
Mieszkańcy Flörsheim, miasta partnerskiego 
Pyskowic, zebrali pieniądze na odnowienie 
kolumny maryjnej na pyskowickim rynku. 

Flörsheim – to miasto partnerskie Pyskowic. 
Przekazane przez ich mieszkańców 5 tys. euro, 
czyli 20 tys. zł. wystarczyło na gruntowny re-
mont figury i odzyskanie przez nią pierwotne-
go blasku. Figura Maryi z Dzieciątkiem zyskała 
przy okazji także koronę i berło. Cała renowa-
cja odbyła się pod czujnym okiem konserwato-
ra zabytków.

Kolumna maryjna to ważny symbol Pyskowic, 
który już od ponad 200 lat jest świadkiem historii 
miasta. Barokowa figura Matki Boskiej z Dzieciąt-
kiem, ufundowana została w 1809 roku przez ów-
czesnego burmistrza miasta – Ignacego Hübnera. 
Pierwotnie kolumna posiadała otoczenie w kształ-
cie koniczyny czterolistnej, ujęte w niski kamien-
ny murek. Całość była ogrodzona barierką i ziele-
nią. I chociaż rzeźba była odnawiana w 1869 oraz 
1934 roku, obecna renowacja jest największą w 
historii. Kolumna zmieniała miejsce, aby w końcu 
stanąć w centralnym punkcie miasta.

Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie figury 
odbyło się 8 stycznia. Poprzedziło je nabożeń-
stwo w pobliskim kościele pw. św. Mikołaja, po-
łączone z aktem oddania się mieszkańców Pysko-
wic w opiekę Maryi. 

 MARTA MASŁYK

Czy niepełnosprawni mo-
gą pracować z niepełno-

sprawnymi? Dlaczego nie? – 
pomyślała szefowa zabrzań-
skiego Centrum Edukacji i 
Rehabilitacji. Gdy nikt nie 
chciał zatrudnić niewidomej 
Stasi Pakocy, ona się zde-
cydowała i dziś nie żałuje, 
bo dziewczyna ma terapeu-
tyczny wpływ na innych pra-
cowników. Choć Stasia nic 
nie widzi, ukończyła dwie 
szkoły, zaczęła studia, obsłu-
guje komputer i podejmuje 
wciąż nowe wyzwania. Jest 
po prostu specjalistką od po-
konywania trudności. Więcej 
na stronach IV–V.  
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Święta Rodzina w śląskim stroju na tle 
familoka. Obok żywa szopka ze zwie-

rzętami, a wokół świąteczna muzyka. Na 
bytomskim rynku 9 stycznia przez kil-
ka godzin panował bardzo radosny na-
strój. Wystąpił dziecięcy zespół „Trąbki 
Jerycha” i wokalistka muzyki chrześ-
cijańskiej Viola Brzezińska (laureatka 
pierwszego finału programu „Szansa na 
sukces”, organizowanego przez TVP 2). 
Prezydent Piotr Koj ze swoimi zastępca-
mi złożył mieszkańcom świąteczno-no-
woroczne życzenia. Inicjatorem koncer-
tu był Starochorzowski Dom Kultury, a 
jednym ze współorganizatorów – „Gość 

Niedzielny”. Podobne 
spotkania odbyły się 
wcześniej w innych 
miastach Śląska – w 
Katowicach, Chorzowie 
i Świętochłowicach. 

KOLĘDOWANIE NA BYTOMSKIM RYNKU

Wielką atrakcją 
były zwierzęta
w żywej
szopce 

ZA TYDZIEŃ
  Czy jesteśmy LEKOMANAMI? 
  NABOŻEŃSTWA EKUMENICZNE

w Tygodniu Modlitw
o Jedność Chrześcijan

  ŚWIĘTY JAN BOSKO, salezjanie 
i ich uczniowie w Reptach 
Śląskich
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Odnowiona kolumna maryjna

Pomogli sąsiedzi z Niemiec

Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem umieszczona 
została na szczycie kolumny z piaskowca
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redaktor wydania
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Konkurs szopek rodzinnych
GLIWICE.  11 stycznia w 
Szkole Podstawowej nr 38 w 
Gliwicach Łabędach odbyła się 

gala finałowa IV Miejskiego 
Konkursu Szopek Rodzinnych, 
zorganizowanego przez kate-
chetkę Ewę Sitko i wychowaw-
cę świetlicy Katarzynę Guziak.  
I miejsce w kategorii klas I–III 
zdobyła grupa świetlicowa z 
SP nr 18, a w kategorii klas IV–
VI rodzeństwo Paulina i Paweł 
Przespolewscy z SP nr 20. Ideą 
konkursu jest rodzinne budo-
wanie szopek. Dzieci przynoszą 
je dopiero po świętach, gdyż 
wcześniej stanowią one wystrój 
domów i mieszkań.  Do kon-
kursu zgłoszono w tym roku 45 
prac z 9 gliwickich szkół pod-
stawowych. 

Szopka Pauliny i Pawła 
Przespolewskich ze SP nr 20 
w Gliwicach
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Dwa lata nic, potem więcej?
A4. Za przejazd autostradą A4 
z Katowic do Wrocławia nie bę-
dziemy płacić jeszcze przez po-
nad dwa lata. To z tego powo-
du, że wciąż nie został jesz-
cze ogłoszony przetarg na bu-
dowę bramek na autostradzie. 
Zdaniem rzecznika prasowe-
go Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, budowa 
bramek (koszt ok. 35 mln euro) 
zostanie zakończona w pierw-
szej połowie 2009 roku. W przy-
rodzie jednak nic nie ginie – 
jeszcze niedawno minister trans-

portu zapowiadał, że ceny za 
przejazd nowo wybudowanymi 
odcinkami autostrad A2 i A4 bę-
dą niskie: za 100 km kierowcy 
aut osobowych mieli zapłacić 10 
zł.  Tymczasem z nowego cenni-
ka, opracowanego przez mini-
sterstwo transportu, wynika, że 
maksymalne stawki na nowych 
autostradach mogą wynieść na-
wet 23 zł za 100 km. Rzecznik 
GDDKiA  uspokaja, że są to staw-
ki maksymalne, które prawdo-
podobnie nie wejdą w życie. Jak 
znamy życie, to… 

