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Szok, ból, 
niedowierzanie.

T akie emocje towarzyszyły nam 
po tym, jak świat obiegła wieść 

o katastrofie prezydenckiego samo-
lotu 10 kwietnia 2010 r. Zginęło wów-
czas 96 osób, z prezydentem Lechem 
Kaczyńskim i jego małżonką Marią. 
Z naszego regionu byli to: Krystyna 
Bochenek, wicemarszałek Senatu, Sła-
womir Skrzypek, prezes NBP, poseł 
Grzegorz Dolniak, wiceadmirał An-
drzej Karweta, dowódca Marynarki 
Wojennej RP, Janusz Kochanowski,  
rzecznik praw obywatelskich, Ma-
riusz Handzlik, podsekretarz stanu 
ds. międzynarodowych w Kancelarii 
Prezydenta, generał Włodzimierz 
Potasiński, dowódca Wojsk Specjal-
nych RP, ks. Adam Pilch, duchowny 
ewangelicki. 

W rocznicę tragedii w naszym re-
gionie odbędzie się wiele uroczystości 
upamiętniających ofiary katastrofy 
smoleńskiej. 10 kwietnia w archikate-
drze Chrystusa Króla w Katowicach 
o godz. 18.00 odprawiona zostanie Msza  

św., po której rozpocznie się koncert 
z udziałem Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii Śląskiej. W Jastrzębiu- 
-Zdroju po  Mszy św., sprawowanej 
o godz. 12.00 w kościele Najświętszej 
Maryi Panny Matki Kościoła, w obelisk 
znajdujący się przed świątynią wmu-
rowana zostanie pamiątkowa tablica, 
zaś o 17.30 w kościele rozpocznie się 
koncert w wykonaniu Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej. Podobny przebieg 

będą miały uroczystości w Rybniku, 
gdzie o godz. 12.00, podczas Mszy św. 
w bazylice św. Antoniego, poświęcona 
będzie symboliczna tablica. To tylko 
niektóre wydarzenia towarzyszące 
rocznicy narodowej tragedii. Z pew-
nością nie wszyscy będą mogli w nich 
uczestniczyć. Ale każdy z nas może 
uczcić tragicznie zmarłych – chwilą 
modlitwy, zadumy, wyciszenia. 

Anna Burda-Szostek

Marsz pokolenia JPII

T rwają przygotowania do beatyfi-
kacji sługi Bożego Jana Pawła II. 

W wielu parafiach archidiecezji ka-
towickiej 2 kwietnia, w 6. rocznicę 
śmierci Ojca Świętego, odbywały się 
wieczory modlitewne, czuwania, 
koncerty. 
W Rudzie Śląskiej, pod hasłem „Abba 
Ojcze – Jan Paweł II darem Boga”, 
miało miejsce czuwanie modlitewne, 
skierowane do młodzieży z całego 
dekanatu. Rozpoczęło się marszem 
pokolenia JPII z parafii św. Katarzy-
ny do parafii św. Piusa X. Podczas 
wspólnej modlitwy młodzież miała 
możliwość przystąpienia do sakra-
mentu spowiedzi, a potem udziału 
we Mszy św. Spotkaniom towarzy-
szyły słowa Jana Pawła II z  papie-
skich pielgrzymek do Polski, które 
stanowiły komentarz do ośmiu próśb 
z modlitwy „Ojcze nasz”.
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Ruda Śl., 1 kwietnia. Młodzież przemaszerowała ulicami miasta z różańcami w dłoniach
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19.04.2010. Trumny z ciałami K. Bochenek i G. Dolniaka wystawiono 
w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Katowicach

W rocznicę tragedii smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r.

Pamiętamy!
krótko

Nowoczesny 
tabor
Region. Zarząd 
Województwa Śląskiego 
podpisał 30 marca 
z bydgoską firmą Pojazdy 
szynowe PesA umowę 
na dostawę kolejnego 
nowoczesnego pociągu 
typu elf. do końca roku 
na torach województwa 
pojawi się łącznie 9 elfów, 
które będą kursowały 
w ramach przewozów 
spółki koleje Śląskie. 

Śląsk górą
Ruda Śląska. komiks 
nadesłany przez Zespół 
szkół ogólnokształcących 
nr 2 wygrał iV edycję 
ogólnopolskiego konkursu 
plastycznego „klasa 
ze snów”. W tym roku 
uczniów zapytano, 
jak wyobrażają sobie 
szkołę za 100 lat.  
Pracę można 
zobaczyć na stronie: 
www.klasazesnow.pl
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Po śladach wielkich Ślązaków

Młodzież szkolna podczas katechezy otwartej „Śladami wybitnych 
autorytetów”

Łaziska Górne. 
„Wybitni Ślązacy 
autory tetem dla 
m ło d e go p oko -
lenia”. To  myśl 
przewodnia Dni 
Kultury Regionalnej, które 
miały miejsce od 28 do 31 marca 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych. Spotkania z ciekawymi ludź-
mi, wykłady i prelekcje, wystawy, 
pełne wyjątkowych i nierzadko 
unikatowych pamiątek, przybli-
żały szkolnej społeczności kul-

turę regionu, śląskie zwyczaje 
i tradycje. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się m.in. ks. Andrzej 
Suchoń, proboszcz parafii Mariac-
kiej w Katowicach, który w wygło-
szonej prelekcji przybliżył słucha-
czom postać bł. Emila Szramka, 
a  także Jerzy Gorzelik, członek 
zarządu woj. śląskiego, i Zbigniew 
Kadłubek z Uniwersytetu Śląskie-
go. Młodzież wzięła udział w zaję-
ciach dydaktycznych, w Muzeum 
Śląskim oraz w Muzeum Historii 
Katowic.

pod
patronatem
„Gościa”

Biblia w akwarelach

Katowice. W  Muzeum Archi-
diecezjalnym 29 marca odbył się 
wernisaż prac słowackiego arty-
sty Vincenta Hložníka. Jego zbiór 
akwarel „Biblia w  obrazach” 
od lat wzbudza zainteresowanie. 
Wystawę, obok Muzeum Archi-
diecezjalnego, zorganizowały 
Centrum Innowacji, Transferu 
Technologii i Rozwoju Fundacja 
Uniwersytetu Śląskiego oraz 
Katolicki Uniwersytet w Ružom-

berku, z którego pochodzi zbiór 
obrazów. Hložník był jednym 
z większych słowackich artystów 
XX w. W 1968 r. został zmuszony 
do rezygnacji ze stanowiska profe-
sora w Wyższej Szkole Sztuk Pięk-
nych w Bratysławie za publiczny 
sprzeciw wobec brutalnego wej-
ścia okupanta do Czechosłowacji. 
Nie doczekał się wystawy swoich 
prac. Zmarł 10 grudnia 1997  r. 
w Bratysławie.

