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— Pomagamy naszemu szpitalowi i śro-
dowisku naturalnemu oszczędzając ener-
gię elektryczną, racjonalnie gospodarując 
wodą, segregując odpady.

Krystian Oleszczyk, dyrektor GCR PARTNER SZPITALA
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Placówka służby zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Ciąg dalszy na str. 2

Bł. Hanna Chrzanowska na świat przyszła 7 października 1902 r. w War-
szawie, w rodzinie zasłużonej dla polskiej nauki i kultury oraz pielęgniar-
stwa polskiego. W 1910 r. rodzice Hanny przenieśli się do Krakowa, gdzie 
jej ojciec – prof. Ignacy Chrzanowski – objął katedrę na Uniwersytecie Ja-
giellońskim. Młoda Hanka pobierała prywatne nauki, by po czasie wstą-
pić do Gimnazjum Sióstr Urszulanek, które ukończyła z odznaczeniem 
w 1920 r. Po maturze przeszła krótki kurs pielęgniarski, aby nieść pomoc 
ofiarom wojny polsko-bolszewickiej.
W grudniu 1920 r. Hanna rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. Gdy dowiedziała się o powstaniu Warszawskiej Szkoły 
Pielęgniarstwa, przerwała je i wstąpiła do nowo otwartej szkoły, aby całko-
wicie poświęcić się pielęgniarstwu. Po jej ukończeniu w 1924 r. wyjechała 
na stypendia do Francji i Belgii, gdzie pogłębiała wiedzę, zwłaszcza w za-
kresie pielęgniarstwa społecznego. W latach 1926-1929 pracowała jako in-
struktorka w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie. 
Od roku 1929 r. do 1939 r. redagowała miesięcznik „Pielęgniarka Polska” 
– pierwsze w Polsce czasopismo zawodowe dla pielęgniarek. Publikowała 
wiele prac z dziedziny pielęgniarstwa, podejmowała też udane próby twór-
czości literackiej.
Była również zaangażowana w przygotowanie (uchwalonej przez Sejm 
w 1935 r.) „Ustawy o pielęgniarstwie” regulującej zawodowy status pielę-
gniarek. Odegrała znaczącą rolę w powołaniu Katolickiego Związku Pielę-
gniarek Polskich. Podczas II wojny światowej z oddaniem działała w kra-
kowskim Komitecie Opiekuńczym, poświęcając się w pełni opiece nad 
uchodźcami, więźniami i przesiedlonymi. Szczególną troską otaczała osie-
rocone dzieci, w tym dzieci żydowskie, poszukując dla nich rodzin zastęp-
czych i bezpiecznych miejsc pobytu. 

PIERWSZA POLSKA PIELĘGNIARKA 
WYNIESIONA NA OŁTARZE!

W sobotę, 29 kwietnia 2018 r., Sł. B. Hanna Chrzanowska – polska pielęgniarka i działaczka charyta-
tywna, została wyniesiona na ołtarze i ogłoszona nową błogosławioną kościoła katolickiego. Uroczy-
stej Mszy św. beatyfikacyjnej w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach przewodniczył 
prefekt Kongregacji ds. Świętych – kard. Angelo Amato. We Mszy uczestniczyła Anna Kobyłka – pielę-
gniarka z III Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej – Paraplegia GCR „Repty”.

Bł. Hanna Chrzanowska
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Ciąg dalszy ze str. 1

PIERWSZA POLSKA PIELĘGNIARKA 
WYNIESIONA NA OŁTARZE!

