
DODATEK do czasopisma Chorzowskie Socialia nr (15-16) 3-4/2020, ISSN - 2544 - 106X 
 

1 
 

WSPOMNIENIE - KU PAMIĘCI TYCH, KTÓRZY ODESZLI 
 

Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma… (Wisława Szymborska) 
 

„Na odejście bliskich nie można się przygotować. Śmierć zawsze jest nie na miejscu i zawsze nie  
w porę - za szybko, za rano, za nagle. Dopada po pracy, przed kąpielą, po obiedzie. Przychodzi w czwartek,  
a przecież mogłaby w sobotę.  Nie pyta, nie uprzedza, nie dyskutuje. Przychodzi i zostawia ból. Ból, który 
ukoić mogą tylko wspomnienia…” (autor nieznany), zatem wspomnijmy… 
 
Bożena CIERPIOŁ (1961-2020) całą swoją działalność zawodową i społeczną realizowała w Chorzowie.  
Od 1 września 1986 r. rozpoczęła pracę w Domu Dziecka w Chorzowie, jako wychowawca. Była 
wielokrotnie doceniana za swe zaangażowanie w wypełnianie obowiązków oraz nowatorskie podejście do 
pracy z młodzieżą.  

Dnia 1 lutego 1993 r. powierzono jej utworzenie pierwszej w Polsce Grupy Usamodzielnienia dla 
wychowanek placówki. Zaufanie, którym obdarzyła ją ówczesna Pani Dyrektor Lidia Nastuła, zaowocowało 
wypracowaniem przez Bożenę Cierpioł efektywnych metod pracy z trudną młodzieżą. Szybko okazało się, że 

osiągane rezultaty były tak spektakularne, że szybko stały się 
inspiracją dla innych miast w Polsce do tworzenia podobnych form 
pracy z wychowankami domów dziecka. Także w Chorzowie 
powstały kolejne trzy takie placówki. Obecnie jest to wiodąca forma 
pracy z dziećmi w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Dnia 1 stycznia 1996 r. Pani Cierpioł została ustanowiona Zastępcą 
Dyrektora Domu Dziecka w Chorzowie, a już 5 czerwca 1998 r. 
powierzono jej funkcję Dyrektora, którą pełniła do końca. Dla 
podopiecznych domu dziecka była jak kochająca i konsekwentna 
mama. 

Przez całą swoją zawodową aktywność Bożena Cierpioł poszerzała 
swoją wiedzę podejmując liczne szkolenia i formy doskonalenia. Poza 
wieloma szkoleniami warsztatowymi, realizowała także dłuższe formy 
doskonalenia, np. z zakresu terapii rodzin, mediacji rodzinnych, 
interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wiele 

innych. Była certyfikowanym specjalistą do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uzyskała także 
certyfikat superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiadała Certyfikat Edukatora 
Rodzinnego w zakresie Programu Wzmacniania Rodziny, który to współprowadziła dla chorzowskich 
rodzin. Bożena Cierpioł była niestrudzonym propagatorem wszelkich innowacji, które z dużym 
zaangażowaniem wdrażała w placówce, którą kierowała.  

Dnia 1 stycznia 2000 r. w budynku ówczesnego Domu Dziecka został utworzony przez Panią Cierpioł 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przekształcony następnie w Hostel dla 
dzieci i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej. To ona była „sercem i mózgiem” tego miejsca. Każdy 
podopieczny, każdy klient był dla niej ważny. Dla pracowników Ośrodka była inspiracją do nieustannego 
doskonalenia swoich kompetencji oraz idei propagowania pracy interdyscyplinarnej. Stanowiła wzór do 
naśladowania w swym  profesjonalnym podejściem do drugiego człowieka i jednocześnie pełnym szacunku  
i pokory. 

Bożena Cierpioł była inicjatorką utworzenia w Chorzowie Lokalnej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie, co wpłynęło na integrację lokalnego środowiska pracującego na rzecz dziecka  
i rodziny oraz na wypracowanie skutecznych metod współpracy w obszarze przemocy i jej zapobiegania. 