Caritas podsumowała akcję
WIGILIJNE DZIEŁO POMO- 
CY DZIECIOM. Z oka-
zji świąt Bożego Narodzenia 
Caritas Diecezji Gliwickiej roz-
prowadziła (głównie przez pa-

rafie) 50 750  małych świec i 
15 640 dużych (w zeszłym ro-
ku sprzedano 52 750 małych 
i 15 920 dużych). Uzyskano w 
ten sposób dochód w wysokości 
230 400 złotych. Zebrane środ-
ki przeznaczone zostaną  na do-
finansowanie wypoczynku i do-
żywiania dzieci z ubogich ro-
dzin,  kosztownych operacji, za-
kup sprzętu rehabilitacyjnego i 
lekarstw,  wyposażenie Ośrodka 
Rehabilitacyjnego dla Dzieci i 
Młodzieży Niepełnosprawnej w 
Rusinowicach i  wsparcie projek-
tów dotyczących dzieci w Togo, 
gdzie pracują misjonarze pocho-
dzący z naszej diecezji. Ponadto 
10 groszy z każdej świecy zo-
stanie przekazane do Caritas 
Polskiej na projekty pomocowe 
dla dzieci w najbiedniejszych kra-
jach świata.

GLIWICE. „Leć kolędo, leć...” – 
to hasło noworocznego Przeglądu 
Jasełek, przygotowanego przez 
Społeczny Komitet Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym oraz 
Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-
-Rehabilitacyjny dla Dzieci i 
Młodzieży Niepełnosprawnej. 
Pierwsza część odbyła się 11 
stycznia w Centrum Jana Pawła II  
w Gliwicach. Na scenie niepełno-
sprawne dzieci z towarzyszeniem 
grupy GMT Junior  przedstawi-
ły  „Szmaragdowy szlak”. Druga 
część przeglądu zaplanowana zo-

stała na 16 stycznia.  W Centrum 
mają wystąpić artyści z grupy 
Mumio, Kwartet Okazjonalny 
z Krakowa oraz Kabaret To Za 
Duże Słowo.  Dochód z imprezy 
przeznaczony będzie  na basen 
rehabilitacyjny dla podopiecz-
nych GOAR. Gliwicki Ośrodek 
Adaptacyjno-Rehabilitacyjny w 
Gliwicach Wójtowej Wsi działa 
od  14 lat, pomagając osobom 
nie w pełni sprawnym, głównie 
dzieciom z mózgowym poraże-
niem dziecięcym (więcej: www.
goar.bnet.pl).

Przegląd jasełek 

Dzieci z Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno Rehabilitacyjnego dla Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej
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Biblioteka w Muzeum
GLIWICE. Od stycznia biblio-
teka Muzeum w Gliwicach, 
mieszcząca się w Willi Caro, 
będzie czynna również w go-
dzinach popołudniowych. 
Służy pomocą w pracy mu-
zealników, ale z jej zasobów 
na miejscu może skorzystać 
każdy. Biblioteka oferuje tak-
że szeroki zakres usług siecio-
wych – bazy danych, katalo-
gi on-line, e-informatory, serwi-

sy informacyjne, elektroniczne 
bibliografie oraz internetowe 
archiwum „Rzeczpospolitej”. 
Można też skorzystać z licz-
nych tytułów czasopism facho-
wych oraz  codziennej prasy i 
regionalnych magazynów infor-
macyjnych. Biblioteka czynna 
jest we wtorki, środy i piątki 
od godz. 9.00 do 15.00 oraz 
w czwartki od godz. 11.00 do 
18.00.

Biblioteka to także lokalny ośrodek informacji
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Jak dobrze pójdzie, to jeszcze w tym 
roku odzyskana świątynia w Kałuszu 
na Ukrainie zostanie poświęcona. 
W ubiegłą niedzielę proboszcz 
tamtejszej parafii wraz z chórem 
„Noemi” kwestował w kościele 
św. Jacka w Sośnicy. 

Kałusz leży około 30 km od 
Stanisławowa i 130 od Lwowa. Li-
czy obecnie około 75 tys. miesz-
kańców, z czego katolików ob-
rządku łacińskiego jest zaledwie 
400 osób.  Parafia św. Walente-
go rozpoczęła tam działalność w 
1993 roku, ale kościół, odebrany 
wiernym w 1945 roku,  odzyskała 
dopiero  w 1999 roku.  Był oczy-
wiście w fatalnym stanie. Przez 
wszystkie te lata został bardzo 
zniszczony, zrzucono z niego wie-
żę, a w środku urządzono szkołę, 
salę sportową do bilarda i boksu.  

O trudnościach z odzyska-
niem świątyni i działalności pa-
rafii św. Walentego opowiadał 

w Sośnicy ks. Krzysz-
tof Panasowiec, tam-
tejszy proboszcz, po-
chodzący z diecezji 
zamojsko-lubaczow-
skiej. Na Ukrainie pra-
cuje już ponad 14 lat, 
gdzie założył trzy pa-
rafie. Kościół w Kału-
szu jest już trzecim, 

którego remontu się 
podjął.  

