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Nowi szafarze
Katowice. W kościele 
Mariackim 
abp Damian Zimoń 
ustanowił 21 marca 
70. nadzwyczajnych 
szafarzy Komunii 
św. Jak zaznaczył 
abp Zimoń, ich rola 
nie ogranicza się tylko 
do przekazywania 
Komunii św., 
ale jest nią też 
dawanie świadectwa 
wiary swoją postawą 
i niesienie nadziei, 
zwłaszcza do chorych. 
Archidiecezjalny 
duszpasterz 
nadzwyczajnych 
szafarzy Komunii św., 
ks. dr Andrzej Suchoń, 
wyjaśnia, że szafarze 
mianowani przez 
biskupa diecezjalnego 
mogą podawać 
Komunię św. Swoją 
posługę najczęściej 
sprawują, zanosząc 
Komunię św. do ludzi 
chorych.
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Ogólnopolska 
kampania na rzecz 
przeciwdziałania 
narkomanii rusza 
w województwie 
śląskim.

W Urzęd zie Wojewód zkim 
w  Katowicach odbyła  się 19 

marca konferencja prasowa poświę-
cona ogólnopolskiej akcji społecz-
nej „Dlaczego STOP narkotykom?”. 
Po niej rozpoczęła się konferencja dla 
nauczycieli i pracowników poradni 
psychologicznych.

Kampania „Dlaczego STOP narko-
tykom?” została zainicjowana przez 
Prezydium Krajowej Rady Katolickie-
go Stowarzyszenia Młodzieży. Naj-
ważniejszym elementem kampanii 
jest  program edukacyjno-profilak-
tyczny skierowany do uczniów, ro-
dziców i opiekunów. Celem progra-
mu jest poszerzenie wiedzy na temat 
przyczyn i konsekwencji zażywania 
narkotyków oraz poszanowanie wła-
snego zdrowia i życia.

Województwo śląskie zdecydo-
wało się zainwestować w projekt bli-
sko 30 tys. złotych. Pozwoli to kupić 
2,2 tys. pakietów programu. Każdy 
zawiera płytę DVD z filmem, 3 przy-
kładowe scenariusze zajęć lekcji wy-
chowawczych oraz plakat.

Film, który jest najważniejszym 
elementem akcji, pokazuje, jak nie-
winnie rozpoczyna się „przygoda” 
z narkotykami, prowadząc później 

do tragicznych konsekwencji. Opo-
wiada też, jak można uzyskać pomoc.

– Najważniejsze jest, by każ-
dy młody człowiek mógł usłyszeć 
świadectwa rówieśników uzależ-
nionych od narkotyków – uważa au-
torka programu Małgorzata Ajszpur. 
Przypomina, że narkomani, którzy 
w filmie opowiadają o swoim upadku,  
wcześniej śmiali  się z  podobnych 
kampanii. mr 

Klerycy biegali za piłką

W Rudzie Śląskiej odbyły się 20 
marca II Mistrzostwa Polski 

Wyższych Seminariów Duchownych 
w piłce nożnej halowej. – W ubiegłym 
roku w Kielcach nasza reprezentacja 
zwyciężyła, więc w tym roku nam 
przypadło w udziale zorganizowa-
nie rozgrywek – powiedział kleryk 
Piotr Matusiak z IV roku katowic-
kiego WŚSD. Wspólnie z Tomaszem 
Banasiem przygotowali mistrzostwa. 
Jak mówią, spotkali  się z  wielką 
życzliwością władz Rudy Śląskiej, 
które udostępniły im halę sportową 
w  Halembie. W  zawodach wzięło 
udział 10 reprezentacji. Mimo zacię-
tej walki katowickim seminarzystom 
nie  udało  się powtórzyć sukcesu 
sprzed roku – zajęli VIII miejsce. 
Wygrała reprezentacja seminarium 
z Radomia, a kolejne miejsca zajęli 
klerycy z Kalisza i Sandomierza.
 •
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Ruda Śląska. Już faza grupowa rozgrywek obfitowała w emocje – tak walczyli 
reprezentanci seminariów z Częstochowy i Łodzi
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W inauguracji kampanii wzięli udział (od lewej): wojewoda śląski 
Zygmunt Łukaszczyk, członek zarządu województwa śląskiego Mariusz 
Kleszczewski, kurator oświaty Stanisław Faber

„Dlaczego STOP narkotykom?” na Śląsku

Lepiej zapobiegać
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Skupienie dziennikarzy

Katowice. Dziennikarze z działa-
jących w naszym regionie redakcji 
przybyli 20 marca do auli Wydzia-
łu Teologicznego Uniwersytetu 

Śląskiego na wielkopostny dzień 
skupienia. O potrzebie harmonii 
między wolnością i prawdą prze-
konywał ich rzecznik archidiecezji 

krakowskiej ks.  Robert Nęcek. 
Mówiąc o wzajemnym uzupełnia-
niu się prawdy i wolności, ks. Nęcek 
przestrzegł, że „przewartościowy-
wanie” wolności prowadzi do tota-
litaryzmu, a „przewartościowywa-
nie” prawdy – do ideologii. Obecny 
na spotkaniu metropolita katowic-
ki abp Damian Zimoń powiedział, 
że zbliżające się Triduum Paschalne 
ukazuje nie tylko prawdę głoszoną 
w  wolności, ale  również miłość. 
Zachęcał dziennikarzy, by na ota-
czającą nas rzeczywistość stara-
li się patrzeć pozytywnie, a prawdę 
mówili zawsze w miłości. Spotkanie, 
przygotowane przez duszpasterza 
dziennikarzy archidiecezji kato-
wickiej ks. Arkadiusza Wuwera, 
miało charakter nabożeństwa 
pasyjnego ze  śpiewem Gorzkich 
Żali.