Vincent Hlond swój cykl akwarel o tematyce biblijnej tworzył 
przez ponad 20 lat

Anna przestaje istnieć

Pszów. Ruch II „Anna” kopalni 
„Rydułtowy – Anna” w 2011 roku 
zakończy wydobycie. Jest to efekt 
wyczerpania się złoża węgla. Gór-
nicy będą jeszcze jednym z szybów 
„Anny” zjeżdżać na  dół kopalni 
i  stamtąd dojeżdżać do  Ruchu 
„Rydułtowy”. Będą także pracować 
w innych kopalniach należących 
do Centrum Wydobywczego Połu-
dnie, wchodzącego w skład Kompa-
nii Węglowej: w kop. „Chwałowice”, 
„Marcel” i „Jankowice”. 

Górnicy z „Anny” znajdą 
zatrudnienie w kopalniach 
Centrum Wydobywczego 
Południe

Pamięci ks. Kubsza
Wodzisław Śląski. W 100. rocz-
nicę urodzin w rodzinnym mieście 
ks.  Wilhelma Kubsza 29 marca 
poświęcona została pamiątkowa 
tablica z  jego imieniem. Ks.  puł-
kownik Kubsz był m.in. kapela-
nem I  Dywizji im. T.  Kościuszki 
i dziekanem generalnym Wojska 
Polskiego. Duchowny ze Zgroma-
dzenia Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej w  czasie II wojny 
pracując na Polesiu, współpraco-
wał z partyzantami. Po odmowie 
przyjęcia niemieckiej volkslisty 
został aresztowany przez gestapo 
i skazany na śmierć. Dzięki pomo-
cy strażnika udało mu  się uciec 

z aresztu. Brał udział w bitwie pod 
Lenino i pod Studziankami. Został 
odznaczony Krzyżem Virtuti 
Militari. Zmarł w 1978 r. w Jeleniej 
Górze. Uroczystości w Wodzisła-
wiu, w których uczestniczyli m.in. 
bratowa ks. Wilhelma – Celestyna 
Kubsz, bratanek Zbigniew oraz pro-
wincjał oblatów z Poznania – ojciec 
Ryszard Szmydki, rozpoczęły się 
Mszą św. w kościele Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. Następ-
nie na jednej z kamienic przy ul. 
Ks. Kubsza odsłonięto poświęconą 
mu tablicę, zaś w Bibliotece Miej-
skiej jego postać przybliżył dr Józef 
Musioł. 

W uroczystości 
odsłonięcia 
tablicy 
ks. Kubsza 
wzięli udział 
jego bratowa 
Celestyna 
oraz bratanek 
Zbigniew Kubsz
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■ R e K l A m A ■

Wielki Post w I LO w Wodzisławiu Śląskim 

Bez kitu
Studenci Wydziału 
Teologicznego UŚ  
przygotowali 
rekolekcje 
dla licealistów.

Czternaście osób, wśród nich 
zarówno klerycy, jak i świec-

cy, wymyśliło program szkol-
nych rekolekcji dla uczniów I LO 
w  Wodzisławiu Śl. Nawiązując 
do słów Jana Pawła II, zatytuło-
wali je: „Czeka was droga, czyli 
jest zbyt wiele szczytów, by włó-
czyć się dolinami”. Było spotkanie 
z  egzorcystą, Droga Krzyżowa 
w formie pantomimy, modlitwy 
w duchu Taizé. Ostatniego, trze-
ciego dnia rekolekcji odbyło się 
„spotkanie na szczycie” w kościele 
Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny. 

Już  na  dwa tygodnie przed 
rozpoczęciem rekolekcji młodzież 
mogła zobaczyć prezentację multi-
medialną, przygotowaną przez stu-
dentów Wydziału Teologicznego  
(WTl), przedstawiającą m.in. jego 
działalność. – To z pewnością miało 
duży wpływ na frekwencję – mówi 
dr  Elżbieta Tkocz, nauczycielka 
religii w wodzisławskiej Jedynce. 
W rekolekcjach uczestniczyło ok. 
85 proc. licealistów. – Są świetne, 
żywe. Nigdy takich nie  było – 
ocenia jeden z nich, 18-letni Piotr 
Kamczyk. – Myślę, że nawet komuś, 
kto odszedł od wiary, mogą bardzo 
dużo dać.

Pięciu kleryków rekolekcjo-
nistów to absolwenci wodzisław-
skiego LO. – Wróciliśmy na stare 
śmieci – mówi diakon Sebastian 
Lewandowski. – Stresu związa-
nego z prowadzeniem rekolekcji 
nie ma, bo to przecież Boże dzie-

ło i On nas prowadzi. Przyznaję 
jednak, że scenografia, reżyseria 
musiała być dopracowana w naj-
drobniejszym szczególe. – Każde 
słowo, z  którym zwracam  się 
do młodzieży, musi być moim prze-
żytym słowem. Młodym nie można 
wciskać kitu, bo od razu wyczują, 
że coś jest nienaturalne. Dlatego 
są to nie tylko rekolekcje dla tych, 
którzy w nich uczestniczą, ale i dla 
nas, prowadzących.