Zanim chór „No-
emi” dotarł do Gliwic, 
koncertował wcześniej 
we Wrocławiu, Ząbko-
wicach Śląskich, Bo-
bolicach, Tułowicach i 
Niemodlinie. W Sośni-
cy zaśpiewał w sobo-

tę wieczór, podczas niedziel-
nych Mszy św. i popołudniowe-
go koncertu. Złożone przy tej 
okazji ofiary przeznaczone zo-
staną na ostatnie prace remon-
towe.  Ich wartość jest szcze-
gólna, bo parafia św. Jacka sa-
ma nie ma wykończonego koś-
cioła i czeka ją jeszcze bardzo 
wiele wydatków.  KC

Chór 
parafialny 
„Noemi” 
zaśpiewał 
w kościele 
św. Jacka 
w Sośnicy 
kolędy 
polskie 
i ukraińskie
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Koncert kolęd i kwesta na kościół

Pomogli katolikom na Ukrainie

Kurs 
dla psałterzystów

Można  
jeszcze  
się zapisać
Kolejna edycja kursu, orga-
nizowanego przez Referat 
ds. Muzyki Kościelnej oraz 
Studium Muzyki Kościelnej w 
Gliwicach, rozpocznie się 3 
lutego o godz. 10.00 w gma-
chu przy kurii diecezjalnej.

Zajęcia obejmują 10 sobot-
nich spotkań. Pisemne zgło-
szenia za pośrednictwem 
duszpasterzy przyjmowane 
będą do 26 stycznia (obowią-
zuje kolejność zgłoszeń). Wię-
cej informacji: Studium Mu-
zyki Kościelnej, tel. 032 230 
78 75 oraz www.muzyka.ku-
ria.gliwice.pl w dziale aktual-
ności – kursy.  

Gliwicki Lew, brązowy odlew 
dzieła Kalidego, od trzech lat przy-
znawany jest osobie, która, nieza-
leżnie od sytuacji w regionie, z 
powodzeniem zarządza firmą lub 
instytucją. Laureatem prestiżowej 
nagrody został Marian Adamek, 
prezes spółki „Profarb”.

Pamiątkową statuetkę wrę-
czono w Gliwickim Teatrze Mu-
zycznym, podczas noworoczne-
go spotkania prezydenta miasta 
Zygmunta Frankiewicza z kadrą 
zarządzającą gliwickich firm i in-
stytucji. Szefa przedsiębiorstwa z 
branży farb i lakierów doceniono 
za „dobre zarządzanie, kierowa-
nie się w biz-
nesie zasada-
mi etyki, efek-
tywne wysił-
ki sprawiające, 
że gliwicka fir-
ma jest konku-

rencyjna na trudnym, światowym 
rynku gospodarczym oraz dba-
łość o pracowników”.

Przed dwoma laty pierwsze 
wyróżnienie otrzymał płk Marian 
Jarosz, dyrektor 106 Szpitala Woj-
skowego w Gliwicach, w ubie-
głym roku statuetkę otrzymała El-
wira Dziewa, prezes spółki Auto-
robot Strefa.

Laureata „Gliwickiego Lwa” 
wybiera osobiście prezydent Gli-
wic. Nagroda nie ma katego-
rii, nie jest powoływana żadna 
komisja konkursowa. Nie mam 
żadnych formalnych regulami-
nów, za to jasna jest idea – „Gli-
wickiego Lwa” otrzymuje osoba, 
która nawet w trudnych warun-
kach potrafi osiągnąć sukces.  W

Marian Adamek laureatem 

Gliwicki Lew wręczony

Tegoroczny 
laureat 

„Gliwickiego 
Lwa” Marian 

Adamek AN
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Najczęściej można 
ją spotkać w dro-
dze do pracy. W 
Centrum Edukacji i 

Rehabilitacji w Zabrzu Zaborzu 
jest masażystką.  Bywa też re-
gularnie w bibliotece dla nie-
widomych, gdzie przyczyni-
ła się do skatalogowania „mó-
wionych książek”, nagranych 
na taśmach. To zajęcie bardzo 
jej odpowiada, dlatego podjęła 
studia z bibliotekoznawstwa.  

– O tym to nie ma jeszcze 
co opowiadać, bo może nic z 
tego nie będzie – nie chce za-
peszyć i denerwuje się, że eg-
zaminy nie pójdą jej dobrze. 
Ma kłopoty z wydrukowaniem 
w brajlu potrzebnych materia-
łów. Ale ponieważ jest specja-
listką w pokonywaniu trudno-
ści, znajomi wierzą, że na pew-
no da sobie jakoś radę.    

Niewidoma od urodzenia, 
skończyła liceum, a potem 
dwuletnie Medyczne Studium 
Masażu Leczniczego z interna-
tem w Krakowie.  Już w liceum 
wiedziała, że zdobędzie ten 
zawód i pod tym kątem zda-

wała na maturze biologię. Po-
tem szukała pracy i znalazła ją 
w Centrum Edukacji i Rehabili-
tacji w Zabrzu. 

Poszukiwanie pracy
– To było ostatnie miejsce, 

gdzie przyszłam z podaniem, 
bo gdzie indziej mnie nie chcie-
li – wspomina.  Powody odmo-
wy były różne. W zabrzańskim 
Centrum najpierw zapropo-
nowano jej wolontariat 
i – korzystając z pro-
gramu PFRON-u – zor-
ganizowano stanowisko 
pracy  w pełnym wymia-
rze godzin. Ale to trochę 
trwało, więc musiała,  nie 
pierwszy raz zresztą, uzbro-
ić się w świętą cierpliwość. 
Ale warto było, bo wkrót-
ce została nagrodzona ty-
tułem „Wolontariusza 
Roku”,  przyznawanym 
przez Towarzystwo Ro-
dziców, Opiekunów i 
Przyjaciół Dzieci Spe-
cjalnej Troski. Dostała 
też wymarzony etat. 

– Zatrudnialiśmy panią Sta-
się z uwagi na jej osobowość i 
to wszystko, czego w życiu do-
konała. Imponowała tym, że jest 
samodzielna od samego począt-
ku, że mimo utrudnień skończy-
ła szkołę. Niejeden młody czło-
wiek nie podołał temu zadaniu – 
nie może się jej nachwalić Iwona 
Płatek, dyrektor Centrum. – Im-
ponowała też tym, że codzien-
nie przychodziła jako wolonta-
riusz  i  świetnie sobie radziła. 
Naprawdę warto było zainwe-
stować w taką osobę.  Poza tym 
jej obecność i praca jest tera-
peutyczna dla naszych pracow-
ników. Często jest tak, że czło-
wiek nie ma już siły, ma wszyst-
kiego dosyć, ale gdy spojrzy na 
panią Stasię, zawsze gotową do 
pracy, mimo że tyle ma po dro-
dze trudności, to nie może już 
wtedy narzekać – dodaje.