Organizowała kolonie letnie i prowa-
dziła akcje dożywiania.
Był to też czas jej duchowego dojrze-
wania i formowania ewangelicznej 
postawy miłości bliźniego. Po woj-
nie Hanna Chrzanowska rozpoczę-
ła pracę w Uniwersyteckiej Szkole 
Pielęgniarsko-Położniczej jako kie-
rowniczka działu pielęgniarstwa spo-
łecznego. Wyjechała na stypendium 
do USA, gdzie pogłębiała swą wie-
dzę w zakresie pielęgniarstwa domo-
wego. Zdobyte doświadczenie wyko-
rzystała organizując pielęgniarstwo 
przyszpitalne i domowe. Przez wiele 
lat wykładała metodykę pielęgniar-
stwa otwartego w Szkole Instruk-
torek Pielęgniarstwa w Warszawie. 
Jako instruktorka i wychowawczyni, 
kładła silny nacisk na wychowanie 
młodych pielęgniarek w duchu au-
tentycznej służby człowiekowi cho-
remu, z uwzględnieniem nie tylko 
jego zdrowotnych, ale i duchowych 
potrzeb oraz z poszanowaniem god-
ności.
W 1957 r. objęła funkcję dyrektorki 
Szkoły Pielęgniarstwa Psychiatrycz-
nego w Kobierzynie, a rok później 
przeszła na emeryturę. Nadal jednak 
pozostała obecna w życiu środowiska 
pielęgniarskiego. Brała czynny udział 
w pracach Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego. Opracowała cieszą-
cy się wielkim uznaniem podręcznik 
– „Pielęgniarstwo w otwartej opiece 
zdrowotnej”. Publikowała fachowe 
artykuły. Działała też na rzecz samot-
nych, opuszczonych i niepełnospraw-
nych, pozbawionych jakiejkolwiek 
opieki. Postanowiła również zorgani-
zować opartą na strukturach kościel-
nych fachową pomoc pielęgniarską. 
Z tą myślą zwróciła się do ks. Karola 
Wojtyły. Przy moralnym i material-
nym wsparciu ze strony władz ko-
ścielnych organizowała placówki pie-
lęgniarstwa parafialnego w Krakowie 
i całej archidiecezji. Dzięki jej stara-
niom upowszechnił się zwyczaj od-
prawiania Mszy św.  w domu chorego 
oraz odwiedzin chorych w ramach 
wizytacji duszpasterskich.

Zmarła w Krakowie 29 kwietnia 
1973 r. Uroczystościom pogrzebo-
wym na Cmentarzu Rakowickim 
przewodniczył ks. kard. Karol Woj-
tyła. W homilii pogrzebowej powie-
dział m.in. „Dziękujemy Ci Pani Han-
no, że byłaś wśród nas (…) jakimś 
wcieleniem Chrystusowych błogosła-
wieństw z Kazania na Górze, zwłasz-
cza tego, które mówi: błogosławieni 
miłosierni”.

UROCZYSTOŚĆ BEATYFIKACJI

W 1995 r. pielęgniarki skupione 
w Katolickim Stowarzyszeniu Pie-
lęgniarek i Położnych zwróciły się 
z prośbą do ks. kard. Franciszka 
Macharskiego o wszczęcie procesu 
beatyfikacyjnego Hanny Chrzanow-
skiej. Ostatecznie proces rozpoczął 
się w listopadzie 1998 r., a został 
zamknięty na szczeblu diecezjalnym 
w grudniu 2002 r. Następnie doku-
menty procesowe przekazane zosta-
ły do Kongregacji ds. Świętych przy 
Stolicy Apostolskiej, gdzie trwały dal-
sze prace związane z oceną świętości 
życia i heroiczności cnót Służebnicy 
Bożej Hanny Chrzanowskiej. 7 lipca 
2017 roku papież Franciszek opu-
blikował dekret o uznaniu cudu do-
konanego za jej wstawiennictwem, 
stanowiący podstawę do jej beatyfi-
kacji. Za cud uznano nadzwyczajne 
wydarzenie z 2001 r. – uzdrowienie 
mieszkanki Krakowa, która doznała 
wylewu krwi do mózgu, połączone-
go z jednoczesnym lekkim zawałem 
serca. Efektem był paraliż obu nóg 
i jednej ręki. W czasie śpiączki cho-
rej przyśniła się Hanna Chrzanow-
ska. Uśmiechała się i zapewniała: 
„Wszystko będzie dobrze”. Wkrótce 
kobieta wybudziła się ze śpiącz-
ki, a zaskoczeni lekarze stwierdzili, 
że ich pacjentka nie tylko normalnie 
mówi, ale też porusza unieruchomio-
nymi do tej pory kończynami. Miesz-
kanka Krakowa wróciła do zdrowia.
W uroczystej Mszy świętej beatyfi-
kacyjnej, która odbyła się 29 kwiet-
nia br., wzięła udział rodzina Han-

ny Chrzanowskiej, przedstawiciele 
polskich i międzynarodowych sto-
warzyszeń pielęgniarskich, bisku-
pi, księża, władze państwowe oraz 
tłum wiernych, którzy zgromadzili się 
również na błoniach wokół bazyliki. 
– W atmosferę bólu i cierpienia Han-
na potrafiła wnieść promień światła 
i radości. Dzięki wewnętrznemu po-
kojowi i prostocie zachowań, była 
często nazywana „cioteczką”, wzbu-
dzając zaufanie, pokój, radość, a tak-
że nadzieję na przyszłość. Jej wiara 
w Boską Opatrzność oraz niebiań-
ską przyszłość pobudzała do życia 
i do entuzjazmu – podkreślał w ho-
milii wygłoszonej podczas nabożeń-
stwa kard. Angelo Amat.

