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Jakie znaczenie 
mają dziś słowa 
kocham cię?

O jciec staje  się konserwatystą, 
gdy córka skończy 18 lat – mówił 

znany rekolekcjonista z Warszawy 
do  zebranych w  auli katowickie-
go Uniwersytetu Ekonomicznego. 
Śmiech aprobaty. Aula wypełniona 
była po brzegi. Obecni byli głównie 
ludzie młodzi. Przyszli ze swoimi hi-
storiami, czasem już nieźle pogrucho-
tani przez życie. Ksiadz Pawlukiewicz 
mówił do nich o miłości. Tej ludzkiej: 
damsko-męskiej, rodzinnej, ale  też 
o miłości Boga do człowieka. Zachęcał 
do mądrych wyborów i rozważnego 
zakochania. – Najlepszą weryfikację 
uczuć gwarantuje prawdziwa, zdro-
wa miłość rodziny zakochanej dziew-
czyny czy chłopaka – przekonywał. 
– Zauroczeni są podatni na uleganie 
propagandzie, iluzji. Najtrudniej ro-
zeznać własne zakochanie.

Słowa prelegenta, podparte analizą 
słowa Bożego i licznymi przykładami 

z życia, wzbudzały zainteresowanie 
oraz żywą reakcję wśród słuchaczy. 
Ksiądz Piotr Pawlukiewicz jest zna-
nym, nie tylko wśród studentów, dusz-
pasterzem akademickim. Msze św. 
z jego kazaniami, głoszonymi w war-
szawskim kościele św. Anny, ściągają 
do  stolicy społeczność akademicką 
z całego kraju. Duchowny jest również 

autorem wielu książek, a także audy-
cji, emitowanych na antenie Radia eM 
oraz Radia PLUS Warszawa.

Konferencję z udziałem ks. Paw-
lukiewicza, która miała miejsce 24 
lutego na katowickim Uniwersytecie 
Ekonomicznym, zorganizował Katolic-
ki Związek Akademicki „Gaudeamus”.

Aleksandra Pietryga

Mama jest Królową Śniegu

N ajpierw przy Domu Kultury 
w Rybniku-Boguszowicach powo-

łano dziecięcy teatr „Supełek”. Potem 
w rolę aktorów postanowili wcielić 
się dorośli. Tak sześć lat temu powstał 
Teatr Rodzicielski. Grają w nim zapa-
leńcy-amatorzy: górnicy, pielęgniarki, 
farmaceuci i katecheci. Do nowej pasji 
podeszli bardzo profesjonalnie, uczest-
nicząc m.in. w kursach ruchu scenicz-
nego, pantomimy czy teatru tańca. Ko-
stiumy szyje dla nich zaprzyjaźniony 
zakład krawiecki z Boguszowic, zaś 
rekwizyty wykonuje plastyk z Domu 
Kultury.  Spektakle reżyseruje Izabela 
Karwot, pedagog i instruktor teatral-
ny. Rodzicielska trupa wystawiła już 
m.in. „Królową Śniegu”, „Kopciuszka” 
i „Calineczkę”. Ich najnowszym dziełem 
jest „Pinokio”, którego najbliższe wyko-
nanie można będzie zobaczyć w maju. 
Więcej na temat teatru na stronie: 
www.dkboguszowice.pl. •
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Rybnik-Boguszowice. Dom Kultury. Aktorzy Teatru Rodzicielskiego po premierze spektaklu 
„Pinokio” 
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Ksiądz Piotr Pawlukiewicz stał się znany m.in. dzięki wykładom 
zatytułowanym „Seks – poezja czy rzemiosło?”

Konferencja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Zakochanie jak marketingtekst
Ks. Roman Chromy

redaktor wydania

N iebawem 8 marca.
Korzeni Między-

narodowego Dnia Kobiet
nie muszę chyba 
przypominać. Było fajnie. 
Panie w zakładach pracy 
otrzymywały towar 
reglamentowany: kawę, 
rajstopy i mydło. Panowie 
zaś nakręcali biznes 
w kwiaciarniach. Osobiście 
wychowawczyniom 
i koleżankom z klasy 
wręczałem goździki. Czasy 
się zmieniły. Święto kobiet 
pozostało i ma się dobrze 
w dobie multimopleksów 
i hipermarketów. A panie,
niczym Kobieta Pracująca
z kultowego
„Czterdziestolatka”,
żadnej pracy się nie boją.
Naszym Czytelniczkom 
dedykujemy tekst
„Baba za kierownicą”
(str. IV–V) i składamy 
najlepsze życzenia.
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Rybnik. „Apelujemy do Pana 
Ministra o  sprawiedliwe trakto-
wanie kilkuset tysięcy mieszkań-
ców aglomeracji rybnickiej i danie 
szansy reprezentowanemu przez 
nas regionowi na drodze rozwoju 
naszego kraju” – czytamy w apelu, 
jaki parlamentarzyści i samorzą-
dowcy z terenu aglomeracji rybnic-
kiej wystosowali do C. Grabarczyka. 
Chodzi o nieodpłatne korzystanie 
z autostrady A1 na terenie subre-
gionu.  W projekcie rozporządze-
nia Rady Ministrów przewidziano 
możliwość bezpłatnych przejaz-
dów na kilku odcinkach autostrad, 
w woj. śląskim jest to m.in. trasa A1 

od węzła Bytom do węzła Sośnica. 
Takiego rozwiązania nie planuje 
się na A1 od węzła Sośnica do gra-
nicy państwa, czyli na terenie całej 
aglomeracji rybnickiej. Autorzy 
apelu przypominają, że mieszka tu 
ponad 650 tys. osób. Wymieniany 
odcinek A1 stanowi bezpośrednie 
obwodnice największych miast 
subregionu: m.in. Rybnika, Żor i 
Jastrzębia. Sytuacja ta nie różni się 
niczym od tej w aglomeracji górno-
śląskiej.  Stąd „niezrozumiałe, dla-
czego z perspektywy Warszawy 
zupełnie inaczej traktuje się dwie 
sąsiadujące ze sobą aglomeracje” – 
zauważają apelujący.