Codzienna droga

Pani Stasia szybko zosta-
ła zaakceptowana przez ze-
spół Centrum. Wcześniej pra-
cownicy musieli zgodzić się na 
jej przyjęcie i pomoc 
przy dopro-
wadzaniu 
dzieci na 

masaż. Ale poza tym pani Stasia 
nie ma żadnych nieformalnych 
przywilejów, jest pełnopraw-
nym pracownikiem, uczestni-
czy we wszystkich szkoleniach. 
– Raz to mnie „skompromito-
wała” przy okazji wykładu dla 
słuchaczek studium dla opie-
kunek dziecięcych – żartuje 

pani I. Płatek.  – Korzystając 
z fachowej literatury, opo-
wiadałam, że osoby niewi-
dome, żeby trafić do okre-
ślonego miejsca, tworzą so-

bie tzw. mapy, obliczając kro-
ki, żeby dojść do celu. Któraś z 

W Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu Zaborzu

To nie jest złożony problem
Jestem, jak wy to mówicie, 

wzrokowcem – tłumaczy 
Stasia Pakoca, 24-letnia 
niewidoma dziewczyna. 

Właśnie przygotowuje się 
do swojej pierwszej sesji 
egzaminacyjnej i siedzi

po uszy w książkach.
Tyle że nie wszystko

może od razu przeczytać, 
bo najpierw 

materiały musi 
wydrukować

w brajlu.  

– To było ostatnie miejsce, 
gdzie przyszłam z podaniem, 
bo gdzie indziej mnie nie chcie-
li – wspomina.  Powody odmo-
wy były różne. W zabrzańskim 
Centrum najpierw zapropo-
nowano jej wolontariat 

ganizowano stanowisko 
pracy  w pełnym wymia-
rze godzin. Ale to trochę 
trwało, więc musiała,  nie 
pierwszy raz zresztą, uzbro-
ić się w świętą cierpliwość. 
Ale warto było, bo wkrót-
ce została nagrodzona ty-
tułem „Wolontariusza 
Roku”,  przyznawanym 

dziców, Opiekunów i 

cjalnej Troski. Dostała 

jej przyjęcie i pomoc wała” przy okazji wykładu dla 
słuchaczek studium dla opie-
kunek dziecięcych – żartuje 

pani I. Płatek.  – Korzystając 
z fachowej literatury, opo-
wiadałam, że osoby niewi-
dome, żeby trafić do okre-
ślonego miejsca, tworzą so-

bie tzw. mapy, obliczając kro-
ki, żeby dojść do celu. Któraś z 

– To było ostatnie miejsce, 
gdzie przyszłam z podaniem, 
bo gdzie indziej mnie nie chcie-
li – wspomina.  Powody odmo-
wy były różne. W zabrzańskim 
Centrum najpierw zapropo-
nowano jej wolontariat 

ganizowano stanowisko 
pracy  w pełnym wymia-
rze godzin. Ale to trochę 
trwało, więc musiała,  nie 
pierwszy raz zresztą, uzbro-
ić się w świętą cierpliwość. 
Ale warto było, bo wkrót-
ce została nagrodzona ty-
tułem „Wolontariusza 
Roku”,  przyznawanym 

cjalnej Troski. Dostała 

jej przyjęcie i pomoc 
przy dopro-
wadzaniu 
dzieci na 

wała” przy okazji wykładu dla 
słuchaczek studium dla opie-
kunek dziecięcych – żartuje 

pani I. Płatek.  – Korzystając 
z fachowej literatury, opo-
wiadałam, że osoby niewi-
dome, żeby trafić do okre-
ślonego miejsca, tworzą so-

bie tzw. mapy, obliczając kro-
ki, żeby dojść do celu. Któraś z 

tekst
KLAUDIA  CWOŁEK
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Stanisława 
Pakoca została 

wyróżniona 
tytułem 

Wolontariusza 
Roku

Poniżej: Z małym 
pacjentem, 

4-letnim 
Michałem
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dziewczyn zapytała wtedy Sta-
się, czy tak to jest. A ona na to: 
„Kto wam takich głupot naopo-
wiadał!”.

Pani Stasia wie, co mówi, 
bo sama nie ma problemu z 
dotarciem do pracy. – Jadę au-
tobusem trzy przystanki. Au-
tobus podjeżdża, drzwi się ot-
wierają i to słychać, czasem 
ktoś mnie podprowadzi. To nie 
jest jakiś złożony problem – 
podkreśla.  Gorzej trochę by-
ło, gdy ostatnio sama musia-
ła trafić na uczelnię do Kato-
wic, bo koleżanka, która zwy-
kle jej towarzyszy, nie mogła z 
nią jechać. – Ale koniec języka 
za przewodnika – mówi, choć 
przyznaje, że tym razem nie 
było tak łatwo.  – Gdy często 
chodzi się tą samą trasą, to się 
dobrze zna teren. Na począt-
ku trzeba się nauczyć trzymać 
krawężników. My bardzo czę-
sto chodzimy przy krawężni-
ku, bo jest nam to potrzebne 
do znalezienia zakrętu, a  jest 

taka tendencja ludzi, żeby kie-
rować nas na środek chodnika. 
Ale tłumaczenie tego każdemu 
napotkanemu człowiekowi za-
jęłoby dużo czasu.

