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Platforma obywatelska 
zdobyła pięć 
z sześciu mandatów 
senatorskich, w okręgu 
katowickim otrzymała 
ponad 48 proc. głosów, 
a w rybnickim – prawie 
45 proc. Nieoczekiwanie 
dobrze wypadł Ruch 
Palikota, na który 
głosowało prawie 
10 proc. wyborców. 
Wielkim przegranym 
jest Sld.

Partia donalda Tuska na ślą-
sku otrzymała ponad 40 proc. 
głosów. To podobny wynik jak 

w wyborach z 2007 r. Tomasz Tom-
czykiewicz, szef regionalnej Po, był 
zadowolony, choć on sam, jako jedynka 
Po w okręgu katowickim, nie powtó-
rzył wyniku Kazimierza Kutza, który 
w 2007 r. zdobył ponad 100 tys. głosów. 
– Pan Kutz występował wtedy jako 

znana na śląsku postać kultury. Ja je-
stem politykiem. Poza tym na mojej 
liście były osoby mające spore sukcesy 
parlamentarne i swój elektorat. z nimi 
podzieliłem się głosami – tłumaczył 
Tomczykiewicz.

Na drugim miejscu uplasowało się 
Prawo i Sprawiedliwość, z poparciem 
mniej więcej jednej czwartej elekto-
ratu (okręg katowicki – 24,52 proc., 
okręg rybnicki – 28,59). To  wynik 
gorszy niż cztery lata temu. W 2007 
roku w okręgu katowickim PiS dostał 
31,5 proc. poparcia, a w okręgu rybnic-
kim aż 36,2 proc. Bolesław Piecha (PiS), 
który o reelekcję ubiegał się w okrę-
gu rybnickim, był zadowolony. – Mój 
własny wynik ogromnie mnie cieszy, 
bo po tylu latach obecności w polityce 
nadal udaje mi się otrzymywać zaufa-
nie wyborców – powiedział.

Wielkim przegranym tych wy-
borów jest Polska Jest Najważniejsza, 
na którą głosy oddało niewiele ponad 
3 proc. śląskich wyborców. – Stara-
liśmy się zerwać z retoryką wojny 
i skandali. Niestety, możemy spo-
dziewać się kontynuacji konfliktów, 
a stagnacji w zakresie rozwiązywa-
nia istotnych spraw dla Polski. Widzę 

to w służbie zdrowia, bo się na niej 
znam. W poprzedniej kadencji dużo 
zepsuto i zaniedbano. Myślę, że Pola-
cy niedługo się zorientują, że źle się 
stało – komentował wybory Andrzej 
Sośnierz, który otwierał listę PJN 
w okręgu katowickim. 

Wyniki wyborcze Polskiego Stron-
nictwa ludowego i Sojuszu lewicy de-
mokratycznej potwierdziły, że słabną 
ich notowania w naszym regionie. 
W regionie katowickim Sld zdobył 
6,38 proc. głosów (w 2007 roku – 12,26), 
a w okręgu rybnickim – 7,92 (w 2007 
roku – 11,99). Jeszcze słabiej wypadło 
PSl. W okręgu katowickim na partię 
Waldemara Pawlaka głosowało 2,79 
proc. wyborców (w 2007 roku – 3,31), 
w rybnickim – 3,49 (w 2007 – 3,98).

Strach czy straszak?
Ruch Palikota okazał się czarnym 

koniem wyścigu, zdobywając prawie 
10 proc. poparcia. Tomasz Tomczy-
kiewicz ewentualną koalicję z tym 
ugrupowaniem określił słowem 
„tragedia”. – Janusz Palikot to niebez-
pieczny i bezideowy człowiek. Jeszcze 
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W powszechnym 
znaczeniu władza 

polega na rządzeniu 
i podporządkowaniu 
sobie innych ludzi. 
Inaczej widzi to Jezus 
Chrystus. Według 
Niego, definicją władzy 
jest służba. Wie o tym 
przykładowo personel 
archidiecezjalnego 
hospicjum w Katowicach, 
który opiekuje się 
chorymi terminalnie 
(str. IV–V). Ciekawe, jak 
będą nam służyć nasi 
reprezentanci, wybrani 
do Senatu i Sejmu  
VII kadencji? 

krótko

ostatni 
mieszczanin
katowiCe. W kościele 
Mariackim pożegnaliśmy 
7 października Andrzeja 
Rożanowicza, wybitnego 
katowiczanina. Urodził się 
w 1925 r., całe życie 
mieszkał przy  
ul. Warszawskiej. 
Nazywany był kopalnią 
wiedzy o mieście. Inicjator 
ustawienia pomnika 
upamiętniającego 
Andrzeja Mielęckiego.

Bonus po latach

Jastrzębie-zdróJ. 
Jastrzębska Spółka 
Węglowa rozpoczęła 
dystrybucję  
pakietu bezpłatnych 
akcji dla pracowników. 
otrzymają je  
wszyscy, którzy 
w momencie 
komercjalizacji 
spółki w 1993 r. byli 
jej pracownikami. > dokońCzenie na s. ii

Niepełnosprawny 
dariusz Rybarczyk 

głosował w zamkniętym 
lokalu wyborczym  

na terenie domu 
Pomocy Społecznej  

w Gorzycach

Wybory na śląsku

Po wygrała 
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Gość KAToWICKI Gość KAToWICKI

pięć lat temu był właścicielem pra-
wicowego „ozonu”, a dziś deklaruje, 
że jest wielkim antyklerykałem – 
dosadnie scharakteryzował twórcę 
Ruchu.