Realizacja tak wielu zadań spowodowała następne zmiany innowacyjne w placówce; ówczesny Dom 
Dziecka dnia 1 sierpnia 2007 r. został przekształcony w Ośrodek Wsparcia Rodziny. Zaangażowanie Pani 
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Dyrektor przyczyniło się do rozwinięcia różnorodnych form pomocy terapeutycznej, indywidualnej  
i grupowej, świadczonej także dla mieszkańców naszego miasta. 

Problem przemocy w rodzinie należał do szczególnych form aktywności Bożeny Cierpioł. Od 2011 r. 
nieprzerwalnie pełniła funkcję przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Chorzowie aktywnie 
włączając się w prowadzenie procedury „Niebieskiej Karty”. Inicjowała, organizowała i prowadziła liczne 
szkolenia dla różnych grup zawodowych oraz szkolenia interdyscyplinarne. Od kilku lat współtworzyła  
i koordynowała realizację w naszym mieście Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. 

Bożena Cierpioł wielokrotnie była doceniana i nagradzana za osiągane efekty w swej aktywności 
zawodowej. Poza wieloma nagrodami Prezydenta Chorzowa znaczące było przyznanie jej 21 listopada  
2002 r. Indywidualnej Nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W roku 2012 w uznaniu za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej Prezydent Chorzowa przyznał jej Medal za działalność 
społeczną, a w 2013 r. otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty  
i wychowania. 

Bożena Cierpioł na zawsze pozostanie w naszej pamięci, jako wzór do naśladowania. Zawsze 
uśmiechnięta, pełna energii, którą potrafiła zarażać innych. Jako szef, potrafiła sprawnie zarządzać, dbała  
o przyjazną atmosferę w pracy, zawsze znajdowała czas dla każdego pracownika. Była „człowiekiem 
dialogu”, potrafiła słuchać z uważnością, z każdej osoby wydobywała potencjał oraz zasoby. Wspierała, 
pomagała, potrafiła znajdować kompromisy, była otwarta na zmiany. Dla wielu współpracowników osobista 
rozmowa z nią była „jak balsam” - kojąca, lecząca, dająca nadzieję, nawet w tych najtrudniejszych 
sytuacjach życiowych.  

W swym przedwcześnie zakończonym życiu zdołała zainspirować wiele osób do własnego rozwoju 
zawodowego. Była niedoścignionym wzorem i autorytetem. Prywatnie była żoną, matką i aktywną babcią 
trójki wnuków. Jej odejście pozostawiło ogromną pustkę i żal, który trudno będzie ukoić. 
Rozstanie się nie zmienia faktu, że przez długi czas byliśmy obok siebie; nasze korzenie będą zawsze splątane. 
Cieszę się z tego (Ally Condie).     (opracowanie: p. Iwona Kurek, p. Joanna Łuczak) 
 
*** 

Moja pamięć o Bożenie to przesuwające się jak w filmie kadry z jej osobą. W tych utrwalonych kadrach 
przeszłości widzę Bożenę - wychowawczynię, jak gra na boisku z wychowankami, jak przygotowuje ich 
wyjazdy w góry, które kochała, jak biega po wszystkich kondygnacjach Domu Dziecka, jak biwakuje pod 
namiotem na Zlotach wychowanków Domów Dziecka, jak organizuje naukę własną i jak organizuje życie 
codzienne wychowanek na pierwszej filii Domu Dziecka (tzw. grupie usamodzielnienia). I wszystko to  
z pasją, energią i uśmiechem, ale też zaradnością, stanowczością i zdyscyplinowaniem własnym. 