W Mszy św. uczestniczyła Anna Ko-
byłka – pielęgniarka z III Oddziału 
Rehabilitacji Neurologicznej – Para-
plegia GCR „Repty”. Jak przyznaje, 
było to dla niej ogromne przeżycie. 
– Czułam, że muszę tutaj być, tym 
bardziej, że Hanna Chrzanowska wy-
wodziła się z naszego środowiska. 
Żyła w trudnych czasach, a mimo 
to jej priorytetem było poświęcenie 
bliźniemu. 

Alina Muszyńska, była naczelna pielę-
gniarka GCR „Repty”, uczennica bł. Han-
ny Chrzanowskiej.

Dokońćzenie na str. 6



3Wieści z Rept  •  Nr 205  Maj 2018

Spotkanie prowadziła Lucyna Ekkert – wiceprzewodnicząca Rady Społecz-
nej, zastępując tym samym Marcina Bielskiego, który na styczniowym po-
siedzeniu poinformował zebranych o swojej rezygnacji ze względu na licz-
ne obowiązki uniemożliwiające dalsze pełnienie funkcji przewodniczącego.
W porządku posiedzenia znalazło się aż 14 uchwał, co do których członko-
wie Rady wyrazili swoje opinie. Z uwagi na ciążący na dyrektorze obowią-
zek przekazania Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego do-
kumentów dotyczących sytuacji finansowej GCR „Repty”, Rada Społeczna 
zobligowana była do wyrażenia opinii w sprawie sprawozdania finansowe-
go za 2017 rok, które jak co rok zostało zbadane przez biegłego rewidenta. 
Zaproszona na posiedzenie biegła rewident, Jadwiga Wójcik omówiła naj-
istotniejsze elementy swojego raportu, co pozwoliło zebranym na ostatecz-
ne podjęcie decyzji o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania.

Na podstawie art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 
leczniczej, do dnia 31 maja każdego roku dyrektor sporządza i przekazuje 
podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej sp zo-
z-u. Raport ten wymaga także opinii Rady Społecznej, jest przygotowy-
wany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy 
i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za po-
przedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na ko-
lejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację 
o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finan-
sową sp zoz-u. Tak więc Rada pozytywnie zaopiniowała także i ten doku-
ment.

Pośród opiniowanych tematów znalazły się również zmiany do Statutu 
Centrum oraz Regulaminu Organizacyjnego, do którego wprowadzono 
w szczególności zmiany wynikające z raportu pokontrolnego Wydziału 
Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego oraz zmiany, które 
pozwolą na utworzenie Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej.

Tradycyjnie Rada Społeczna opiniowała sprawy nabycia sprzętu dla GCR 
„Repty”. Pozytywnie zaopiniowano zakup dwóch aparatów do dwukana-
łowej elektroterapii i biostymulacji laserowej, urządzenia do terapii polem 
magnetycznym niskiej częstotliwości, a także czterech stołów do masażu/
rehabilitacji z elektryczną regulacją.

Ponadto podjęto cztery uchwały związane z dzierżawą i najmem po-
wierzchni użytkowej oraz dzierżawą urządzeń kotłowni i sieci ciepłowni-
czej. Z uwagi na toczące się postępowanie przetargowe na usługę żywienia 
i związaną z nią dzierżawą pomieszczeń kuchni, Rada Społeczna musiała 
wyrazić opinię także i w tej sprawie. Toczące się od dłuższego czasu prace 
nad dokumentacją, która pozwoli na wydzierżawienie kolejnych urządzeń 
kotłowni, sieci ciepłowniczej oraz najem powierzchni użytkowej do obsługi 
tych urządzeń, znalazły swoje odzwierciedlenie w projekcie uchwały, który 
został przedstawiony na posiedzeniu Rady i uzyskał pozytywną opinię.