Ksiądz Roman Buchta z  Za-
kładu Katechetyki, Pedagogiki 

Chrześcijańskiej i  Katolickiej 
Nauki Społecznej WTl, koordy-
nator praktyk studenckich i jeden 
z pomysłodawców rekolekcji przy-
znaje, że te szkolne są najtrudniej-
sze. – Bywa, że przyjeżdża jeden 
człowiek, stawia się go na środku 
kościoła i musi radzić sobie sam. 
Dlatego postanowiliśmy zrobić coś 
wspólnie ze studentami. Wydział 
przygotowuje ich  teoretycznie, 
a szkolne rekolekcje to dla nich 
świetna praktyka.

Anna Burda-Szostek

Dla licealistów dużym przeżyciem była Droga Krzyżowa, 
poprowadzona przez studentów w formie pantomimy
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Warsztaty Triduum w Katowicach

Liturgię kocham
Pieśni pasyjne, nieszpory w rycie 
dominikańskim. I kilkudziesięciu 
zapaleńców, zafascynowanych 
pięknem muzyki liturgicznej.

T ak kształtował  się program 
warsztatów, zorganizowanych 

przez Ośrodek Liturgiczny Ruchu 
Światło–Życie w Chorzowie (OL). 

– Chcieliśmy dać uczestnikom 
wskazówki, materiały, propozy-
cje śpiewów do  wykorzystania 
w swoich parafiach podczas Tri-
duum Paschalnego – mówi jeden 
z prowadzących Grzegorz Doniec, 
dominikanin z Krakowa. – Pomocą 

jest śpiewnik, przygotowany przez 
Dominikański Ośrodek Liturgicz-
ny, na bazie którego pokazujemy 
i  uczymy naszej interpretacji 
śpiewów. 

Czy  uczestnicy warsztatów 
są przygotowani, by jeszcze w tym 
roku wziąć odpowiedzialność 
za śpiewy np. podczas liturgii wiel-
kopiątkowej? – Myślę, że są w sta-
nie bez problemu przygotować 
dwie, trzy pieśni – uważa brat Grze-
gorz. – Oczywiście na to potrzeba 
czasu. W Krakowie przygotowa-
nia do Wielkiego Tygodnia trwają 
od Środy Popielcowej.

Uczestnicy wzięli udział w pa-
nelu dyskusyjnym pod śmiałym 
tytułem „Czy  warto oddać życie 
za Liturgię?”. – „Homo warsztaticus”, 
neologizm wypowiedziany po raz 
pierwszy przez Pawła Bębenka, 
kompozytora z Krakowa, określa 
osobę, która wciąż bierze udział 
w warsztatach z zakresu liturgii 
i muzyki liturgicznej – tłumaczy 
ks. Bartosz Zygmunt, moderator OL. 

Ośrodek Liturgiczny przy par. 
św. Jadwigi w Chorzowie istnieje 
od  2005  r. – Zorganizowaliśmy 
ponad 40 różnych sesji warszta-
towych. W sumie uczestniczyło 

w nich kilka tysięcy osób z całej 
Polski i z Czech, Słowacji, Niemiec 
– mówi ks. Zygmunt.

– W Kościele od wieków muzy-
ka liturgiczna kształtowana była 
przez wiernych – uważa ojciec To-
masz Grabowski, prezes fundacji 
Dominikański Ośrodek Liturgicz-
ny. – Nie ma nic dziwnego w tym, 
że w różnych miejscach powstają 
środowiska miłośników liturgii, 
którzy chcą formować muzykę li-
turgiczną. Ideałem jest, gdy kościel-
ne komisje liturgiczne włączają się 
w ten nurt i wspierają go, korygując 
błędy. ap
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N ie wie dokładnie, co wte-
dy  się stało. Przyznaje, 
że przechodził przez tory 

w niedozwolonym miejscu. Było 
już  ciemno, a  on  miał na  głowie 
kaptur, słuchał też muzyki. Ock-
nął się już pod pociągiem. Ratow-
nicy z Opola długo walczyli o jego 
życie. Krytyczne były pierwsze 
24 godziny. To wtedy decydowa-
ło się życie chłopaka, który stra-
cił dużo krwi. Udało się zażegnać 
stan zagrożenia życia. Potem były 
kolejne zabiegi. W ciągu miesiąca 

Bartek przeszedł aż pięć operacji. 
Najpierw leżał na OIOM-ie, potem 
na ortopedii, w Opolu, na koniec 
w Jastrzębiu. – Były okresy, kiedy 
był słaby, wycieńczony. Na miesiąc 
po  prostu przeprowadziłam  się 
do  Opola, zajęłam jego łóżko 
na stancji – opowiada Romana Kuź-
nik, mama Bartka. To  ona zadbała 
o zorganizowanie w szpitalnej sal-
ce atmosfery świątecznej w Boże 
Narodzenie. – Mama przywiozła 
rybę, kapustę, moczkę, makówki... 
Zadbała też o stroiki, aniołki. Rodzi-

ce z moim bratem Kubą przynieśli 
stół z korytarza. Rozłożyli obrus, 
zapalili świeczki. Mieliśmy normal-
ną wigilię w szpitalnym pokoiku 
– wspomina Bartek. 

Kiedy Bartek trochę doszedł 
do siebie, zaczął pytać: jak będzie 
wyglądało jego życie, czy odzyska 
sprawność, z czego będzie musiał 
zrezygnować? – Obiecałem mu, 
kiedy był w śpiączce farmakolo-
gicznej, że jeszcze stanie na nogach. 
Nie na swoich, ale na dobrych no-
gach – mówi Maciej Kuźnik, ojciec 
Bartka. Mama chłopaka dodaje: 
– Najtrudniej było, kiedy Bartek 
usiadł po raz pierwszy na wózku 
inwalidzkim. Przecież moje dziecko 
zawsze chodziło! – wspomina pani 
Romana.