Świętochłowice. Po gruntownej 
modernizacji zabytkowego budyn-
ku przy ul. Sądowej 1 działalność 
rozpoczęła tu Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna. Wcześniej 
zmuszona była pracować w warun-
kach nieprzystających do standar-
dów XXI wieku. W maju planowa-
ne jest tu także otwarcie Centrum 
Integracji Społecznej. Ma się ono 
zajmować np. aktywizacją zawo-
dową, organizacją szkoleń, warsz-
tatów i  programów zatrudnienia, 

a  jego oferta skierowana będzie 
m.in. do osób bezrobotnych i nie-
pełnosprawnych. Dla władz miasta 
modernizacja budynku dawnego 
urzędu i umieszczenie tam instytu-
cji pomocowych to początek rewita-
lizacji Lipin. W tegorocznym budże-
cie znalazły się też środki na plany 
zagospodarowania przestrzennego 
pod budownictwo mieszkaniowe. 
Rozważana jest również możliwość 
utworzenia w tej dzielnicy niepu-
blicznej szkoły wyższej.

Katowice. Wojewódzkie Pogoto-
wie Ratunkowe (WPR) w Katowi-
cach, jako pierwsza tego typu pla-
cówka w województwie śląskim, 
otrzymało prestiżowy certyfikat 
Systemu Zarządzania Jakością. 
Znak EN ISO to międzynarodo-
wa norma określająca konkretne 
wymagania wobec systemu zarzą-
dzania i  jakości świadczonych 
usług w organizacji starającej się 
o jego uzyskanie. Nadanie certy-
fikatu jest potwierdzeniem przez 
obiektywnych specjalistów i audy-
torów, że te normy zostały speł-
nione przy wdrażaniu Systemu 
Zarządzania Jakością. Dyrektor 
WPR Artur Borowicz podkreśla, 
że od chwili wprowadzenia sys-
temu wiele czynności udało się 
usprawnić, a  pracownicy lepiej 
wykorzystują swoje umiejętności 
i racjonalizują koszty pracy pogo-
towia, co przekłada się na jakość 
obsługi pacjentów.

Sprawiedliwa autostrada
ISO 
dla pogotowia

Samorządowcy i parlamentarzyści z regionu domagają się 
bezpłatnej autostrady na obszarze aglomeracji rybnickiej

Certyfikat został przyznany 
pogotowiu przez firmę TÜV 
Rheinland Polska. Na zdjęciu: 
Dyrektor generalny Grzegorz 
Grabka (z prawej) podczas 
symbolicznego przekazania go 
na ręce dyrektora WPR 
Artura Borowicza

Maria Kijak-Parzybut dziękuje Dawidowi Kostempskiemu, 
prezydentowi Świętochłowic, za remont budynku

Adres redakcji:
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
Telefon (32) 608 76 76 faks (32) 251 50 21
Redagują: ks. Roman Chromy – dyrektor 
oddziału, Anna Burda-Szostek, 
Aleksandra Pietryga

katowice@goscniedzielny.pl

Katowice. Msze św., czuwania 
modlitewne, nabożeństwa oparte na 
rozważaniu nauczania Papieża Pola-
ka, tematyczne katechezy, koncerty 
i książka pt. „Myśli Jana Pawła II”, 
którą otrzymają chorzy, to tylko 
kilka z propozycji programu dusz-
pasterskiego archidiecezji w związ-
ku z beatyfikacją Jana Pawła II. Pro-
gram obejmuje dwa etapy. Pierwszy 
to przygotowanie do uroczystości 
zapowiedzianej na 1 maja, drugi 
to dziękczynienie za beatyfikację. 
Według abp. D. Zimonia głównym 
miejscem przygotowań do beatyfi-
kacji Ojca Świętego powinna być 
parafia (ruchy, grupy i stowarzy-

szenia) oraz rodzina. Pierwszy 
etap programu rozpocznie się 
w niedzielę 6 marca. Jego głównym 
elementem będą tzw. nowenna nie-
dziel (oparta na przygotowanych 
materiałach duszpasterskich roze-
słanych do parafii), audycje w Radiu 
eM i „Rekolekcje z Janem Pawłem II” 
na łamach „Gościa Niedzielnego”. 
W podziękowanie za beatyfikację 
papieża wpiszą się m.in. Metropoli-
talne Święto Rodziny, pielgrzymki 
stanowe do Piekar Śl. i wrześnio-
wy dzień modlitw śląskiego du- 
chowieństwa w  Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Łagiewni- 
kach.

Przygotowanie do beatyfikacji

Księża dziekani zapoznali się w katowickiej kurii z programem 
duszpasterskim archidiecezji katowickiej w związku z beatyfikacją 
Jana Pawła II 
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Ożywić miasto
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W naszym regionie zareje-
strowanych jest  430 tys. 

firm, z czego 96 proc. znajduje się 
w  rękach prywatnych przedsię-
biorców. Śląskie wnosi do budże-
tu państwa w ciągu roku 13 proc. 
produktu krajowego brutto (PKB). 
Taki wynik daje mu drugie miej-
sce w kraju. Uczelnie naszego wo-
jewództwa kształcą rocznie 200 tys. 
specjalistów. 

Powyższe dane stały się bazą 
dla zorganizowanego w Katowi-
cach, m.in. przez Urząd Marszał-
kowski, władze miasta i  przed-
stawicieli biznesu, seminarium 

pt. „Perspektywy rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego Katowic 
i województwa śląskiego”. – Nasz 
region coraz mocniej przyciąga 
inwestorów usług gospodarczych, 
naukowców z ośrodków badawczo-
-rozwojowych i firmy logistyczne 
– stwierdziła Aleksandra Bana-
siak, członek Zarządu Wojewódz-
twa Śląskiego. – Mamy najlepiej 
działającą w Polsce Specjalną Stre-
fę Ekonomiczną, pierwszy w kraju 
system informowania o możliwo-
ściach inwestycyjnych „Invest in 
Silesia” i związek metropolitalny, 
który łączy 14 gmin wspólnymi 

działaniami promocyjnymi w za-
kresie gospodarki.

