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Dwóch górników 
nie żyje, jeden 
ratownik poszukiwany, 
jedenastu rannych – 
to bilans zapalenia się 
metanu w kopalni 
„Krupiński” w Suszcu.

D o  wypadku doszło 5 maja ok. 
godz. 20 na poziomie 820 metrów. 

Udało się ewakuować wszystkich 32  
pracowników. Niestety jeden z nich 
zmarł. Dziewięciu najciężej popa-
rzonych przewieziono do siemiano-
wickiej oparzeniówki. Podczas akcji 
zaginęło dwóch ratowników, którzy 
z niewiadomych przyczyn oddzieli-
li się od zastępu. – Być może ratownicy 
rozłączyli się na chwilę, by sprawniej 
usunąć jakieś sprzęty. Później w za-
dymieniu stracili orientację – mówi 
Jolanta Talarczyk, rzecznik Wyższego 
Urzędu Górniczego. – Prowadzimy 
pierwsze rozmowy wyjaśniające.

Do momentu zamknięcia kolej-
nego numeru „Gościa” znaleziono 

ciało tylko jednego ratownika. 
Los drugiego pozostawał niezna-
ny. Jego poszukiwania, pomimo 
dużego zadymienia i  wysokiego 
stężenia trujących gazów na dole, 
nie ustawały. – Rozebraliśmy kolej-
kę spągową i inne urządzenia, pod 
którym mógł się ukryć lub wpaść 
pod nie omdlały – mówi Katarzy-
na Jabłońska-Bajer, rzecznik JSW, 
do której należy kopalnia „Krupiń-

ski”. Teren poszukiwań rozszerzono 
o sąsiadujące chodniki. 

– Ciągle wierzymy, że uda się ra-
townika odnaleźć. W górnictwie zda-
rzał się przecież niejeden cud – dodaje 
rzeczniczka JSW.

Wyższy Urząd Górniczy powołał 
specjalną komisję, która zbada przy-
czyny wypadku oraz oceni sposób 
prowadzenia akcji ratowniczej. 

Marta Paluch

„Kocioł czarownic” do wglądu

W ramach tegorocznych Dni Wo-
jewództwa Śląskiego wszyscy 

chętni mogli wejść na teren Stadio-
nu Śląskiego, aby zobaczyć poziom 
zaawansowania jego moderniza-
cji. Szacunkowy stan przebudowy 
obiektu zbliża się do siedemdziesięciu 
procent. Na czerwiec przewidziano 
podnoszenie stalowych lin, na któ-
rych będzie mocowane zadaszenie 
stadionu, wykonane z płyt poliwę-
glanowych. Ponadto prowadzone 
są roboty zmierzające do uzbrojenia 
terenu i wykonania fundamentów 
schodów zewnętrznych. Trwa także 
budowa VIP boksów, kiosków, toalet 
na  promenadzie trybuny wschod-
niej i zachodniej oraz instalacja ka-
nalizacji deszczowej. Na ukończeniu 
są prace związane z siecią cieplną 
i wodociągową. Otwarcie stadionu 
zaplanowano na wiosnę przyszłego 
roku. •
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Chorzów, 7 maja. Podczas dnia otwartego Stadion Śląski odwiedziło ponad 2,5 tys. osób. 

h
en

Ry
k 

pR
zo

n
d

zi
o

n
o

Takich aparatów tlenowych używają ratownicy górniczy podczas akcji

Kolejna tragedia w górnictwie

Akcja do skutku
krótko

Arcybiskup 
uhonorowany
Prezydent katowic 
piotr Uszok wystąpił 
do Rady miasta 
z prośbą o wyróżnienie 
abp. damiana zimonia 
tytułem honorowego 
obywatela katowic. 
– W ten sposób 
samorządowcy pragną 
podziękować abp. 
zimoniowi za lata pracy 
w katowicach i dla 
katowic – podkreślił 
arkadiusz Godlewski, 
przewodniczący Rady 
miasta w katowicach. 
– zawdzięczamy 
mu m.in. powstanie 
Wydziału Teologicznego 
UŚ. Budynek wraz 
z całym założeniem 
architektonicznym stał się 
ozdobą tej części miasta.
Uroczystą sesję Rady 
miasta i wręczenie tytułu 
honorowego obywatela 
katowic metropolicie 
katowickiemu 
zaplanowano na 12 maja. 
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Zmarł ks. Józef Adamczyk

Kompromis w JSW

Wspólna sesja

Przystanek relaks

Rybnik. – Odszedł człowiek 
skromny i dobrego serca – mówi 
ks.  Marek Bernacki, wikariusz 
parafii pw. św. Jadwigi. – Jestem 
przekonany, że  ks.  Józef, który 
ostatnio mieszkał na terenie naszej 
parafii, swoje cierpienia ofiarował 
za nas.