Bolesław Piecha ostrożnie oce-
nia nową sytuację. – To jest ogrom-
na niewiadoma, bo RP jest grupą 
przypadkowych ludzi. Nie wiem, 
czy Janusz Palikot zdoła utrzymać 
wśród nich pozycję lidera, ale bę-
dzie pupilkiem donalda Tuska. 
obawiam się też konsekwencji jego 
obecności w parlamencie, zwłasz-
cza w kontekście inicjatyw posze-
rzających ochronę życia. Myślę, 

że próby merytorycznej dyskusji 
nad kwestiami związanymi z war-
tościami chrześcijańskimi (aborcja, 
eutanazja, in vitro) mogą zostać wy-
korzystane przez tę grupę, która 
jest skrajnie liberalna światopoglą-
dowo i niestety także antychrześci-
jańska. dlatego naszym zadaniem 
będzie przede wszystkim obrona 
przed próbą wprowadzenia rozwią-
zań godzących w wartość życia – 
mówi poseł PiS.

dla wyborców obecność RP 
w Sejmie może być lekcją demo-
kracji – frekwencja na wyborach 
była bardzo niska, do urn poszła 
mniej więcej połowa dorosłych 
mieszkańców śląska. – ostra 

promocja w mediach nie jest tutaj 
bez znaczenia. To tak jak z rekla-
mami. W marketach kupujemy 
te produkty, które są reklamo-
wane i nie myślimy, że możemy 
wybrać coś innego. W przypad-
ku Ruchu Palikota wielu Polaków 
także nie pomyślało – tłumaczy 
dr Krzysztof Łęcki, socjolog z Uni-
wersytetu śląskiego. 

Bez pośredników
Tegoroczne wybory parlamen-

tarne były także testem nowych 
rozwiązań. Pierwszy raz wybie-
raliśmy senatorów w jednoman-
datowych okręgach. Aż pięciu 
kandydatów Po zdobyło mandaty 
senatorskie. To Rafał Muchacki, 
leszek Piechota, elżbieta Bień-
kowska, Adam zdziebło i Antoni 
Motyczka. – Nie obawiałem się or-
dynacji jednomandatowej, bo ona 
docenia największe i najsilniejsze 
ugrupowania polityczne – wyja-
śniał Adam zdziebło.

Szósty mandat przypadł Ka-
zimierzowi Kutzowi, który star-
tował jako kandydat bezpartyjny. 

W Katowicach kandydatem PiS 
do Senatu był prof. Jan Wojtyła. 
Choć dostał ok. 25 proc. głosów, 
nie został senatorem. – zdecydo-
wane poparcie dla Kazimierza 
Kutza deklarowały takie partie 
jak Po, Sld, Ruch Autonomii ślą-
ska i Ruch Palikota. I to jest pewien 
znak czasu. Jestem zwolennikiem 
zupełnie innego działania na rzecz 
śląska w pracach legislacyjnych 
parlamentu – przekonywał 
prof. Wojtyła.

drugą nowością tych wyborów 
były ułatwienia w głosowaniu dla 
osób niepełnosprawnych. Każdy 
niewidomy otrzymywał w lokalu 
wyborczym specjalną nakładkę, 
która przy wyciętych okienkach 
miała numer wypisany alfabetem 
Braille’a. dzięki temu osoba niewi-
doma, bez pomocy opiekuna, mo-
gła samodzielne postawić krzyżyk 
w odpowiednim miejscu. Wyborca 

musiał jednak wcześniej zoriento-
wać się, na której liście i miejscu 
znajduje się jego kandydat.

Na śląsku chęć skorzystania 
z takich nakładek zgłosiło zaled-
wie 26 niewidomych. – dla mnie 
każdy głos jest cenny, bo zwykle 
frekwencja niepełnosprawnych 
jest zdecydowanie niższa niż prze-
ciętna krajowa – zauważył Marek 
Plura, poseł Po poruszający się 
na wózku.

z  pomocą nakładki głoso-
wała Barbara Grześ. – Czuję się 
teraz pełnoprawną obywatel-
ką – cieszyła się niewidoma tuż 
po głosowaniu. 

opraCowanie

Marta Sudnik-Paluch
ks. Roman Chromy

■ R e K l A M A ■

■ P o d z I ę K o W A N I e ■

Ks. abp. damianowi zimoniowi, ks. bp. Józefowi Kupnemu, 
ks. bp. Gerardowi Bernackiemu, 

ks. bp. Wiktorowi Skworcowi z Tarnowa,  
ks. bp. Stefanowi Cichemu z legnicy, 

ks. Andrzejowi Nowickiemu i przełożonym WśSd,  
ks. Grzegorzowi olszowskiemu – kanclerzowi Kurii 

Metropolitalnej wraz ze współpracownikami,  
ks. Andrzejowi Żądle i wykładowcom Wydziału Teologicznego Uś,  
ks. zenonowi Reznerowi i jego podopiecznym z domu św. Józefa,  

wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym, klerykom WśSd,  
krewnym i wszystkim ludziom dobrej woli  

za przekazane wyrazy współczucia i udział w pogrzebie

ś†p.