Z kolei Piotr Uszok, prezydent 
Katowic, wskazał, że są raporty, 
w których nie zawsze wypadamy 
dobrze. – Dotyczą wizerunku, czyli 
sposobu przedstawiania wojewódz-
twa – mówił. – Śląskim zwyczajem 
więcej pracujemy, niż o tym mówi-
my. Chyba warto to zmienić.

Biznesmeni podkreślali, że Gór-
nośląski Związek Metropolitalny, 
w skład którego wchodzi 14 miast 

regionu, nadal nie posiada podmio-
towości prawnej. Brakuje centrum 
decyzyjno-biznesowego, siedzib 
światowych korporacji, a w konse-
kwencji i pieniędzy. Zaś plusem dla 
regionu (pomimo kiepskich dróg) 
jest wysoka gęstość zaludnienia. 
W promieniu 70 km mieszka 4,7 mln 
osób. Taki stan stwarza inwestorom 
niesamowite możliwości w zatrud-
nianiu specjalistów, których na Ślą-
sku nie brakuje.

 Ks. Roman Chromy 

Seminarium biznesowe w Katowicach

Plusy i minusy
Według rankingu Instytutu Badań  
nad Gospodarką Rynkową, województwo śląskie 
jest dla inwestorów najbardziej atrakcyjnym 
miejscem w Polsce.

Przedstawiciele władz wojewódzkich, miasta Katowice, 
przedsiębiorcy i inwestorzy spotkali się w hotelu „Monopol”
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Serdeczne „Bóg zapłać”
ks. abp. Damianowi Zimoniowi 

za modlitwę i list kondolencyjny, 
ks. dr. Krzysztofowi Sośnie  

za wygłoszoną homilię, 
księżom proboszczom: 
Michałowi Psiukowi  

i Rafałowi Październiokowi, 
pozostałym kapłanom za ofiarę Mszy świętej, 

delegacjom:  
z wydziału księgowości Elektrowni Łaziska, 

Gimnazjum z Turzy Śl.,  
Zespołu Szkół nr 5 w Tychach, 

parafianom z Tych, Turzy Śl. i Gostyni, 
krewnym, znajomym, obecnym na pogrzebie

ś†p.

Anieli  
Krzystolik-Banaś

składają 
córka Barbara z zięciem i wnukiem

oraz syn ks. Dawid

■ p o d z i ę K o w A n i A ■

Serdeczne „Bóg zapłać” za modlitwy i Eucharystię 
oraz udział w eksportacji i pogrzebie

śp.

ks. Augustyna Paździora
Szczególne podziękowania:

ks. bp. Andrzejowi Siemieniewskiemu  
z diec. wrocławskiej,  

ks. inf. Władysławowi Ozimkowi, 
ks. prał. Bolesławowi Robaczkowi, 

ks. Zbigniewowi Ordzie z Wrocławia,  
ks. Markowi Studenskiemu – delegatowi Diecezji 

Bielsko-Żywieckiej, ks. dziek. Andrzejowi Rdestowi, 
ks. Stefanowi Sputkowi – wicedziekanowi dekanatu 
cieszyńskiego, przeorowi br. Edwardowi Świąderowi 

z zakonu bonifratrów w Cieszynie, przeorowi  
br. Konradowi Żachowi oraz wszystkim ojcom 

i braciom z zakonu bonifratrów, ks. kan. Florianowi 
Ludziarczykowi – prob. parafii pw. św. Jana Chrzciciela 

w Pawłowicach Śląskich, ks. dr. Tomaszowi Kuszowi, 
ks. Romanowi Rakowi – prob. z Jaszkowej Górnej, 
ks. Kazimierzowi Płachcie – prob. z Ropic w Czechach, 

ks. Stanisławowi Goszycowi z diec. bydgoskiej, 
wszystkim księżom uczestniczącym  

w ceremoniach pogrzebowych,  
siostrom elżbietankom z Cieszyna.

Serdeczne podziękowania  
delegacji DPS oo. bonifratrów z Cieszyna,  

krewnym, przyjaciołom, dobrodziejom,  
parafianom z Jaszkowej Górnej, Cieszyna, Pawłowic 
i Pielgrzymowic oraz wszystkim tak licznie przybyłym

składa rodzina Zmarłego.
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K atarzyna Podgórna, 
kierowca autobusu 
w  Przedsiębiorstwie 
Komunikacji Miejskiej 

(PKM) w Jastrzębiu-Zdroju nieraz 
słyszała takie słowa. Jest jedną 
z  pierwszych kobiet zatrudnio-
nych w Jastrzębiu w tym fachu. Na 
110 kierowców 14 to panie. Kobiecy 
boom na ten zawód rozpoczął się 
w  mieście w  2008 r., po tym jak 
Urząd Pracy zaoferował im kurs 
prawa jazdy kategorii D, upraw-
niający do prowadzenia autobusu, 
po którym otrzymały gwarancję 
zatrudnienia. 

– Pierwsza jazda to był hor-
ror – śmieje się 32-letnia kobieta. 
– Wydawało mi się, że staranuję 
wszystkich na drodze. Ale potem 
poszło już gładko. Trzeba tylko pa-
miętać, że autobus wszędzie się nie 
zmieści i ma długi tył. Pani Kasia 
zapewnia, że żadna z zatrudnio-
nych w PKM-ie kobiet kierowców 
nie jest tu z przypadku. – Wszyst-
kie bardzo lubimy jeździć i znamy 
się trochę na mechanice – mówi.

„zimny łokieć” i radyjko

Praca łatwa nie jest. Pierwszy 
kurs zaczyna się o  3.20, ostatni 
kończy koło północy. Jeździ się 
świątek–piątek. Trzeba sobie do-
brze zorganizować czas, by pogo-
dzić to z życiem rodzinnym. Czy to 
dobry zawód dla kobiet? – pytamy 
kolegów pani Kasi. – A niech każdy 
posmakuje tej pracy – odpowiada 
jeden z nich. – Początkowo niektóre 
kobiety myślały, że to takie fajne 
zajęcie: „zimny łokieć”, radyjko 
gra, trala lala la. A to nie takie pro-
ste. Codziennie trzeba się użerać 

z chamskimi pasażerami. Bywa, że 
robi się niebezpiecznie. 