Śp. ks. Józef Adamczyk do 2003 r. 
był proboszczem parafii św. Jerze-
go w Dębieńsku. Ze względu na zły 
stan zdrowia przeszedł na rentę. 
Urodził  się 1 stycznia 1940  r. 
w Katowicach-Załężu. Podczas stu-
diów seminaryjnych w Krakowie 
służył w wojsku. Najpierw w jed-
nostce w Hrubieszowie, a potem 
w  Bartoszycach. Św ięcenia 
kapłańskie przyjął w 1966 r. z rąk 
bp.  H.  Bednorza w  Katowicach. 
Pracował w parafiach: św. Józefa 
w  Kaletach-Jędrysku, Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Byko-
winie, Matki Bożej Fatimskiej 
w Wesołej, Wniebowzięcia NMP 
w Katowicach, Chrystusa Króla 
w Chybiu oraz Nawiedzenia NMP 
w Pszowie. Był też proboszczem 
parafii pw. św. Michała Archa-
nioła w  Kończycach Wielkich 
i Wniebowzięcia NMP w Olszynie. 
Zmarł 3 maja w szpitalu w Rybni-
ku-Orzepowicach. Pochowano 
go w Dębieńsku.

Chorzów. Egzotyczna plaża 
w samym sercu aglomeracji, czyli 
Port Chorzów w  Wojewódzkim 
Parku Kultury i  Wypoczynku. 
Miasteczko atrakcji otwarto 7 maja. 
Na jego terenie można wypożyczyć 
rower, pograć w piłkę nożną i siat-
kówkę plażową albo po  prostu 
usiąść na leżaku i poleniuchować 

w cieniu palm. Dodatkowo na tere-
nie Portu będą się odbywać zajęcia 
dla najmłodszych (np. z udzielania 
pierwszej pomocy), projekcje filmo-
we i koncerty. Wszystkie atrakcje 
mają wspólny cel – zbiórkę pienię-
dzy na  rewitalizację rzeźb par-
kowych. Miasteczko jest otwarte 
codziennie do końca sierpnia.
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Krystyna Tużnik z wnuczką Anią sprawdziły, jakie atrakcje oferuje 
Port Chorzów

Gościem sesji sejmików śląskiego i opolskiego był Jerzy Buzek

Region. Po kilkunastu godzinach 
rozmów na forum Wojewódzkiej 
Komisji Dialogu Społecznego 
związkowcy i  zarząd Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej podpisali 
5 maja pierwsze, najważniejsze 
porozumienie zbiorowe doty-
czące gwarancji pracowniczych. 
Określono w  nim, że  ponad  
22-tysięczna załoga otrzyma 
10-letnie gwarancje zatrudnienia, 
a także że zapisy porozumienia 
wejdą w życie w momencie debiu-
tu spółki na  giełdzie. Według 
związkowców, choć takie działania 
są dużym krokiem naprzód w osią-
gnięciu pełnego porozumienia, 
to nie jest jednoznaczne ze zgodą 
strony społecznej na debiut gieł-
dowy spółki. Zdaniem Dominika 
Kolorza, szefa Śląsko-Dąbrow-
skiej „Solidarności”, do  rozwią-
zania zostały kwestie władztwa 
korporacyjnego Skarbu Państwa 
po ewentualnym upublicznieniu 
spółki, porozumienia w sprawie 
bezpłatnych akcji dla wszystkich 
pracowników oraz w sprawie płac.

Katowice. Radni Sejmiku Woje-
wództwa Opolskiego i  Sejmiku 
Województwa Śląskiego 6 maja 
wspólnie uczcili 90. rocznicę 
wybuchu III powstania śląskiego. 
W czasie obrad radni obu Sejmików 
przyjęli rezolucję, w której składa-
ją hołd powstańcom z Wojciechem 
Korfantym na czele. Na obradach 
obecni byli Jerzy Buzek, przewod-
niczący Parlamentu Europejskiego, 
oraz abp Damian Zimoń, metropo-
lita katowicki. Zdaniem Jerzego 

Gorzelika z Ruchu Autonomii Ślą-
ska, w przyjętym tekście rezolucji 
brakuje refleksji nad dramatem 
podzielonego regionu. – Czas, by 
wznieść się ponad frontowe linie 
1921 roku i objąć wszystkich, któ-
rzy walczyli o lepszą przyszłość 
Górnego Śląska. Bez względu na 
to, w jakim państwie oczekiwali 
spełnienia swojej nadziei – twier-
dzi Gorzelik. Centralne obchody 
zaplanowano na 21 maja na Górze 
św. Anny.

Dopiero pełny sukces 
negocjacji związkowców 
z zarządem warunkuje 
debiut Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej na giełdzie
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N ajpierw jest  chwila ci-
szy, która przeradza  się 
we  wspólną modlitwę 

uwielbienia. Jednak wszyscy 
zgromadzeni w salce parafii Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa 
w Katowicach przyszli tu przede 
wszystkim, by modlić się nie sło-
wem, a tańcem. – Idea zrodziła się 
podczas poszukiwań innego spo-
sobu wyrażania swojej wiary, 
mniej statycznego – mówi z uśmie-
chem Adam Dylus, inicjator takich 
spotkań.