Wszystko dla ludzi
Pani Stasia nie lubi tracić 

czasu, ale  i możliwości. Jesz-
cze w szkole dowiedziała się, 
że jest specjalne oprogramo-
wanie komputerowe dla nie-
widomych, więc się o nie po-
starała. Sztuczny głos mówi 
jej, co dzieje się na monitorze. 
Podobnie działa komórka, któ-
rą bardzo sprawnie obsługu-
je. Umawiamy się więc, że ar-
tykuł o sobie odbierze mailem 
i przeczyta jeszcze przed dru-
kiem. Korzystając z udźwię-
kowionego Outlooka ściągnie 
tekst, zdjęć jednak nie zoba-
czy... Mimo to zdobywa się na 
odwagę i pozwala je opubliko-
wać. – Jeśli to wszystko może  
komuś pomóc… – zgadza się. 

Tytuł dla wszystkich

Dzięki swojej pracy pani 
Stasia przyczyniła się też do 
zdobycia przez Centrum statu-
etki Lodołamacza, przyznawa-
nego przez Polską Organizację 
Pracodawców Osób Niepełno-
sprawnych. 

– Otrzymaliśmy pierwsze 
miejsce w województwie ślą-
skim w kategorii „otwarty ry-
nek pracy” – chwali się osiąg-
nięciami placówki pani dyrek-
tor. Centrum udowodniło, że 
osoby niepełnosprawne spraw-
dzają się w normalnych wa-
runkach zatrudnienia.  Oprócz 
pani Stasi,  pracują tu jesz-
cze inne niepełnosprawne oso-
by: jest niedowidząca psycho-
log, głuchoniema sprzątaczka, 
był niedosłyszący praktykant 
w kuchni i niedowidzący ma-
sażysta.

– Może to jest trudne do 
wyobrażenia, że osoby niepeł-
nosprawne pracują z niepeł-

nosprawnymi – zastanawia się 
I. Płatek. – Ale pomyślałam – 
dlaczego nie? Skoro dają ra-
dę, mają pełne kwalifikacje, 
to my im nie utrudniamy, tyl-
ko wręcz pomagamy. Sprzyja-
my osobom, które się rozwi-
jają, bo uważamy, że inwesty-
cja w kapitał ludzki jest naj-
ważniejsza. 

Nietrudno podać przykłady, 
że taka decyzja szybko przy-
nosi owoce. Iwona Płatek opo-
wiada, jak pewnego dnia zoba-
czyła panią Stasię sprowadza-
jącą z pierwszego piętra nie-
dowidzącego praktykanta. On, 
mimo że coś widział, zdał się 
na pomoc niewidomej od uro-
dzenia koleżanki. – Mógł mu 
pomóc ktoś inny, a jednak ona 
podjęła się tego zadania. To 
było niesamowite. Wzruszyłam 
się bardzo… To było budujące, 
że radzi sobie świetnie i służy 
pomocą innym. Nigdy nie na-
rzeka i kiedy tylko trzeba, sta-
nie na wysokości zadania. 

W Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu Zaborzu

To nie jest złożony problem

CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI 
Zostało założone w 1992 roku przez Towarzystwo 
Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej 
Troski.  Jego siedziba znajduje się przy ul. Wyciska 
5 w Zabrzu. W Centrum działają żłobek integracyjny, 
przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i opie-

kuńczy ośrodek oświatowo-rehabilitacyjny, z których korzysta ponad sto 
osób. Placówka oferuje m.in.:
  wysoko wykwalifikowany i kompetentny zespół specjalistów: pedago-

gów, rehabilitantów, psychologów i logopedów
  opiekę medyczną i wysoki poziom zajęć dydaktycznych poprzez stoso-

wanie wielu różnorodnych metod i form nauczania
  dobre wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne i środki au-

diowizualne
  przystosowanie wyposażenia Centrum do rodzaju i stopnia niepełno-

sprawności uczniów
  możliwość uczestniczenia w tworzeniu i rozwoju Centrum.

Więcej informacji: www.ztr.zabrze.pl, tel. 032 271 43 52
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Bp Gerard Kusz odwiedził pacjentów w szpitalu w Toszku

Chorych coraz więcej
Szpital Psychiatryczny w Toszku 
obchodzi w tym roku 50 lat 
istnienia, choć dzieje samego 
obiektu sięgają końca XIX wieku.

W województwie śląskim 
znajdują się trzy duże szpita-
le psychiatryczne – aż dwa leżą 
na terenie diecezji gliwickiej (To-
szek i Lubliniec). – Nasz szpital, 
w którym jednocześnie może le-
czyć się 586 pacjentów, wcale nie 
jest największy – mówi Anna Ru-
sek, od 13 lat dyrektor placówki 
w Toszku. – Szpital posiada szes-
naście oddziałów, w tym dwa są-
dowe oraz bardzo dobrze wy-
posażony oddział internistyczny. 
Nad pacjentami czuwa 30 leka-
rzy, 14 psychologów oraz 20 te-
rapeutów.

W ostatnim czasie większość 
szpitali psychiatrycznych obser-
wuje wzrost liczby przyjęć. – 
Przez pięć ostatnich lat podwoiła 
się liczba przyjęć do naszej pla-
cówki – mówi Anna Rusek. – Lu-
dzie nie radzą sobie z transfor-
macją ustrojową, z bezrobociem, 
kondycja psychiczna jest słabsza. 
Stąd coraz powszechniejsze są 
depresje i choroby psychiczne – 
zauważa dyrektor toszeckiej pla-
cówki. Dodaje, że wielu chorych 
przebywa w szpitalu przez całe 
lata, nie tylko z powodu koniecz-
ności leczenia. – Niektórzy nie 
mają po prostu dokąd wracać, 
innych wyrzekły się rodziny. Dla 
nich nasz szpital stał się domem 
– mówi A. Rusek. 

Szpital w Toszku ma niezwy-
kłą historię. Wybudowany pod 
koniec XIX wieku, od razu le-
czył chorych psychicznie. Podczas 

ostatniej woj-
ny Niem-

cy wywieźli wszystkich 
pacjentów, a w opusz-
czonym gmachu urzą-
dzono obóz dla jeńców 
alianckich. Po przejściu 
frontu sowieckie NKWD 
urządziło tam obóz dla 
aresztowanych Polaków. 
Dopiero w 1947 roku 
reaktywowano znowu 
szpital dla chorych psy-
chicznie.

