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Od 1 grudnia br. nowym 
diecezjalnym duszpaste-
rzem służby zdrowia zo-
stał ks. Czesław Kora-
szyński, Kapelan szpita-
la. Na stanowisko został 
powołany przez ks. Ma-

riana Rojka Biskupa Zamojsko-Lubaczow-
skiego. – Na wypełnianie nowych zadań 
duszpasterskich i liczne duchowe owoce 
posługi na tym niezwykle ważnym odcin-

30 października w Warszawie odbył się 
panel dyskusyjny przeprowadzony przez 
miesięcznik „Służba zdrowia” na temat 
działania systemu opieki medycznej w Pol-
sce. Jednym z głównych tematów porusza-
nych przez zaproszonych gości była kwestia 
jakości obsługi pacjenta, w tym komunika-
cji z pacjentem. Moderatorem spotkania był 

17 października br. w dzień wspomnie-
nia św. Łukasza Ewangelisty patrona służ-
by zdrowia w Kaplicy szpitalnej w inten-
cji pracowników szpitala odprawiona zo-
stała uroczysta Msza święta, której prze-
wodniczył i homilię wygłosił ks. kan. dr 

20 stycznia o godz. 12.00 w sali 210 
odbędzie się spotkanie opłatkowe z osoba-
mi po przeszczepach oraz osobami zaan-
gażowanymi w pobór narządów z Bisku-
pem Zamojsko-Lubaczowskim ks. Maria-
nem Rojkiem. Serdecznie zapraszam. An-
na Gradziuk koordynator ds. transplanto-
logii.

Michał Maciołek, Kanclerz Kurii Diece-
zjalnej w Zamościu. W uroczystości udział 
wzięli także: ks. Józef Rzechuła diecezjal-
ny Duszpasterz Służby Zdrowia oraz ka-
pelani szpitala: Ks. Czesław Koraszyński 
i Jacek Kania.

Rpank.

ku duszpasterskim, na którym bezpośred-
nio realizuje się Chrystusowa Ewangelia 
jako Dobra Nowina o miłosierdziu wobec 
chorych i cierpiących, z serca błogosławię 
Księdzu, polecając opiece Matki Odkupi-
ciela – Patronki Diecezji. – napisał w po-
wołaniu ks. Biskup Marian Rojek.

– Bardzo dziękuję ks. Biskupowi za po-
wierzenie tak bardzo odpowiedzialnej i waż-
nej funkcji. Mam świadomość zakresu i trudu 
jaki na mnie spoczywa. Aby rozpowszechnić 

red. Witold Laskowski. W dyskusji udział 
wzięli: dyrektor szpitala Andrzej Mielca-
rek i z-ca ds. lecznictwa Marek Lipiec.

działalność duszpasterstwa służby zdrowia na-
szej diecezji założona będzie strona interneto-
wa, na której będą zamieszczane najważniej-
sze informacje. W planach mam także przygo-
towanie uroczystości z racji św. Łukasza pa-
trona służby zdrowia oraz rekolekcji, pielgrzy-
mek i innych form integrujących środowisko 
medyczne. Serdecznie zapraszam wszystkich 
do współpracy. – mówi ks. Czesław.

We wrześniu Ks. Czesław Koraszyń-
ski został także powołany na diecezjalnego 
duszpasterza osób niepełnosprawnych oraz 
współpracuje z duszpasterstwem trzeźwości.

Rpank.
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Ks. Koraszyński duszpasterzem od służby zdrowia

Dyskutowali o systemie zdrowia

Spotkanie opłatkowe

Dzień Służby Zdrowia
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1 grudnia podczas 
pierwszej sesji Sejmi-
ku Województwa Lu-
belskiego nowej ka-
dencji radni wybra-
li nowy zarząd wo-
jewództwa. Marszał-

kiem Województwa Lubelskiego został 
Sławomir Sosnowski, a wicemarszałka-
mi Krzysztof Grabczuk i Artur Wala-
sek. Na członków zarządu wybrani zosta-
li Arkadiusz Bratkowski i Paweł Nako-
nieczny.
Panie Marszałku, wraca Pan do Zarzą-
du Województwa Lubelskiego, a jednym 
z górnych zakresów pracy będzie służba 
zdrowia.
– Bardzo się cieszę i dziękuję radnym za 
zaufanie. 21 głosów poparcia oznacza, że 
za moją kandydaturą głosowali także radni 
opozycji, co odczytuję jako dowód uznania 
dla mojej dotychczasowej działalności na 
rzecz naszego regionu. W nowym Zarzą-
dzie zajmę się służbą zdrowia, w której to 
dziedzinie mam spore doświadczenie. My-
ślę, że zwłaszcza w szpitalu „papieskim” 
jest to mocno widoczne. Udało się przepro-
wadzić ważne projekty dla szpitala, a ostat-
nim, z którego jestem dumny, to budujący 