Niezrozumiałe pragnienie
– Podobnie było w  naszej 

wspólnocie – mówi Ilona Borów-
ka z  diakonii tańca Wspólnoty 
„Emmanuel” z Katowic-Brynowa. 
– Podczas modlitwy uwielbienia 
w kilku osobach zrodziło się pra-
gnienie, by zatańczyć na  cześć 
Pana Boga. Byli tym zaskoczeni, 
bo  taniec do  tej pory kojarzył 
im się raczej z zabawą i rozryw-
ką – wyjaśnia. – Jednak szybko 
okazało się, że są inne osoby, któ-
re pragną w ten sposób modlić się. 

– Zawsze lubiłam tańczyć 
i marzyłam, żeby to zrobić w ko-
ściele. Nie po to, żeby się pokazać, 
ale by móc poświęcić Bogu tak-
że tę sferę mojego życia – mówi 
Zofia Rusin z  diakonii. Dlatego 
wspólnoty, które koncentrują się 
wokół modlitwy poprzez taniec, 
czerpią często z bogatej tradycji 
żydowskiej. – Tam uwielbie-
nie Boga możliwe jest zarówno 

umysłem, jak i ciałem – zauważa 
Adam Dylus. Czytamy o tym w Pi-
śmie Świętym, np. kiedy Miriam, 
po przejściu przez Morze Czer-
wone, porywa kobiety do tańca 
(Księga Wyjścia). 

50 na 50
Na Śląsku tańcem można się 

modlić w trzech ośrodkach: dwa 
znajdują się w Katowicach, jeden 
w Bielsku-Białej. W spotkaniach 
grupy z parafii NSPJ w Katowicach 
uczestniczą osoby w różnym wie-
ku, różnych zawodów. Najwięk-
szym zaskoczeniem dla organiza-
torów jest to, że przychodzi wielu 
mężczyzn. – Z reguły w innych 
grupach jest  kilkanaście kobiet 
i dwóch, trzech mężczyzn. Tutaj 
proporcje są w miarę wyrównane 
– mówi Adam Dylus. – Nie wiem, 
z czego to wynika, ale bardzo nas 
to cieszy. 

– W modlitwie tańcem nie waż-
ne jest, ile ma się lat i czy ktoś umie 
tańczyć – dodaje jego żona Beata. 
– Wystarczy chcieć. Nauka kroków 
staje się naszą katechezą. 

Diakonia tańca wspólnoty 
„Emmanuel” od lat organizuje re-
kolekcje, podczas których jest tak-
że miejsce na taniec. – Przyjeżdża 
do nas wiele osób, które chcą po-
głębiać swoją modlitwę. Czasem 
kierują się ciekawością, są zainte-
resowani tańcem, ale nie do koń-
ca wiedzą, czy  można połączyć 
go z modlitwą – wyjaśnia Anna 
Brodalka z diakonii tańca. 

Gdzie i kiedy?
Wielkie zaskoczenie, a  po-

tem pytania – tak można opisać 
najczęstszą reakcję na modlitwę 
tańcem. – Nie spotkałem się jed-
nak z reakcją negatywną – mówi 
Piotr Brodalka, członek diakonii 
tańca. – Wiemy, że nie wszyscy 
są  na  taką modlitwę gotowi. 
Nie  chcemy być zgorszeniem 
dla innych. Negatywnych opinii 
nie obawia się proboszcz parafii 

na  Koszutce, o. Norbert Sojka 
OMI. – Chrześcijaństwo to przede 
wszystkim nieustanne pogłębia-
nie swojej wiary, trochę jak szkol-
ne przechodzenie z klasy do kla-
sy. Dlatego wszystko, co może tę, 
nazwijmy to, promocję, do klasy 
wyżej ułatwić, ma moje ogromne 
wsparcie – mówi. 

Zainteresowani taką formą 
modlitwy będą mieli okazję poznać 
ją podczas rekolekcji organizowa-
nych przez wspólnotę „Emmanuel”, 
które odbędą się od 27 do 29 maja 
w Katowicach. Kolejne spotkanie 
w parafii NSPJ w Katowicach prze-
widziano na 23 maja o godz.19.

Marta Paluch

Utarło się, 
że modlitwa to litania 
próśb. – Chcemy 
pokazać, że Boga 
można wielbić całym 
sobą – mówi Adam 
Dylus z oblackiej 
parafii na Koszutce.