Każdego roku w 
okresie noworocznym 
Mszę dla pracowników 
i pacjentów szpitala w 
Toszku odprawia bp Gerard Kusz. 
– Biskupia wizyta jest bardzo waż-
na dla naszych podopiecznych – 
zauważa Jerzy Ruman, zastępca 
dyrektora szpitala. – Chorzy psy-
chicznie mają świadomość spo-
łecznej izolacji czy swego rodzaju 
napiętnowania. Wielu z nich jest 
bardzo wierzących, stąd tak waż-
ny jest dla nich udział we Mszy z 
księdzem biskupem. 

W homilii bp Gerard Kusz od-
niósł się do proroka Izajasza. – 
Wiara i radość poszerzają ludzkie 
serca. Jednak, aby 

człowiek sercem poznał 
Boga, potrzebuje jesz-
cze pokory – mówił gli-
wicki biskup pomocni-
czy. – Sama wiedza nie 
wystarcza do zbawienia. 
Aby człowiek wyruszył 
na spotkanie z Bogiem, 
musi najpierw stać się 
pokorny – powiedział 
bp Kusz. Życzył wszyst-
kim radości z faktu, że 
Bóg chciał stać się czło-
wiekiem i poznać ży-
cie ludzi. – Niech Jego 
błogosławieństwo stale 

wam towarzyszy – zakończył. 
Szpital w Toszku ciągle się 

modernizuje. Dzięki funduszom 
Urzędu Marszałkowskiego uda-
ło się odnowić wiele oddziałów, 

inne czekają na remont. W budo-
wie jest nowy oddział sądowy dla 
nieletnich. Za pobyt pacjentów 
płaci Narodowy Fundusz Zdro-
wia, choć, jak zaznacza dyrektor 
szpitala w Toszku, jest to mniej, 
niż fundusz przeznacza na osoby 
cierpiące na inne choroby.  

Wysokie kwalifikacje perso-
nelu, dobre warunki oraz sukce-
sy w leczeniu sprawiają, że rzad-
ko kiedy w szpitalu są wolne łóż-
ka. Czasem na przyjęcie trzeba 
dość długo czekać. – To dla nas 
satysfakcja, a jednocześnie mo-
bilizacja do dalszej pracy, aby pa-
cjenci czuli się tu dobrze, a me-
tody terapii były jeszcze sku-
teczniejsze – powiedziała Anna 
Rusek. 
 KS. WALDEMAR PACKNER 
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Mszy w intencji 
pacjentów
i pracowników
w kaplicy 
szpitalnej 
przewodniczył 
bp Gerard Kusz. 
Obok kapelan 
szpitala 
ks. Marian 
Wróblewski.
Poniżej:
Budynek szpitala 
znajduje się przy
ul. Gliwickiej 5

SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W TOSZKU
sprawuje kompleksową opiekę psychiatryczną, stacjonarną i niestacjonar-
ną, nad osobami powyżej 18. roku życia z zaburzeniami psychicznymi. 
Szpital m.in.: 
  prowadzi kompleksową diagnostykę zaburzeń psychicznych oraz kom-

pleksową diagnostykę i leczenie internistyczne  
  kompleksowo leczy zaburzenia psychiczne uznanymi metodami far-

makologicznymi oraz psychologicznymi, zgodnymi z aktualnym sta-
nem wiedzy medycznej

  prowadzi rehabilitację chorych psychicznie mającą na celu poprawę 
ich funkcjonowania

  prowadzi detoksykację i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu 
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księdzem biskupem. 
W homilii bp Gerard Kusz od-

niósł się do proroka Izajasza. – 
Wiara i radość poszerzają ludzkie 
serca. Jednak, aby 
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Wspólnie z Radiem PLUS i 
Wydawnictwem Jedność pro-
ponujemy najmłodszym czy-
telnikom udział w konkursie. 
Każdego tygodnia jest do wygra-
nia ciekawa książka, ufundowa-
na przez „Jedność”. Tym razem 
konkurs związany jest z życiem 
świętych.

Wydawnictwo Jedność wy-
daje rewelacyjne poradniki psy-
chologiczne znanych i cenio-
nych autorów. Wśród tegorocz-
nych nowości warto polecić: 

„ Jak zaakcep-
tować siebie”, 
„ Jak starzeć 
się z radoś-
cią”, „Konflik-
ty w życiu za-
wodowym” 
(książka po-
może wska-
zać opty-

malną drogę w 
rozwiązywaniu zatargów w ży-
ciu zawodowym), „Pokonać za-
zdrość” oraz „Kryzys jest szan-
są”. O te i inne książki „Jednoś-
ci” pytaj w księgarniach. Wię-
cej na stronie: www.jednosc.
com.pl.

W tym tygodniu do wygra-
nia jest „Kubuśka”. Aby wy-
grać książkę, należy zadzwo-
nić w niedzielę 28 stycznia o 
godz. 8.30 do Radia PLUS, pod-
czas audycji „Quizy pani Izy” 
(tel. do studia 0 32 232 52 32) 
i odpowiedzieć na pytanie: Ja-
kie imiona nosili babcia i dzia-
dek Pana Jezusa? Na tych fila-
rach wiary mocno opierała się 
Maryja.  

Konkurs dla dzieci

Święte 
filary

„ Jak zaakcep-
tować siebie”, 
„ Jak starzeć 
się z radoś-
cią”, „Konflik-
ty w życiu za-
wodowym” 
(książka po-
może wska-
zać opty-

malną drogę w 
rozwiązywaniu zatargów w ży-

Nowa formuła Gliwickich Spotkań Teatralnych

Wizje, kreacje, inspiracje
Nowy pomysł na Gliwickie 
Spotkania Teatralne będzie można 
poznać dopiero w maju. Dziś już 
wiadomo, że formuła festiwalu 
została poszerzona i wyjdzie 
daleko poza scenę Gliwickiego 
Teatru Muzycznego i Ruin Teatru. 