się ośrodek radioterapii, o który zabiega-
łem wspólnie z dyrekcją. Oczywiście inwe-
storem jest firma prywatna, ale trzeba by-
ło przeprowadzić wiele działań aby projekt 
był dobry dla pacjentów i aby zyskał apro-
batę ówczesnego zarządu województwa.
Szpital „papieski” jest jednym z najlep-
szych szpitali w kraju. Czy wysiłek całe-
go zespołu szpitala „papieskiego” w po-
prawę jakości leczenia będzie wspierany 
przez nowy zarząd województwa?
– Od tego jesteśmy, aby wspierać do-
bre pomysły i projekty. Szpital w Zamo-
ściu jest dumą Województwa Lubelskiego 
i nie wyobrażam sobie, aby został pozosta-
wiony sam sobie. Wiem, że dyrektor szpi-
tala ma jeszcze wiele pomysłów na udo-
skonalenie i powiększenie zakresu swojej 
działalności. Będę robił wszystko aby tak 
się stało. Byłem pacjentem naszego szpi-
tala i mogę powiedzieć, że dzięki działa-
niu w tym szpitalu neurochirurgii uratowa-
no mi życie. Szpital w Zamościu jest jedy-
nym specjalistycznym szpitalem w tym re-
gionie i dla dobra pacjentów powinien być 
co najmniej utrzymany tak wysoki poziom 
świadczonych usług.
Gratulujemy wyboru na radnego Sejmi-
ku Lubelskiego i powołania do zarządu 

Województwa Lubelskiego. Dziękuję za 
rozmowę.
– Dziękuję bardzo.

Rozmawiał R. Pankiewicz

Arkadiusz Braktowski marszałkiem od zdrowia

Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia, czas przeżywania narodzin Bożej Dzieciny.

Życzymy, aby ten szczególny moment był spędzony w gronie rodziny i najbliższych osób,

w zdrowiu, nastroju wzajemnej życzliwości i radości.

A w Nowym 2015 Roku niech szczęście

i pomyślność będzie obecna

w życiu prywatnym i zawodowym .

Bogdan Kawałko
Przewodniczący
Rady Społecznej
Szpitala

Andrzej Mielcarek
Dyrektor Szpitala

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia 
wszystkim Pracownikom Szpitala
i rodzinom składam życzenia
zdrowych, pogodnych,
pełnych radości Świąt. 
Niech Boża Dziecina
obdarzy łaskami
w Nowym Roku 2015.

Arkadiusz Bratkowski
członek Zarządu Województwa Lubelskiego
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Ośrodek powstanie na 5 tys. mkw. wy-
dzierżawionej części nieruchomości grun-
towej przez Samodzielny Publiczny Szpi-
tal Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła 
II w Zamościu. Umowa dzierżawy nieru-
chomości na okres 25 lat zawarta została 

w sierpniu br. Ośrodek będzie połączony 
z budynkiem głównym szpitala. Inwestor 
zobowiązał się, że we własnym zakresie 
i na własny koszt wybuduje ośrodek oraz 
wyposaży go w sprzęt i aparaturę medycz-
ną z przeznaczeniem na udzielanie świad-
czeń zdrowotnych z zakresu radioterapii 
i brachyterapii. Koszt inwestycji szacowa-
ny jest na ponad 50 mln zł. 

Radioterapia to uzupełnienie metody 
leczenia w kompleksowym leczeniu cho-

roby nowotworowej. Po uruchomieniu 
ośrodka radioterapii Zamość stanie się dru-
gim ośrodkiem w Województwie Lubel-
skim, który będzie kompleksowo leczył pa-
cjentów onkologicznych. W szpitalu działa 
już Oddział Onkologii Klinicznej i Chirur-
gia Onkologiczna. Od początku istnienia 
Oddziału Onkologii Klinicznej zwiększo-
no liczbę leczonych pacjentów oraz liczbę 
zrealizowanych procedur. Rocznie opieką 
objętych jest ok. 3,5 tys. chorych na raka, 
z czego połowa pacjentów na różnym eta-
pie choroby wymaga leczenia radioterapią. 
Prowadzona jest chemioterapia w warun-
kach oddziału dziennego. Rocznie udzie-
lanych jest ok. 4 tys. hospitalizacji jedno-
dniowych. W szpitalu prowadzona jest tak-
że opieka ambulatoryjna. W poradniach 
onkologicznych rocznie udzielanych jest 
ok. 13 tys. porad specjalistycznych.