Od  19 stycznia Bartek jest 
już  w  domu. Co  dzień przycho-
dzi do  niego rehabilitant, Mar-
cin Wandel. – Ćwiczę od 3,5 do 4 
godzin dziennie. Masuję kikuty, 
dbam o blizny, żeby się rozeszły. 
Ćwiczę mięśnie, mój rehabilitant 
jest też sztangistą, ciągle mi coś do-
kłada. Po jego wyjściu powtarzam 
wszystkie ćwiczenia – opowiada 
Bartek. Potem, przez internet, kon-
taktuje się z kolegami ze studiów. 
Chce być na bieżąco z materiałem. 
– Przecież w październiku wra-
cam na studia (na pierwszy rok 
języka biznesu na Uniwersytecie 
Opolskim – przyp. J.K.). Jeśli jesz-

cze nie  na  nogach, to  na  wózku 
– mówi. 

Jego rodzice rano wychodzą 
do pracy, wracają późnym popo-
łudniem. Bartek zostaje w domu 
tylko z psem, dwuletnim czarnym 
labradorem. – Początkowo myśla-
łam, że będę przez cały czas przy 
nim, ale  Bartek nie  chciał. Cały 
czas powtarzał, że da sobie radę. 
I rzeczywiście zadziwia nas i mo-
tywuje do działania. Przed wypad-
kiem Bartek był bardzo aktywny. 
Jeździł niemal wyczynowo na ro-
werze, spróbował skoku na bungee, 
marzył o sprawdzeniu swoich sił 
na torze samochodowym. To spra-
wia, że znów bardzo chce stanąć 
na nogach.

Teraz najważniejsze są dla nie-
go dobre protezy. Może je założyć 
już za kilka tygodni. Para kosztuje 
od 120 do nawet 300 tysięcy złotych. 
Narodowy Fundusz Zdrowia zwra-
ca 2900 zł za jedną.

Rodzina zbiera pieniądze, po-
magają bliżsi i dalsi znajomi. Bart-
ka wzięło pod swoje skrzydła m.in. 
Stowarzyszenie Sumina na Rzecz 
Odnowy i Rozwoju Górnego Ślą-
ska oraz Fundacja Gaya. Jest ono 
organizacją pożytku publicznego, 
dzięki temu Bartek może prosić 
wszystkich o przekazanie jednego 
procenta podatku. 

Więcej o  Bartku na  stronie 
www.pomocdlabartka.pl. jk

■ R e K l A m A ■

Bartek potrzebuje pomocy

Jeszcze staniesz na nogach
W listopadzie ubiegłego roku w wypadku 
kolejowym w Opolu 21-letni Bartek Kuźnik 
z Rybnika stracił obie nogi. Teraz stara się wrócić 
do normalnego życia. 
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Teraz dla Bartka najważniejsze są protezy, ale mogą one 
kosztować nawet 300 tys. zł
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Przekaż 1% podatku 
Hospicjum w Chorzowie
NR KRS 0000015960
Zebrane środki przeznaczone będą na:
● zakup leków dla pacjentów Hospicjum ● zakup specjalistycznego 
sprzętu medycznego ● budowę Poradni Opieki Paliatywnej

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej 
i Paliatywnej „HOSPICJUM” w Chorzowie

ul. Szpitalna 24, 41-506 Chorzów
tel. 32 249 19 90

hospicjum_chorzow.indd   1 2011-04-01   19:20:15

■ R e K l A m A ■

P od koniec lutego jastrzębscy le-
karze: Bożena Adamek, Iwona 

Ptasiński i Tomasz Pohaba, wraz 
z  ks.  Wojciechem Grzesiakiem 
i 18-letnim wolontariuszem – Bar-
tłomiejem Fojcikiem, wyjechali 
na misję medyczno-duszpasterską, 
na zaproszenie zaprzyjaźnionego 
misjonarza franciszkanina. Miesz-
kali w Domu Rekolekcyjnym w Gu-
arambare, miejscowości oddalonej 
o 60 km od stolicy kraju – Asun-
cion. Stamtąd codziennie wyrusza-
li, by leczyć chorych mieszkańców. 
Przejeżdżając ok. 900 km, dotarli 
nawet do miejscowości na granicy 
paragwajsko-argentyńsko-boliwij-
skiej. Zdarzało się, że codziennie 
przyjmowali nawet 200 chorych. 
Prowadzili badania profilaktycz-
ne dzieci (m.in. 800 uczniów jednej 
ze szkół) i dorosłych, diagnozowali 
choroby, o których dotąd czytali tyl-

ko w podręcznikach medycznych. – 
Spotkaliśmy się z typowymi choro-
bami tropikalnymi, np. dengą, czyli 
gorączką krwotoczną, z trądem – 
mówi dr Pohaba. – Ale zgłaszali się 
też do nas chorzy z nadciśnieniem, 
cukrzycą, zapaleniem płuc i oskrze-
li, chorobami pasożytniczymi 
czy  astmą. U  jednej z  pacjentek 
wykryli guz miednicy. Obraz z to-
mografii komputerowej przesłali 
e-mailem do szpitala w Jastrzębiu, 
gdzie lekarze zrobili opis badania, 
potwierdzający diagnozę. Za wy-
konanie takiego opisu w Paragwa-
ju chory musi płacić sam, a  stać 
na to tylko garstkę najbogatszych. 

Przygotowania do misji trwa-
ły kilka miesięcy. W  tym czasie 
od darczyńców udało się pozyskać 
ok. 500 kg leków i sprzętu medycz-
nego. Do Paragwaju dotarły one 
jednak na pięć dni przed powrotem 

wolontariuszy do kraju. – Mieliśmy 
niesamowite szczęście, że do baga-
żu podręcznego zabraliśmy aparat 
do USG i EKG oraz podstawowe leki 
– mówi dr Pohaba. – Za zebrane 
wcześniej pieniądze kupowaliśmy 
też leki na miejscu. Kiedy lekarze 
zajmowali się pacjentami, 18-letni 
Bartek Fojcik w szkole uczył dzieci 
angielskiego. – Opowiadałem im 
też o Polsce. Największe zaintere-
sowanie wzbudziły góry i morze, 
których tam nie ma. 

