michała 
Archanioła w  Goleszowie. Był 
kanonikiem honorowym kapituły 
katedralnej katowickiej. W 1984 r. 
ze względu na stan zdrowia prze-
szedł na emeryturę. Ostatnio 
mieszkał w domu księży emery-
tów. Pochowano go  w Dąbrówce 
Małej.
Pogrzeb pochodzącego z  naszej 
archidiecezji śp. ks. Jana Tomicz-
ka miał miejsce w parafii Najświęt-
szej Maryi Panny Jasnogórskiej 
w Orzechu (diecezja gliwicka). Śp. 
ks. Floriana Grzesiaka, salezja-
nina i wieloletniego kapelana sióstr 
Córek Maryi Wspomożycielki 
Wiernych w Pogrzebieniu, pocho-
wano na miejscowym cmentarzu.

Józef Kocurek nie żyje

Do tańca i do różańca

Nowe święto

Zmarli księża

u
M

 k
At

O
w

iC
e

Ar
CH

iw
u

M
 k

u
ri

i M
et

rO
PO

li
tA

ln
ej

d
O

M
in

ik
 g

A
jd

A

H
en

ry
k 

Pr
zO

n
d

zi
O

n
O

Przed kościołem pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Katowicach otwarto wystawę pt. „Żołnierze wyklęci”

Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz przedmiotów 
wykonanych przez podopiecznych pszczyńskiego ośrodka

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, 
Aleksandra Pietryga

katowice@goscniedzielny.pl

Śp. ks. Teodor Oleś  (1919–2011)
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P odczas masówek przeprowa-
dzonych w kopalniach Jastrzęb-

skiej Spółki Węglowej związkowcy 
przekazali górnikom informacje 
na  temat planowanego referen-
dum strajkowego. – To, co zamie-
rzają Skarb Państwa i Zarząd JSW, 
jest niezgodne z przyjętą strategią, 
zakładającą, że prywatyzacja musi 
być poprzedzona zgodą pracow-
ników oraz że  zyski mają trafić 
do  spółki i  zostać przeznaczone 
na inwestycje. Już dzisiaj wiemy, 
że do akcji będzie uprawnionych 
tylko 10 tys. pracowników. Nie ma 
też zgody na prywatyzację, w któ-
rej Skarb Państwa miałby pakiet 
mniejszościowy – mówi Roman 
Brudziński, przewodniczący „So-
lidarności” w  kop. „Zofiówka”. 
Agnieszka Barzycka z biura komu-
nikacji JSW zauważa, że nie zapa-
dły jeszcze żadne decyzje związane 
z debiutem giełdowym spółki. – 
Wszystkie kwestie będą omawiane 
ze stroną społeczną – zapewnia. 

Sprzeciw załóg budzi zapropo-
nowany przez zarząd, uznaniowy 
system wynagradzania. Zdaniem 
Brudzińskiego, to kopia rozwiązań 

z końca lat 70., kiedy żeby zarobić, 
trzeba było wykonać 300 proc. 
normy. 

Nierozstrzygnięty pozostaje 
spór zbiorowy w  sprawie płac. 
Związki zawodowe żądają ich pod-
wyżki o  10 proc. Dotychczasowe 
mediacje z  zarządem zakończy-
ły  się podpisaniem protokołu 
rozbieżności. – Wyczerpaliśmy 
wszelkie procedury wynikające 
z ustawy dotyczącej rozwiązywa-
nia sporów zbiorowych. Teraz ruch 
jest po stronie związkowej – mówi 
Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzecz-
nik JSW. – Mogą one stosować różne 
środki nacisku, łącznie ze strajkiem. 
Nie wykluczamy jednak prowadze-
nia dalszych rozmów. 

Podpisaniem porozumienia za-
kończyło się spotkanie dotyczące 
deputatów węglowych. Pracownicy 
JSW, uprawnieni do otrzymywania 
6 ton deputatu, otrzymają 8 ton, zaś 
od stycznia 2012 r. wszystkim przy-
sługiwał będzie wyłącznie ekwiwa-
lent pieniężny.

Referendum strajkowe plano-
wane jest po 18 marca.

Anna Burda-Szostek

III

■ K o n d o l e n c j e ■

Śmierć
ś†p. 