Jadwigi palińskieJ

składają córka Teresa z rodziną i syn ks. Jerzy
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Barbara Grześ prezentuje nakładki przygotowane  
dla niewidomych
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49,74

31,52

12,26

3,31

Wybory 2007  
(okręg katowicki) 

Wybory 2011 
(okręg katowicki) 

                       24,52

         10,90

    6,38

  3,88

2,79

48,43

Żywe świadectwo

Mocny sektor

arChidieCezJa. IX dzień Papieski 
pod hasłem „Jan Paweł II – Człowiek 
Modlitwy” obchodzony był 8 i 9 
października. W parafiach archi-
diecezji zbierane były datki prze-
znaczone na fundusz stypendialny 
dla zdolnej, lecz ubogiej młodzieży. 
Była to okazja do budowy żywe-

go pomnika wielkiego papieża. 
W planie obchodów przewidzia-
no wykłady, koncerty, happeningi 
i czuwanie w krypcie archikate-
dry. Stypendyści Fundacji „dzieło 
Nowego Tysiąclecia” wzięli udział 
we Mszy św. sprawowanej w para-
fii św. Marii Magdaleny w Tychach

katowiCe. Ponad 2500 przedsta-
wicieli biznesu, samorządowców 
i polityków zawitało 6 i 7 paź-
dziernika na  europejski Kon-
gres Małych i  średnich Przed-
siębiorstw. Celem biznesowego 
spotkania było podkreślenie zna-
czenia sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw (MśP) w  pro-
cesie budowania dynamicznej 

gospodarki. W  Polsce sektor 
MśP wytwarza prawie połowę 
PKB i zatrudnia 60 proc. pracow-
ników. W spotkaniu panelowym 
poświęconym przedsiębiorstwom 
rodzinnym abp damian zimoń 
przypomniał, że działalność biz-
nesowa potrzebuje podstaw etycz-
nych i powinna czerpać inspirację 
z katolickiej nauki społecznej.

W niedzielę młodzież z Katowic i okolic spotkała się  
na ul. Stawowej, by swoim śpiewem dać świadectwo wiary

W pierwszym dniu kongresu do Katowic przyjechał premier 
donald Tusk
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Non stop blues

Szkoła z klasą

katowiCe. Jeden bardzo inten-
sywny i  jednocześnie rozko-
łysany bluesowo dzień – tyle 
trwała 31. edycja Rawa Blues 
Festiwal. Największe gwiazdy 
tego nurtu muzycznego przyje-

chały do Spodka, by świętować 
40. urodziny wytwórni Alligator 
Records. z tej okazji na scenie 
pojawili  się m.in. Marcia Ball, 
C.J. Chenier & Red hot louisiana 
Band, Corey harris oraz lil’ ed 
& The Blues Imperials. Polskim 
akcentem był występ zespołu Sha-
kin’ dudi, dyrektora festiwalu Irka 
dudka. dodatkowo na mniejszych 
scenach pojawiło się 18 zespołów 
z całego świata. oprócz koncer-
tów w ramach Tygla Kulturalnego 
w holu Spodka można było obser-
wować sesję malarską oraz wysta-
wę fotograficzną. 

katowiCe. III liceum ogólno-
kształcące im. A. Mickiewicza 
obchodziło 140. rocznicę powsta-
nia. Placówka rozpoczęła swoją 
działalność jako Städtische Gym-
nasium zu Kattowitz 9 paździer-
nika 1871 r., kształcąc wyłącznie 
chłopców. od 1950 r. szkoła ma 
charakter koedukacyjny. Przed 
laty grono pedagogiczne tworzyli 
m.in.: Stanisław ligoń, założyciel 
Polskiego Radia w Katowicach, 
zdzisław hierowski, krytyk lite-
racki i tłumacz, oraz Kazimierz 
Popiołek, pierwszy rektor Uś. 
Absolwentami szkoły byli nieży-
jący już śląscy duchowni: kard. 
Ignacy Jeż, bp Wilhelm Pluta, bp 
herbert Bednorz i bp Czesław 
domin, a także ks. Franciszek 
Woźnica, wikariusz generalny die-
cezji katowickiej w czasie okupacji 
hitlerowskiej, i ks. Jerzy Pawlik, 
delegat KeP ds. emigrantów.

Ireneusz dudek zaśpiewał m.in. z Claytonem Josephem 
Chenierem ze Stanów zjednoczonych

Uczniowie „Mickiewicza” 
przygotowywali rocznicową 
scenerię w jesiennych 
barwach
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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, 
Marta Paluch, Aleksandra Pietryga

katowice@gosc.pl

> dokońCzenie ze s. i
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– Powiedziałem, że będzie mogła 
odwiedzać go, kiedy tylko zechce, 
że może z nim być nawet przez całą 
dobę. Wyjaśniłem, że ukochany 
jest w dobrych rękach. dzięki opie-
ce hospicyjnej kobieta sama zadbała 
o własne zdrowie, bo znalazła czas 
dla siebie. 

duszpasterz podkreśla, że po-
dobnie reagują dzieci wobec rodzi-
ców, i odwrotnie. hospicjum jak 
w szkle powiększającym pokazu-
je stan ludzkich relacji: z najbliż-

szymi, z sąsiadami, przyjaciółmi, 
wreszcie z Bogiem. – Biorąc pod 
uwagę wszystko, co tutaj prze-
żyłem, twierdzę, że hospicjum 
jest domem miłości. Pod jego da-
chem można zobaczyć różne jej 
oblicza: do Boga i między ludźmi. 
To piękne, choć niekiedy trudne 
chwile, gdy chorzy jednają się 
z najbliższymi i z Panem Bogiem.