Gabriela Rekus 
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych GCR „Repty”

Wypłata wynagrodzeń za lipiec 
2018 roku będzie dla niektórych 
pracowników nieznacznie wyższa. 
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5b ustawy 
z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposo-
bie ustalania najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego pracowników 
wykonujących zawody medyczne 
zatrudnionych w podmiotach leczni-
czych, na dzień 1 lipca 2018 r. wy-
nagrodzenie zasadnicze pracownika 
wykonującego zawód medyczny, 
w tym również pielęgniarki i położ-
nej, ma zostać podwyższone co naj-
mniej o 20% kwoty stanowiącej 
różnicę pomiędzy najniższym wy-
nagrodzeniem zasadniczym określo-
nym w ustawie a wynagrodzeniem 
zasadniczym danego pracownika. 
Jednocześnie wspomniana ustawa 
obliguje pracodawców corocznie 
do zawierania do dnia 31 maja po-
rozumienia ze stroną związkową 
dotyczącą sposobu podwyższenia 
wynagrodzenia zasadniczego pra-
cowników. W przypadku niepodpi-
sania ww. porozumienia przez obie 
strony, kierownik jednostki wydaje 
stosowne zarządzenie określające, 
zgodnie z wspomnianą ustawą, spo-
sób jej realizacji.

Ustalenie kwot podwyżek ma cha-
rakter indywidualny poprzez 
szczegółową analizę kwoty oso-
bistego zaszeregowania na dzień 
1.07.2018 roku oraz kwoty wskaza-
nej poprzez ustawę. Brak wytycz-
nych zmieniających dotychczasowe 
podejście w przypadku pielęgniarek 
i położnych będzie skutkowało tym, 
że grupa ta zostanie potraktowa-
na na dotychczasowych zasadach. 
W przypadku pojawienia się jednak 
nowych wykładni dotyczących tej 
grupy pracowników, dokonamy sto-
sownej korekty finansowej w jak naj-
szybszym czasie.
Kolejny wzrost wynagrodzenia za-
sadniczego powinien zostać doko-
nany na dzień 1 lipca 2019 r.

Joanna Hansel 
Główna Księgowa GCR „Repty” 

RADA SPOŁECZNA OBRADOWAŁA
24 kwietnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej, 
które obfitowało w sprawy kluczowe dla działalności Centrum. 

WYNAGRODZENIA 
MINIMALNE
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– Aktualnym i istotnym problemem 
rehabilitacji pacjentów neurologicz-
nych jest dysfagia, czyli zaburzenia 
połykania, diagnostyka i leczenie. 
Jak podają statystyki, aż 80% pa-
cjentów po udarach mózgu umiera 
z powodu komplikacji aspiracyj-
nych (przedostawanie się do dróg 
oddechowych pokarmu i płynów 
– przyp. red.) – mówi mgr Bożena 
Duda, neurologopeda z I Oddzia-
łu Rehabilitacji Neurologicznej. 
– To niezwykle złożony problem 
kliniczny. W ocenie dysfagii ko-
nieczne jest całościowe spojrzenie 
na chorego z perspektywy wielu 
dyscyplin medycznych. Oceniamy 
sprawność motoryczną, funkcjo-
nowanie poznawcze, smak, wzrok, 
powonienie, a nawet stan uzębienia 
– dodaje.
Dlatego tak ważny jest podział za-
dań w zespole terapeutycznym, 
obejmującym lekarzy, logopedów, 
pielęgniarki, fizjoterapeutów, psy-
chologów i dietetyków – i tym spe-
cjalistom dedykowana jest ta konfe-
rencja.

Zamknięta jest już lista kandydatur na stanowisko naczelnej pielęgniarki 
w GCR „Repty”. Stosowne ogłoszenie opublikowane zostało w Biulety-
nie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ślą-
skiego, który jest organem prowadzącym nasz szpital, stronie interneto-
wej szpitala i tablicy ogłoszeń. Do konkursu mogli przystąpić kandydaci 
posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pra-
cowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896). 
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną po-
wiadomieni indywidualnie. Nową pielęgniarkę naczelną, która zastąpi 
na tym stanowisku dr n. med. Ewę Molkę, poznamy w czerwcu br.

„WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD” 
– TERAPIA DYSFAGII W ZESPOLE TERAPEUTYCZNYM

Zaburzenia połykania oraz zaburzenia mowy u dzieci – to tematy wiodące konferencji, która od-
będzie się 12 października w „Reptach” w ramach XIV Śląskich Spotkań Logopedycznych. Orga-
nizator konferencji, GCR „Repty”, zaprosił do udziału wybitnych specjalistów z różnych dziedzin 
medycznych: logopedów, lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarki.

KONKURS NA NACZELNĄ 
PIELĘGNIARKĘ

– Opieka nad chorym z zaburze-
niami połykania obejmuje: ocenę 
ryzyka aspiracji, ustalenie pozycji 
i sposobu karmienia, modyfikacje 
pokarmów, planową i komplek-
sową terapię – mówi mgr Bożena 
Duda.

W ramach konferencji zaplanowa-
no trzy warsztaty. Pierwszy – „Prak-
tyczne umiejętności wspomagania 
połykania i przyjmowania pokar-
mów drogą oralną” poprowadzi 
mgr Anna Maria Pękacka, pracu-
jąca w klinice w Szwajcarii, specja-

listka w zakresie dysfagii. Dr Mag-
dalena Milewska z Warszawy, która 
zajmuje się żywieniem klinicznym, 
zorganizuje zajęcia z postępowania 
dietetycznego u chorych z dysfa-
gią. Ostatnie warsztaty poprowadzą 
logopedzi z „Rept”: mgr Ewelina 
Abramowicz-Pakuła, mgr Graży-
na Kubacka, mgr Anna Górka oraz 
mgr Halina Wasilewska. Przedsta-
wią swoje doświadczenie w pracy 
z pacjentami z użyciem aparatu 
do elektrostymulacji nerwowo-mię-
śniowej „VocaStim”.

Nie zabraknie także wykładów. 
Konferencję otworzy prof. Stani-
sław Grabias z Lublina, wykładem 
inauguracyjnym: „100 lat logopedii 
polskiej – w stulecie Niepodległej”. 
Prof. Jerzy Olszewski z Łodzi po-
ruszy kwestię zaburzeń połykania 
jako interdyscyplinarnego proble-
mu diagnostycznego i lecznicze-
go. Wystąpią również prof. Jolanta 
Panasiuk, dr Magdalena Milewska, 
dr Agata Michalska oraz dr Joanna 
Gruba, z nowym testem do diagno-
zy mowy dzieci – KOLD.

Szczegółowy program zamieścimy 
we wrześniowym numerze „Wieści 
z Rept”.
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17 czerwca w deszczowe, czwart-
kowe popołudnie na terenie parku 
krajobrazowo-przyrodniczego „Park 
w Reptach i Dolina Dramy” w oko-
licy szpitala rehabilitacyjnego GCR 
„Repty” odbyły się zawody z orienta-
cji sportowej w ramach cyklów rekre-
acyjno-szkoleniowo-treningowych 
adresowanych do wszystkich miłośni-
ków tej dyscypliny, a w szczególności 
osób niepełnosprawnych. 

Zawodnicy startowali w kat. PARA 
(kategoria „PARA” – od „Paraolym-
pic”), do której przynależą osoby 
bez względu na wiek i płeć, któ-
rych niepełnosprawność istotnie 
ogranicza ich możliwości ruchowe. 
W tym roku o pomoc w sprawnym 
przebiegu imprezy poproszono dy-
rekcję szpitala, która wyraziła ak-
ceptację, tym samym wychodząc 
naprzeciwko inicjatywom skierowa-
nym na rzecz niepełnosprawnych. 
W ramach tej współpracy szpital re-
prezentowała Małgorzata Skrzypu-
lec, która towarzyszyła zawodnikom 
dbając o bezpieczeństwo i sprawne 
przeprowadzenie imprezy. Zadbano 
również o warunki socjalne, udo-

ZAWODY ORIENTACJI SPORTOWEJ

stępniając uczestnikom pomiesz-
czenia niezbędne do przygotowania 
się do zawodów. Pomimo niesprzy-
jającej aury, zawody należy uznać 
za udane, czego efektem były za-
dowolone twarze zawodników oraz 
chęć kontynuowania współpracy 
przy kolejnych edycjach imprezy.

Udział w zawodach był bezpłatny. 
Organizatorem wydarzenia było 
PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej oraz 
Fundacja „Na ratunek”, która skupia 
osoby o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności, pasjonatów aktywno-
ści sportowej.