Mam też przed oczami Bożenę niezwykle skupioną i bardzo uważnie, spokojnie słuchającą każdego 
wychowanka w trakcie czy to społeczności terapeutycznych czy indywidualnych spotkań rozstrzygających 
dylematy i problemy młodych zagubionych ludzi, którym starała się pomagać najlepiej jak to było i jest 
możliwe. To z wieloma z nich utrzymywała kontakty już po ich odejściu na tzw. „swoje” gospodarstwo  
z placówki. Dla wielu z nich była w ich dorosłym życiu przyjaciółką i mentorką, służącą radą,  i pociechą,  
a oni podkreślali w swoich wypowiedziach, że Bożena i jej rodzina to prawie ich rodzina. 

Jak to mówiła Ania z Zielonego Wzgórza, Bożena była z „tych od Józefa” kochała ludzi, miała dużo 
wrażliwości, empatii, pasji, odwagi życiowej i radości życia. Pomimo obciążeń jakie niosła za sobą 
działalność którą podejmowała, zachowała ogromną serdeczność i życzliwość, w relacjach z ludźmi 
cechowała ją niewyczerpana energia do działania, a także otwartość na kolejne wyzwania. Swoim działaniem 
przyciągała także inne osoby, z którymi współpracując mogła zrobić jeszcze więcej… 

Jej wielkie serce, poparte profesjonalnym działaniem przyciągnęło ludzi i pozwoliło zbudować zespół 
specjalistów: pedagogów, psychologów, terapeutów i pracowników socjalnych profesjonalnie przygotowa-
nych do prowadzenia pracy nie tylko z dzieckiem, ale i z jego rodziną. Spotykając się na co dzień z ludzką 
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słabością, niezaradnością w obliczu mnogości problemów dotykających osoby, którym niosła pomoc 
wykazywała niezwykłą empatię, głębokie zrozumienie ich sytuacji, jednocześnie skutecznie pomagając 
wyjść z kryzysowej sytuacji. Tyle jeszcze razem mogliśmy zrobić… Czuwaj nad nami abyśmy swymi 
błędami lub zaniechaniami nie zepsuli tego, co wspólnie udało nam się osiągnąć. Wiele osób długo będzie 
nosić w sobie wspomnienie Twego uśmiechu, Twojej niesamowitej energii i życzliwości… 

          (opracowanie na podstawie wspomnień: p. Danuty Szary, p. Jadwigi Cudzich i p. Lidii Nastuły) 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

Kinga KAŁUŻA (1968-2020) ukończyła studia na Wydziale 
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tytuł 
magistra pedagogiki uzyskała w kwietniu 1997 roku. Tematem pracy 
magisterskiej był Prestiż pracownika socjalnego w środowisku miejskim. 
     W Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie zatrudniona była od 
marca 1994 roku na stanowisku najpierw aspiranta pracy socjalnej, 
później jako pracownik socjalny, a od lipca 1999 roku na stanowisku 
starszego pracownika socjalnego. Wcześniej zatrudniona była m.in.  
w świetlicy szkolnej SP nr 33 w Chorzowie jako wychowawca,  
w ZK PGM jako starszy referent ds. administracyjnych oraz  
w Zakładzie Ekspertyz Projektów i Usług w Katowicach jako kierownik 
biura.  
     Od roku 1998 zaangażowana była w pracę na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego  
w listopadzie 1998 roku otrzymała od Dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej list gratulacyjny, w którym czytamy ,,….Na szczególne 
uznanie zasługuje fakt, iż pomimo nieprzetartych szlaków, a także 