Więzień w hospicjum
Ksiądz zdzisław pracuje z cho-

rymi nie od dziś. Już w 1996 roku, 
będąc wikariuszem w Pszczynie, 
zajął się organizacją ośrodka dla 
niepełnosprawnych. Realizuje 
swoje dość odważne pomysły. 
do grona wolontariuszy przyjął 
chłopaków z zakładu Poprawcze-
go i Schroniska dla Nieletnich. 
W  katowickim hospicjum dał 
szansę osadzonym w pobliskim 
Areszcie śledczym. – To  elita 
wśród osadzonych. darzę ich za-
ufaniem, podobnie jak dyrekcja 
katowickiego aresztu – zaznacza 
ks. zdzisław. 

dla osadzonych kontakt z cho-
rymi terminalnie jest sposobem, jak 
mówią, na odnalezienie się w życiu, 
pomimo pozbawienia wolności. – 
Troszczymy się o budynek i o sprzęt 
w hospicjum. Rozładowujemy towar 
do magazynów, pomagamy pielę-
gniarkom podnosić obłożnie cho-
rych – wyjaśnia pan Tomek, który 
za pięć miesięcy opuści więzienie. 

Swojego niezadowolenia 
nie ukrywa pan Antoni. Cieszy się 
wprawdzie z posługiwania chorym, 
ale narzeka na prokuraturę. – Ko-
rzystam z przepustek wolnościo-
wych, mogę wychodzić z zakładu 
karnego bez nadzoru i jestem na-

gradzany. od lat pomagam chorym 
i personelowi w hospicjum. Szko-
da, że mojej postawy nie zauwa-
żają prokuratorzy, kiedy razem 
z dyrekcją zakładu karnego zwra-
cam się do nich z prośbą o warun-
kowe i przedterminowe zwolnienie 
z więzienia.

W katowickim hospicjum rocz-
nie odchodzi kilkaset osób. zosta-
wiają swoich najbliższych. – Tak 
powiększa się grono tych, o któ-
rych możemy powiedzieć: rodzina 
hospicyjna. Tworzymy już potężną 

wspólnotę, ponad 1500 osób – mówi 
ks.  zdzisław. – Spotykamy  się 
zawsze jesienią. zobaczymy się 
w krypcie katedry Chrystusa Króla 
23 października.

To właśnie od tej grupy perso-
nel hospicjum słyszy najczęściej: 
„Boże, jaka wasza praca jest ciężka”. 
– To prawda – uśmiecha się Berna-
deta Cichos. – Ale wciąż uważam, 
że wobec tych, którzy gasną, mam 
misję do spełnienia. •

Imiona osadzonych zostały zmienione.

■ R e K l A M A ■

Nowotwór może być bez-
litosny. W ostatniej fa-
zie rozwoju przykuwa 
do łóżka nawet najsil-

niejszych. obezwładnia. W takich 
chwilach rodzinie, sąsiadom, przy-
jaciołom chorych daje znać o sobie 
bezradność. Na szczęście – tak uwa-
żają pacjenci – nadzieję przynoszą 
nie ludzie, a aniołowie. – Personel 
hospicjum, mimo nawału pracy, re-
aguje na każdą moją prośbę, nawet 
drobnostkę – mówi Joanna Kotarba 
z Katowic, podopieczna hospicjum. 
– Wyczuwam wyraźnie, jak bardzo 
chcą mi pomóc.

Park Kościuszki w Katowicach. 
Na jego skraju budynek, w którym 
znajdują profesjonalną opiekę oso-
by najbardziej doświadczone przez 
los i ciężką chorobę. Joanna Kotarba 
jest lekarzem. z najbliższych pozo-
stał jej tylko brat, na dodatek niepeł-
nosprawny. – Jak miałby mi pomóc? 
– pyta. Kiedy okazało się, że z powo-
du stanu zdrowia lekarka nie może 
mieszkać sama, zdecydowała się 
na pobyt w hospicjum.

Walka z bólem
Archidiecezjalny dom hospi-

cyjny im. Jana Pawła II w Katowi-
cach utworzono przed dziesięciu 
laty. Swoją strukturą obejmuje 
hospicjum stacjonarne, domowe, 
poradnię medycyny paliatywnej, 
zakład opiekuńczo-leczniczy (zol) 
w Krzyżowicach oraz stacje opieki 
Caritas w Chorzowie i Gorzycach. 
dyrektor hospicjum ks. zdzisław 
Tomziński wylicza, że aktualnie 
zapewniają fachową opiekę prawie 
200 osobom z naszego regionu – cho-

rym terminalnie albo przewlekle. 
Wyjaśnia, że w hospicjum, w zol, 
wszystkie usługi medyczne dla pa-
cjentów wykonywane są na podsta-
wie kontraktu z Narodowym Fun-
duszem zdrowia, więc nieodpłatnie. 
– o przyjęciu chorego decyduje 
kryterium medyczne, a nie religijne. 
Wystarczy skierowanie od lekarza 
i spełnienie przez chorego warun-
ków wyznaczonych przez NFz. 

hospicjum archidiecezjalne 
współpracuje z hospicjami m.in. 
w Katowicach, Chorzowie, Tychach 
i Sosnowcu. Na terenie Chorzowa 
i gminy Gorzyce zespoły medyczne 
docierają do domów podopiecznych. 
Na miejscu przeprowadzają zabiegi 
usprawniające, jeśli trzeba – kąpią 
pacjentów albo przynoszą im obiady. 

Kadrę hospicjum tworzą lekarze, 
pielęgniarki, rehabilitanci, psycholo-
gowie, terapeuci zajęciowi, kapelani 
i wolontariusze. – zatrudniłam się tu-
taj jako emerytowany lekarz – mówi 
dr Teresa Grzanka. – Chcę ulżyć cho-
rym. Trafiają do nas pacjenci, którzy 
cierpią fizycznie i psychicznie. Praca 
lekarza hospicyjnego polega na walce 
z bólem. obok nowotworu pojawia-
ją się też inne schorzenia. Należy 
je rozpoznać i właściwie dobrać leki, 
żeby nie doszło między nimi do szko-
dliwych interakcji. 

lekarka uważa, że w polskich 
realiach wiele osób jeszcze nie wie, 
co to jest hospicjum. opory jednak 
mijają, kiedy rodziny chorych po-
znają istotę pracy tej placówki. 