Ostatnimi czasy jedno się popra-
wiło. Autobusy mają automatyczną 
skrzynię biegów i  wspomaganie 
kierownicy i nie trzeba już się tak 
namachać jak dawniej. A  mimo 
tego, od ciągłego kręcenia kierow-
nicą i naciskania pedałów robią się 
zakwasy w ramionach i łydkach – 
mówią kobiety.

Przyznają też, że nieraz stają 
się obiektami niewybrednych żar-
tów, są wyzywane od najgorszych, 
muszą wysłuchiwać przekleństw 
pod swoim adresem. Dla pasażerów 

powodem agresji może być niemal 
wszystko: wolna i szybsza jazda, 
konieczność skasowania biletu, 
korki uliczne. Dlatego, jak mówią, 
w tej pracy trzeba mieć wyjątkowo 
dużo świętej cierpliwości. Boli też 
ludzka znieczulica. Kiedyś w tył 
autobusu prowadzonego przez ko-
bietę wjechał samochód osobowy. 
Kiedy ona starała się  pomóc ran-
nemu, jedynym zmartwieniem 
pasażerów było, kiedy przyjedzie 
kolejny autobus.

Kobiety kierowcy wolą jednak 
pamiętać te miłe i śmieszne sytu-
acje, których na szczęście nie bra-
kuje. – Jeden z mężczyzn wsiadł 
do autobusu tylnymi drzwiami. 
Kiedy zorientował się, że prowa-
dzi kobieta, podbiegł do mojej ka-
biny i długą chwilę patrzył jak na 
kosmitkę – wspomina Katarzyna 
Podgórna. – Inny kiedy mnie zoba-
czył, zrezygnował z jazdy i czekał 
na kolejny kurs. 

z żuka do trolejbusa
W Tyskich Liniach Trolejbuso-

wych kobiety jeżdżą już od 1982 r. 
Wtedy stanowiły 40 proc. załogi. 
Dziś – 25 proc. Najstarsza z 11 za-
trudnionych tu kobiet ma 55, naj-
młodsza 35 lat. Pracę rozpoczynają 
o 4.00, druga zmiana kończy szychtę 

Kobiety 
w komunikacji 
miejskiej.
„No nie!” 
– mruczy 
pod nosem 
mężczyzna, 
patrząc na 
kobietę kierującą 
autobusem. 
Chwilę potem 
podchodzi do niej 
i z uznaniem 
kiwa głową:
„Świetnie pani 
prowadzi, 
tak delikatnie. 
A może 
umówilibyśmy się 
na kawę?”. 

tekst
Anna burda-Szostek

aburda@goscniedzielny.pl

Baba za kierownicą
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o 1.00 w nocy, dlatego przy zatrud-
nianiu preferowane są mieszkanki 
Tychów. 

47-letnia Helena Krukowska 
prawo jazdy zrobiła, mając 16 lat. 
Kiedy zaczęła prowadzić sklep, 
towar dowoziła sama żukiem. Ale 
na rynek weszły supermarkety, 
prowadzenie sklepu stało się nie-
rentowne i w wieku 43 lat musiała 
szukać innej pracy. Zawsze ciągnęło 
ją do samochodów, dlatego pomyśla-
ła o kierowaniu trolejbusem. 

Kiedy poszła na autobusowo-
-trolejbusowy kurs prawa jazdy, 
była jedyną kobietą w  grupie 30 
mężczyzn. Egzamin zdała za pierw-
szym razem. Bez problemu dostała 
pracę w tyskich trolejbusach. Ale 
początkowo wcale łatwo nie było.  
Nocami śniło się jej, że urwała pan-
tograf, że nie przełączyła zwrotnicy 
w odpowiednim miejscu i trolejbus 
zamiast skręcić, pojechał prosto.

– Prowadzenie trolejbusa to 
wyższa szkoła jazdy – mówi. – 
Tego trzeba się nauczyć jak pacie-
rza. Oprócz tego, że cały czas jest 
się w  ruchu ulicznym, to dodat-
kowym obciążeniem jest jeszcze 
sieć elektryczna. Są miejsca, gdzie 
trolejbus nie może stać, bo nie ma 
tam sieci, trzeba pamiętać o prze-
łączeniu zwrotnicy. Z powodu tych 

utrudnień z zawodu zrezygnowało 
już wielu mężczyzn. 

Pasażerowie też nie rozpiesz-
czają kierowców. Pani Helenie ktoś 
kilkakrotnie opluł szybę kabiny. 
Jak mówi, kobiety różnie reagują 
na zaczepki. Jedne potrafią uspo-
koić delikwenta, inne zaczynają pła-
kać. – Sama wielokrotnie miałam 
łzy w oczach, ciśnienie podniosło 
mi się tak, że miewałam zawroty 
głowy – mówi. 

Człowieka by brakło
Zbigniew Brud, prezes Tyskich 

Linii Trolejbusowych, bardzo 
chwali swoje pracownice. – Kiedy 
wśród pasażerów ogłosiliśmy kon-
kurs na najlepszego kierowcę, trzy 
razy z rzędu wygrywały kobiety 
– mówi. Dodaje, że panie bardziej 
dbają o czystość pojazdu, zaś męż-
czyźni o to, by nic się w nim nie 
psuło. Dlatego taki damsko-męski 
trolejbusowy mariaż wychodzi 
firmie tylko na dobre. 

Praca kierowcy może głęboko 
wejść w krew. Helena Krukowska 
jechała kiedyś prywatnym samo-
chodem po Tychach. – Gadamy sobie 
w aucie z koleżanką. Nagle ona pyta: 
„A ty na kogo czekasz na tym przy-
stanku?”. Śmiechu było co niemiara, 
bo ja, widząc zatoczkę trolejbusową, 
odruchowo na nią zjechałam. 