dotkliwego braku miejsc noclegowych dla ofiar przemocy czyni Pani wysiłki w celu rozpoznania faktycznej 
skali zjawiska. Z wielkim poświęceniem w trudnych warunkach, pracuje Pani nad zmianą postaw 
mieszkańców wobec zjawiska przemocy domowej. Natomiast dzięki Pani postawie, ofiary czynnej agresji 
mogły się już przekonać, iż w sytuacji ekstremalnej nie muszą pozostawać bezradne i osamotnione….”. To 
były początki pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wdrażana była pilotażowo procedura 
,,Niebieskiej Karty”. Nie było zespołów interdyscyplinarnych, nie było specjalistycznych ośrodków wsparcia 
dla ofiar przemocy w rodzinie. Nie było programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie. Nie było ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przemoc była tematem tabu. To 
właśnie wtedy w Chorzowie m.in. Kinga Kałuża wraz z kilkorgiem innych pracowników socjalnych zaczęła 
tworzyć pierwsze mieszkania chronione dla ofiar przemocy w rodzinie, będąc prekursorami w tej dziedzinie. 
To wtedy m.in. Kinga Kałuża zaczęła także pracę w formie grup wsparcia dla osób doświadczających 
przemocy, wchodząc w skład dwuosobowego zespołu, który zajmował się rodzinami z problemem przemocy 
na terenie całego Chorzowa. W listopadzie 2016 roku otrzymała wyróżnienie z okazji Dnia Pracownika 
Socjalnego. Natomiast w grudniu 2018 roku otrzymała nagrodę za szczególne zaangażowanie w  pracę na 
rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie. W latach 2002 - 2020 pełniła funkcję kuratora 
społecznego w II Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych  
i nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie.  

 
Śpieszmy się kochać ludzi – tak szybko odchodzą… potem cisza normalna więc całkiem nieznośna… 

to po wielekroć powtarzane i jakże aktualnie dziś słowa ks. J. Twardowskiego 
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     Ile to już dni upłynęło, ile godzin samotnie spędzonych, ile bolesnych 
minut odcisnęło się już w naszych sercach. Wylanych łez nikt nie zdołał 
zliczyć, a smutnych uśmiechów i smutniejszych par oczu od dnia Twojego 
odejścia wciąż nam przybywa. 
     A Ty przecież wciąż tu jesteś między nami. Tylko chwilowo biurko 
stoi pod ścianą samotne. Codziennie rano czeka, aż przy nim siądziesz  
i powiesz nam wszystkim „dzień dobry”.  
     Są dni, kiedy jakby krzesło lekko się odwróciło, a może to długopis raz  
z lewej, a innym razem z prawej strony wydaje się być odłożony. 
Skłamałabym mówiąc, że nie zerkam do kalendarza, czy przypadkiem nie 
przybyło nowych zakreślonych dat. Skłamałabym znów… twierdząc, że 
nie robi tego nikt z nas. 
     Tak jak każdy z nas podnosi wzrok i na chwilę delikatnie się uśmiecha  
z cichą nadzieją znaną tylko sobie, że wraz z kolejnym otwarciem się 
drzwi, to właśnie Ty w nich staniesz.  
     Czasem spacerując korytarzami, przenosimy się do tamtych dni  
i tamtych chwil, kiedy z naprzeciwka wychodzi do nas wysoka kobieta… 

kobieta o ciemnych włosach, roztaczająca wokół siebie aurę pozytywnej energii. 
     Chcielibyśmy żebyś do nas wróciła. Wyciągamy swoje dłonie i obiecujemy czekać, aż odwzajemnisz nam 
uścisk i nic więcej nie będziesz musiała mówić… 
     Tamtego dnia,  żegnając się powiedziałaś nam „do jutra”. Do jutra! Bo zawsze jest jakieś jutro, bo  
w końcu przyjdzie dzień, kiedy znów powiesz do nas „dzień dobry kochani”. 

          Twoi przyjaciele 
*** 
Pamięci Mamie 
 
Gdybym w tamtej chwili wyszła z domu 
Chwilę później… 
Jeśliby mnie nogi nie poniosły za daleko… 
Gdybym w drugie prawo skręciła za 
Rogiem… 
Jeślibym klucze upuściła, a schyliwszy się 
Potknęła – 
Czy to nie byłby mi dany znak?  
W tamten dzień chyba tylko mi się 
Wydawało, 
Że gdy słońce grzało moje czoło, 
Kiedy zapatrzona stałam z boku – 
Czas na chwilę stanął. 
A w tej cichej chwili wzrok odwróciwszy 
Napotkałam Ciebie – 
Wpatrzoną w moje oczy. 
 
Alicja 
 