Bernadeta Cichos, pielęgniarka 
oddziałowa, zatrudniła się w ho-
spicjum archidiecezjalnym dzięki 
pacjentce, którą spotkała w szpi-
talu. Wtedy pracowała jeszcze 
na neurologii. – To była samotna 
kobieta. otrzymała skierowanie 
do hospicjum stacjonarnego i bar-

dzo się tym przejęła – wspomina. 
– obiecałam jej, że ją odwiedzę. 
zdążyłam tylko raz… Pozostało 
jednak wrażenie tego miejsca. 
ostatecznie zwolniłam się ze szpi-
tala, żeby pracować z najbardziej 
potrzebującymi.

Wyrzucony z domu?
– hospicjum jest szkołą życia 

– mówią jego pracownicy. 
Pacjenci w ciężkim stanie 
pokazują, jak cieszyć się 
każdą chwilą. – 
W  ten sposób 
uczą mnie poko-
ry i  docenienia 
tego, co  mam 
i  osiągnęłam – 
mówi Bernade-
ta Cichos.

Ale jest jeszcze inny, głębszy 
wymiar. Ks. zdzisław Tomziński pa-
mięta dzień, kiedy do hospicjum za-
dzwoniła żona chorego. opowiada-

ła, że z mężem są kilkadziesiąt 
lat po ślubie. on teraz ciężko 
choruje, ma skierowanie 
do hospicjum. – Czy ja męża 

nie wyrzucam z domu? – 
pytała. – Uspokoiłem ją – 
opowiada ks. zdzisław. 

arChidieCezJalny dom hospiCyJny.  
– Nazywanie go „umieralnią” jest bardzo 
krzywdzące. Biorąc pod uwagę wszystko, 
co tutaj przeżyłem, uważam, że hospicjum 
jest przede wszystkim domem miłości – 
mówi ks. zdzisław Tomziński.

tekst i zdjęcia
ks. roman Chromy

roman.chromy@gosc.pl

z pasją o hospicjum

teresa grzanka z katowiC, lekarz hospiCyJny

– Większość personelu pracuje w hospicjum 
z zamiłowania. Praca jest ciężka, bo nasi pacjenci 
są leżący. Wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji. 
Nieraz nakarmienie pacjenta bez apetytu trwa tak długo, 
że jedzenie trzeba drugi raz podgrzać. Najbardziej żal 
mi tych pacjentów, którzy odchodzą bez pojednania się 

z Bogiem.

teresa JąCzyńska z katowiC, pielęgniarka

– W hospicjum archidiecezjalnym pracuję od początku 
jego istnienia. oprócz opieki medycznej, staram się 
dawać pacjentom wsparcie duchowe. Trafiają do nas 
chorzy, którzy w życiu rozminęli się z Panem Bogiem, albo 
widzą w Nim wyłącznie sędziego. Mówię im wtedy dużo 
o Bożym miłosierdziu. Niektórzy nawracają się po latach.

ks. prob. Jan grzegorzek z krzyżowiC, 
kapelan wolontariusz w zol

– zawsze myślałem o pomaganiu ludziom chorym 
i starszym. Marzenia się spełniają. Jestem opiekunem 
duchowym Wspólnoty Cenacolo w Krzyżowicach, 
a od 2006 r. codziennie zaglądam do zakładu 
opiekuńczo-leczniczego naszego hospicjum 
archidiecezjalnego. Nie miałbym sumienia pozostawić 

tych osób bez duszpasterskiej opieki. Każdego dnia 12 chorych 
przystępuje tam do Komunii św.

Tutaj gasną spokojnie   

– Pacjenci w ciężkim stanie cieszą się każdą chwilą, która jest im 
dana – mówi Bernadeta Cichos, pielęgniarka oddziałowa. 
Na zdjęciu z heleną Gottlieb z Katowic, podopieczną hospicjum.
poniżeJ: Personel hospicjum archidiecezjalnego zapewnia chorym 
profesjonalną opiekę medyczną

dane kontaktowe

Archidiecezjalny dom hospicyjny im. Jana Pawła II
40-589 Katowice, ul. Różyckiego 14d
t el. 32 609 22 45, 519 546 400
www.hospicjumcaritas.pl lub www.katowice.caritas.pl
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zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo

Po czwarte: służyć ubogim
Nie mają ślubów 
wieczystych, 
ich droga do Boga 
to służba ludziom, 
którzy potrzebują 
pomocy. Szarytki 
codziennie starają 
się, by innym było 
lepiej.

określenie szarytki swoje 
źródło ma nie w kolorze 
stroju, a francuskim słowie 

„charité”, co oznacza miłość bądź 
miłosierdzie. – Miłość do najuboż-
szych od początku była najważniej-
szym charyzmatem zgromadzenia 
– wyjaśnia s. Maria, przełożona 
chorzowskiej wspólnoty szary-
tek. – dlatego to nasze siostry jako 
pierwsze nie tworzyły zakonów 
klauzurowych, mogły swobodnie 
poruszać się między świeckimi.

z tego powodu szarytki nie skła-
dają ślubów wieczystych. Co rok, 
25  marca, w  uroczystość zwia-
stowania Pańskiego, odnawiają 
swoje śluby. Trzy z nich: czystości, 
posłuszeństwa, ubóstwa są takie 
jak w  innych zgromadzeniach. 
Czwarty to obowiązek służenia 
ubogim. W naszej diecezji siostry 
prowadzą dom Pomocy Społecznej, 
w którym opiekują się starszymi, 
niepełnosprawnymi kobietami oraz 
świetlicę terapeutyczną dla ponad 
60 dzieci.