Abp Damian Zimoń powitał wszystkich dziennikarzy przybyłych 
na wielkopostny dzień skupienia
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Konkurs Literatury 
Sakralnej
Żory. „To była prawdziwa uczta 
duchowa” – takimi słowami pro-
wadzący podsumowali I Regio-
nalny Recytatorski Konkurs 
Literatury Sakralnej, który 
odbył  się 15 marca w  Zespole 
Szkół Społecznych im. Wspólnej 
Europy w  Żorach. Uczestnicy 
konkursu przygotowali utwory 
poetycki i fragment prozy. Wybór 
utworów i  ich  różnorodność 
zadziwiała. Szesnastoletnia Julia 
Machoczek z  IV LO w  Rybniku 
przygotowała utwory W.  Bla-
ke „Proroctwa niewinności” 
i  L.  Kołakowskiego „Rozmowę 
z diabłem doktora Lutra”, i w kate-
gorii szkół ponadgimnazjalnych 
była najlepsza. Spośród 26 gimna-
zjalistów I nagrodę zdobyła Pauli-
na Lapczyk, uczennica rybnickie-
go Gimnazjum nr 1, za recytację 
fragmentu R.C.  Romano „Mój 
Chrystus połamany”. Należy mieć 
tylko nadzieję, że  recytowanie 
literatury sakralnej przez mło-
dzież naszego regionu stanie się 
tradycją i będą kolejne edycje tego 
konkursu. ga

Julia Machoczek, 
zdobywczyni I miejsca 
w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych
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Pochodził z Chorzo-
wa. W  1943  r. został 
powołany do  niemiec-
kiego wojska i  służył 
na  terenie Niemiec, 
Francji, Włoch, Austrii, 
Danii i  Czech. Potem 
przeszedł na  stronę 
wojsk alianckich, służąc 
w  formacjach polskich. 
Po  powrocie do  kraju pracował 
w ZUS-ie i uczył się w liceum dla 

pracujących. W  1951  r. 
rozpoczął studia w semi-
narium, zaś w  1956  r. 
otrzy mał święcenia 
kapłańskie. Był wikarym 
w parafiach: św. Jadwigi 
w  Szopienicach, NSPJ 
w Koszęcinie, św. Józefa 
w  Załężu i  Matki Bożej 
Królowej Różańca Świę-

tego w Łaziskach Górnych. Następ-
nie przez 22 lata był proboszczem 

parafii Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Pokoju w Olzie. W 1981 r.  
obronił pracę doktorską „Kult św. 
Jana Nepomucena w Polsce. Stu-
dium historyczno-liturgiczne”. 
W 1992 r. odszedł na emeryturę. 
Mieszkając w  Olzie, był duszpa-
sterzem Domu Pomocy Społecz-
nej w Gorzycach. Zmarł 17 marca 
2010 r. w szpitalu w Wodzisławiu 
Śl. Miał 85 lat. Pochowany został 
w Olzie.

O świętości życia
Archidiecezja. „Pod koniec Wiel-
kiego Postu teksty liturgii słowa 
wzywają nas do  zapomnienia 
o przeszłości, o naszych porażkach 
i grzechach, a zachęcają do zwró-
cenia się ku przyszłości” – napi-
sał abp Damian Zimoń w Słowie 
na  Dzień Świętości Życia. Przy-
pomniał, że okres pasyjny, to czas 
wytężonych praktyk pokutnych, 
rekolekcji, sakramentu pokuty 
i pojednania. „Tylko osobiste spo-
tkanie z Chrystusem pomaga przy-
jąć Boże przebaczenie” – stwierdził 
metropolita katowicki. Pisząc 
o Dniu Świętości Życia, nawiązał 
do wyroków skazujących redakto-
ra naczelnego „Gościa Niedzielne-
go”. Nazwał ks. Marka Gancarczyka 
tym, który ma odwagę nazwać rze-
czy po imieniu.

Zmarł ks. Edward Wieczorek
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Dyskusja o Śląsku

Autonomia to nie separacja
W  Warszawie kolejne rzą-
dy nie  stawiają na  odrębność 
i  autonomię regionów – mó-
wiła Elżbieta Sekuła ze  Szkoły 
Wyższej Psychologii Społecznej 
w Warszawie. 

P roblematyka regionalna 
pojawia  się w  obietnicach 

przedwyborczych, ale w praktyce 
jest  traktowana instrumental-
nie – podkreślała E. Sekuła pod-
czas prezentacji swojej książki: 
„Po co Ślązakom potrzebny jest na-
ród. Niebezpieczne związki mię-
dzy autonomią i nacjonalizmem”.  
Spotkanie odbyło się na Wydziale 

Nauk Społecznych UŚ. – Autorka 
książki twierdziła, że Śląsk potrze-
buje takich struktur, które pod-
trzymałyby i tak kruchy kapitał 
intelektualny młodego pokolenia. 

– Choć można go  odnaleźć m.in. 
w Ruchu Autonomii Śląska – pod-
kreślała Małgorzata Myśliwiec, 
politolog z UŚ. Wskazano również 
na dorobek naukowy Uniwersytetu 

Śląskiego w  tym względzie. 
Zbigniew Kadłubek w  myśleniu 
regionalnym postulował rozwój 
autonomii ducha poprzez lansowa-
nie tzw. kultury wyższej, chociażby 
śląskiej literatury, a nie wyłącznie 
plebejskiej. – Bercik jest  poza 
nawiasem – żartował. – Szkoda, 
że myślenie regionalne w Polsce 
nie  jest  popularne – podkreślał. 
– Kto jeszcze myśli podobnie jak 
Górnoślązacy? Kaszubi, górale? – 
pytał retorycznie. 

Organizatorem spotkania było 
Śląskoznawcze Koło Naukowe „So-
dalitas Silesiana” oraz Koło Nauko-
we Politologów UŚ. rch

Na zdjęciu: Zbigniew Kadłubek (od lewej), Tomasz Słupik, Elżbieta 
Anna Sekuła i Małgorzata Myśliwiec poruszyli problematykę 
regionalizmu i autonomii Śląska

W tym przedszkolu 
uczą się 
nie tylko dzieci, 
ale i ich rodzice. 