Ma to być wielkie święto te-
atru, obejmujące całe miasto. 
Do tych, którzy nie przyjdą na 
przedstawienia, festiwal trafi 
sam. Nową formułę Spotkań, 
odbywających się od 17 lat, za-
proponowały Jolanta Szymu-
ra i Beata Sokołowska z Impre-
sariatu Gliwickiego Teatru Mu-
zycznego. Podzieliły go na trzy 
główne nurty: kreacje, wizje i 
inspiracje. Ten podział pomoże 
publiczności w zorientowaniu 
się w propozycjach festiwalo-
wych. W poprzednich edycjach 
widzowie często zwracali się 
do organizatorów z pytaniami 
dotyczącymi spektakli.

W trzech nurtach

W tegorocznych Spotka-
niach będzie wiadomo, że je-
śli coś znalazło się w nurcie 
„Kreacje”, to na scenie wystą-
pią uznane gwiazdy. Mogą się 
tu pojawić zarówno monodra-
my, jak i spektakle z dużą ob-
sadą aktorską, ale na pewno 
przygotowane z dbałością o 
najwyższy poziom prezentacji 
aktorskiej. W założeniu to nie-
co lżejsza część programu fe-
stiwalowego. 

W ramach „Wizji” będzie 
można spodziewać się propo-
zycji teatrów autorskich, po-
szukujących, inscenizacji we-
dług nowatorskich pomysłów 
reżyserskich. Z tego podziału 
wynika, że spektakle w ramach 
„Kreacji” prawdopodobnie zo-
baczymy na scenie GTM, a pre-
zentowane w nurcie „Wizje” 
znajdą swoje miejsce w Rui-
nach Teatru. Jednak mogą być 
od tego odstępstwa. 

Najważniejszym nurtem fe-
stiwalowym są „Inspiracje”, któ-
re w założeniu organizatorów 

mają pobudzić arty-
stów do twórczego wy-
korzystania tak niezwy-
kłego obiektu jak Rui-
ny Teatru. Przez cztery 
dni prezentowane bę-
dą projekty spektakli – 
stworzonych specjalnie 
dla tego miejsca – któ-
re zakwalifikowane zo-
staną do konkursu, a publicz-
ność będzie uczestniczyła w ich 
premierowych pokazach.

Teatr wyjdzie na ulicę

Festiwal jeszcze bardziej niż 
w ubiegłych latach wyjdzie na 
ulicę. W różnych punktach mia-
sta, np. w parku Chopina, na 
rynku, placu Krakowskim czy 
obok Ruin Teatru prezentowa-
ne będą pokazy instalacji i duże 
spektakle plenerowe. – Chcieli-
śmy ożywić teatralnie całe mia-
sto, pojawiają się nowe pomy-
sły skierowane specjalnie do tej 
części mieszkańców, która nie 
ma zwyczaju chodzić do tea-
tru. Po to, żeby zainteresować 
ich tym rodzajem sztuki. Jestem 
głęboko przekonana, że każdy, 
nawet osoba, która nigdy nie 
była w teatrze, znajdzie w nim 
coś dla siebie. Jednak żeby coś 
polubić, trzeba to najpierw po-
znać – wyjaśnia formułę festi-
walu Jolanta Szymura. Nowoś-
cią będą tzw. „Teatralne zaułki”. 
Tutaj do współpracy zaproszo-
ne zostaną lokalne grupy tea-
tralne, chociaż w Spotkaniach z 
założenia nie uczestniczą ama-

torzy. Zespoły te będą 
miały możliwość zapre-
zentowania i teatral-
nego „ogrania” takich 
miejsc w mieście jak 
place, podwórka, skwe-
ry czy fontanny. 

W ubiegłym roku 
zainaugurowany został 
nurt, który w tym roku 

nazwany będzie „Festiwal Są-
siadów – Scena Szapito”. W na-
miocie cyrkowym w parku Cho-
pina odbędą się pokazy alterna-
tywnych zespołów teatralnych, 
polskich i z krajów ościennych. 
– Chcemy w ten sposób poka-
zać różnice w poetyce i sposo-
bie interpretacji teatru, wynika-
jące z naszych odmiennych tra-
dycji, kultur i historii – mówi Jo-
lanta Szymura. 

Gliwickie Spotkania Teatral-
ne będą trwały od 8 do 20 ma-
ja. Rozszerzenie formuły festi-
walu wiąże się również z więk-
szą liczbą wykonawców, któ-
rych zobaczymy w maju w Gli-
wicach. 

MIRA FIUTAK

W maju 
publiczność 
może się 
spodziewać 
gliwickiego 
festiwalu
w odnowionej 
formule
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Tanie kserokopiarki!!!

tanie tonery
serwis

F.H.U. „Sabat-Kop”
tel. (032) 370 21 63,
0 601 538 884, 0 661 317 773

 R E K L A M A 
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gliwice@goscniedzielny.pl
GLIWICKI Adres redakcji: ul. Łużycka 1, 44–101 Gliwice

tel./faks 032 230–78–80, skr. poczt. 196
Redagują: ks. Waldemar Packner 
– dyrektor oddziału, Klaudia Cwołek, Mira Fiutak

  KONCERT KOLĘD
21 STYCZNIA, godz. 19.30, gliwicka katedra – 
wystąpi Akademicki Chór PŚl oraz kompo-
zytor i organista Henryk Jan Botor (koncert 
połączony z promocją płyty „Na niebie sły-
chać śpiewy anielskie”).