Członkowie diakonii tańca wspólnoty „Emmanuel” z Katowic- 
-Brynowa

W Katowicach wielbią Boga słowem i gestem

Módl się i… 
tańcz
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w „Gościu 
Niedzielnym”
8-stronicowy dodatek 
z okazji metropolitalnego 
Święta Rodziny

O „Gościa” pytaj w kiosku i parafii

W DoDATKu M.in.:

•  jaka jest rola 
rodziny w życiu 
parafii i kościoła

•  rozmowa z natalią 
kukulską o tym, że 
wierność nie jest 
nudna

•  program 
obchodów 
metropolitalnego 
Święta Rodziny

„Gość”
z dodatkiem
– jak zawsze

4 zł
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Nowi księża archidiecezji14 maja 2011. W sobotnie popołudnie 
abp Damian Zimoń udzielił święceń 
kapłańskich 24 diakonom Wyższego 
Śląskiego Seminarium Duchownego. 
Panie Jezu, Dobry Pasterzu, prowadź ich. 

ks. Rafał Bogacki
z parafii Wniebowzięcia nMP  

w Katowicach
ur. 27.10.1986 w katowicach, 

rodzice: henryk i Barbara  
z d. patalong,

rodzeństwo: siostra

•

ks. Patryk Dąbrowski
z parafii MB Piekarskiej w Woli

ur. 17.07.1985 w Tychach
rodzice: Jarosław i ewa  

z d. łysoń,
rodzeństwo: siostra, 

dwóch braci

•

ks. Łukasz Grochla
z parafii Trójcy  

Przenajświętszej  
w Katowicach-Kostuchnie
ur. 2.06.1985 w katowicach

rodzice: krzysztof i ewa  
z d. szkucik,

rodzeństwo: dwóch braci
•

ks. Maciej Brol
z parafii nSPJ  

w Świętochłowicach- 
-Piaśnikach

ur. 4.07.1985 w Świętochłowicach
rodzice: krzysztof i irena  

z d. piernikarczyk,
rodzeństwo: siostra

•

ks. Dawid Drobisz
z parafii św. Józefa w Rudzie Śl.

ur. 2.07.1986 w Rudzie Śl.,
rodzice: Grzegorz i Barbara  

z d. Gawron,
rodzeństwo: dwie siostry,   

brat

•

ks. Mateusz Grochla
z parafii Trójcy  

Przenajświętszej  
w Katowicach-Kostuchnie
ur. 2.06.1985 w katowicach

rodzice: krzysztof i ewa  
z d. szkucik,

rodzeństwo: dwóch braci
•

ks. Łukasz Cnota
z parafii MB Częstochowskiej  

w Jastrzębiu-Zdroju
ur. 14.07.1986 w Rydułtowach

rodzice: Józef i Jolanta  
z d. kuczera,

rodzeństwo: dwóch braci

•

ks. Mateusz Dziurowicz
z parafii św. Marii Magdaleny  

w Tychach
ur. 11.04.1986 w Tychach,
rodzice: andrzej i maria  

z d. kacprowska,
rodzeństwo: brat

•

ks. Sebastian Heliosz
z parafii Świętej Rodziny  

w Piekarach Śl.
ur. 24.01.1986 w Bytomiu
rodzice: zenon i Wanda  

z d. Więcek,
rodzeństwo: brat

•

ks. Paweł Czyrnik
z parafii nMP Wspomożenia 

Wiernych w Katowicach- 
-Wełnowcu

ur. 3.05.1985 w katowicach
rodzice: Joachim i Bogusława  

z d. Figas,
rodzeństwo: brak

•

ks. Tomasz Farbotko
z parafii św. Antoniego  
z Padwy w Katowicach- 

-Dąbrówce Małej
ur. 1.04.1986 w katowicach,

rodzice: zygmunt i zdzisława  
z d. lalewicz,

rodzeństwo: brat
•

ks. Bogdan Kania
z parafii św. Maksymiliana 

Kolbego w Tychach
ur. 20.04.1985 w Tychach
rodzice: zdzisław i maria  

z d. podsobińska,
rodzeństwo: dwie siostry,  

brat
•



V
G

o
ść N

iedzielN
y

15 m
aja 2011

Gość katowicki

Nowi księża archidiecezji

ks. Rafał Kilianek
z parafii Męczeństwa  

św. Jana Chrzciciela w Łaziskach 
Górnych (Łaziskach Średnich)