P rzedszkole „Węgielek” to pierw-
sza na Śląsku placówka utwo-

rzona przez rodziców we współpra-
cy ze Stowarzyszeniem „Sternik”.  
Budynek przy ul. Szeptyckiego 3 
w Katowicach. W kolorowym po-
koju z dużym lustrem kilkulatki, 
wraz z nauczycielką, słuchają mu-
zyki. Każdy z nich, trzymając w ręku 
swój ulubiony przedmiot muzyczny, 
np. trójkąt czy piszczałkę, wygrywa 
takt melodii. Tak zaczynają się zaję-
cia z rytmiki. 

mama i tata to podstawa
Do otwartego w październiku 

ub. roku „Węgielka” uczęszcza 
12 dzieci w  wieku od  3 do  4 lat. 
W  przyszłym roku będzie tak-
że grupa starszaków – 5- i  6-lat-
ków. Praca z  dziećmi opiera  się 
tu na chrześcijańskiej wizji czło-
wieka i programie wychowawczo- 
-edukacyjnym ogólnoświatowej 
sieci szkół i przedszkoli Institucio 
Familiar d’Educacio z Hiszpanii, 
który w Polsce wdrożyły placówki 
Stowarzyszenia „Sternik”. Najważ-
niejsza jest tu ścisła współpraca  

rodziców z nauczycielami nad wy-
chowaniem poprzez kształtowanie 
dobrych nawyków i postaw. Twór-
cy placówki wychodzą z założenia, 
że wychowanie dziecka spoczywa 
głównie na rodzicach, a przedszko-
le tylko im pomaga. Dlatego rodzice 
wraz przedszkolnym opiekunem 
dziecka ustalają jego indywidu-
alny program rozwoju i  wycho-
wania. – Obserwuję, jak dziecko 
radzi sobie w grupie rówieśników, 
na zajęciach, jaką rolę pełni w zaba-
wach – mówi Zofia Fluder, pedagog. 
– A potem omawiam to z rodzicami.

W  katowickim przedszkolu 
dzień rozpoczyna się i kończy mo-
dlitwą. Maluchy modlą się także 
przed posiłkiem i po nim.

To nie przechowalnia
Są m.in. zajęcia matematycz-

ne, rytmika, język angielski, ćwi-
czenia logopedyczne.W każdym 
miesiącu przedszkolaki pracują 
nad wykształceniem konkretnych 
nawyków, tak by np. umiały po-
magać innym, dbać o książki, sa-
modzielnie się ubierać, czy pamię-
tać o wycieraniu zakatarzonego 

nosa. Rodzice, znając plan pracy 
przedszkolaków, także w  domu 
zwracają uwagę na  wyrabianie 
tych nawyków. – Dlatego mówi-
my, że  do  naszego przedszkola 
nie przyjmujemy tylko dziecka, 
ale całą rodzinę – mówi Monika 
Mikuła, dyrektorka placówki, 
mama jednego z przedszkolaków. 
– Dla nas zaangażowanie w wy-
chowanie dziecka obojga rodzi-
ców to podstawa. Wspomina, jak 
do przedszkola przyszła kiedyś 
babcia z wnuczkiem, chcąc go za-
pisać do placówki. Kiedy dowie-
działa się, że oboje rodzice muszą 
brać udział w spotkaniach z opie-
kunem, zrezygnowała, stwierdza-
jąc, że  nie mają na to czasu.

Mama i tata na bieżąco mogą 
śledzić postępy dziecka, czytając 
wpisy opiekunów dokonywa-
ne w  tzw. agendach. Sami także 
wpisują tam codzienne sukcesy i 
osiągnięcia dziecka. Potem dzieci 
są za nie chwalone na forum gru-
py, co na maluchy działa bardzo 
motywująco.

– Osoby, które decydują  się 
na  nasze przedszkole, nie  szu-
kają przechowalni dla swoich 
pociech, ale  chcą mieć realny 
wpływ na ich wychowanie – mówi 
Monika Mikuła. – I to jest podsta-
wowym założeniem naszej pracy. 
 Anna Burda-Szostek

Pierwsze na Śląsku 

Przedszkole dla dzieci i rodziców

Dzieci podczas zajęć z rytmiki. Od lewej: Mateusz, Nikodem, 
Miriam i Filip
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Mysłowickie muzea w sporze

Strażacy chcą więcej miejsca
Centralne Muzeum 
Pożarnictwa (CMP) 
w Mysłowicach 
wypowiedziało 
umowę wynajmu 
pomieszczeń 
Muzeum Miasta 
Mysłowice (MMM).

W ypowiedzenie jest tylko czę-
ściowe i związane z przygo-

towywanymi przez nas uroczysto-
ściami jubileuszowymi – wyjaśnia 
st. bryg. Włodzimierz Bareła, 
dyrektor CMP w Mysłowicach. – 
Z okazji 35-lecia naszego istnienia 
organizujemy ekspozycję, która 
jest większa niż powierzchnia, jaką 
dysponujemy. Chciałem uniknąć 

takiej sytuacji, ale dyr. Plackowski 
domagał się od nas dokumentów 
na piśmie.Faktycznie, dokument 
wypowiedzenia mówi tylko o hali 
nr 4. Obecnie mieszczą się w niej 
m.in. rekonstrukcja śląskiego 

familoka, figury zespołu Myslovitz 
oraz zbiory etnograficzne przed-
stawiające kulturę Górnego Śląska 
i życie ludzi sprzed 50 i 100 lat.

– Chodzi o  ekspozycje stałe, 
których nie  da  się rozebrać bez 

ich  uszkodzenia. Robotnicy bu-
dowali te  wnętrza przez ponad 
tydzień. Poza tym magazyny 
są za małe, więc będziemy musieli 
przechowywać eksponaty w dru-
giej sali ekspozycyjnej, a to nie po-
zwoli nam organizować muzeal-
nych imprez – tłumaczy Adam 
Plackowski, dyrektor Muzeum 
Miasta Mysłowice. Dodaje, że hala 
nr 4 stanowi połowę powierzchni 
wystawienniczej MMM.