  IV WOJEWÓDZKI FESTIWAL 
KOLĘD I PASTORAŁEK

22 STYCZNIA, godz. 10.00, kościół w Dąbrów-
ce (parafia Świbie) – koncert finałowy. 

  KIK W GLIWICACH
zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 
24 STYCZNIA w kaplicy św. Jadwigi przy 
parafii Wszystkich Świętych. W progra-
mie: godz. 18.05 – Nieszpory, godz. 18.30 
– Msza św. z homilią i prelekcja ks. dr. Se-
bastiana Mareckiego, dyrektora Radia Plus 
Gliwice pt. Trzeźwość chrześcijańskiego my-
ślenia. 

  EUCHARYSTIA I MODLITWY 
W INTENCJI UZDROWIENIA

25 STYCZNIA, godz. 18.30, kościół Chrystusa 
Króla w Gliwicach (ul. Okrzei)
26 STYCZNIA, godz. 19.30, kościół NSPJ w 
Koszęcinie.

  DOMOWY KOŚCIÓŁ
zaprasza małżeństwa i rodziny na opłatek 
diecezjalny, który odbędzie się 27 STYCZ-
NIA o godz. 15.00 w parafii św. Andrzeja w 
Zabrzu (ul. Wolności 196). 

  WYSTAWA PRAC 
AGNIESZKI GALANTOWICZ

28 STYCZNIA, godz. 16.00, Centrum Jana Pa-
wła II (przy gliwickiej katedrze) – otwarcie 
wystawy malarstwa pt. „Na podobieństwo 
Twoje” i okolicznościowy koncert muzycz-
no-recytatorski w wykonaniu uczniów SP 
nr 9 i PSM I i II stopnia w Gliwicach. Wysta-
wa  będzie czynna do 18 lutego.

  REKOLEKCJE ZIMOWE
Siostry służebniczki z Leśnicy k. Góry 
Świętej Anny zapraszają dziewczęta ze 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych na rekolekcje, które odbędą się od 
15 do 19 LUTEGO. Więcej informacji i zgło-
szenia: s. M. Dalmacja i s. M. Dawida, 
tel. 0 77 404 83 30, 514 347 268, e-ma-
il: betania@sluzebniczki.pl, www.sluzeb-
niczki.pl. Koszt rekolekcji: 45 zł.

 KOLĘDY W ŁABĘDACH
28 STYCZNIA, godz. 17.00, kościół św. Anny 
w Gliwicach Łabędach – koncert ko-
lęd w wykonaniu uczniów Diecezjalnej 
Szkoły Organistowskiej i Studium 
Muzyki Kościelnej w Gliwicach.  

Zapowiedzi

Czy dzisioj ludzie mają  o czym godać, czy 
yno omylają  jynzorym i fandzolą gupoty? 
– zastanawia się we wstępie do kolejnej swojej 
książki  Marek Szołtysek.

Po kontrowersyjnej 
„Biblii Ślązoka” i ponad 20 
innych dobrze sprzedają-
cych się książkach o Śląsku 
można się zastanawiać, czy 
ten sam autor jest w sta-
nie jeszcze coś interesują-
cego wymyślić. Czytelnicy 
sami mogą to ocenić, się-
gając po wydane niedawno 
„Bojki śląskie”. 

„Downo, downo tymu na 
Śląsku… haźle były w zogro-
dzie, niy dzwoniyły telefony 
komórkowe, chlyb piykło sie 
w chałpach, w telewizorach niy było se-
riali, ludzie mieli czas… A jak mieli czas, 

to czasami se pogodali przi świycach, bo-
jali abo czytali roztomajte historyje. Na-
prowdy tak było. Ale to było downo…” 
– po tym wstępie następuje sedno spra-
wy, czyli bajki znane i mniej znane, ale 

wszystkie w śląskim wydaniu, 
wierszyki, śląskie kolorowan-
ki i wzory śląskich zabaw. 
Znajdziemy tu na przykład 
instrukcję, jak zrobić „papió-
rzano czopka”  i „papiórzany 
statek” albo „żaba z taszyn-
tucha”, czyli z chusteczki do 
nosa. Książka jest kolorowa 
i bogato ilustrowana przy 
współudziale Joanny i Fran-
ciszka Kucharczaków. Ku-
pując ją, można otrzymać 
w prezencie film DVD „Boj-
ki śląskie”.  KC

Marek Szołtysek. Bojki śląskie. „Śląskie ABC”. Rybnik 
2006.

Śląskie bajki

Downo,
downo tymu...

W ramach Tygodnia Modlitw o 
Jedność Chrześcijan w diecezji 
gliwickiej zaplanowane zostały 
następujące spotkania ekume-
niczne:

 20 STYCZNIA, 
godz. 10.00 – kapli-
ca kościoła ewange-
licko-augsburskie-
go w Bytomiu przy 
placu Klasztornym 
4 a – nabożeństwo ekume-
niczne.

 21 STYCZNIA, godz. 17.00 
– parafia św. Jacka w 
Bytomiu (ul. Matejki 1) – nabo-
żeństwo ekumeniczne połączo-
ne z koncertem kolęd w wykona-
niu Chóru Wyższego Seminarium 
Duchownego w Opolu.

 21 STYCZNIA, godz. 13.00 – pa-
rafia św. Michała w Gliwicach 
(ul. B. Krzywoustego 1)  – Msza 
św. pod przewodnictwem bpa 

Gerarda Kusza, Słowo Boże wygło-
si ks. Jerzy Samiec, proboszcz para-

fii ewangelicko-augs-
burskiej w Gliwicach.

 21 STYCZNIA, godz. 
10.15 – kościół 

Pokoju w Zabrzu (ul. 
Lutra 2) – nabożeństwo Słowa 
Bożego, kazanie wygłosi ks. 
Daniel Klimkiewicz.

 25 STYCZNIA, godz. 17.00 – para-
fia św. Józefa w Zabrzu (ul. Roosevelta 
104) – nabożeństwo Słowa Bożego, 
kazanie wygłosi ks. Dariusz Dawid, 
proboszcz parafii ewangelicko-augs-
burskiej w Zabrzu. 
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Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Ekumeniczne spotkania