Paragwajskie dzieci zachwy-
cały  się Bałtykiem i  Beskidami, 
a śląscy wolontariusze czerwoną 
ziemią Ameryki Południowej, 
drzewami, z których można było 
zrywać limonki czy  grejpfruty. 
Oko w oko spotkali się z pancer-
nikami, widzieli płynące rzeką 
anakondy i krokodyle, z trwogą 
omijali ogromne tarantule. Musieli 

zmagać się z tnącymi niemiłosier-
nie komarami. A pewnego dnia…
Po tygodniu pracy udaje nam się 
wyjechać na weekend nad jezioro 
– wspomina ks. Wojciech Grzesiak. 
– Jest noc, około 4.00 nad ranem. 
Budzi mnie chrumkanie, jakby ktoś 
gryzł jabłko. Wychylam głowę z na-
miotu i widzę przed sobą ogromną 
„sznupę”. Coś wyglądem przypomi-
nające pysk psa zjadało mój namiot. 
Przeżyłem, ale było to naprawdę 
traumatyczne doświadczenie – 
śmieje się.

Śląska grupa już  myśli o  po-
wtórzeniu misji. – Paragwajczycy 
ujęli nas ogromną serdecznością 
i tym, że pomimo biedy potrafią 
cieszyć się tym, co mają – mówi 
dr Iwona Ptasiński. – Są też nie-
samowicie cierpliwi. Tam życie 
toczy się o wiele wolniej niż u nas. 
 Anna Burda-Szostek 

Jastrzębianie na misji  
medyczno-duszpasterskiej

Oko w oko  
z tarantulą

W ciągu 5 tygodni przebadali ponad 2 tys. osób. 
Bywało, że pracowali po 12 godzin dziennie. 
Grupa śląskich lekarzy i wolontariuszy wróciła 
z Paragwaju. 

Wioska indiańska w Pozo-Hondo na granicy paragwajsko- 
-argentyńsko-boliwijskiej. Dr Iwona Ptasiński i dr Tomasz Pohaba 
badają małą Paragwajkę
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W przeciw ny m razie 
od  września praktyki 
zawodowe dla uczniów 

klas pierwszych stoją pod znakiem 
zapytania. Już pod koniec lutego, 
o czym pisaliśmy w „Gościu Kato-
wickim” nr 8/993, Maria Nowak, 
posłanka na Sejm RP, i Michał Wój-
cik, radny Sejmiku Województwa 
Śląskiego, a zarazem dyrektor Izby 
Rzemieślniczej w Katowicach, in-
formowali media, że w Polsce za-
nika kształcenie przygotowujące 
do wykonania określonych specja-
listycznych zawodów i brakuje fa-
chowców w wielu rzemieślniczych 
branżach. Co więcej, w 2011 r. w pla-
nie finansowym Funduszu Pracy 
na refundację pokrywającą koszty 
praktycznego szkolenia uczniów 
szkół zawodowych w Polsce prze-
znaczono 170 mln zł, czyli o 50 mln 
zł mniej niż w roku ubiegłym. – 
Na Śląsk póki co trafiło z tej puli 
zaledwie 16 mln zł, a potrzebujemy 
27 mln zł – mówi Bogusława Fedo-
rowska, zastępca Komendanta Wo-
jewódzkiego Ochotniczego Hufca 
Pracy w Katowicach. 

Piekarza poszukuję
Przypomnijmy, że w naszym 

województwie jest 231 szkół zawo-
dowych i 262 technika. Od września 
pracodawcy wydali na realizację 
praktyk zawodowych około tysiąca 
złotych na każdego ucznia. Kwotę 

tę  daje średnie wynagrodzenie 
miesięczne w wysokości ok. 150 zł 
netto i składka ubezpieczeniowa. 
Deficyt finansowy w  Funduszu 
Pracy oznacza też, że  z  począt-
kiem roku szkolnego 2011/2012 
pracodawcy nie będą podpisywać 
umów z uczniami klas pierwszych 
szkół zawodowych z obawy przed 
niewywiązaniem się Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) 
z przewidzianych dla nich refunda-
cji. – Winę za zaistniałą sytuację 
ponosi rząd, a zwłaszcza Minister-
stwo Finansów i MPiPS – mówi 
Michał Wójcik. – Nie można oszczę-
dzać na kształceniu młodzieży. 

Michał Wójcik uważa, że cięcia 
finansowe dotkną na Śląsku branżę 
budowlaną, fryzjerską, stolarską 
i  spożywczą. Dlatego katowicka 
Izba Rzemieślnicza, jako pierwsza 
w Polsce, zainicjowała akcję pro-
testacyjną przeciwko odebraniu 
rzemieślnikom refundacji wyna-
grodzenia dla pracowników mło-
docianych. – Zebraliśmy już ponad  
10 tys. podpisów, m.in. rzemieślni-
ków, ich rodzin oraz nauczycieli 
– mówi Wójcik. – Sześć kolejnych 
Izb Rzemieślniczych z innych regio-
nów Polski przyłączyło się do na-
szego protestu. Poparli go również 
niektórzy samorządowcy, m.in. 
z Piekar Śl.

Katarzyna Zöllner-Solowska, 
dyrektor biura Cechu Rzemieśl-

ników i  Innych Przedsiębior-
ców w Wodzisławiu Śl., uważa, 
że jeżeli rzemieślnicy nie otrzy-
mają zwrotu kosztów szkolenia 
uczniów, to albo będą ich zwal-
niać z zakładów, albo od września 
szkoły zawodowe będą pozbawio-
ne kształcenia swoich wychowan-
ków w rzemiośle. To ostrzeżenie 
traktują na  serio dyrektorzy 
i nauczyciele szkół zawodowych. 
Obawiają się, że rynek praktycz-
nego przygotowania do zawodów 
popularnych na Śląsku, np. bu-
dowlańca, piekarza, cukiernika 
i rzeźnika-wędliniarza, może ulec 
zawężeniu. Na dodatek od 1 maja 
w Niemczech zostanie otwarty ry-
nek pracy dla Polaków. – Jeżeli 
pracodawca nie dostanie zwro-
tu kosztów kształcenia ucznia, 
to gdzie szukać jego motywacji 
– zauważa Ireneusz Szylak, kie-
rownik szkolenia praktycznego 
Zespołu Szkół Budowlanych 
w Katowicach. – Na chwilę obecną 
odczuwamy głód dobrych fachow-
ców, a nasi absolwenci nie mają 
problemu ze znalezieniem pracy.