Muzeum Miasta Mysłowice 
powstało 4 lata temu. Wyłoniło się 
z działu miejskiego Centralnego 
Muzeum Pożarnictwa. Obecnie 
funkcjonuje na prawach lokatora 
w dotychczasowej siedzibie stano-
wiącej własność CMP. Powierzch-
nia wystawiennicza w budynku 
to ponad 7 tys. metrów kwadrato-
wych. mr

W spornej hali nr 4 prezentowana jest historia miasta
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O represjonowanych obrońcach godności

Męczennicy totalitaryzmów
O represjach, jakich w XX wieku do-
świadczał Kościół katowicki ze stro-
ny totalitaryzmu hitlerowskiego 
oraz komunistycznego, opowiada 
ekspozycja, prezentowana w koście-
le przy. ul. Pięknej w Katowicach.

I nstytut Pamięci Narodowej 
Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu 
Oddział w Katowicach oraz Parafia 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Katowicach w ramach obchodów 
Roku Kapłańskiego przygotowa-
ły wystawę „Represje wobec du-
chowieństwa śląskiego w latach 
1939–1956”. Wystawa, otwarta 19 
marca, jest ekspozycją stałą.

Oprócz unikalnych zdjęć ar-
chiwalnych i pamiątek osobistych 
z  wielu zbiorów prywatnych, 
muzeów i archiwów, prezentacja 

ukazuje dokumenty władz pań-
stwowych, sądowych i aparatu 
bezpieczeństwa. Autorzy wy-
stawy, Kornelia Banaś i dr Adam 

Dziurok, starają się pokazać po-
wody, a także skalę oraz rodzaje 
prześladowań, jakie dotknęły 
wielu księży pochodzących z die-
cezji katowickiej lub działających 
na jej terenie. Przybliżono rów-
nież sylwetki niektórych zakon-
ników z terenu Górnego Śląska. 

Każda z  przedstawianych  
na wystawie postaci to przykład 
ludzkiego losu, sponiewierane-
go przez historię. Warto zapo-
znać  się z  tragicznymi losami 
prezentowanych duchownych, 
żeby zrozumieć czasy, w jakich 
przyszło im żyć, i spojrzeć z tej 
perspektywy na współczesność.
 mr

Na zwiedzanie wystawy warto zarezerwować sobie trochę więcej 
czasu, żeby obejrzeć ją dokładnie
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W ostatnią niedzielę marca 
Telewizja Silesia z okazji 
drugich urodzin organizuje 
dzień otwarty. Czy dotrwa 
do kolejnych urodzin? 

A tutem dysponującej najnowszą technologią 
stacji miał być młody, okraszony kilkoma 

znanymi nazwiskami zespół redakcyjny. Stację 
zasiliło kilku dziennikarzy z TVP Katowice, 
w tym Marek Czyż i Stefan Kurowski. Tylko nie-
liczni z redakcyjnego zespołu mieli doświadcze-
nie telewizyjne, większość pracowała w prasie. 
Telewizję finansowaną przez Arkadiusza Hołdę, 
znanego śląskiego developera, współtworzyli 
m.in. Jarosław Hasiński i Sławomir Zieliński, 
który został jej dyrektorem programowym. 
Obaj pożegnali się ze stacją w ubiegłym roku. 
Hasiński został szefem Polskiego Radia. 

Założenia były ambitne. Twórcy stacji prze-
widywali, że do 2009 roku zdobędą około 360 
tysięcy widzów. Życie jednak zweryfikowało 
założenia. W ubiegłym roku TVS według AGB 
Nielsen Media Research miała 0,21 proc. udzia-
łów w rynku telewizyjnym. Dla porównania 
TVP Katowice, która ma tylko cztery godziny 
własnego programu, w tym samym czasie miała 
tych udziałów 0,60 proc. Telewizja Silesia emi-
tuje program przez całą dobę, nie ma jednak 
nadajników naziemnych, jej odbiór jest możliwy 
tylko z satelity i w kablówkach. 

Z biegiem czasu na antenie pojawiało się co-
raz więcej programów rozrywkowych, szcze-
gólnie muzycznych, kosztem publicystyki. 
Nie ma już „Wywiadów ks. A. Nowaka”, w marcu 
zszedł z anteny „Kościół w metropolii” i „Biz-
nes Express”, zlikwidowano redakcję sportową, 
zwolniono kilka osób z działu informacyjnego, 
chociaż informacja była do tej pory mocną stro-
ną stacji. Dlaczego? Rządzą słupki – wyjaśnia 
Marek Czyż, obecnie dyrektor programowy 

stacji. – Nie możemy sobie pozwolić na emisję 
programów, których nikt nie ogląda. 

 Jednak oszczędnościowa polityka progra-
mowa stacji widoczna jest na ekranie coraz 
bardziej. Znaczną część ramówki wypełniają 
statyczne Radio Silesia i programy radiopodob-
ne. Czy wkrótce nie wypełni jej całej? 

– Mogę powiedzieć, że  widzę światełko 
w tunelu i już niedługo ta inwestycja będzie 
sama się finansować. I to w bardzo krótkim cza-
sie, jest to kwestia kilku miesięcy, czyli w tym 
roku. Biorąc pod uwagę fakt, że miną niecałe 
trzy lat od założenia stacji, uważam, że była 
to bardzo dobra inwestycja – odpowiada Arka-
diusz Hołda na pytanie, czy zrobił dobry interes, 
wydając fortunę na założenie (co kosztowało ok. 
20 milionów zł) i utrzymanie stacji. – Stacja żyje 
z reklam. Z miesiąca na miesiąc wpływy z nich 
są coraz większe, chociaż jest kryzys i firmy 
przeznaczają na nie mniej pieniędzy. Gdyby 
nie kryzys, stacja finansowałaby się już w 100 
procentach. 