– Pracy mamy naprawdę wiele 
– przyznaje s. ewa. dopiero od kilku 
lat jest na śląsku. zaskoczył ją ogrom 
biedy, z którym musi się mierzyć. – 
odwiedzam najbardziej potrzebują-
cych w domach. Czasami warunki, 
w których żyją, są przerażające. 
Ale nie to jest najsmutniejsze. Naj-
gorsza jest bieda duchowa. Ci ludzie 
nie przystępują do sakramentów, 
bo uważają, że są gorsi od innych.

Siostry przyznają, że ich mi-
sja wymaga ogromnej siły ducha. 
– Staram się pamiętać zawsze o tych 
chwilach, kiedy mocno poczułam, 
że robię dokładnie to, czego chce 

ode mnie Bóg. Jego naprawdę można 
zobaczyć w chorych, w młodzieży, 
z którą pracuję – przekonuje s. olga.

zawierzenie Bogu i  Maryi 
to najważniejsza zasada. – Moja 
droga powołania nie była spek-
takularna. Czułam potrzebę 
wstąpienia do zgromadzenia 
i wiedziałam, że Bóg wskaże 
mi to najodpowiedniejsze 
– wspomina s.  danuta. 
– Kiedy przyjechałam 
na rekolekcje do szary-
tek, poczułam  się jak 
w domu i już wiedzia-
łam, że zostaję.

zgromadze-
nie szczegól-
nie związane 
jest  z  kultem 
Maryi. Sza-
rytką była 
św. Katarzy-
na labouré, 
której Matka 
Boża podczas 
objawienia w 
Paryżu poleciła 
wykonać cudow-
ny medalik. – Tutaj 
w Chorzowie szcze-

gólnie odczułyśmy moc Maryi. 
W naszej kaplicy modlą się grupy 
modlitewne. W tym roku już dwu-
krotnie tuż po takich spotkaniach 
udało nam się uniknąć nieszczęścia 
– relacjonuje s. Maria. Pierwszy raz 
w styczniu, kiedy ułamek sekundy 
zadecydował o tym, że na jedną 

z sióstr nie zawalił się sufit 
oratorium (nigdy wcześniej 
nie było z nim problemów, 
runął niespodziewanie). 

drugi raz w  sierpniu: tuż 
po spotkaniu modlitewnym 

odpadł gzyms ze starej 
części budynku. Niko-

mu nic się nie stało, 
choć ulica jest za-
zwyczaj pełna 
przechodniów. 

Adoracja, jaka 
trwa w  kaplicy 
szarytek, jest dia-
błu w yraźnie 
nie w smak. – Cią-
gle próbuje nas 
od niej odciągnąć: 

a to winda się ze-
psuje i nasze pod-

opieczne nie mogą 
dojechać na modli-

twę, a tu ktoś przyjdzie. Raz za-
cięły się drzwi zakrystii, prawie 
je wyważyłyśmy – opowiadają 
siostry.

W swoich działaniach nie tra-
cą pogody ducha, wierne słowom 
św. Wincentego à Paulo. założyciel 
wspólnoty wskazał siostrom ubo-
gich jako panów i mistrzów na dro-
dze do królestwa Bożego.

Marta Sudnik-Paluch

Strój zakonny

Siostry szarytki noszą 
granatowe habity oraz 
białe bluzki. Welon 
jest w kolorze habitu. 
dodatkowo symbolem sióstr 
jest krzyżyk wincentyński 
z wpisanymi literami S i V 
symbolizującymi założyciela.

Prowadzą dom Pomocy 
Społecznej, w którym 
zapewniają opiekę (także 
medyczną) starszym, 
schorowanym kobietom. 
Na zdjęciu s. Magdalena 
z mieszkankami domu
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Pani Krystynie ze świętochło-
wic dokuczał ból stopy. Kiedy 

noga spuchła, kobieta zgłosiła się 
na pogotowie. lekarz obejrzał, 
stwierdził, że nie  jest  to nagły 
wypadek, i  wysłał pacjentkę 
do poradni na specjalistyczne ba-
dania. – Nie sądziłam, że dopiero 
wtedy zacznie się mój problem. 
Szukałam pomocy w kilkunastu 
przychodniach. Najbliższy termin, 
na który mogłam się zapisać, był 
za dwa miesiące. Jak miałam cho-
dzić do pracy, kiedy ledwo mogłam 
kroki stawiać – żali się. ostatecz-
nie zdecydowała się na prywatną 
wizytę. – Czekałam na nią dwa 
tygodnie – dodaje pani Krystyna.

W większości placówek służ-
by zdrowia na śląsku dyrektorzy 
przyznają, że kolejki do specjali-
stów są coraz dłuższe. Przyczyni-
ło się do tego m.in. lipcowe rozpo-
rządzenie Narodowego Funduszu 
zdrowia (NFz) zmieniające war-
tość punktową wybranych pro-
cedur medycznych i przenoszące 
część kompetencji ze  szpitali 
do poradni. – To była odpowiedź 
na sygnały płynące od lekarzy, 
że niektóre zabiegi są niedosza-
cowane – wyjaśnia Jacek Kopocz, 
rzecznik NFz.

Niestety, razem ze wzrostem 
wartości punktu nie wzrosły kon-
trakty przychodni, dlatego wiele 
z nich musiało zredukować liczbę 

oferowanych porad. – W Fundu-
szu mamy przewidziane pienią-
dze na zwiększenie kontraktów 
w uzasadnionych przypadkach. 
została uwolniona na ten cel rezer-
wa budżetowa – uspokaja Kopocz. 