Na Śląsku bardzo długą trady-
cję ma praca kobiet motorniczych 
tramwaju. 64-letnia Aniela Duda-
ła wykonuje ten zawód od ponad 
trzydziestu lat. (Wcześniej przez 
10 lat była konduktorką). W Tram-
wajach Śląskich, gdzie pracuje, z 674 
motorniczych 181 to kobiety. Wśród 
nich także córka pani Anieli. Kiedy 
pani Aniela 4 lata temu przeszła na 
emeryturę, prawie co noc śniło się 
jej, że jedzie tramwajem, przed któ-
rym nagle kończą się tory. – Bardzo 
mi brakowało tej pracy – smówi. 
– Dlatego, kiedy dowiedziałam się, 
że firma potrzebuje kierowców, od 
razu się zgłosiłam. Jak zauważa, 

teraz komfort jazdy jest zupełnie 
inny niż dawniej. Nowocześniej-
szy tabor, wozy lepiej ogrzewane, 
siedzenia amortyzujące wstrząsy, 
dzięki czemu kręgosłup nie cierpi 

już tak bardzo. A niegrzeczni pa-
sażerowie? – Zdarzają się, ale jakby 
człowiek się nimi przejmował, to by 
go brakło już dawno – uśmiecha się 
motornicza.  •

Baba za kierownicą

Helena Krukowska od czterech lat 
kieruje trolejbusami. Śmieje się, 
że po dniówce spędzonej 
w kołyszącym „niskopodłogowcu” 
czuje się, jakby była na morzu 
poniżej po lewej: – Kierowcą 
autobusu nie zostaje się 
z przypadku – mówi Katarzyna 
Podgórna. – Wszystkie bardzo 
lubimy jeździć i znamy mechanikę 
pojazdu

■ R e K l A m A ■
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Żeńskie zgromadzenia zakonne w archidiecezji – ciąg dalszy

Wszystko dla Boga  
i biednych

P awełek się dusi, zaczyna sinieć – alarmu-
je pielęgniarka. Po chwili przy dziecku 
jest już zakonnica. Wraz ze świeckimi 

pielęgniarkami po raz kolejny ratuje dziecku 
życie. Takie zdarzenia to codzienność Zakładu 
Leczniczo-Opiekuńczego „Betlejem” w Jastrzę-
biu-Zdroju, prowadzonego przez Zgromadze-
nie Córek Bożej Miłości. Opiekują się blisko 
50. ciężko chorych leżących dzieci, w wieku 
od  półtora roku do  18 lat. Prowadzą także 
Ośrodek Rewalidacyjny, gdzie rehabilitują 
niepełnosprawne dzieci. Pomoc w wychowa-
niu i służba najbiedniejszym to jeden z rysów 
zgromadzenia. 

W 1868 r. w Wiedniu założyła je pocho-
dząca z  Bawarii Franciszka Lechner, która 
szczególną czcią otaczała Najświętsze Serce 
Pana Jezusa i Matkę Bożą. „Wszystko dla Boga, 
dla biednych, dla naszego zgromadzenia” – 
mówiła. Początkowo siostry zajmowały się 
m.in. dziewczynami, które wędrując za pracą 
ze wsi do miast, stawały się ofiarami wyzysku. 
Zakonnice pośredniczyły w znajdowaniu im 
zatrudnienia, zakładały szkoły. 

Za życia założycielki zakon rozwijał się 
głównie na obszarze Austro-Węgier (potem 
także w  Stanach Zjednoczonych, Anglii, 
we Włoszech, Brazylii czy Ugandzie). Do zgro-
madzenia wstępowało wówczas bardzo dużo 
dziewczyn z terenów Śląska. W 1885 r. w Białej 
(dziś Bielsko-Biała) powstał pierwszy polski 
dom Córek Bożej Miłości. Dom prowincjalny 
otwarto w Krakowie w 1919 r., a jego pierwszą 
przełożoną została matka Ludwika Binder.

Na rok przed wybuchem II wojny światowej 
zgromadzenie kupiło prywatny dom w Jastrzę-
biu. Siostry opiekowały się tu dziećmi, które 
przyjeżdżały do ówczesnego uzdrowiska na let-
ni wypoczynek. W 1940 r. Niemcy, zamierza-
jąc w domu umieścić repatriantów z Rumunii, 
odebrali siostrom budynek. Wróciły tu  pod 
koniec wojny i roztoczyły opiekę nad sierota-
mi, dla których otwarły żłobek i przedszkole. 
Na 5-hektarowym polu założyły gospodarstwo, 
które zaopatrywało całe zgromadzenie. 

Dziś w Jastrzębiu mieszka i pracuje 15 Có-
rek Bożej Miłości. Swój dom siostry mają także 
w Katowicach-Józefowcu. Zakonnice są tam m.in. 
zakrystiankami i katechetkami. Od września 
ubiegłego roku przełożoną jastrzębskiego domu 
jest siostra Małgorzata Nieznańska, która do za-
konu wstąpiła 24 lata temu. Będąc pielęgniarką 
na oddziale neurologicznym szpitala w Sanoku, 
skąd pochodzi, opiekowała się m.in. samotną 
schorowaną kobietą. Pomyślała wtedy, że może 
warto poświęcić się takim ludziom. – Kiedy po-
wiedziałam rodzicom, że chcę wstąpić do zakonu, 
tata skwitował to słowami: „Spokojnie, matka! 
Za trzy dni będzie z powrotem” – wspomina 
z uśmiechem. – Ale ja wiedziałam, że to moje 
powołanie. Nie znałam za dobrze Córek Bożej 
Miłości, ale bardzo spodobała mi się ta nazwa. 
Pan Bóg używa swoich dzieci, by przez nie roz-
dawać innym swoją miłość, tak to rozumiem. 

W Polsce zgromadzenie ma 17 domów za-
konnych, w których jest 248 sióstr. Zakonnice 
pracują też m.in. w Boliwii i na Ukrainie. 
– Na szczęście mamy jeszcze nowe powo-
łania – mówi s. Małgorzata. – Coraz 
częściej życie zakonne wybierają 
starsze dziewczyny, które przycho-
dzą do nas po studiach. 