Józefa Kocurka
radnego rady Miasta katowice od 1990 roku,

wiceprezydenta Miasta katowice w latach 1998–2010,
wyjątkowego syna ziemi śląskiej,

pogrążyła nas wszystkich w głębokim bólu.

samorząd Miasta katowice poniósł niepowetowaną stratę.
Będzie nam go bardzo brakowało!

Żonie, Córkom, Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom 
Zmarłego

składamy wyrazy naszego najgłębszego żalu 
i współczucia.

Prezydent Miasta Katowice 
Piotr Uszok wraz z wiceprezydentami,
pracownicy Urzędu Miasta Katowice

z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś†p. 

Józefa Kocurka
wieloletniego radnego rady Miasta katowice

oraz wiceprezydenta Miasta katowice
oddanego pracą i zacnością ziemi śląskiej syna.

Pozostanie w naszej pamięci na zawsze.

Rodzinie oraz Przyjaciołom 

wyrazy serdecznego współczucia

składają 
radni Rady Miasta Katowice

■ P o d z i ę K o w A n i e ■

serdeczne podziękowanie za modlitwy 

i udział w ceremonii eksportacji i pogrzebu

ś†p.

ks. Józefa Zubera
ks. abp. Damianowi Zimoniowi, 

ks. bp. ordynariuszowi Stefanowi Cichemu, 
ks. prob. Krzysztofowi Błotce, 

ks. prob. Janowi Burkowi, 
wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym, 

parafianom z Boguszowic i Rudziczki, 
przyjaciołom, znajomym i wszystkim wiernym

składa rodzina

Konflikt w Spółce Węglowej

Grożą strajkiem 

Górnicy domagają się m.in. 10-procentowej podwyżki płac
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W jastrzębskich kopalniach wrze. Emocje górników 
budzi m.in. planowana prywatyzacja Spółki. 
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Z bliżająca  się beatyfikacja 
sługi Bożego Jana Pawła II 

to szczególny powód do radości 
dla uczniów i nauczycieli szkół no-
szących jego imię. Rodzina Szkół 
im. Jana Pawła II stanowi dziś 
społeczność wykraczającą poza 

granice naszego kraju. Pedagodzy, 
uczniowie i absolwenci spotykają 
się, organizują pielgrzymki, deba-
ty i konkursy o swoim patronie. 

W tym roku odbywa się czwar-
ta już  edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego Poezji 

Karola Wojtyły i o Janie Pawle II. 
Jest  to  impreza cykliczna. Kon-
kursy, przeprowadzane na trzech 
etapach – szkolnym, regionalnym 
oraz ogólnopolskim – dotyczą ta-
kich kategorii jak poezja, wiedza, 
umiejętności plastyczne, spraw-
ność fizyczna. W ubiegłym roku 
dzieci i  młodzież mogły spraw-
dzić swój zasób wiadomości o Ja-
nie Pawle II w konkursie wiedzy. 
W tym roku uczniowie zmierzy-
li  się z  niełatwą poezją Karola 

Wojtyły, zarówno tą wczesną, jak 
i tą późniejszą, papieską.

Etap regionalny w wojewódz-
twie śląskim miał miejsce 3 marca 
w Szkole Podstawowej nr 17 im. 
Jana Pawła II w Chorzowie. Udział 
wzięło 18 uczniów ze szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych w trzech 
kategoriach wiekowych. Dzieci 
świetnie poradziły sobie z inter-
pretacją wierszy swojego patrona. 
Finał konkursu odbędzie się 6 i 7 
maja w Toruniu. _

IV

■ R e K l A m A ■

Z żoną przy kawie
Ruda Śl. 20 marca w sanktuarium św. Józefa mał-
żonkowie z  Diakonii Ewangelizacji Rodzin wraz 
z ks. Jarosławem Ogrodniczakiem poprowadzą Wie-
czór Małżeński. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 16.30. 
Następnie przewidziana jest randka w kawiarni.