ur. 4.07.1986 w mikołowie,
rodzice: Janusz i Teresa z d. seliga,

rodzeństwo: siostra i brat

•

ks. Rafał Mucha
z parafii MB uzdrowienia 
Chorych w Rydułtowach- 

-orłowcu
ur. 25.04.1984 w Rydułtowach,

rodzice: marek i lidia  
z d. marendowska,

rodzeństwo: trzy siostry, brat
•

ks. Krzysztof Stala
z parafii Świętej Rodziny  

w Katowicach
ur. 7.04.1986 w Rudzie Śl.,
rodzice: zdzisław i anna  

z d. Radwańska,
rodzeństwo: dwie siostry

•

ks. Tomasz Madzia
z parafii św. Jana Chrzciciela  

w Brennej
ur. 8.06.1982 w Cieszynie,

rodzice: antoni i ewa  
z d. krupa,

rodzeństwo: dwie siostry

•

ks. Kazimierz Musioł
z parafii MB Różańcowej  

w Rudzie Śl.-Halembie
ur. 1.03.1986 w Rudzie Śl.,

rodzice: Jan i Teresa  
z d. Grundaj,

rodzeństwo: dwie siostry

•

ks. Grzegorz Szołucha
z parafii śś. Apostołów  

Piotra i Pawła w Piekarach Śl.- 
-Kamieniu

ur. 22.02.1986 w Tarnowskich 
Górach,

rodzice: Jan i Barbara z d. Wilk,
rodzeństwo: brat

•

ks. Grzegorz Matuszczyk
z parafii niepokalanego Serca 

nMP w Książenicach
ur. 2.02.1981 w knurowie,
rodzice: henryk i elżbieta  

z d. suliga,
rodzeństwo: siostra

•

ks. Tomasz Rafalski
z parafii św. Stanisława Biskupa 

i Męczennika w Bytomiu
ur. 29.11.1982 w Bytomiu,

rodzice: stanisław i Joanna  
z d. ziaja,

rodzeństwo: siostra, dwóch braci

•

ks. Bartłomiej Szymczak
z parafii św. Herberta  

w Wodzisławiu Śl.
ur. 11.03.1986 w Wodzisławiu Śl.,

rodzice: Ryszard i elżbieta  
z d. szymczak,

rodzeństwo: brat

•

ks. Jacek Michalski
z parafii MB Bolesnej  

w Mysłowicach 
-Brzęczkowicach

ur. 20.09.1986 w mysłowicach,
rodzice: adam i maria  

z d. michalska,
rodzeństwo: siostra

•

ks. Paweł Rylski
z parafii św. Barbary  

w Rybniku-Boguszowicach 
osiedlu

ur. 21.01.1979 w Rybniku,
rodzice: Jerzy i maria  

z d. Tomszak,
rodzeństwo: brat

•

ks. Dariusz Trzaskalik
z parafii nSPJ w Rybniku- 

-Boguszowicach
ur. 15.09.1986 w Rybniku,
rodzice: marian i Teresa  

z d. maj,
rodzeństwo: brat

•
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Czy świerzb grozi 
mieszkańcom 
Katowic? 

N ie twierdzę, że będzie epide-
mia – prostuje Maria Rzepec-

ka-Szewczyk z poradni dermato-
logicznej w Katowicach. – Wydaje 
mi się jednak, że w ostatnim czasie 
problem stał się realny. Gdzieś tak 
w połowie października 2010 r. 

Skąd to zjawisko w Katowicach? 
Pani doktor łączy zwiększenie licz-
by chorych z rozbiórką dworca 
kolejowego. Dlaczego? Bo jedną z 
przyczyn świerzbu jest niedostatek 
higieny osobistej. – Może być tak, że 
kiedy zabrakło stałego miejsca na 
dworcu dla bezdomnych, oni, krót-
ko mówiąc, rozeszli się w miasto 
– mówi Rzepecka-Szewczyk. A jak 

wiadomo, świerzb jest niebywale 
zaraźliwy.

Tej teorii nie potwierdza Kry-
styna Langier-Królikowska, der-
matolog pracująca także na terenie 
Katowic, choć przyznaje, że w ostat-
nim czasie liczba pacjentów, zgła-
szających  się z  tą  dolegliwością 
rzeczywiście wzrosła. 

Świerzb jest wielce dokuczli-
wą przypadłością. Ciało zakażone 
roztoczami świerzbowca mocno 
swędzi, zwłaszcza nocą. Drapanie 
przyspiesza rozmnażanie się ich 
w skórze. – Diagnozowanie tej 
choroby jest trudne dla lekarza 
pierwszego kontaktu – twierdzi 
Rzepecka-Szewczyk. – Świerzb 
często jest mylony z alergią i inny-
mi chorobami skóry, a leczenie jest 
zupełnie inne. 

Po rozpoznaniu choroby i ści-
słym przestrzeganiu zaleceń przez 

pacjenta, świerzb dość łatwo da się 
wyleczyć.

Rzepecka-Szewczyk sygnali-
zowała problem Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w  Katowicach. Problem w  tym, 
że  sanepid nie  zajmuje już  się 
świerzbem. – Jest ustawa z 2008 r. 
o zapobieganiu i zwalczaniu cho-
rób zakaźnych u ludzi – wyjaśnia 
Agnieszka Janiszewska, kierow-
nik sekcji epidemiologicznej. 
– W wykazie zakażeń monitoro-

wanych przez sanepid swierzb 
nie występuje.

Co więc robić, by uniknąć za-
rażenia? – Przede wszystkim myć 
ręce po każdym powrocie do domu 
czy przed jedzeniem, a przede 
wszystkim dbać o higienę dzieci 
– apelują dermatolodzy. Unikanie 
miejsc potencjalnego zagrożenia 
zakażeniem, jak np. autobusy czy 
kolejki w przychodniach lekar-
skich, może być trudniejsze.