Jest  faktem, że  niektóre programy, jak 
np.  Lista śląskich szlagierów, rzeczywiście 
osiągają oglądalność w granicach 300 tysię-
cy widzów. Ale są to wyjątki. Według AGB 
Nielsen Media Research, stacja w ostatnich 
miesiącach odnotowuje wzrost oglądalno-
ści w tzw. komercyjnej (obejmującej widzów 
od 16 do 49 lat) grupie wiekowej. W procentach 
jest to wzrost znaczny, bo aż o 100 proc. W licz-
bach bezwzględnych oznacza to, że w porówna-
niu z tym samym okresem roku poprzedniego 
stacji przybyło 2,6 tys. widzów w tej grupie. 

Czy Arkadiusz Hołda myśli o ewentualnej 
sprzedaży stacji? Rzeczywiście pojawiały się 
informacje, że stację wykupuje TVN czy Mur-
doch – mówi właściciel TVS. – Mnie z prezesem 
Piotrem Walterem łączy układ przyjacielski. 
Znamy się, dzwonimy do siebie i często roz-
mawiamy. Nigdy nie  mów nigdy, ale  stacja 
nie jest w tej chwili na sprzedaż. 

Edward Kabiesz

zapowiedzi

Pamięć o tragedii
Rogów n.Olzą. W 1945 r. 34 mieszkańców 
Rogowa zostało zamordowanyc przez żołnie-
rzy sowieckich. Dla upamiętnienia tego tra-
gicznego wydarzenia, 28 marca, o godz. 17.00 
w Domu Kultury w Czyżowicach odbędzie się 
koncert z  udziałem Pszowskiej Orkiestry 
Dętej, solistów Opery Bytomskiej oraz Teatru 
Muzycznego z Gliwic. O godz. 16.00 w koście-
le w Rogowie odprawiona zostanie Msza św. 
w intencji pomordowanych.

Aktywizacja wykluczonych
Tychy. 6 i 9 kwietnia o godz. 16.30 w Domu 
Parafialnym przy parafii bł. Karoliny 
w Tychach odbędzie się spotkanie rekrutacyjne 
w ramach projektu: „Dla siebie i dla innych – 
aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i zawodowym”. Caritas Archidie-
cezji Katowickiej, Kapitał Ludzki i Europejski 
Fundusz Społeczny zapraszają na nie osoby 
bezrobotne, osoby w wieku 50+. W ofercie znaj-
dują się szkolenia z zakresu opieki nad osoba-
mi starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. 
Więcej informacji: www.caritas-efs.pl., tel. 508 
452 444, projekt@caritas-efs.pl

Religijny festiwal
Katowice-Kostuchna. Do
11 kwietnia można nadsyłać 
zgłoszenia uczestnictwa w XVII 
Dziecięcym Festiwalu Piosen-
ki Religijnej „Kostuchna 2010”. 
Odbędzie  się on  24 kwietnia 
w kościele Trójcy Przenajświętszej pod hasłem: 
„Każdy może dziś do Jezusa przyjść”. Regu-
lamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się 
na stronie: www.kostuchna.katowice.opoka.
org.pl. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: 
ks. Roman Imiołczyk, parafia Trójcy Przenaj-
świętszej, ul. T. Boya-Żeleńskiego 34, 40-750 
Katowice-Kostuchna.

Dla młodzieży
Konkurs. „Za waszą wolność 
i naszą – wojna polsko-bolsze-
wicka 1920” to tytuł konkursu 
skierowanego do  młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych. 
Prace, pisemne, audycje radiowe 
lub prezentacje multimedialne, należy składać 
do 15 kwietnia br. na  adres organizatora: 
Stowarzyszenie NZS 1980, ul. Warszawska 37, 
40-010 Katowice, tel./fax: (32) 253 07 38, e-mail: 
prezes@nzs1980.com.pl. Regulamin dostępny 
na  stronach: www.kuratorium.katowice.pl 
oraz: www.nzs1980.com.pl. Główną nagrodą 
w konkursie jest dwutygodniowy kurs języka 
angielskiego w Wielkiej Brytanii. •

Drugie urodziny Telewizji Silesia

Widzę światełko w tunelu

pod
patronatem
„Gościa”

pod
patronatem
„Gościa”

TVS rozpoczął 
emisję 
programu 
dokładnie  
2 lata temu
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N a  Śląsku w  ubiegłym 
roku zidentyfikowano 
6 ofiar handlu ludźmi. 
To jest bardzo znikomy 

procent wszystkich pokrzywdzo-
nych, ponieważ bardzo często 
ci ludzie nie mają świadomości, 
że zostali sprzedani, zaś ci, którzy 
ją mają, boją się kar finansowych 

czy przemocy, ponieważ zostali 
zastraszeni.

lukratywny biznes
Problem może dotknąć każ-

dego: mężczyźni i starsze kobiety 
są wykorzystywani do niewolni-
czej pracy po kilkanaście godzin 
dziennie, młodsze kobiety lądują 
w seksbiznesie, młodzieńcy są wy-
korzystywani do drobnych kra-
dzieży, dzieci i niepełnosprawni 
– do żebrania. Handlarze ludźmi 

znajdą zajęcie 
dla każdego, 
kto pozwoli im 
się schw ytać. 
Zastraszą go, 
odbiorą doku-
ment y, prze-

transportują do  obcego kraju 
i sprzedadzą.

Handel ludźmi obok handlu 
narkotykami i bronią jest jednym 
z  trzech najbardziej dochodo-
wych procederów przestępczych 
i zbrodnią ściganą z urzędu.

Stella Gryczka, psycholog 
Ośrodka Interwencji Kryzyso-
wej w Siemianowicach Śląskich, 
opowiada o szkoleniu, zorganizo-
wanym w  Warszawie przez Mi-
nisterstwo Sprawiedliwości, fun-
dację „Dzieci Niczyje” i Fundację 
Przeciwko Handlowi Kobietami „La 
Strada”. – Zapytano nas, czy spo-
tkaliśmy się w swojej pracy z pro-
blemem handlu ludźmi. Podobnie 
jak inni byłam przekonana, że nie – 
wspomina. – Po trzydniowym szko-
leniu uświadomiłam sobie, że nieje-
den raz pracowałam z ofiarą handlu 
ludźmi, ale jej nie rozpoznałam.