Marlena Szastok-Gazda
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Ciąg dalszy ze str. 2

ZAGADKA
Ojciec Marian Waligóra, prze-
or częstochowskiego klasztoru 
na Jasnej Górze, został 15 mar-
ca bieżącego roku odznaczony 
przez prezydenta Republiki Wę-
gierskiej, Krzyżem Złotym Repu-
bliki Węgierskiej w uznaniu jego 
służby duszpasterskiej na rzecz 
społeczności węgierskiej zarów-
no w kraju, jak i poza granicami 
Węgier, a także za pogłębianie 
przyjaźni polsko-węgierskiej 
i za spełnianą rolę w badaniu 
i pielęgnowaniu pamiątek o wę-
gierskim powiązaniu. Uroczysto-
ści z okazji Narodowego Święta 
Węgier odbyły się w Sali pod Ko-
pułą węgierskiego Parlamentu.
O jakie węgierskie powiązanie 
chodzi? Z którym z śląskich Pia-
stów związane są kluczowe wy-

darzenia dotyczące początków 
klasztoru OO. Paulinów w Czę-
stochowie?
Odpowiedzi proszę przesy-
łać na adres repty@repty.pl lub 
do Sekretariatu Dyrektora.

ROZWIĄZANIE ZAGADKI
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

W poprzedniej zagadce wspo-
mnieliśmy słynną polską aktorkę 
teatralną, filmową i telewizyjną – 
Irenę Kwiatkowską. Nasza boha-
terka urodziła się 17 września 1912 
roku w Warszawie. Przedmiotem 
naszego pytania był śląski wątek 
w karierze Kwiatkowskiej. Otóż 
w latach 1938-1939 występowa-
ła ona na scenie Teatru Polskiego 
im. St. Wyspiańskiego w Katowi-

cach i zagrała m in. w sztukach: 
„Książę Niezłomny” (J. Słowackie-
go), „Gałązka Rozmarynu (Z. No-
wakowskiego) i „Głębia na Zim-
nej” (Z. Rylskiego).
Aktorka była również odtwór-
czynią niezapomnianych ról 
w wielu filmach, między in-
nymi serialach Jerzego Gruzy 
i Stanisława Barei (1965-1966 
w „Wojna domowa”, „Dzięcioł”, 
„Czterdziestolatek” – niezapo-
mniana rola kobiety pracującej; 
„Zmiennicy”). Irena Kwiatkow-
ska zmarła 3 marca 2011 roku 
w wieku 98 lat w Domu Aktora 
w Skolimowie (dzielnica Kon-
stancina-Jeziornej). Prawidłowe 
odpowiedzi nadesłały: Sabina 
Bogacka, Danuta Najgebauer 
i Maria Wiktor.  Gratulujemy.

Dbała nie tylko o ciało chorego, ale 
też troszczyła się o jego sferę du-
chową. Z odwagą, pasją i oddaniem 
wykonywała swoje obowiązki. Dla 
naszego środowiska powinien to być 
wzór do naśladowania – podkreśla 
Anna Kobyłka.

Ze wzruszeniem wiadomość o wy-
niesieniu na ołtarze przyjęła Alina 
Muszyńska, która w latach siedem-
dziesiątych w GCR „Repty” pełniła 
funkcję naczelnej pielęgniarki, a za-
wodu uczyła się w krakowskiej szko-
le pielęgniarskiej, m.in. właśnie pod 
okiem bł. Hanny Chrzanowskiej.
– Jako młoda dziewczyna z podzi-
wem spoglądałam na pielęgniarki pra-
cujące w Szpitalu Maltańskim, na któ-
ry zerkałam z rodzinnego mieszkania. 
Wtedy pomyślałam, że chcę zostać 
pielęgniarką. Trafiłam do szkoły 
pielęgniarsko-położniczej wzorowo 
prowadzonej przez Annę Rydlówną, 

którą Stanisław Wyspiański przedsta-
wił jako Haneczkę w „Weselu”. Pra-
cowała tam też Hanna Chrzanowska 
– prekursorka pielęgniarstwa domo-
wego – wspomina Alina Muszyńska. 
– Patrzyłam na nią z podziwem. Była 
dla mnie wzorem. Tak właśnie wy-
obrażałam sobie pielęgniarkę. Nigdy 
wcześniej nie spotkałam osoby o tak 
ogromnej charyzmie. Była bardzo 
taktowna, ale i wymagająca, zawsze 
perfekcyjnie przygotowana: fartuch 
zapięty na ostatni guzik, a włosy nie-
nagannie ułożone. Pod jej kierunkiem 
odbyłam miesięczny staż pielęgniar-
stwa domowego. Była to prawdziwa 
szkoła zawodu, dyscypliny i życia – 
dodaje.