Przyjaciele seminarium
Kokoszyce. Rekolekcje Towarzystwa Przyjaciół 
Seminarium odbędą się od 21 do 24 marca w Archi-
diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym. Zapisy do dnia 
przyjazdu pod nr. tel.: (32) 456-14-97 i 519 546 237.
 _

Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły

…słowom odbieram blask…

■ R e K l A m A ■
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Laureaci I miejsc (od lewej): – Aleksandra Hluchnik z Zespołu Szkół 
nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, Wiktoria Pastwa i Szymon Wróbel 
ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Mysłowicach

Szymon Wróbel jako 8-latek zdobył tytuł Młodzieżowego Ślązaka 
Roku w 18. edycji konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”

W zadziwieniu członkowie jury słuchali 
interpretacji papieskich wierszy w wykonaniu 
najmłodszych deklamatorów. 
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Spór na linii Przewozy Regionalne (PR) – 
władze województwa śląskiego

Ale jazda

P rzed nami groźba likwida-
cji kolejnych relacji – in-
formuje Magdalena Tosza 

ze Śląskiego Zakładu Przewozów 
Regionalnych. Zdaniem Małgorza-
ty Kuczewskiej-Łaski, prezesa PR, 
marszałek województwa śląskiego 
zamówił na ten rok u przewoźnika 
taki sam rozkład jazdy jak w 2010 r. 
Z wyliczeń spółki wynika, że po-
winien za to zapłacić ok. 160 mln 
zł. Jednak władze województwa 
przeznaczą na ten cel jedynie 110 
mln. Podobnie było zresztą rok 
temu, choć PR zanotowały wtedy 
jedynie 140 mln deficytu. PR chcą 
więc tak ograniczyć połączenia, 
żeby te 110 mln zł w pełni pokryło 
deficyt. Inaczej myśli Adam Matu-
siewicz, marszałek województwa 
śląskiego: – Plany Przewozów Re-
gionalnych, dotyczące likwidacji 
100 pociągów w  województwie, 
to próba wywarcia nacisku na Za-
rząd Województwa Śląskiego, aby 
zwiększył planowane dofinanso-
wania regionalnych przewozów 
pasażerskich z ok. 110 do 160 mln 
zł. Takie działania mają usprawie-
dliwić brak wizji w  organizacji 
przewozów i  w  zarządzaniu PR. 
Poza tym w  prowadzonych ne-
gocjacjach dotyczących poziomu 
dofinansowania usług w  2011  r. 

Urząd Marszałkowski wielokroć 
bezskutecznie prosił o wyczerpu-
jące uzasadnienie wyliczeń. 

W odpowiedzi na ten zarzut 
Magdalena Tosza wyjaśnia, że sto-
sunki między przewoźnikiem 
a władzami województwa określa 
umowa ramowa na lata 2007–2012, 
opiewająca na kwotę ponad 500 mln 
zł. Średnio na rok przypada ponad 
100 mln zł. – Niestety przy jej plano-
waniu nie uwzględniono rosnących 
z roku na rok kosztów utrzymania 
taboru, opłat za dostęp do torów, 
za korzystanie z energii i naprawy 
rewizyjne. Pomimo tego, w zeszłym 
roku Śląski Zakład PR zaoszczędził 
18 mln na kosztach własnych.

Adam Matusiewicz 7 marca 
zaproponował PR wstrzymanie 
decyzji o likwidacji kolejnych po-
ciągów. – Skoro PR żądają, abyśmy 
naszą dotację zwiększyli o 50 mln, 
proponujemy wypłatę 80 mln zł 
na realizację połowy rozkładu jazdy 
przez PR, a drugą połowę przejmą 
od czerwca Koleje Śląskie. Budżetu 
województwa nie stać na zwiększe-
nie dopłat do przewozów regional-
nych, ale na pewno stać na przejęcie 
linii, które PR chcą zlikwidować. 
Oczywiście potrzebne byłoby tak-
że porozumienie, co do dzierżawy 
od spółki kolejnych pociągów. rch

Polską koleją zarządza kilkadziesiąt firm, a jej infrastruktura 
jest zaniedbana od lat 
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Brak finansowego porozumienia między 
przewoźnikiem a Urzędem Marszałkowskim może 
doprowadzić do wycofania ok. 100 pociągów.
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Wyrzuciłeś zużyte 
baterie do śmietnika? 
Uważaj. Strażnik 
może wlepić ci 
mandat. 

R ozszerzenie zakresu wy-
kroczeń, za które strażni-
cy miejscy mogą nakładać 

mandaty karne, a co za tym idzie, 
wzrost ich  uprawnień, podyk-
towane jest  względami ekono-
micznymi. Chodzi o to, by odejść 
od  takich sytuacji, jakie miały 
miejsce do tej pory. Do sądów tra-
fiało tysiące wniosków o ukaranie 
sprawcy, kierowanych tam przez 
strażników. Również Policja nie-
jednokrotnie była absorbowana 
sprawami, które teraz są już w ge-
stii Straży Miejskiej. – Wniosek 
był już  dawno złożony – mówi 
rzecznik prasowy Krzysztof Król, 
zastępca komendanta Straży Miej-
skiej w Katowicach. – Takie zmia-
ny były od dawne potrzebne, choć 
nie ukrywamy, że nowe zadania 
to zawsze więcej pracy dla nas.