Realne zagrożenie
Ofiarami handlu ludźmi sta-

ją się najczęściej osoby, w których 
życiu zachodzą obecnie zmiany. 

To może być ktoś, kto utracił bli-
ską osobę czy boryka się z trudną 
sytuacją materialną. Najogólniej 
– środowiska, które szukają na ze-
wnątrz „promyczka nadziei”, ja-
kiejś pracy, niekoniecznie legalnej.

Jak zauważa podinspektor Gra-
żyna Słomska z Wydziału Prewen-
cji Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach, problem nie dotyczy 
jedynie środowisk biednych czy pa-
tologicznych rodzin. – Tacy ludzie 
często nie mają nawet pieniędzy 
na bilet, żeby wyjechać – tłumaczy. 
– Ofiary handlu ludźmi pochodzą 
ze wszystkich środowisk. Pamiętaj-
my, że jedną z metod werbowania 
ofiar jest miłość. Dlatego niezależ-
nie od regionu czy środowiska, za-
grożenie jest realne. Ofiarą może 
stać się każdy.

Prawo pomaga
– Kiedy uda nam  się ziden-

tyfikować ofiarę handlu ludźmi, 
to podejmujemy szczegółową pro-
cedurę – mówi ppłk Cezary Zabor-
ski, rzecznik prasowy Śląskiego 
Oddziału Straży Granicznej w Ra-
ciborzu. – Najczęściej taka osoba 
nic ze sobą nie ma, ani dokumen-
tów, ani rzeczy osobistych. Przede 
wszystkim więc trzeba ją odizolo-
wać od prześladowców i zapew-
nić bezpieczeństwo. Jednocześnie 

tekst i zdjęcia
Mirosław Rzepka

mrzepka@goscniedzielny.pl

Zanim wyjedziesz:
•  Bądź szczególnie podejrzliwy/a, gdy ktoś obiecuje ci łatwe 

i duże pieniądze
•  Sprawdź starannie osobę lub firmę czy pośrednika, który 

cię zaprasza, jak również miejsce przyszłej pracy! poproś 
o referencje – sprawdź je

•  Dokładnie i kilkakrotnie przeczytaj wszystkie związane 
z wyjazdem dokumenty, przede wszystkim te, które podpisujesz, 
zwłaszcza umowę

•  Zrób kserokopię dokumentów, które ze sobą zabierasz i wraz 
z aktualnym zdjęciem zostaw bliskim

•  Zostaw bliskim wszystkie informacje, które pozwolą im 
na odnalezienie cię za granicą! Zostaw też twój numer 
kontaktowy i przyszły adres zamieszkania

•  Zabierz ze sobą adresy i numery telefonów polskich placówek 
dyplomatycznych w kraju, do którego jedziesz

•  Szczególnie starannie zabezpiecz swój paszport!! nigdy 
i nikomu go nie oddawaj

•  ustal częstotliwość kontaktów telefonicznych z bliskimi oraz 
hasło – słowo ratunkowe

Ofiary handlu 
ludźmi często 
są poddawane 
przemocy 
psychicznej 
i fizycznej

Handel ludźmi. Przeczytałeś atrakcyjne 
ogłoszenie o pracy za granicą? W ofercie 
jest mowa o bardzo wysokich zarobkach 
i małych wymaganiach? Uważaj, możesz 
wpaść w ręce handlarzy ludźmi.

Nie daj się wkręcić
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należy zapewnić jej pomoc psycho-
logiczną i zadbać o podstawowe 
potrzeby. 

Granica, oddzielająca handel 
ludźmi od  prawidłowych relacji 
społecznych, jest bardzo cienka i nie-
zwykle trudno udowodnić, że do ta-
kiego procederu doszło. – Zdarza się, 
że wykrywamy miejsca, które media 
nazywają później „obozami pracy”, 
ale kontrolowani tam przez nas cu-
dzoziemcy twierdzą, że godzą się 
na  takie warunki pracy i  zakwa-
terowania, wskazując, że są często 
lepsze niż w kraju ich pochodzenia 
– wyjaśnia ppłk Zaborski. – W ta-
kich sytuacjach można pracodawcy 
udowodnić co najwyżej złamanie 
przepisów na przykład prawa pracy.

Zajmujący  się przeciwdzia-
łaniem handlowi ludźmi zgod-
nie twierdzą, że jest to zjawisko 
niezwykle trudne do wykrycia. 
Pracownicy Fundacji przeciwko 
Handlowi Ludźmi „La Strada” 
są przekonani, że rozmiary tego 
zjawiska można porównać do góry 
lodowej – oficjalne statystyki po-
kazują tylko niewielką jej część.

Ofiary nie wiedzą
Handlarze ludźmi są  znako-

mitymi manipulatorami. Jedna 
z ofiar opowiadała, jak przekonali ją, 
że nie warto iść na policję. Podjechali 
pod komisariat, jeden z nich wszedł 
do środka, a po chwili wyszedł z po-
licjantem, który coś mu wyjaśniał. 
Następnie pożegnali się serdecznie. 
Ofiara była pewna, że to koledzy, 
a tymczasem jej oprawca spytał po-
licjanta tylko o drogę, a gdy wrócił 
do samochodu, powiedział „widzisz, 
to nasz kumpel, właśnie dostał pie-
niądze, idź, poskarż mu się”.

Polska obecnie jest  przede 
wszystkim krajem tranzytowym, 
ale również miejscem pochodzenia 
ofiar. Ostatnio staje się też krajem 
docelowym, w którym nielegal-
nie wykorzystywane są  osoby 
ze Wschodu, a także z Rumunii.