– W najbardziej obleganych 
poradniach, czyli u kardiologa 
i ortopedy zapisujemy na wizyty 
czasem z półrocznym wyprze-
dzeniem – Grzegorz Nowak, dy-
rektor świętochłowickiego Szpi-
tala Powiatowego nie pozostawia 
złudzeń, że sytuacja szybko się 
poprawi.

Są jednak wyjątki. W szpitalu 
prowadzonym przez ojców boni-
fratrów w Bogucicach na wizytę 
pacjenci czekają około 2 tygodni. 
– działamy niedługo, więc to jed-
na z przyczyn. Jednak staramy się 
możliwie najszybciej udzielać po-
mocy – wyjaśnia dr Izabela Grze-
siak-Kania, kierownik działu am-
bulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Przedstawiciele związku za-
wodowego lekarzy obawiają się 
jednak, że wkrótce sytuacja, gdy 
nie będzie trzeba czekać na bez-
płatną pomoc lekarza, stanie się 
wyjątkiem od reguły. – Już teraz 
nagminnie łamane jest  prawo 
do bezpłatnych świadczeń. za-
mykane są oddziały niedochodo-
we, łączy się je z innymi. liczy się 
tylko zysk – przekonuje dr Maciej 
Niwiński ze śląskiego związku za-
wodowego lekarzy.

Aby zwrócić uwagę na  złą 
sytuację służby zdrowia, lekarze 
zdecydowali się na pikietę pod 
Urzędem Wojewódzkim w Kato-
wicach. Jeżeli władze wojewódz-
twa nie podejmą żadnych działań, 
lekarze nie wykluczają, że dojdzie 
do strajku. Marta Sudnik-Paluch
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Pacjenci złorzeczą 
albo pokornie 
wzdychają. Na wizytę 
u lekarza specjalisty 
trzeba czekać nawet 
do pół roku!

Sytuacja służby zdrowia na śląsku

W ogonku po ratunek

Podczas protestu pod Urzędem Wojewódzkim lekarze przyznali, 
że muszą się lepiej zmobilizować, by powalczyć o pacjentów 
i swoje miejsca pracy

Zdobądź tytuł 
czeladnika lub mistrza!

 
Dlaczego tytuł czeladnika lub mistrza jest ważny?
–  Aktualnie na rynku pracy poszukiwani są fachowcy. Tytuł czeladnika lub 

mistrza pozwala udokumentować swój profesjonalizm i rzetelność. Daje 
gwarancję jakości świadczonych usług. Pozwala też potwierdzić kwalifikacje, 
co jest szczególnie ważne dla osób niepracujących w wyuczonych zawodach. 

Kto może skorzystać z projektu?
–  Każda mieszkanka i każdy mieszkaniec województwa śląskiego, zarów-

no te osoby, które są zatrudnione, jak i bezrobotni. Chętni muszą spełniać 
warunki dopuszczenia do egzaminu: odpowiedni staż pracy w zawodzie 
i wykształcenie.

W jaki sposób udział w projekcie „Certyfikat II” pomoże w zdobyciu 
takiego tytułu?
–  Zapewniamy bezpłatne uczestnictwo w zajęciach przygotowujących do eg-

zaminu teoretycznego (5 spotkań po 5 godzin lekcyjnych) i materiały dydak-
tyczne oraz udział w egzaminie czeladniczym lub mistrzowskim. Wszyscy, 
którzy zdadzą egzamin, otrzymają świadectwa czeladnicze lub mistrzowskie 
oraz dyplomy ozdobne. Świadectwa zostaną uwierzytelnione, czyli będzie 
można się nimi posługiwać również za granicą, w państwach Unii Europejskiej. 

Jak zgłosić się do udziału w projekcie? 
–  Najlepiej skorzystać ze strony internetowej projektu www.certyfikat2.pl 

i tam pobrać dokumenty rekrutacyjne, wypełnić je i złożyć u nas. Oczywiście 
można też odebrać komplet takich dokumentów osobiście w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Siemianowicach Śląskich.

 
Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich

ul. Wyzwolenia 17, pokój nr 13, 
tel. 32 765 16 52

www.certyfikat2.pl

Działanie 9.3 PO KL
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Karimata lub sztalugi, trochę wy-
obraźni, pędzle i  farby – to  nie-
zbędny ekwipunek, by ruszyć 
w plener malarski.

Najazd malarzy przeżył cho-
rzowski skansen. – Chcemy 

pokazać, że lekcje plastyki nie mu-
szą być nudnym siedzeniem w ław-
ce – wyjaśnia Joanna Nowrot 
z katowickiego zespołu Szkół Pla-
stycznych, organizatorka pleneru. 

Już  po  raz ósmy na  łąkach 
i wśród zabytkowych zabudowań 
inspiracji poszukiwali młodzi arty-
ści. – Pogoda nam dopisała, zawsze 
udaje nam się zdążyć przed jesien-
nymi słotami – uśmiecha się Joanna 
Nowrot. – W tym roku za pędzle 
chwyciło ok. 2 tysięcy uczestni-
ków pleneru. Ale nam się marzy, 
aby na takie spotkania przychodzili 
także ludzie starsi. 

Wśród osób, które postanowiły 
namalować budynki gospodarskie, 
były Ania Gąsior i Kinga lejman, 
uczennice szkoły sportowej z Cho-
rzowa. – Szkoda, że nie spotyka-
my się tak częściej – twierdziły 
zgodnie.