Jak mówią siostry, z szacunkiem 
dla habitu bywa różnie. Większość osób 
traktuje je godnie, ale zdarza się, że słyszą 

pod swoim adresem wyzwiska czy przekleństwa. 
I jeszcze jedno, w USA, gdzie przez 5 lat pracowa-
ła jedna z zakonnic, nikt nie wpadł na pomysł, 
żeby siostrze, odwiedzającej chorych w szpitalu, 
wręczać kwit za parkowanie. W Jastrzębiu nie-
stety tak.  Anna Burda-Szostek

Więcej na: www.zol-betlejem.pl 
e-mail: zlo.jas@wp.pl, tel. (32) 4762460

Pielęgniarka i organistka – s. Klaudia Flis 
z półtorarocznym Bartusiem

„Czynić dobro, nieść radość, 
uszczęśliwiać, prowadzić  
do nieba” – to życiowe credo 
Córek Bożej Miłości.

Strój zakonny Córek  
Bożej Miłości
siostry noszą 
czarny  
habit z białym 
kołnierzykiem 
i czarny welon 
z białym 
wykończeniem.
emblemat 
sióstr (z lewej)
symbolizuje 

miłość 
Trójjedynego 

Boga.  
W krzyż 
wpisane 

są trzy 
promienie.
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W emeryturze nie ma nic złego, 
pod warunkiem że nie do-

puścimy, aby nam przeszkadzała 
w pracy. Tą sentencją Benjamina 
Franklina katowicki Inkubator 
Społecznej Przedsiębiorczości 
zachęca seniorów do zaangażowa-
nia w wolontariat. – Wychodzimy 
w stronę osoby starszej, która ma 
o wiele mniejsze możliwości zaan-
gażowania w przestrzeni wolon-
tariatu, ale jej działania wynikają 
z zupełnie innych przesłanek niż 
osoby młodej – mówi Magdalena 
Dziubek, koordynator akcji. 

Projekt zakłada łączenie orga-
nizacji pozarządowych z seniorami 
zainteresowanymi poświęceniem 

swojego wolnego czasu. – Często 
są to osoby z kapitalnym doświad-
czeniem, z wyższym wykształce-
niem, a jednak w społeczeństwie 
nieco zapomniane – przekonuje 
koordynator. – Tego rodzaju pro-
jekty wolontaryjne wydobywają 
ich ogromny potencjał.

Korzyści wydają się obopólne. 
Aktywny senior czuje się potrzeb-
ny, na nowo odkrywa swoje miejsce 
w świecie. Zdaniem psychologów, 
dłużej cieszy się niezłym zdrowiem 
i dobrą kondycją psychiczną. Jakie 
są  przestrzenie zaangażowania 
takiego wolontariusza? – Wa-
chlarz możliwości jest  ogromny 
– przekonuje Magdalena Dziubek. 

– Od pracy z osobami starszymi, nie-
pełnosprawnymi, dziećmi, po zaan-
gażowanie na rzecz sportu, ekologii 
czy pomoc w organizacji szkoleń.

Inkubator Społecznej Przedsię-
biorczości przeprowadza wstępną 
rozmowę z kandydatem, by zdia-
gnozować jego zasób możliwości 
i  pomóc mu znaleźć miejsce dla 
własnej aktywności. Przygotowa-
niem do wykonywania konkretnego 
zajęcia zajmuje się już instytucja, 
do której wolontariusz zostaje skie-
rowany. Pozytywnym efektem re-
alizacji projektu jest praca pierwszej 

seniorki – wolontariuszki zaangażo-
wanej w działalność Stowarzyszenia 
Aktywnych Niepełnosprawnych 
i Seniorów „Sanis”. – Wolontariusz-
ka zna dobrze obsługę komputera 
– twierdzi Jadwiga Paszkowska- 
-Nowińska, prezes stowarzyszenia. 
– W generatorze wniosków opraco-
wała dla nas już dwa projekty.

Zainteresowanych wolontaria-
tem seniorów odsyłamy na  kon-
sultacje do Inkubatora Społecznej 
Przedsiębiorczości przy ulicy Młyń-
skiej 5 w Katowicach.

Aleksandra Pietryga

Nowa forma aktywności seniorów

Jesienny wolontariat
Odwrócić uwagę od własnych trosk i dolegliwości, 
skierować ją na potrzeby innych. To najlepszy 
sposób na chandrę. Działa w każdym wieku.

Atrybutami starszej osoby są: mądrość, doświadczenie i mnóstwo 
wolnego czasu. To właśnie cechy znakomitego wolontariusza
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ŚWIADCZENIA NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ
Poniżej przedstawiamy wykaz zakładów opieki zdrowotnej, z którymi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej Śląski Oddział Wojewódzki NFZ zawarł od 1 marca 2011 roku 
umowy o realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

Od 1 marca pacjent, który będzie chciał skorzystać z tej formy opieki medycznej (udzielanej wieczorem lub w nocy oraz w dni ustawowo wolne od pracy), może zgłosić się 
do dowolnie wybranego podmiotu realizującego świadczenia. Dotychczas można było korzystać z opieki lekarskiej tylko w przychodni wskazanej przez lekarza 
rodzinnego. 

Bez zmian pozostają natomiast zasady korzystania z pomocy ratownictwa medycznego.

Szczegółowe informacje dostępne również na stronie internetowej www.nfz-katowice.pl oraz w siedzibie funduszu:
Centrala telefoniczna Śląskiego OW NFZ, telefon: 32 735 17 00, faks: 32 254 18 94
Informacja Śląskiego OW NFZ
• ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, telefon: 32 735 19 00
• ul. gen. Jankego 15a, 40-615 Katowice, telefon: 32 735 05 05

Bielskie Pog. Rat., B-B, Plater 14, 33 812 34 12; Górniczy Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudzie Śl. Fund. UNIA BRACKA, Bytom, Konstytucji 89, 32 395 05 13; Bytom-
skie Centrum Med. JEDYNKA Sp. z o.o., Bytom, Piłsudskiego 67, 32 281 09 22; Woj. Pog. Rat. w K-cach, Chorzów, Strzelców Byt. 9, 32 241 39 30; Zespół ZOZ w Cieszynie, Bielska 4, 
33 852 05 11; Bielskie Pog. Rat., Czechowice-Dz., Żwirki i Wigury 1, 32 215 20 00; Powiatowy Zespół ZOZ, Czeladź, Szpitalna 40, 32 265 16 44; NZOZ MEDIPOZ Sp. z o.o., Czerwion-
ka-Leszczyny, 3 Maja 36c, 32 431 29 74; NZOZ NASZA PRZYCHODNIA, Cz-wa, Wolności 46, 34 366 96 11; NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego EgoMedica, Cz-wa, Orkana 139b, 