Kołdra za krótka
Z kolei Bożena Zając, dyrektor 

Zespołu Szkół Przemysłu Spo-
żywczego w Katowicach, wyraża 
przekonanie, że  zdeterminowa-
ni rzemieślnicy będą dokładać 
do  kształcenia uczniów. – Choć 
oczywiście nie  jestem za  takim 
rozwiązaniem, to wiem, że w rze-

miośle nieustannie brakuje no-
wych pracowników. Wiedzą też 
o tym sami rzemieślnicy.

Eugeniusz Matysiok, kierow-
nik zespołu szkolenia zawodowego 
w katowickim przedsiębiorstwie 
Budus S.A.: – Nie tylko pieniądze 
odgrywają zasadniczą rolę. Prak-
tyki zawodowe spełniają przede 
wszystkim aspekt wychowawczy. 
Uczniom, nie  zawsze biegłym 
w nauce i pochodzącym z różnych 
rodzin, stwarzają możliwość przy-
gotowania zawodowego i przyjęcia 
do pracy. 

Jak tłumaczy całe zamiesza-
nie Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej? Jego rzecznik Bożena 
Diaby podkreśla, że MPiPS wie-
lokrotnie zabiegało o dodatkowe 
pieniądze w  ramach Funduszy 
Pracy. Dodaje też, że  skoro Ko-
mendant Główny OHP otrzymał 
o 70 mln mniej na refundację wy-
nagrodzenia dla pracowników 
młodocianych, to być może musi 
podpisać mniej umów z pracodaw-
cami. – Przypominam, że Fundusz 
Pracy przeznacza środki nie tyl-
ko na kształcenie pracowników 
młodocianych. Finansuje też prace 
interwencyjne np. wspiera gminy 
po powodzi, pokrywa koszty prac 
rekultywacyjnych i  odbudowę 
wałów. Jak tniemy wydatki, cią-
gle słyszymy argumenty przeciw. 
One są  słuszne, tylko że  kołdra 
jest krótka… 

 Ks. Roman Chromy

■ R e K l A m A ■

Patryk Babczyński (z lewej) i Emil Gancarz z Zespołu Szkół 
Przemysłu Spożywczego w Katowicach na praktykach w zakładzie 
Piotra Jaromina, piekarza i cukiernika z Katowic-Bogucic
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Zamieszanie wokół praktycznego szkolenia uczniów

Refundacja wstrzymana
Radni sejmiku śląskiego, rzemieślnicy i dyrektorzy 
szkół zawodowych naszego regionu apelują 
do rządu o uwolnienie pieniędzy na zwrot 
kosztów szkolenia pracowników młodocianych. 
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Profilaktyka kobieca na celowniku 

Babciu, zrób badania
Cytologia, 
mammografia, 
okresowe wizyty 
u ginekologa. 
Czy kobiety  
mają do nich dostęp?

J edna trzecia kobiet, u których 
zdiagnozowano raka piersi, 

umiera. Tak jest w Polsce. W woje-
wództwie śląskim umiera połowa. 
W krajach skandynawskich wy-
leczalność raka piersi wynosi 80 
proc. Co roku 4000 Polek dowiaduje 
się, że ma raka szyjki macicy. Poło-
wa nie przeżywa. W tej kwestii nic 
nie zmienia się od ponad pół wieku. 
W rankingu krajów europejskich 
plasujemy  się na  przedostatnim 
miejscu! Za nami jest tylko Rumu-
nia. – Kobiety zgłaszają się zbyt 
późno, gdy nowotwór jest już bar-
dzo zaawansowany – twierdzi 
Adam Wędrychowicz z Centrum 
Onkologii w Gliwicach. – Potrze-
bujemy lepszych programów pro-
filaktycznych. Jednak bez udziału 
władz samorządowych prewencja 
nie jest możliwa.

Różni je wiele, łączy płeć i de-
klaracja podjęcia problematyki 
kobiet w regionie. Wicemarszałek 
województwa śląskiego Aleksan-
dra Gajewska-Przydryga, Aleksan-
dra Banasiak, członkini zarządu 
województwa, oraz radna sejmiku 
Barbara Dziuk spotkały się w Cen-
trum Onkologii w Gliwicach, by 

promować ideę badań profilaktycz-
nych kobiet. Chciały się dowiedzieć, 
czy panie, które chcą dbać o swoje 
zdrowie i zgłaszać się na badania, 
mają taką możliwość. – Bezpłatna 
mammografia dotyczy grupy targe-
towej 50–69 lat – zauważyła Gajew-
ska-Przydryga. – Co z pozostałymi 
kobietami?

Barbara Bobek-Bilewicz, ra-
diolog z  Instytutu Onkologii, 
twierdzi, że panie w wieku 50–69 
lat to  grupa największego ryzy-
ka, jeśli chodzi o zachorowalność 
na raka piersi. Pozostałe pacjentki 
powinny zgłaszać się regularnie 
na badania ginekologiczne i USG 
piersi. – Przez dwa miesiące tego 
roku z  darmowej mammografii 
skorzystało już  36 tysięcy pań. 
W ubiegłym roku było to tylko 12 
tysięcy – cieszy się Bobek-Bilewicz. 
Przyznaje, że to ogromna zasługa 
dużej liczby mammobusów, któ-
re dojeżdżają do pacjentek nawet 
w małych miejscowościach. 