Aleksandra Pietryga

■ P O d z i ę K O w A N i e ■

W związku ze śmiercią naszej matki

ś†p.

Renaty Piesiur
serdeczne podziękowania za udział 

w liturgii pogrzebowej
28 kwietnia 2011 r. 

w parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie:
arcybiskupowi metropolicie katowickiemu 

Damianowi Zimoniowi, 
a także biskupom: Gerardowi Bernackiemu 

i Józefowi Kupnemu
za sprawowanie Eucharystii, 
sekretarzowi generalnemu 

Konferencji Episkopatu Polski 
biskupowi Stanisławowi Budzikowi,

biskupowi tarnowskiemu Wiktorowi Skworcowi, 
biskupowi płockiemu Piotrowi Liberze

za nadesłane kondolencje i pamięć modlitewną,
kapłanom koncelebrującym,  
miejscowym duszpasterzom, 

siostrom zakonnym, pracownikom 
Kurii Metropolitalnej

i instytucji archidiecezji katowickiej,
pracownikom Fiat Auto Poland z Tychów 

za wspólną modlitwę i złożone kondolencje, 
przyjaciołom i znajomym zmarłej, 

a także parafianom z Pszczyny i Kobióra
za dar modlitwy i obecność

składają
synowie ks. Józef i ks. Mirosław oraz córka Antonina

serdecznie dziękujemy za udział w pogrzebie 
naszej mamy, teściowej, babci i bratowej

ś†p.

Krystyny Brom 
Podziękowanie składamy kapłanom: 
ks. prob. Andrzejowi Słabkowskiemu, 

ks. Franciszkowi Rajcy, ks. Alojzemu Kalycie 
i ks. Ignacemu Widerze. 

Dziękujemy za przesłane kondolencje 
ks. bp. Gerardowi Bernackiemu – wikariuszowi 

generalnemu archidiecezji katowickiej. 
Dziękujemy Siostrom Służebniczkom i Boromeuszkom. 

Dziękujemy przedstawicielom firmy Medicare 
z jej Prezesem, byłym oraz obecnym pracownikom 

Spółdzielni Handlowo-Usługowej 
Samopomoc Chłopska, 

pracownikom Drukarni Archidiecezjalnej 
w Katowicach, 

przedstawicielom Chóru Parafii 
św. Jadwigi Śląskiej w Tychach. 

Dziękujemy Rodzinie bliższej i dalszej, 
znajomym, sąsiadom oraz wszystkim, 
którzy uczestniczyli w modlitwach 

i nabożeństwie pogrzebowym 
za śp. Krystynę.

Jacek i Barbara Brom z córkami
oraz ks. Rudolf Brom

na zakażenie świerzbowcem narażone są dzieci, które zarażają 
się głównie podczas zabawy
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W iele miast pretendowa-
łoby do  bycia gospo-
darzem takiego wyda-

rzenia – podkreślał prof. Andrzej 
Bochenek, odbierając w Katowicach 
statuetkę Wielkiego Ambasadora 
Polszczyzny nadany pośmiertnie 
jego żonie, Krystynie Bochenek. 
Do niej należało upowszechnianie 
piękna języka polskiego, zaanga-
żowanie w projekty językowe (jak 
choćby Ogólnopolskie Dyktando 
czy Gala Ambasadora Polszczyzny), 
w końcu Kongres Języka Polskiego, 
który był jej zamysłem, a odbył się 
już bez jej udziału. 

Jak to powiedzieć?
Kongres Języka Polskiego od-

bywał się na Śląsku. Paradoksalnie 
w dniach, w których wielu z nas, 
za  sprawą pewnych środowisk 
społecznych i politycznych, zadaje 
sobie pytanie: kim jestem, Pola-
kiem czy już tylko Ślązakiem? Jaka 
jest moja tożsamość, jaki jest mój 
język? 

Trzy dni rozmów, debat, kon-
ferencji. I największe sławy języka 
polskiego, które kongres ściągnął 
do  Katowic. Językoznawcy pod-

kreślali, że pomimo pewnych ne-
gatywnych tendencji, wulgaryzacji 
czy ekspansji obcych form, język 
polski ma się dobrze. Każdy z pre-
legentów na wykład miał tylko pół 
godziny. Niby niewiele, a mistrzom 
języka polskiego udało się w tym 
czasie nie tylko przedstawić proble-
matykę zagadnienia, ale i wzbudzić 
wśród słuchaczy zainteresowanie, 
zapalić ich do działań. 