Rośnie Ośrodek Radioterapii z Brachyterapią!

W uroczystości wmurowania kamienia 
węgielnego pod budowę Ośrodka Radiotera-
pii z Brachyterapią uczestniczyli m.in.: Hen-
ryk Niewadzioł, prezes zarządu Centrum 
Radioterapii i Usprawniania S.A. w Gdań-
sku, Arkadiusz Bratkowski członek zarzą-
du Województwa Lubelskiego obecnej ka-
dencji odpowiedzialny za ochronę zdrowia, 
ustępujący członek zarządu Tomasz Pękal-
ski Województwa Lubelskiego, Andrzej 
Olborski radny Sejmiku Województwa Lu-
belskiego oraz Stanisław Misztal radny 
Sejmiku Województwa obecnej kadencji. 
W imieniu szpitala wstęgę przecinali: An-
drzej Mielcarek – dyrektor, Marek Lipiec 
– z-ca dyrektora ds. medycznych, dr Teresa 
Sosnowska Ordynator Oddziału Onkologii 
Klinicznej oraz zaproszeni goście.

R. Pankiewicz

Prace budowlane nowego ośrodka radioteraPii z brachyteraPią PostęPują 
bardzo szybko. 6 listoPada br. wmurowany został kamień węgielny Pod budowę 
ośrodka, który ma wybudować centrum radioteraPii i usPrawniania s.a. 
w gdańsku, a już zostały Przygotowane fundamenty.
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30 października br. zostały oficjalnie 
opublikowane i ogłoszone wyniki ran-
kingu „Złotej Setki Szpitali” w Polsce. 
W tegorocznej edycji rankingu szpita-
li opublikowanego w dzienniku „Rzecz-
pospolita” Samodzielny Publiczny Szpi-
tal Wojewódzki im. Papieża Jana Paw-
ła II w Zamościu został uznany za Naj-
lepszy szpital w Polsce pod względem ja-
kości opieki medycznej. W klasyfikacji 
szpitali zabiegowych wielospecjalistycz-
nych i onkologicznych uplasował się na 
6 miejscu w Polsce. Oprócz tego szpital 
odebrał także wyróżnienie Wicelidera 
w Województwie Lubelskim.

W rankingu uczestniczyło ponad 240. 
szpitali z całej Polski. Ranking opraco-
wał zespół Centrum Monitorowania Jako-
ści w Ochronie Zdrowia, jednostka podle-
gła Ministerstwu Zdrowia. Centrum oce-
niało zarządzanie szpitalem, jakość opieki 
i opiekę medyczną. Maksymalnie szpital 
mógł zdobyć 1000 punktów. 

Nasz szpital zdobył najwięcej punk-
tów w zakresie opieki medycznej spo-

śród wszystkich szpitali w kraju (360.34 
pkt.). W stosunku do ubiegłorocznej edy-
cji szpital awansował z drugiego na pierw-
sze miejsca w kraju. W klasyfikacji ogól-
nej szpital zdobył 884.71 punktów (w ubie-
głym roku 895,58). 

Na uroczystej gali, która odbyła się 
30 października br. w Warszawie, wyróż-
nienie dla Najlepszego szpitala w Polsce 
pod względem jakości opieki medycznej 
oraz dyplom za zajęcie miejsca w pierw-
szej dziesiątce w kraju, z rąk Podsekretarza 
Stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksan-
dra Soplińskiego oraz Dyrektor Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdro-
wia dra Jerzego Henniga, odebrał dyrek-
tor Andrzej Mielcarek oraz z-ca dyrektora 
ds. medycznych Marek Lipiec. 

– „Najbardziej cieszymy się z tego, że 
zostaliśmy ocenieni najwyżej w katego-
rii, która dla pacjenta jest najważniejsza. 
Wszyscy dobrze wiemy, że z jakością opie-
ki medycznej w kraju nie jest jeszcze najle-

piej. I trzeba wiele wysiłku aby dorównać 
standardom światowym. W naszym szpita-
lu jest jeszcze wiele do zrobienia i mamy 
świadomość, że jeszcze nam daleko do ide-
ału. To, że jesteśmy najlepsi wcale nas nie 
usypia. Dlatego bierzemy się do ciężkiej 
pracy, aby stale podwyższać jakość opieki 
dla naszych pacjentów”. – mówi Marek Li-
piec, z-ca dyrektora szpitala.