Przedstawicielki władz woje-
wództwa zapowiadają, że ich dzia-
łanie na rzecz profilaktyki chorób 
kobiecych nie  kończy się. Chcą 
skłonić śląskich samorządowców, 
by podjęli się sfinansowania szcze-
pień przeciwko brodawczakowi 
ludzkiemu – wirusowi wywołują-
cemu raka szyjki macicy – w grupie 
dziewczynek w wieku 12 lat. – Dla 
budżetu miasta szczepionka sta-
nowi mniejszy koszt niż później-
sze leczenie nowotworu – uważa 
Gajewska-Przydryga.

Aleksandra Pietryga

75 proc. kobiet powinno być objętych profilaktyką raka piersi. 
Myślę, że w Polsce ciągle nie przekroczyliśmy 40 proc. – twierdzi 
Barbara Bobek-Bilewicz, radiolog z Instytutu Onkologii 
w Gliwicach
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Narodowy Spis Powszechny w regionie

Bez papieru
Ponad 2200 rachmistrzów spiso-
wych wyruszy do mieszkańców 
woj. śląskiego. 

N a  jed nego rachmistrza 
w  naszym województwie 

przypada ok. 460 gospodarstw 
domowych. Oprócz standardo-
wych pytań o adres, wykształce-
nie czy narodowość, w tym roku 
dochodzi pytanie o  poczucie 
przynależności do wspólnoty et-
nicznej. Spisujący zapytają nas też 
o to, jakim środkiem lokomocji do-
jeżdżamy do pracy i ile czasu nam 
to zajmuje. Nowością jest brak pa-
pierowego formularza. Wszyst-
kie informacje zostaną wpisane 
do handheldu – urządzenia elek-
tronicznego, przypominającego 
telefon komórkowy. Wyposażo-

ny w  mapy i  GPS nie  tylko po-
maga rachmistrzom swobodnie 
poruszać się w terenie, ale i dba 
o  ich  bezpieczeństwo. W  razie 
zagrożenia rachmistrz może uru-
chomić sygnał alarmowy. Podczas 
ubiegłorocznego spisu rolnego 
przydał  się chłopakowi, które-
mu ktoś na  ulicy chciał ukraść 
urządzenie. Alarm natychmiast 
postawił na nogi patrol policji. 

W tym roku po raz pierwszy 
można też samemu spisać  się 
przez internet. Wystarczy mieć 
ukończone 16 lat i wejść na stro-
nę: www.spis.gov.pl Od 15 do 16 
kwietnia odbędzie się spis osób 
bezdomnych. – Umówiliśmy się 
z  insty tucjami, do  których 
przychodzą oni np.  po  posiłek, 
że w tych dniach pojawią się tam 

rachmistrzowie – mówi Gra-
żyna Witkowska, zastępca dy-
rektora Urzędu Statystycznego 
w Katowicach. 

– Chcemy to  zrobić tak, by 
bezdomni nie czuli się przez nas 
nagabywani. 

abs

Po raz pierwszy możemy się sami spisać przez internet
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• niedziela 10.04
07.45 Rodzina Leśniewskich – serial dla 
młodych widzów 08.15 To brzmi 08.45 
Lis Leon – serial animowany 17.00 Byli 
ze Śląska – reportaż 17.25 596 dni – re-
portaż 17.55 Pogoda 18.00 Rozmowy z 
księdzem Tischnerem 18.20 Sylwetki 
ofiar katastrofy smoleńskiej 18.30 Aktu-
alności 19.00 Sport 19.15 Magazyn Meteo 
19.20 W poszukiwaniu drogi – Wystawa 
Katyńska 21.45 Aktualności 21.55 Pogoda 
22.00 Sport

• poniedziałek 11.04
17.00 Schlesien Journal – magazyn mniej-
szości niemieckiej 17.15 Uratowani – re-
portaż 17.20 TV Katowice zaprasza 17.30 
Aktualności Flesz i Pogoda 17.35 Kroniki 
miejskie 17.45 Forum regionu – magazyn 
polityczny 18.30 Aktualności 18.50 Gość 
Aktualności 19.00 Sport 19.15 Magazyn 
Meteo 19.20 Byłem lumpem 19.40 Tele-
zakupy 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• wtorek 12.04 
17.00 Agrorynek 17.30 Aktualności Flesz 
i Pogoda 17.35 Kroniki miejskie – Cho-
rzów 17.45 Ekosonda 18.15 Co, Gdzie, Kie-
dy? TVP Katowice zaprasza 18.30 Aktual-
ności 18.50 Gość Aktualności 19.00 Sport 
19.15 Magazyn Meteo 19.20 TVP Katowice 
zaprasza 19.25 Cud zdrowia – magazyn 
medyczny 19.40 Telezakupy 21.45 Aktu-
alności 22.00 Sport 22.10 Pogoda

• środa 13.04
17.00 I-Ligowy Magazyn Piłkarski 17.25 
TV Katowice zaprasza 17.30 Aktualności 
Flesz i Pogoda 17.35 Kroniki miejskie 17.45 
Magazyn reporterów TV Katowice 18.15 
Co, Gdzie, Kiedy? TVP Katowice zaprasza 
18.30 Aktualności 18.50 Gość Aktual-
ności 19.00 Sport 19.15 Magazyn Meteo 
19.20 Agro Rynek 19.40 Telezakupy 21.45 
Aktualności 22.00 Sport 22.10 Pogoda

• czwartek 14.04
17.00 Skansen w Wygiełzowie 17.30 Aktu-
alności Flesz i Pogoda 17.35 To brzmi 17.45 
Telewizyjny Klub ESK 18.10 TV Katowice 
zaprasza 18.30 Aktualności 18.50 Gość 
Aktualności 19.00 Sport 19.15 Magazyn 
Meteo 19.25 Raport Ekologiczny 19.40 
Telezakupy 21.45 Aktualności 22.00 
Sport 22.10 Pogoda 