Zazwyczaj handlem ludźmi 
zajmują się wieloosobowe grupy, 
często międzynarodowe. To wy-
specjalizowane organizacje. Ofia-
ry są okłamywane, pozbawiane 
dokumentów, zakwaterowane 
w niehigienicznych warunkach.

– Chcę też przypomnieć 
o  przestępstwach powiązanych 
z  handlem ludźmi, bo  te  osoby 
najczęściej są  więzione, często 
bite, a nawet gwałcone, faszero-
wane narkotykami czy alkoholem. 
Często też zmusza się je do uczest-
niczenia w nagraniach pornogra-
ficznych przy użyciu siły, pod-
stępu lub szantażu – zaznacza 
podinspektor Słomska. – To cała 
gama przestępstw i dlatego, gdy 
dochodzi do  wykrycia takiego 
procederu i  ofiary zgadzają  się 
zeznawać, zostają otoczone spe-
cjalną opieką. Ustawodawstwo 
unijne gwarantuje taką opiekę 
również cudzoziemcom.

Tłumaczyć, wyjaśniać, 
nagłaśniać

– Policja województwa śląskie-
go od kilku lat realizuje progra-
my przeciwdziałające handlowi 
ludźmi – mówi podinspektor 
Słomska. – Jedna grupa działań 
to praca operacyjna, zmierzająca 
do rozpoznania sytuacji i wykry-
cia przestępstw. Podejmujemy 
też działania profilaktyczne: in-
formowanie, edukowanie i akcje 

medialne. Staramy się szczególnie 
nagłaśniać problem handlu ludź-
mi głównie przed wakacjami, gdy 
zbliża się czas zwiększonej liczby 
wyjazdów.

– Za  każdym razem, kiedy 
mamy nawet tylko podejrzenia 
wystąpienia procederu handlu 
ludźmi, podejmujemy stosowne 
do danej sytuacji czynności – tłu-
maczy Zaborski – Kiedy na przy-
kład kontrolujemy samochód, 
w  którym jedzie mężczyzna i  5 
kobiet, a z nami rozmawia tylko 
mężczyzna i sam podaje wszyst-
kie dokumenty, to  już  wzbudza 
to podejrzenia funkcjonariuszy. 
Wtedy wykonywane są dodatko-
we sprawdzenia. Bardzo istotna 
jest rozmowa z tymi kobietami. 

Handel ludzi może wiązać się 
z przemytem ludzi, może też do-
tyczyć przebywających w Polsce 

cudzoziemców, dlatego w trakcie 
realizacji naszych ustawowych za-
dań jesteśmy wyczuleni na wszel-
kie sygnały mogące świadczyć 
o tym nielegalnym procederze. •

■ R e K l A m A ■

■ R e K l A m A ■

Przydatne 
telefony:
la Strada: telefon zaufania: 
+48 22 628 99 99 
(pomoc, porady)
Fundacja „Dzieci niczyje” 
(22) 616 02 68
KCiK – Krajowe Centrum 
interwencyjno-Konsultacyjne 
(22) 628 01 20
Śląski oddział Straży 
granicznej (32) 414 44 44
Straż graniczna 800 422 322
policyjne telefony alarmowe: 
997 i 112

Punkt konsultacyjny będzie działał w ramach Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej – mówi Stella Gryczka

Nie daj się wkręcić
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• niedziela 28.03
07.45 Aktualności 07.50 Koncert życzeń 
08.45 Śląska lista przebojów 16.45 Pogoda 
16.50 W poszukiwaniu drogi – magazyn 
chrześcijański 17.30 Aktualności 17.55 
Pogoda 18.00 Sport – retransmisje 21.45 
Aktualności 21.55 Pogoda 22.00 Hat-trick 
22.15 Sport

• poniedziałek 29.03
07.45 Aktualności 16.45 Pogoda 16.50 Ry-
nek jest dla wszystkich 17.00 To brzmi – 
propozycje 17.30 Aktualności 17.55 Pogoda 
18.00 Sport 18.15 Pogoda 18.20 Tygodnik 
Regionalny 18.30 Forum Regionu 19.00 
W poszukiwaniu drogi 19.25 TV Katowice 
zaprasza 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• wtorek 30.03
07.45 Aktualności 08.45 Schlesien Journal 
– magazyn mniejszości niemieckiej 16.45 
Pogoda Relacje 17.00 Cud zdrowia 17.10 TV 
Katowice zaprasza 17.30 Aktualności 17.55 
Pogoda 18.00 Sport 18.15 Pogoda 18.20 Ra-
port z akcji – magazyn kryminalny 18.30 
Bliżej natury – magazyn ekologiczny 18.50 
Twój wybór 19.00 Wokół nas 19.15 Relacje 
19.25 TV Katowice zaprasza 21.45 Aktual-
ności 22.00 Sport 22.10 Pogoda

• środa 31.03
07.45 Aktualności 08.45 To brzmi – propo-
zycje 16.45 Pogoda 16.50 Kronika miejska: 
Dąbrowa Górnicza 17.00 Muzyczny mix 
17.10 TV Katowice zaprasza 17.30 Aktual-
ności 17.55 Pogoda 18.00 Sport 18.15 Pogoda 
18.20 Twój wybór 18.30 Ludzie i sprawy 
– magazyn reporterski 19.00 To brzmi – 
propozycje 19.15 Zaolzie – magazyn 21.45 
Aktualności 22.00 Sport 22.10 Pogoda

• czwartek 1.04
07.45 Aktualności 08.45 Kroniki klubo-
we 16.45 Pogoda 16.50 Kronika miejska: 
Katowice 17.00 Cris 17.30 Aktualności 
17.55 Pogoda 18.00 Sport 18.15 Pogoda 
18.20 Kroniki klubowe 18.30 1819 kg 
wiary – film dokumentalny 19.15 Rynek 
jest  dla wszystkich 19.25 TV Katowice 
zaprasza 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• piątek 2.04
07.45 Aktualności 08.45 Jechał pociąg 
niezwykły – reportaż 16.45 Pogoda 16.50 
Rynek jest dla wszystkich 17.00 Wokół nas 
17.30 Aktualności 17.55 Pogoda 18.00 Sport 
18.15 Magazyn Meteo 18.20 Świadectwo 
nadziei – reportaż Dagmary Drzazgi 18.45 
Bądźcie ze mną 19.05 Droga Krzyżowa 
ulicami Katowic 19.15 Narciarski weekend 
19.25 TV Katowice zaprasza 21.45 Aktual-
ności 22.00 Sport 22.10 Pogoda