Profesor Andrzej Markowski, 
przewodniczący Rady Języka Pol-
skiego, uważa, że jest pewien ideał, 
do którego trzeba dążyć w mowie 
i piśmie. Nazywa go normą wzor-
cową polszczyzny i wymienia obok 
drugiej normy, potocznej. Skła-
nia się zdecydowanie ku tej pierw-
szej, która jego zdaniem powinna 
być używana w mediach, szkolnic-
twie, polityce, na ambonie. – Stwo-
rzenie strefy dobrej polszczyzny 
pozwoli utrzymać tożsamość języka 
polskiego w procesie globalizacji 
i zapewnić mu czołowość w rozwoju 
– podkreśla stanowczo.

Polszczyzna nie boli
Nie wszyscy uczestnicy kongre-

su są tak kategoryczni w określa-

niu zasad i kondycji polszczyzny. 
Wielu zachwyca się, że język polski 
jest żywy, ulega pewnym przemia-
nom, czasem dzieli, a czasem łączy 
pokolenia. Zdaniem prof. Jerzego 
Bralczyka ważne jest, żeby Polacy 
w ogóle chcieli posługiwać się ję-
zykiem polskim, choć dobrze, gdy 
robią to poprawnie. – To naprawdę 
nie boli, a może być przyjemne – 
przekonuje językoznawca. Profesor 
Jan Miodek, w charakterystycznym 
dla siebie lekkim stylu przedstawił 
obserwowaną w polszczyźnie róż-
nicę pokoleń. – Zdarza się księdzu 
trzydziestoletniemu powiedzieć 
na ambonie: musicie być full time 
[w pełnym wymiarze czasu – tłum. 
red.] dla Jezusa – mówił Miodek, po-
wodując wesołość wśród słuchaczy.  

Program kongresu objął też 
zagadnienia z  języka polskiego 
w  kościołach i  ruchach religij-
nych. Na  potrzebę odnalezienia 
odświeżonego języka polskiego 
w  kaznodziejstwie wskazywali 
prof. Renata Przybylska i ks. prof. 
Wiesław Przyczyna, wybitny ho-
miletyk, członek Prezydium Rady 
Języka Polskiego. Profesor Przybyl-
ska przekonywała, że kaznodzieja 
nie powinien w swoim języku zni-
żać się do poziomu konkretnych 

grup społecznych czy wiekowych, 
obecnych w kościele, ale stawiać 
poprzeczkę wysoko. – Z drugiej 
strony, jeśli ksiądz nie  ma nic 
do powiedzenia, to piękny język 
mu nie  pomoże – stwierdziła. – 
Ale jeśli ma jakąś prawdę ważną 
i  przeżytą przez siebie do  prze-
kazania, to nawet jeśli wypowie 
ją niepoprawnie, i tak dotrze z nią 
do wiernych.

Wielkim ukoronowaniem 
Kongresu Języka Polskiego była 
Gala Ambasadora Polszczyzny. 
Oprócz Krystyny Bochenek tytuł 
Ambasadora Polszczyzny w mo-
wie przyznano aktorce Danucie 
Szaflarskiej, a w piśmie – pisarce 
Oldze Tokarczuk. Młodym Amba-
sadorem Polszczyzny został proza-
ik i poeta Jacek Dehnel, a Ambasa-
dorem Polszczyzny Regionalnej 
aktor Krzysztof Dzierma. Tytuł 
Ambasadora Polszczyzny poza 
Granicami Kraju otrzymał tłu-
macz Światosław Świacki z  Pe-
tersburga. Wieczór zwieńczył 
znakomity koncert Krzysztofa 
Pendereckiego z kompozycją „Po-
wiało na mnie morze snów. Pieśni 
zadumy i nostalgii”. Orkiestrę po-
prowadził sam mistrz.

  ap/rch

Kongres Języka Polskiego 
 i Gala Ambasadora Polszczyzny

Śląsk mówi 
po polsku

Trzy dni rozmów o języku, kilkadziesiąt 
wygłoszonych referatów i wielkie osobowości 
nagrodzone prestiżowym tytułem. 

Wielka dama teatru i poprawnej polszczyzny, 96-letnia Danuta 
Szaflarska podczas Gali Ambasadora Polszczyzny zachwyciła 
wszystkich wysoką kulturą osobistą, żywotnością i poczuciem 
humoru
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Pamięci filozofa
Katowice. Sesja „Ojciec prof. Mie-
czysław A. Krąpiec – filozof i huma-
nista” odbędzie się 18 maja o 16. 
w siedzibie stowarzyszenia „Civitas 
Christiana” przy ul. 3 Maja 26.

Wdzięczni studenci
Katowice. Koncert dziękczyn-
ny za  beatyfikację Jana Pawła II  

w 10. rocznicę powstania Wydzia-
łu Teologicznego UŚ rozpocznie się  
18 maja o 17. na placu przed wydzia-
łem, ul. Jordana 18. Od 10.30 dzień 
otwarty wydziału teologicznego. 

Mądrość paradoksu
Katowice. Promocja książki 
Łukasza Zimnocha „Po przebu-
dzeniu” odbędzie się 20 maja 
o 18. w Rondzie Sztuki. Wieczór 

umili występ zespołu Chwila 
Nieuwagi.