• piątek 15.04
17.00 Po sąsiedzku – Kraków zaprasza 
– Lekcja dobrych manier 17.25 TV Kato-
wice zaprasza 17.30 Aktualności Flesz i 
Pogoda 17.35 Kroniki miejskie 17.45 Re-
portaż 17.55 Trudny rynek – Magazyn go-
spodarczo-społeczny 18.30 Aktualności 
18.50 Gość Aktualności 19.00 Sport 19.15 
Magazyn Meteo 19.25 TVP Łódź zaprasza 
– Autofan – magazyn motoryzacyjny 
19.40 Telezakupy 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.10 Pogoda 

• sobota 16.04
07.45 Rodzina Leśniewskich – serial fa-
bularny dla młodych widzów 08.15 Roz-
kminka 08.45 Lis Leon – serial animowa-
ny dla dzieci 17.00 Śląska Lista Przebojów 
17.30 Fascynujące Śląskie 17.55 Pogoda 
18.00 Ślązaków portret własny – Ewa 
Uryga 18.30 Aktualności 18.50 Gość Ak-
tualności – Pora na kulturę 19.00 Sport 
19.15 Magazyn Meteo 19.20 Sekrety suk-
cesu – Ewa Leśniak 21.45 Aktualności 
21.55 Pogoda 22.00 Sport

Edukacyjna gra planszowa

W opakowaniu zastępczym
Kolejkowe 
przepychanki 
i relaksy spod lady. 
Komuna wróciła.

E dukacyjna. Z motywem histo-
rycznym. Na  szarej planszy 

smutne realia PRL-u. Po prostu wie-
je nudą. A tutaj… Napięcie rośnie. 
Uczestnicy się gorączkują. Zupełnie 
jak ich dziadkowie (rodzice?) 30 lat 
temu w kolejce przed „Społem”.

Bo  to  jest  „Kolejka”, tyle 
że w formie gry planszowej. Przy-
gotowana przez Instytut Pamięci 
Narodowej, robi furorę na całym 
świecie. Piszą o niej w Australii, 
Japonii, Namibii, USA. – Po pre-
mierze, 5 lutego, cały nakład 
w ilości 3000 egzemplarzy znik-
nął w  ciągu 100 godzin – mówi 
Karol Madej, twórca gry. Autorzy 
planują wznowić nakład w ciągu 
kilku miesięcy. W tej chwili gra 
obecna jest jedynie na aukcjach in-
ternetowych w cenie trzykrotnie 
wyższej od pierwotnej. Co w niej 
jest takiego, że sięgają po nią na-
stolatki, zostawiając na boku swój 
playstation? – Jest ciekawie zro-
biona. Dopracowana nawet pod 
względem estetyki. Można  się 

poczuć jak w latach 80. – twierdzi 
licealistka Klaudia Laksa. 

Rzeczywiście. Szara plansza 
nawiązuje do koloru asfaltowych 
płyt zdobiących polskie osiedla 
socjalistyczne. Wszystko w  kli-
macie „bylejakości”. Opakowanie 
imitujące szary papier opakunko-
wy związany sznurkiem, i karty, 
które wyglądają jak poplamione. 
Budzą się wspomnienia?

Mechanizm gry jest  prosty. 
Wysyłamy rodzinę po  zakupy. 
Problem w tym, że półki sklepo-
we są puste. Trzeba kombinować, 
żeby towar znalazł się w naszym 

posiadaniu. Asy w rękawach, czyli 
karty „Matka z dzieckiem na ręku” 
czy  „Towar spod lady” pomogą 
w kolejkowej przepychance. Uwaga 
na spekulantów! Autorkami opra-
wy plastycznej są Marta Malesiń-
ska i Natalia Baranowska. Dziew-
czyny świetnie się bawiły, opisując 
każdy produkt hasłami reklamo-
wymi. „Mydło dla ciebie, higiena 
dla wszystkich”. „Estetyczna przy-
tulanka dziecięca”. To o plastiko-
wym brzydactwie. I mój ulubiony: 
„Lampa stojąca. Stwórz nastrojowy 
klimat poprzez regulację wysięgni-
ka”. Ikea wysiada. ap

zapraszamy

Na mammografię
Radzionków. W mammobusie 
przy Centrum Kultury „Karolinka” 
11 i 12 kwietnia w godz. od 10.00 
do 17.00 można wykonać bezpłatne 
badania. Mogą z nich skorzystać 
panie w wieku od 50 do 69 lat. 

Literatura w radiu
Chorzów. W  Starochorzow-
skim Domu Kultury 14 kwietnia 
o godz. 18.00 odbędzie się spotka-
nie z Maciejem Szczawińskim – 
poetą i dziennikarzem radiowym.

Z historii
Katowice. W sali Sejmu Śląskie-
go Urzędu Marszałkowskiego 

16 kwietnia o godz. 17.00 odbę-
dzie się test: „3 powstania – droga 
Śląska do Polski”. Zgłoszenia do 
14 kwietnia. Szczegóły: www.sla-
skitest.pl.

Dla osób stanu 
wolnego
Panewniki. Duszpasterstwo 
osób stanu wolnego zaprasza 
na  nabożeństwo Drogi Krzyżo-
wej 16 kwietnia o  godz. 15.00 
przed bazylikę oo. franciszkanów. 
Organizatorzy proszą o zabranie 
ze sobą krzyży.

W seminarium
Katowice. W  Wyższym Ślą-
skim Seminarium Duchownym  

17 kwietnia o godz. 9.00 rozpocz-
nie się dzień otwarty dla osób zain-
teresowanych życiem kapłańskim. 
Więcej na: www.seminarium.kato-
wice.pl.

Pod krzyżem
Katowice. W  Te-
a t r z e  Ś l ą s k i m 
1 9  k w i e t n i a
o godz. 18.00 roz-
pocznie  się spek-
takl „Tylko pod tym 
krzyżem…” – przypomnienie 
uczniowskiego strajku w obronie 
krzyży we Włoszczowej. Wystąpią 
studenci Duszpasterstwa Akade-
mickiego w  Katowicach. Cena 
biletu – 10 zł. 
 •

pod
patronatem
„Gościa”

Licealiści z Chorzowa okrzyknęli „Kolejkę” grą kultową
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