Wydaje się, że  rozszerzenie 
wachlarza kompetencji Straży 
Miejskiej ułatwi jej funkcjonowa-
nie. Wprowadzone zmiany w wie-
lu przypadkach skrócą procedury 

i przyspieszą wymierzenie kary. 
Również Policja powinna być za-
dowolona, że nie będzie wzywana 
na miejsce każdego drobnego zaj-
ścia i nie będzie dublować pracy 
strażników, jak to miało miejsce 
dotychczas.

Za  co  możemy otrzymać 
mandat z  rąk strażnika miej-

skiego? – Na przykład za zakłó-
canie ciszy nocnej – odpowiada 
Krzysztof Król. – Wypalanie traw 
czy wyrzucanie zużytych baterii 
do śmietnika. Również za nieuza-
sadnione wywołanie akcji służb 
porządkow ych. Mamy takich  
delikwentów, utrudniających 
nam życie złośliwymi alarmami. 

Teraz możemy wlepić im mandat 
bez kierowania sprawy do sądu.

Ważna informacja dla kie-
rowców. Za  przekroczenie do-
zwolonej prędkości Straż Miejska 
może od teraz ukarać mandatem 
nawet do 400 złotych. Tak samo 
w przypadku przewożenia osób 
w niewłaściwy sposób (np. bez pa-
sów bezpieczeństwa), w pojeździe 
nieprzystosowanym czy ponad 
określoną liczbę miejsc w dowo-
dzie rejestracyjnym. 

Z mandatem muszą się także li-
czyć rodzice, którzy narażą na nie-
bezpieczeństwo swoje małoletnie 
dziecko, oraz właściciele posesji, 
którzy nie uprzątnęli zanieczysz-
czeń z  chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości (np. błota 
czy śniegu). Grzywna nakładana 
przez strażnika może wahać  się 
od 20 do 500 złotych, w zależności 
od wagi i ciężkości popełnionego 
wykroczenia.

Aleksandra Pietryga

Nowe uprawnienia Straży Miejskiej

Odciążą Policję?
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Dla przyszłych mundurowych

Licealiści z bronią
Huk wystrzałów 
i zajęcia z musztry 
w wodzisławskim 
liceum. 

O d września w Zespole Szkół 
im. 14. Pułku Powstańców Ślą-

skich w Wodzisławiu Śl. zostaną 
otwarte klasy mundurowe. Na za-
jęciach pozalekcyjnych uczniowie 
będą zgłębiać tajniki musztry, 
uczestniczyć w  kursach samo-
obrony, szkoleniach sanitarnych 
czy korzystać z wyjazdów na obozy 
sportowe. Będą przygotowywani 
do  egzaminu sprawnościowego, 
który jest wymagany na egzami-
nie przy wyborze służb mundu-
rowych. Nowa oferta szkoły skie-
rowana jest bowiem do młodych, 
którzy marzą np. o zawodzie poli-

cjanta, strażaka, czy pracy w straży 
granicznej, a także do osób, które 
w przyszłości chciałyby się realizo-
wać w różnych jednostkach związa-
nych z zarządzaniem kryzysowym. 

Dyrektor szkoły Anna Uherek 
podkreśla, że nowe klasy licealne 
będą prowadzone tak, by uczący się 
w nich, nawet gdy zrezygnują z ka-
riery w służbach mundurowych, 
byli przygotowani do podjęcia stu-
diów na każdym innym kierunku. 
Liczba godzin przedmiotów ogól-
nokształcących będzie taka sama 
jak w innych klasach. – Dodatkowe 
zajęcia sprawnościowe to jednocze-
śnie dobra oferta spędzenia wolne-
go czasu – dodaje. – Takie ćwiczenia 
uczą umiejętności współdziałania 
w  grupie i  ponoszenia odpowie-
dzialności za drugiego człowieka.