34 366 28 81; Szpital Spec. im. Starkiewicza, Dąbrowa Górn., Szpitalna 13, 32 262 32 71; NZOZ ZDROWIE, Dąbrowa Górn., Piłsudskiego 92, 32 639 01 40; 106 Szpital Wojskowy 
z Przychodnią Samodzielny Publiczny ZOZ, G-ce, Zygmunta Starego 20, 32 230 49 39; Górniczy Zespół Lecznictwa Spec. w G-cach Fund. UNIA BRACKA, Błonie 3, 32 331 73 98; 
NZOZ HERMED, Jastrzębie-Zdrój, Krasickiego 21, 32 475 99 60; NZOZ Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie, Grunwaldzka 30, 32 616 35 79; Centrum Med. POLMED, K-ce, 
Dąbrówki 10, 32 661 05 65; Górniczy Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w K-cach Fund. UNIA BRACKA, Mysłowicka 13, 32 256 11 18, 32 255 28 56 w. 81; Ośr. Diagnostyki i Le-
czenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED, K-ce, Fredry 22, 32 202 83 09; NZOZ EPIONE, K-ce, Zawiszy Czarnego 7a, 32 254 50 86, 32 254 52 71; ZOZ w Kłobucku, 
11 Listopada 5e, 34 317 28 61; Szpital w Knurowie, Niepodległości 8, 32 331 92 80; SPZOZ Stacja Pog. Rat., Koniecpol, Armii Krajowej 6a, 34 378 52 33; ZOZ w Kłobucku, Krzepice, 

Szkolna 1, 34 317 52 20; Miejski ZOZ, Lędziny, Pokoju 17, 32 326 62 53; NZOZ Pog. Rat. SAWMED Podstawowa i Spec. Opieka Zdrowotna, Lubliniec, Majdanek 6, 604 751 999;  
NZOZ PROMED Sp. z o.o., Mierzęcice, Wolności 137, 32 288 70 45; NZOZ Szpital Powiatowy w Mikołowie, Waryńskiego 4, 32 325 75 46; ZOZ MEDYK Sp. z o.o., Milówka, Dworco-
wa 31, 33 863 76 89; Górniczy Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w K-cach Fund. UNIA BRACKA, Mysłowice, Świerczyny 5, 32 222 37 31 w. 127; Samodzielny Publiczny ZOZ 

w Myszkowie, Wolności 29, 34 315 82 31; NZOZ Przychodnia JULIAN, Piekary Śl., Skłodowskiej-Curie 81, 32 381 54 00; NZOZ Pog. Rat. w Pszczynie, Dobrawy 7, 32 210 22 50;  
NZOZ Centrum Usług Med. AA REMEDIUM sj., Pyskowice, Paderewskiego 11, 32 233 87 62; Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ, Racibórz, Ocicka 51a, 32 415 54 35; Górniczy 

Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudzie Śl. Fund. UNIA BRACKA, Oddz. Młodz. Powst. 14, 32 242 80 32; Przych. Spec. SPZOZ, Ruda Śl.; Niedurnego 50d; 32 340 35 07;  
NZOZ PRO VITA Sp. z o.o. w Rybniku, Mikołowska 94, 32 422 02 22; ZOZ w Rydułtowach, Plebiscytowa 47, 32 459 24 07; Woj. Pog. Rat. w K-cach, Siemianowice Śl., Dąbrowskiego 13,  

32 228 22 40; Cieszyńskie Pog. Ratunkowe, Skoczów, Krzywa 4, 33 858 19 90; Woj. Szpital Spec. nr 5 im. Św. Barbary, Sosnowiec, Pl. Medyków 1, 32 368 20 00; Bielskie Pog. Rat., 
Szczyrk, Zdrowia 1, 33 817 86 90; ZOZ w Świętochłowicach, Chorzowska 36, 32 245 50 41; NZOZ Szpital Miejski w Tychach, Cicha 27, 32 780 87 42; ZOZ w Wodzisławiu Śl.,  

26 Marca 51,  32 459 18 00; Przychodnia Lekarzy Spec. ZDROWIE Sp. z o.o., Zabrze, Majnusza 7, 32 271 70 31; Szpital Powiatowy w Zawierciu, Miodowa 14, 32 674 02 54;  
Miejskie ZOZ w Żorach Sp. z o.o., Dąbrowskiego 20, 32 434 12 40; Zespół ZOZ w Żywcu, Sienkiewicza 52, 33 861 40 31.
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• niedziela 6.03
07.45 Magiczne drzewo – serial dla mło-
dych widzów 8.15 Narciarski weekend 
08.45 Ferdynand Wspaniały – serial 
animowany 17.00 Londyńczycy – serial 
fabularny 17.55 Pogoda 18.00 Rozmowy 
z ks. Tischnerem 18.30 Aktualności 19.00 
Sport 19.15 Magazyn Meteo 19.20 Koncert 
życzeń 21.45 Aktualności 21.55 Pogoda 
22.00 Sport