• sobota 3.04
07.45 Aktualności 08.00 Gliwicka wio-
sna z Fryderykiem 08.45 Przygody kota 
Filemona 16.45 Pogoda 16.50 Wielkanoc 
u Zegadłowicza 17.30 Aktualności 17.55 
Pogoda 18.00 Sport 18.15 Pogoda 18.20 
Przestrzeń wypełniona miłością 18.35 Gli-
wicka wiosna z Fryderykiem 19.00 Śląsk 
jest piękny 21.45 Aktualności 21.55 Pogoda 
22.00 Po bandzie – magazyn 22.08 Sport

Teatr „Ateneum”

Co piszą z Meksyku?
Przy okazji 
premiery „Pocztówki 
z Meksyku” 
Śląski Teatr Lalki 
i Aktora „Ateneum” 
w Katowicach 
zamienił się 
w kawałek Meksyku.

B yła tamtejsza muzyka, taniec 
merengue, tajemnicze różno-

kolorowe maski zmarłych i kraj-
obrazy z agawami i księżycem. 
Polską prapremierę sztuki za-
szczyciła swoim udziałem jej mek-
sykańska autorka Berta Hiriart 
oraz attaché kulturalny ambasa-
dy Meksyku Monica Velarde. – 
W tym roku nasz kraj obchodzi 
dwie ważne rocznice: 200-lecia 
niepodległości i 100-lecia rewo-
lucji. Cieszę się, że  świętujemy 
je też w Katowicach – powiedzia-
ła po spektaklu Monica Velarde. 
A  jaka była sama „Pocztówka 
z Meksyku”, którą odebraliśmy 
w  Teatrze Ateneum? Przede 
wszystkim urzekała nasyconą 

barwami i symbolami meksykań-
skiej kultury scenografią Edyty 
Rzewuskiej. Niektóre „kadry” tej 
dynamicznej sztuki, wyreżyse-
rowanej przez Ewę Piotrowską, 
wydawały się przeniesione z ob-
razów Fridy Kahlo. Temperaturę 
sztuki podnosiły urokliwe: Juana 
(Ewa Reymann) i przychodząca 
ze  świata zmarłych Fidelina 

(Marta Popławska), a  przede 
wszystkim niesamowita Tina 
(Krystyna Nowińska), urzekająca 
wdziękiem i naturalnością prze-
kazu. Bo to opowieść o jej dojrze-
waniu do bycia w harmonii z dzie-
dzictwem swego kraju, rodziną, 
przodkami, całym bagażem, z któ-
rym emigruje do Chicago. Paniom 
bardzo udanie partnerują pano-
wie, wcielający  się w  postacie 
ze  świata żywych i  zmarłych 
(Jacek Popławski, Marek Lindorf, 
Mirosław Kotowicz). To  sztuka 
opowiadająca, jak w meksykań-
skiej kulturze postrzega się świat 
umarłych. Ci, którzy odeszli, 
są stale obecni w życiu pozosta-
łych. – Na naszych cmentarzach 
ludzie się śmieją, śpiewają, jedzą, 
wspominając anegdoty o zmar-
ł ych – opow iadała Monica 
Velarde. Takie też było prze-
słanie „Pocztówek z Meksyku”. 
Bo choć spektakl kończył się ucztą 
z umarłymi, na której podawano 
ulubione przez nich smakołyki, 
wychodziliśmy z niego uśmiech-
nięci, czując, że tamci meksykań-
scy zmarli – byli tu z nami.

Barbara Gruszka-Zych

Autorka sztuki, Meksykanka 
Berta Hiriart dziękuje 
aktorom teatru „Ateneum”

Jubileusz Zofii Książek-Bregułowej

Warto żyć!
„Warto tak długo żyć!” – mó-
wiła aktorka Zofia Książek- 
-Bregułowa podczas jubileuszu 
60-lecia pracy artystycznej i 90. 
urodzin. 

O dbył  się on  16 marca w 
Miejskim Domu Kultury 

„Koszutka” w  Katow icach. 
W czasie koncertu poetyckiego: 
„W hołdzie poległym w Powstaniu 
Warszawskim”, jubilatka re-
cytowała wiersze T.  Gajcego, 
K. Krahelskiej i K.K. Baczyńskiego. 

Zofia Książek-Bregułowa 
w powstaniu warszawskim utra-
ciła częściowo wzrok; po wypadku 
w 1985 r. zupełnie przestała widzieć. 
Nigdy jednak nie  zrezygnowała 
ze swojego aktorskiego powołania. 
Najpierw na scenie Teatru Ziemi 
Opolskiej, następnie we współpracy 

z Polskim Radiem, wreszcie na Ma-
łej Scenie Teatru Śląskiego w Ka-
towicach stworzyła wiele znako-
mitych kreacji. Od  lat daje setki 
koncertów żywego słowa dla mło-
dzieży szkolnej, prezentując także 
własne wiersze. Podczas uroczy-
stości odtworzono fragmenty bio-
graficznego filmu Alicji Schatton. 
Grupa wychowanków z Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzie-
ci Słabowidzących i Niewidomych 
w Dąbrowie Górniczej przygoto-
wała koncert z recytacją wierszy 
Jubilatki, zaś Centralne Muzeum 
Jeńców Wojennych w Łambinowi-
cach-Opolu zaprezentowało wysta-
wę z jej zdjęciami. eb
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Zofia Książek-Bregułowa 
recytowała wiersze T. Gajcego, 
K. Krahelskiej i K.K. BaczyńskiegoD
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