Przy realizacji zajęć sprawno-
ściowych szkoła liczy na  współ-

pracę z instruktorami działającej 
przy placówce jednostki strzelec-
kiej, z Powiatową Strażą Pożarną 
i Policją. Część takich lekcji mogli-
by prowadzić przedstawiciele tych 
służb, młodzież mogłaby korzystać 
np. ze ścianek wspinaczkowych, bę-
dących na wyposażeniu jednostek 
straży pożarnej, czy podglądać, jak 
w praktyce wygląda praca jedno-
stek wojskowych. Podczas dodat-

kowych zajęć od uczniów wyma-
gane byłyby stroje mundurowe, 
w których mogliby chodzić także 
na „zwykłe” lekcje.

Pierwsze klasy mundurowe na 
Śląsku w 2000 r. otwarło XV LO w 
Katowicach. Uczniów szkolą tam 
m.in. alpiniści,  instruktorzy sztuk 
walki i żołnierze, którzy służyli 
na misjach pokojowych.

Anna Burda-Szostek
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Za przekroczenie dozwolonej prędkości strażnik może teraz 
ukarać mandatem

Klasa wojskowa z XV LO w Katowicach podczas obozu 
w Siamoszycach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
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Wielki Post bez Facebooka

Zaryzykujesz?

P ostanowienie inne niż zwy-
kle. Rzeczywiste, a nie wir-

tualne spotkanie Boga poprzez 
post, modlitwę i jałmużnę. Taki 
jest cel akcji. Rezygnacja na 40 dni 
z używania Facebooka. Ciekawe. 
Możliwe?

– Dziś potrzeba nowych wy-
zwań – przekonuje ks.  Łukasz 
Dziura, wikariusz parafii Naro-
dzenia NMP w Pszowie, główny 
inicjator projektu. – Ewangelia 
jest skierowana również do lu-
dzi XXI w. Trzeba pytać, co może 
odciągać mnie od  Chrystusa, 
od  drugiego człowieka. Jeśli 
jest  to  jakiś portal społeczno-
ściowy czy  po  prostu internet, 
to może dobrze byłoby go odciąć 
na czas Wielkiego Postu. Czas po-
święcony np. Facebookowi oddać 
Bogu i innym ludziom.

Ks. Łukasz to postanowienie 
wyznaczył dla siebie. Podzielił się 
myślą z młodymi ludźmi w para-
fii, a oni podchwycili pomysł. – 
Sam widzę po sobie, jak Facebook 
wciąga i jaki to „zjadacz czasu” – 
przyznaje pomysłodawca. – Takie 
akcje miały miejsce już w Stanach 
Zjednoczonych, we  Włoszech. 
To obrazuje jakiś znak czasu, po-
trzebę nowych form postu.

Akcja się przyjęła. Do dnia za-
mknięcia tego numeru już kilka-
dziesiąt osób zadeklarowało rezy-
gnację z użytkowania Facebooka 
w Wielkim Poście. – Pomyślałam 
sobie, że w jakimś stopniu fajnie 
by było ograniczyć korzystanie 
z internetu, a Facebook jest stro-
ną, na  której spędzam 90 proc. 
tego czasu – mówi Anna Jadwisz-
czok, absolwentka Górnoślą- 
skiej Wyższej Szkoły Przedsię-
biorczości. – Mogę go teraz wy-
korzystać na modlitwę, spotkania 
z ludźmi.

Wiele osób ocenia pomysł 
jako trafiony. Niektórzy są scep-
tyczni. „Nierealne przedsię-
wzięcie”, twierdzą. Są  też tacy, 
którzy wypowiadają  się pozy-

tywnie, ale sami nie deklarują, 
że w to wejdą. – Dla wielu Face-
book to element pracy zawodo-
wej – uważa pracujący we Francji 
Bartłomiej Musiał. – Dla innych, 
mieszkających tak jak ja za grani-
cą, to narzędzie kontaktu z bliski-
mi w kraju.

– Osobiście wolę postanowie-
nia w  wymiarze pozytywnym: 
będę uczestniczyć w wieczornej 
Mszy, robić coś dla innych – mówi 
Barbara Frąckowiak, studentka 
Wydziału Teologicznego w Ka-
towicach. – Przecież są  inne 
strony internetowe czy  por- 
tale, na  których także można 
zmarnować czas .