Zdobyte doświadczenie i nauki wy-
niesione z krakowskiej szkoły pani 
Alina starała się wcielać w życie 
w późniejszej karierze zawodowej. 
Los sprawił, że przez dziewięć lat 

pełniła funkcję pielęgniarki naczelnej 
w GCR „Repty”.
– Bardzo miło wspominam ten czas. 
W „Reptach” pracowało mi się do-
brze, nie miałam problemów z per-
sonelem. Pielęgniarki do pracy „ścią-
gałam” z częstochowskiej szkoły 
pielęgniarskiej. Okres, kiedy tutaj 
pracowałam, był czasem Jerzego 
Ziętka, który dbał o rozwój nie tylko 
naszego szpitala, ale całego regionu. 
Na długie lata zapamiętałam jego 
powiedzenie, że „nie ma kapitalnych 
remontów, jest tylko bieżąca konser-
wacja”. Tę ideę staraliśmy się wcie-
lać w życie – wspomina pani Alina. 
– Jedynym „utrudnieniem” w pracy 
w „Reptach” były wizyty dygnitarzy, 
szczególnie zza wschodniej granicy. 
Wtedy cały szpital był obstawiony – 
dodaje z uśmiechem.

(ŁK)
Źródło: 

www.hannachrzanowska.pl

PIERWSZA POLSKA PIELĘGNIARKA 
WYNIESIONA NA OŁTARZE!
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I Oddział Rehabilitacji 
Narządu Ruchu

Telefony: A – IV piętro – tel. 321
                B – III  piętro –  tel. 331
                C –  II piętro – tel. 341
LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM:
dr n. med. Wiesław Rycerski
ZASTĘPCA LEKARZA KIERUJĄCEGO ODDZIAŁEM:
lek. med. Dariusz Gustowski
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: piel. lic. Zenona Foks
PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA: mgr Renata Grecka
MAGISTER KOORDYNUJĄCY: mgr Sylwia Romanowska

I Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
Telefony:  A – parter – tel. 240
                 B – parter – tel. 240
                 C – I piętro – tel. 211
LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM:
lek. med. Teresa Malina
ZASTĘPCA LEKARZA KIERUJĄCEGO ODDZIAŁEM:
lek. med. Krzysztof Hasa
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr Maria Żyłka
PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA:  
Mirosława Chmielewska 
MAGISTER KOORDYNUJĄCY: dr n. med. Halina Brus 
 

II Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
Telefony:   A – III  piętro – tel. 231
                  B – II piętro – tel. 221
LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM:
dr n. med Krystian Oleszczyk
ZASTĘPCA LEKARZA KIERUJĄCEGO ODDZIAŁEM:
dr n. med Anna Zielińska-Meus
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr Iwona Cogiel
PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA: Danuta Zdyrko
MAGISTER KOORDYNUJĄCY: 
mgr Katarzyna Bugajska-Sysiak

I Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Telefony: A – parter – tel. 351
                B – parter – tel. 351
                C – II piętro – tel. 251
LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM:
lek. med. Jarosław Szczygieł
ZASTĘPCA LEKARZA KIERUJĄCEGO ODDZIAŁEM:  
lek. med. Mirosława Rudzińska
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr Jolanta Dyla
PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA: 
Dorota Janus
MAGISTER KOORDYNUJĄCY: 
mgr Aleksandra Kucińska

II Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Telefony: A – IV piętro – tel. 261
                B – III piętro – tel. 271
LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM:
lek. med. Grzegorz Lisiecki
ZASTĘPCA LEKARZA KIERUJĄCEGO ODDZIAŁEM:
dr n. med. Witold Majka
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr Danuta Kaczmarczyk

INFORMACJA DLA PACJENTA
SP ZOZ „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka; www.repty.pl

42 – 604 Tarnowskie Góry, ul. Śniadeckiego 1; Telefon:  32  285 30 71, 384 70 71; Fax:  32  285 41 23

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA: mgr Izabela Ranos
MAGISTER KOORDYNUJĄCY: mgr Michał Wrodarczyk