Byli także tacy, którzy wyko-
rzystali plener jako okazję do ćwi-
czenia swoich umiejętności. – Kom-
pletuję teczkę z pracami, ponieważ 
chcę zdawać na Akademię Sztuk 

Pięknych – wyjaśnia Tomasz z Tar-
nowskich Gór. – Ciekawą pracę 
można stworzyć wszędzie.

Techniki, jakie wybierali 
uczestnicy pleneru, były rozma-
ite: prace powstawały przy użyciu 
farb, pasteli, ołówka. Najciekawsze 
zostaną nagrodzone. Wystawę po-
plenerową, na której będą prezen-
towane efekty wycieczki do skanse-
nu, będzie można oglądać w zespole 
Szkół Plastycznych na katowickim 
Tysiącleciu od 21 października do 4 
listopada. 

Marta Sudnik-Paluch

Artystycznie w Chorzowie

W żółtych płomieniach liści

Przesłanie do wierzących archidiecezji katowickiej na zakończenie 
Kongresu Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych

ewangelia nie traci mocy
Jako uczestnicy spotkania 

pod hasłem „Kościół domem 
i  szkołą modlitwy” dzieli-
my się ze wszystkimi katolika-
mi doświadczeniem jedności, 
otwartości i troski o człowieka. 
Wyczuwalna podczas kongreso-
wych obrad moc ducha świętego 
napełniła nas na nowo nadzieją 
i radością. Rozpaliła w nas zapał 
do osobistego zaangażowania się 
w życie Kościoła.

Bóg jest źródłem i jednością 
chrześcijan. Nasza relacja z Bo-
giem powinna być pogłębiana 
przez liturgię, sakramenty, słu-
chanie słowa Bożego i modlitwę. 

Różnorodność charyzmatów 
i  powołań ukazuje bogactwo 
Kościoła. Wzajemna miłość 

i odpowiedzialność za lokalne 
wspólnoty wierzących są zada-
niem każdego z nas. Służy temu 
współpraca wiernych z biskupem 
i kapłanami w parafiach, ruchach 
i wspólnotach. 

Wewnętrzna komunia w Ko-
ściele czyni nas prawdziwymi 
świadkami Bożej miłości w świe-
cie. Moralne zagubienie i szyb-
kie przemiany kulturowe nas 
niepokoją, dlatego chcemy nieść 
człowiekowi nadzieję wyzwolenia 
z tego, co go poniża i ogranicza.

ewangelia Jezusa Chrystusa 
ma tę samą moc co dwa tysiące 
lat temu. Uczestnictwo chrześci-

jan w życiu społecznym stwarza 
szansę do odważnego wyznawa-
nia wiary, poszanowania ludzkiej 
godności i wspierania najbardziej 
potrzebujących. To zaangażo-
wanie rozumiemy jako zadanie 
i obowiązek, od którego nie mo-
żemy się dyspensować.

Bądźmy autentycznymi 
świadkami prawdy, aby świat 
uwierzył, że Jezus Chrystus zo-
stał posłany przez Boga, „aby każ-
dy, kto w Niego wierzy, nie zginął, 
ale miał życie wieczne” (J 3,16).

Uczestnicy kongresu
katowiCe, 

6 października 2011 r.

dzień Papieski 
muzycznie
katowiCe. Chórzyści Filharmo-
nii śląskiej zapraszają na koncert 
16 października o 19.00 do kate-
dry Chrystusa Króla. W  pro-
gramie m.in. „Sanctus” Justyny 
Kowalskiej-lasoń. 

dobra poezja

katowiCe. Promocja tomiku 
Szymona Babuchowskiego „Roz-
kład jazdy” odbędzie się 20 paź-
dziernika o 20.00 w Café zaszyta, 
przy ul. 3 Maja 19. Na gitarze zagra 
Patryk Filipowicz.

Wygraj  
wejściówkę
katowiCe. Targi Książki odbę-
dą się od 20 do 23 październi-
ka w Spodku. Czytelników zapra-
szamy do udziału w konkursie. 
Prosimy o odpowiedź na pytanie: 
Na czym będzie polegała zor-
ganizowana w ramach Targów 
Książki w  Katowicach akcja 
„druk na  bruk”? odpowiedzi 
wraz z  imieniem, nazwiskiem 
i numerem telefonu prosimy prze-
syłać na adres: konkurs@gosc.pl 
do 17 października 2011 r. z dopi-
skiem: „Targi Książki w Katowi-

cach”. Nagrodami są bilety wstępu 
na Targi Książki. Nagrodzonych 
powiadomimy telefonicznie.

świadectwa 
redaktorów
katowiCe. Na spotkanie z Marci-
nem Jakimowiczem, redaktorem 
„Gościa”, i Małgorzatą Kotarbą, 
redaktorką magazynu muzycz-
nego „RUah”, zapraszamy 26 
października o 19.00 do klubu 
Wysoki zamek, ul. Gliwicka 96a. 
Wstęp wolny.

o śląskiej  
kulturze
katowiCe. Społeczność zespo-
łu Szkół ogólnokształcących nr 1 
im. M. Kopernika zaprasza od 24 
do 28 października do udziału 
w XVIII Tygodniu Kultury śląska.

Pamięci patrioty

k at o w i C e .  zgi lot ynowany 
w grudniu 1942 r. w Katowicach 
ks. Jan Macha jest bohaterem fil-
mu dokumentalnego „Bez jednego 
drzewa las lasem zostanie” dagma-
ry drzazgi. Projekcja filmu odbę-
dzie się 19 października o 13.30 
w Centrum Sztuki Filmowej, ul. 
Sokolska 66, w Katowicach.

zapowiedzi

Uczniowie i studenci 
odkrywali uroki malowania 
na łonie natury
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