– Postanowienie samo dla 
siebie, nawet dobre, nie ma sen-
su – twierdzi ks. Łukasz Dziura. 
– W podjęciu wyrzeczenia chodzi 
o to, by zbliżyć się do Boga, do czło-
wieka obok mnie. Na to potrzeba 
czasu. Może więc warto wykroić 
go z tego, w którym przesiaduję 
na Facebooku?

Aleksandra Pietryga

Dobre postanowienie wielkopostne – modlitwa zamiast wielu 
godzin przy komputerze
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Uśmiechnęłam się, gdy przeczytałam zaproszenie. 
Świadomość ilości czasu spędzanego w internecie 
szybko starła mi uśmiech z twarzy.

■ R e K l A m A ■

■ R e K l A m A ■
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• niedziela 13.03
07.45 Magiczne drzewo – serial dla mło-
dych widzów 08.15 Narciarski weekend 
08.45 Ferdynand Wspaniały – serial 
animowany 17.00 Londyńczycy – serial 
fabularny 17.55 Pogoda 18.00 Rozmowy 
z ks. Tischnerem 18.30 Aktualności 19.00 
Sport 19.15 Magazyn Meteo 19.20 Śląski 
Koncert Życzeń 21.45 Aktualności 21.55 
Pogoda 22.00 Sport

• poniedziałek 14.03
17.00 Schlesian Journal – magazyn mniej-
szości niemieckiej 17.15 Chłopak z Allegro 
– reportaż 17.20 TV Katowice zaprasza 
17.30 Aktualności Flesz i Pogoda 17.35 
Kroniki Miejskie 17.45 Forum Regionu 
– magazyn polityczny 18.30 Aktualności 
18.50 Gość Aktualności 19.00 Sport 19.10 
Magazyn Meteo 19.15 Perpetum Mobile 
19.40 Telezakupy 21.45 Aktualności 22.00 
Sport 22.10 Pogoda 

• wtorek 15.03 
17.00 Szukamy skarbów 17.30 Aktualności 
Flesz i Pogoda 17.35 Kroniki Miejskie 17.45 
Ekosonda – magazyn ekologiczny 18.15 Co, 
Gdzie, Kiedy? TVP Katowice zaprasza 18.30 
Aktualności 18.50 Gość Aktualności 19.00 
Sport 19.15 Magazyn Meteo 19.20 TVP Ka-
towice zaprasza 19.25 CUD zdrowia – ma-
gazyn medyczny 19.40 Telezakupy 21.45 
Aktualności 22.00 Sport 22.10 Pogoda

• środa 16.03
17.00 Po sąsiedzku – Poznań zaprasza – 
Lekcja dobrych manier 17.25 TV Katowice 
zaprasza 17.30 Aktualności Flesz i Pogoda 
17.35 Kroniki Miejskie 17.45 Magazyn Re-
porterów TV Katowice 18.15 Co, Gdzie, 
Kiedy? TVP Katowice zaprasza 18.30 
Aktualności 18.50 Gość Aktualności 
19.00 Sport 19.15 Magazyn Meteo 19.20 
Turystyczna Encyklopedia Łodzi 19.40 
Telezakupy 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• czwartek 17.03
17.00 Po sąsiedzku – Białystok zaprasza – 
Atos Płn. 17.30 Aktualności Flesz i Pogoda 
17.35 Kroniki Miejskie 17.50 Narciarski 
weekend 18.05 TV Katowice zaprasza 18.15 
Informator KZK GOP 18.30 Aktualności 
18.50 Gość Aktualności 19.00 Sport 19.15 
Magazyn Meteo 19.25 Bliżej ludzi 19.40 
Telezakupy 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• piątek 18.03
17.00 Po sąsiedzku – Kraków zaprasza – 
Dwa przejazdy 17.25 TV Katowice zapra-
sza 17.30 Aktualności Flesz i Pogoda 17.35 
Kroniki Miejskie 17.45 Narciarski weekend 
17.55 Trudny rynek – Magazyn gospodar-
czo-społeczny 18.30 Aktualności 18.50 Gość 
Aktualności 19.00 Sport 19.15 Magazyn 
Meteo 19.25 TVP Łódź zaprasza – Autofan – 
magazyn motoryzacyjny 19.40 Telezakupy 
21.45 Aktualności 22.00 Sport 22.10 Pogoda 