Ze Śląska  
do Afryki
Chorzów. O  swojej podróży 
do  Burkina Faso opowie Iwona 
Nawrot, gość spotkania z  cyklu 
Starochorzowski Klub Podróżnika. 
20 maja o 18. w Starochorzowskim 
Domu Kultury.

Świętowanie 
u oblatów
Koszutka. Koncert 
w wykonaniu Eleni i 
festyn przewidziano 
od 20 do 22 maja 
w  parafii Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w związku 
ze 150. rocznicą śmierci E. de Maze-
noda, założyciela oblatów. Więcej 
na www.koszutka.pl.

Rodzina  
jest piękna! 
Region. IV edycja 
Metropolitalnego 
Św ięta Rodziny 
będzie trwała od 21 
maja do 5 czerw-
ca. Więcej infor-
macji na www.swieto-rodziny.pl 
i w dodatku do „Gościa Niedzielne-
go”, który ukaże się 22 maja.

Dla melomanów
mikołów. XXI 
Mikołowskie Dni 
Muzyki rozpocznie 
21 maja o 19. kon-
cert Poznańskiego 
Chóru Kameral-
nego z  solistami 
w bazylice św. Wojciecha. Impreza 
potrwa do 11 czerwca. Więcej: tel. 
32 226 08 92.  •

pod
patronatem
„Gościa”

pod
patronatem
„Gościa”

pod
patronatem
„Gościa”

zaproszenia

nowa książka 
o Górnym Śląsku

Nasz wiek XX
Czym była Granica św. Jana, ję-
zyk laski czy tajemniczo brzmiący 
„Latający Ślązak”? 

N a te i inne pytania 
znajdziemy odpo-

wiedzi w  albumowej 
publikacji Dawida Smo-
lorza i  Marcina Kor- 
deckiego pt. „Górny Śląsk – 20 
historii z  XX wieku”. Bez wąt-
pienia książka może służyć jako 
podręcznik edukacji regionalnej. 
Bo sporo jest epizodów z najnow-
szej historii Górnego Śląska, które 
przestały funkcjonować w naszej 
świadomości. Autorzy książki oma-
wiają m.in. powstania, plebiscyt, 
II wojnę światową i stan wojenny, 
ale zwracają także uwagę na fak-
ty mniej znane, okraszając teksty 
mnóstwem ciekawostek, dowodzą-
cych wielokulturowego bogactwa 
ich małej ojczyzny.

Piotr Drzyzga

dawid smolorz, marcin kordecki, 
„Górny Śląsk – 20 historii z XX 
wieku”, dom Współpracy polsko- 
-niemieckiej, Gliwice 2011, ss. 204

Z adaniem każdego z nas, zapi-
sanym m.in. w Katechizmie 

Kościoła Katolickiego, jest  nie-
ustanne poznawanie Pisma 
Świętego. O tym obowiązku szcze-
gólnie przypominał nam Ogól-
nopolski Tydzień Biblijny, który 
w tym roku odbywał się po raz 
trzeci. – Wybraliśmy do czytania 
podczas maratonu Dzieje Apostol-
skie, ponieważ teraz przeżywa-
my okres wielkanocny – mówi 
ks. prob. Krystian Janko. – Święty 
Łukasz opisuje początki Kościoła, 
które nierozerwalnie są związane 
ze Zmartwychwstaniem.

Cz y t a n ie  z a i n ic j o w a n o 
w  niedzielę 8 maja specjal-
nym nabożeństwem, opartym 
na fragmentach Pisma Świętego 
i komentarzach biblijnych. Przez 
cały tydzień po Mszach św. lek-
torzy odczytywali kolejne frag-

menty Dziejów Apostolskich. 
– Były Msze, po których zostali 
wszyscy, czasem ktoś wyszedł. 
Ale  wszystko rodzi  się powoli 
– mówi Urszula Ryguła, jedna 

z grona lektorów. – Na początku 
najbardziej  przejmowałam się 
tym, że mogę się pomylić. Teraz 
wiem, że najważniejsze jest poka-
zanie innym, że warto na co dzień 
sięgać po Pismo Święte – dodaje. 

– Jeżeli uda nam się sprawić, 
że ktoś w domu sam będzie kon-
tynuował lekturę, to będzie nasz 
wielki sukces – podsumowuje 
ks. prob. Janko.
 mp

Tydzień ze św. Łukaszem w Pszczynie

Lektura bez odpoczynku
Maraton czytania Dziejów Apostolskich – 
taką formę przeżycia Tygodnia Biblijnego 
zaproponowali księża z pszczyńskiej parafii 
Wszystkich Świętych i Matki Boskiej Różańcowej.

Czytanie Pisma Świętego kontynuowano po każdej Mszy św.

m
aR

Ta
 p

al
U

Ch

■ R e K l A m A ■