III Oddział Rehabilitacji Neurologicznej – Paraplegia
Telefony: A – niski parter – tel. 281
                B – niski parter – tel. 281
                C – niski parter – tel. 311
                D – niski  parter – tel. 311
LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM:
lek. med. Ewa Hordyńska
ZASTĘPCA LEKARZA KIERUJĄCEGO ODDZIAŁEM:
dr n. med. Wiesław Bury
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: 
piel. dypl. Bernarda Piekarska
PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA: 
piel. dypl. Barbara Łukacz
MAGISTER KOORDYNUJĄCY: mgr Tomasz Ickowicz

Poradnia Rehabilitacyjna
tel. wew. 387
KIEROWNIK: lek. med. Anna Bembnowska
PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA:
Bogumiła Hakuba
MAGISTER KOORDYNUJĄCY:
mgr Aldona Kos

Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej
tel. wewn. 563
KIEROWNIK: lek. med. Ilona Szymocha
PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA
mgr Halina Kurkerewicz
MAGISTER KOORDYNUJĄCY
mgr Izabela Głaz

Poradnia Kardiologiczna
LEKARZ SPECJALISTA KARDIOLOG
dr Ewa Uszok-Stenzel, dr Ewa Wieczorek-Hefczyc, 
dr n. med. Bożena Leszczyńska-Bolewska, dr Krzysztof Hasa

Duszpasterstwo chorych
KAPELAN: ks. Tomasz Rak
Kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
Msze św.: niedziele 9.30, 10.45; 
w tygodniu: poniedziałek 7.00, wt. – sob. 17.00

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
mgr Barbara Wolniczek
przyjmuje pacjentów w każdy czwartek w godzinach
od 15.00 do 16.00 w gabinecie nr 011
tel. 32/285-30-71, wew. 489

Szpitalny Zespół Etyczny
przewodniczący lek. med. Piotr Krupa
tel. 32/285-30-71, wew. 372

Dietetyk Szpitala
Krystyna Daniel-Kowalczyk
tel. wew. 312
przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.30
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY”
GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI IM. GEN. J. ZIĘTKA

42-604 Tarnowskie Góry ul. Śniadeckiego 1
www.repty.pl, email: repty@repty.pl

Opracowanie i skład 
Wydawnictwo KA s.c.

ul. Opolska 23 c
42-600 Tarnowskie Góry

tel./fax (32) 39 000 39; www.kasc.pl
Druk: Mikopol, tel. 32 289 82 75

Opole i Brzeg znalazły się na trasie pierwszej tegorocz-
nej wycieczki pracowników GCR „Repty”. 12 maja Skarby 
Opolszczyzny odkrywało pięćdziesiąt osób.
– Wycieczka, inspirowana opowieściami dyrektora Krystiana 
Oleszczyka o skarbach Opolszczyzny, była niezwykle udana. 
Bardzo podobało nam się nowoczesne, wręcz futurystyczne 
opolskie Muzeum Polskiej Piosenki. Każdy z nas otrzymał 
audioprzewodnik i słuchawki, co pozwoliło na indywidual-
ne zwiedzanie ekspozycji. Udało nam się zobaczyć również 
grób założyciela Tarnowskich Gór oraz symbol Opola – Wie-
żę Piastowską – opowiada Romana Dawidowicz z Sekcji 
Socjalnej GCR „Repty”. – Na trasie zwiedzania był również 
Brzeg, gdzie mieliśmy okazję zwiedzić najpiękniejszy ratusz 
renesansowy w Polsce z gotycką wieżą oraz jedną z naj-
wspanialszych rezydencji doby renesansu – zamek książąt 
legnicko-brzeskich, który zrobił na nas ogromne wrażenie.

Kolejna wycieczka pracowników „Rept”, organizowana 
we współpracy z ks. Tomaszem Rakiem – kapelanem szpi-
talnym, odbędzie się 23 czerwca. W planie są Wadowice 

ZWIEDZILIŚMY UROKLIWĄ OPOLSZCZYZNĘ 

i opactwo w Tyńcu. Zapisy trwają. Są jeszcze wolne miejsca. 
Z kolei we wrześniu planowana jest wyprawa na Kielecczy-
znę – do sanktuarium Drzewa Krzyża Świętego na Łysej Gó-
rze, Szydłowa, Jędrzejowa i puszczy jodłowej.

Zamek książąt legnico-brzeskich w Brzegu oczarował uczestników wycieczki.

Spacer po Opolu.