• sobota 19.03
07.45 Magiczne drzewo – serial fabularny 
dla młodych widzów 08.20 Narciarski 
weekend 08.45 Ferdynand Wspaniały – 
serial animowany dla dzieci 17.00 Rycer-
skość i chwała 17.30 Fascynujące Śląskie 
17.55 Pogoda 18.00 Fajfy z jazzem – Bu-
dzenie wiosny 18.30 Aktualności 18.50 
Gość Aktualności – Pora na kulturę 19.00 
Sport 19.15 Magazyn Meteo 19.20 Z muzy-
ką przez lata – reportaż 19.50 Narciarski 
weekend 21.45 Aktualności 21.55 Pogoda 
22.00 Sport

Konkurs historyczno-literacki dla uczniów szkół ponadgimazjalnych

Rzecz niezwykła

O kazuje się, że tak, i to na tyle, 
by wzbudzić w nim twórczą 
pasję i wznieś go na wyżyny 

kreatywności. Niezależne Zrzesze-
nie Studentów (NZS) 1980 od kilku 
już lat organizuje konkursy adreso-
wane do uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych. Ich celem jest przede 
wszystkim popularyzacja wiedzy 
na temat najnowszej historii Pol-
ski wśród młodzieży i pobudzenie 
jej do myślenia, dyskutowania nad 
tymi najtrudniejszymi dla społe-
czeństwa kwestiami. – Stawiamy 
na młodych – mówią organizato-
rzy. – Chcemy ich też zmotywować 
do  udziału w  życiu społecznym 
i publicznym.

Tegoroczna edycja konkursu 
została rozstrzygnięta. 3 marca 

w Klubie Marchołt, 
w  obecności dru-
giego wojewody ślą-
skiego Piotra Spyry 
i śląskiego kuratora 
oświaty Stanisława 
Fabera, ogłoszono wyniki. Choć 
konkurs miał charakter histo-
ryczno-literacki, uczniowie mieli 
do wyboru różne techniki przed-
stawienia prac; od formy pisanej 
po  prezentację multimedialną, 
dokument filmowy czy audycję 
radiową. – Poziom był zróżnico-
wany – stwierdził przewodniczą-
cy jury Kazimierz Miroszewski 
z  Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Śląskiego. – Wśród 

wielu znalazły się też naprawdę 
dobre prace. 

Pierwszą nagrodę otrzymał 
Filip Przybysz, maturzysta z II LO 
w Dąbrowie Górniczej. Jego praca 
literacka miała postać pamiętnika 
– wydarzenia społeczne i politycz-
ne widziane oczami dziecka. Filip 
przyznaje, że pomysł zrodził się 
po  przeczytaniu „Medalionów” 
Zofii Nałkowskiej. – Młody czło-
wiek inspirujący się Nałkowską 
to  naprawdę niezwykła rzecz – 
powiedział z uznaniem Zbigniew 
Kopczyński, prezes NZS. 

Główną nagrodą jest dwutygo-
dniowy kurs języka angielskiego 
w Wielkiej Brytanii. ap

W tamtych czasach taka po-
stawa była rzadkością. Pi-

sywał teksty pod pseudonimem 
Jan Kowal, a po sierpniu 1980 r. 
podpisywał je także nazwiskiem. 
Pochodził z rodziny robotniczej. 
Do  wszystkiego doszedł ciężką 
pracą. Był uznanym niemco-
znawcą. Napisał rozprawę habi-
litacyjną na temat obrazu Polaka 

w  niemieckich podręcznikach. 
W  stanie wojennym został ne-
gatywnie zweryfikowany i usu-
nięty z Instytutu, nie pozwolono 
mu także dokończyć pracy nad 
habilitacją. Na  emeryturze pi-
sywał do „Serca Ewangelii”, pi-
sma parafialnego w rodzinnych 
Boguszowicach.

 Andrzej Grajewski

Zmarł dr Alfred Mura

Wspomagał „Gościa”
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„Gościa”

Czy temat 
kształtowania się 
systemu władzy 
komunistycznej 
na przełomie lat 1945– 
1947 może być dla 
młodego człowieka 
interesujący?

Filip Przybysz 
przyznaje, 
że zaintereso-
wania 
odziedziczył 
po dziadkach 
i rodzicach – 
harcerzach, 
działaczach 
społecznych 
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Przeżył 82 lata. Był politologiem i pracownikiem 
Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach. 
Pod koniec lat 70. podjął współpracę z „Gościem 
Niedzielnym”. 