• poniedziałek 7.03
17.00 Schlesian Journal – magazyn mniej-
szości niemieckiej 17.15 Supernianiek – re-
portaż 17.20 TVP Katowice zaprasza 17.30 
Aktualności Flesz i Pogoda 17.35 Kroniki 
miejskie 17.45 Forum regionu – magazyn 
polityczny 18.30 Aktualności 18.50 Gość 
Aktualności 19.00 Sport 19.10 Magazyn 
Meteo 19.15 Europejska Filharmonia 19.40 
Telezakupy 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• wtorek 8.03 
17.00 Szukamy skarbów 17.30 Aktualno-
ści Flesz i Pogoda 17.35 Kroniki miejskie 
17.45 Bliżej natury – magazyn ekologicz-
ny 18.15 Co, gdzie, kiedy? TVP Katowice 
zaprasza 18.30 Aktualności 18.50 Gość 
Aktualności 19.00 Sport 19.15 Magazyn 
Meteo 19.20 TVP Katowice zaprasza 19.25 
Cud zdrowia – magazyn medyczny 19.40 
Telezakupy 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• środa 9.03
17.00 Po sąsiedzku – Poznań zaprasza 
– Lekcja dobrych manier 17.25 TVP Ka-
towice zaprasza 17.30 Aktualności Flesz 
i Pogoda 17.35 Kroniki miejskie 17.45 Ma-
gazyn reporterów TVP Katowice 18.15 
Co, gdzie, kiedy? TVP Katowice zaprasza 
18.30 Aktualności 18.50 Gość Aktualności 
19.00 Sport 19.15 Magazyn Meteo 19.20 
Turystyczna Encyklopedia Łodzi 19.40 
Telezakupy 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• czwartek 10.03
17.00 Po sąsiedzku – Białystok zaprasza 
– Doktor z Hajnówki 17.30 Aktualności 
Flesz i Pogoda 17.35 Kroniki miejskie 17.50 
Narciarski weekend 18.05 TVP Katowice 
zaprasza 18.15 Kronika miejska 18.30 Ak-
tualności 18.50 Gość Aktualności 19.00 
Sport 19.15 Magazyn Meteo 19.25 Bliżej 
ludzi 19.40 Telezakupy 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.10 Pogoda

• piątek 11.03
17.00 Po sąsiedzku – Kraków zaprasza – 
Między życiem a życiem 17.25 TVP Katowi-
ce Zaprasza 17.30 Aktualności Flesz i Pogo-
da 17.35 Kroniki miejskie 17.45 Narciarski 
weekend 17.55 Trudny rynek – magazyn 
gospodarczo-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 12.03
07.45 Magiczne drzewo – serial fabular-
ny dla młodych widzów 8.20 Narciarski 
weekend 8.45 Ferdynand Wspaniały – 
serial animowany dla dzieci 17.00 Rycer-
skość i chwała 17.30 Fascynujące Śląskie 
17.55 Pogoda 18.00 Fajfy z jazzem – Bu-
dzenie wiosny 18.30 Aktualności 18.50 
Gość Aktualności – Pora na kulturę 19.00 
Sport 19.15 Magazyn Meteo 19.20 Z muzy-
ką przez lata – reportaż 19.50 Narciarski 
weekend 21.45 Aktualności 21.55 Pogoda 
22.00 Sport 

Tragedia, która 
dopiero po 10 latach 
ujrzała światło 
dzienne. 
Zamordowano 
18 osób. Najmłodsza 
miała 15 lat.

Z nakomity film Antoniego Krau-
ze i Pawła Chmielewskiego od-

słaniający jedną z najciemniejszych 
kart historii PRL-u. Mistrzowskie 
odtworzenie tragicznych wydarzeń 
na Wybrzeżu w  grudniu 1970 r. 
Premierze w  katowickim kinie 
„Światowid” towarzyszyły wysta-
wy fotografii z tamtych dni, krótkie 
wystąpienia, a wszystko podpar-
te elementami happeningu, dla 

wzmocnienia siły przekazu o dra-
macie ludzi pod pręgierzem wła-
dzy nieliczącej się z obywatelami 
własnego kraju.

Zmierzających do kina w bra-
mie zaskoczył widok kierownika 
kina „Światowid” Adama Pazery 
z megafonem, w mundurze i heł-
mie ORMO oraz szpaler złożony 
z ZOMO-wców, uderzających pał-
kami w tarcze ochronne – obraz, 
który dla młodszej części widzów 
stanowił jedynie ilustrację do hi-
storycznego opowiadania, a  dla 
starszych był przypomnieniem 
koszmarnych dni. Przemówienie 
Andrzeja Drogonia, dyrektora Od-
działu Instytutu Pamięci Narodowej 
(IPN) w Katowicach, przypomniało 
perfidię mechanizmu działania ów-
czesnych władz. Na tle dziejowych 
wydarzeń historyk pokazał sytu-

ację dzisiejszej Libii, Egiptu, krajów, 
gdzie reżim władzy jest wciąż żywy. 
Podczas pokazu na sali obecna była 
Katarzyna Kopczak-Zagórna, córka 
górnika zastrzelonego podczas pa-
cyfikacji kopalni „Wujek” w grud-
niu 1981 r. Po filmie, jako swoisty 
suplement do niego, wyemitowany 
został dokument „Czarny czwar-
tek. Dlaczego?”, zrealizowany na 
potrzeby IPN-u, odsłaniający ku-
lisy i przebieg masakry w Gdyni 
17 grudnia 1970 r.

Mocny w  swym przekazie 
„Czarny czwartek. Janek Wiśniew-
ski padł” zrobił wrażenie na odbior-
cach. Oparty na faktach, powstał we 
współpracy z historykami IPN-u. 
Autorzy scenariusza – w grudniu 
1970 r. uczniowie sopockiego li-
ceum – byli naocznymi świadka-
mi tragicznych wydarzeń. Całości 
dopełniała doskonała muzyka Mi-
chała Lorenca. Publiczność z kina 
wychodziła w milczeniu. ap

zapowiedzi

Nowi diakoni
piekary Śl. Święcenia diakona-
tu będą miały miejsce 13 marca 
w  bazylice piekarskiej. Msza św. 
rozpocznie się o godz. 15.00.

Słuchając papieża
Giszowiec. Na cykl rozważań 14 
encyklik Jana Pawła II, przygotowu-
jących do beatyfikacji sługi Boże-

go, zaprasza parafia św. Barbary. 
W każdą niedzielę o godz. 20.

Wieś w migawce
Region. Zarząd Województwa Ślą-
skiego wraz z Sekretariatem Regio-
nalnym Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich zaprasza na konkurs 
fotograficzny dotyczący śląskiej 
wsi i zmian na niej przebiegających. 
Więcej informacji: www.slaskie.pl.
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„Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł” 
w kinie „Światowid”

Cisza po seansie

Szpaler milicjantów, 
stojących nieruchomo przed 
kinem „Światowid”, robił 
wrażenie na publiczności