Szpital w Zamościu w rankingu „Rzecz-
pospolitej” zajmował wielokrotnie miej-
sca w czołówce szpitali w kraju. W jedena-

stoletniej historii rankingu szpital zajmował 
już m.in.: dwukrotnie 2 i 4 oraz 3 miejsce. 
Największe sukcesy szpital odniósł w 2011 
r. zdobywając tytuł Najlepszego szpita-
la w Polsce rankingu „Bezpieczny szpital”, 
oraz w 2002 r. gdy został wyróżniony Naj-
lepszym szpitalem w kraju wg. Rankingu 
Szpitali przeprowadzonego przez Newswe-
ek Polska i Towarzystwa Promocji Jakości 
Opieki Zdrowotnej. Ponadto w latach 2006-
2009, 2011, 2012 szpital był sklasyfikowany 
jako Najlepszy Szpital na Lubelszczyźnie.

R. Pankiewicz

Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Najlepszym szpitalem w Polsce
pod względem jakości opieki medycznej

XI Ogólnopolski Ranking „Bezpieczny szpital 2014”
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Fioletowy dzień
17 listopada br. po raz czwarty obchodzony był Światowy dzień 
wczeŚniaka. celem tego Święta jest zwiększenie ŚwiadomoŚci 
społeczeństwa na temat wczeŚniactwa, przedwczesnego porodu
i jego wszystkich następstw.

W tym roku po raz pierwszy zorganizo-
wano obchody tego święta na Oddziale Neo-
natologicznym oraz Ginekologiczno -Położ-
niczym i Patologii Ciąży. – „Na świecie co 
dziesiąte dziecko rodzi się przedwcześnie. 
Symbolem święta wcześniaków jest kolor 
fioletowy (kolor nadziei) oraz sznur z po-
wieszonymi skarpetkami. Pośród dziewię-
ciu par skarpetek dla niemowląt znajduje się 
jedna para w bardzo malutkim rozmiarze”. 
– mówi dr Hanna Orjanik, z-ca ordynato-
ra Oddziału Neonatologicznego. I dodaje. – 
„W tym dniu personel naszych oddziałów 

nosił fioletowe kotyliony przypięte do far-
tuchów. Rodzice wcześniaków przebywają-
cych na Oddziale Neonatologicznym otrzy-
mali drobne upominki – fioletowe serdusz-
ka, a maluszki – parę skarpeteczek, w któ-
rych dzielnie ruszą w świat”.

Podczas obchodów można było obej-
rzeć wystawę prac plastycznych pt. 
,,Urok Wcześniaków” wykonanych przez 
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. H. 
Sienkiewicza w Zamościu, pod kierunkiem 
nauczycieli: Ireny Jamroż, Joanny Ka-
czebury oraz Czesława Kozaka.

Na znak solidarności z wcześniaka-
mi w godzinach wieczornych podświe-
tlono fioletowym światłem zamojski Ra-
tusz. Inicjatywa podświetlenia wspania-
łych i znanych obiektów jest już popularna 
na całym świecie. Problem wcześniactwa 
był tematem spotkania na Rynku Wielkim, 
w którym uczestniczył Prezydent Zamo-
ścia Marcin Zamoyski, lekarze Oddziału 
Neonatologii, fizjoterapeuci, rodziny dzie-
ci urodzonych przedwcześnie i mieszkańcy 
Zamościa. Felieton z tego spotkania można 
obejrzeć na portalu: www.zamosc.tv.

Red.

http://www.zamosc.tv/
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Chyba za bardzo oswoiliśmy się z Bo-
żym Narodzeniem, a właściwie przemia-
nowaliśmy je już na Gwia zdkę. Narodzi-
ny Boga, przyjście Stworzyciela do stwo-
rzenia, objawienie Boskiej Osoby i natu-
ry w kwilącym Niemowlęciu, zrównali-
śmy rangą z pierwszą lepszą rocznicą czy 
obchodami walentynek. Próbuje się nam 
wmawiać, że są to bardziej święta han-
dlowców niż chrześcijan. A my do pew-
nego stopnia ulegamy tym sugestiom i co-
raz trudniej przychodzi nam zachować po-
czucie tajemnicy, pokory i czci wobec Bo-
ga, który stał się Człowiekiem. Wiara po-
woli ustępuje miejsca rozrywce i zabawie, 
a wraz z tym procesem zatraca się stopnio-
wo sens ludzkiego życia.

Św. Jan Paweł II komentował tę jedyną, 
niepowtarzalną noc w następujący sposób: 
„Tajemnica nocy betlejemskiej trwa bez 
przerwy. Wypełnia ona dzieje świata i za-
trzymuje się na progu każdego ludzkiego 
serca. Pochyleni raz jeszcze nad betlejem-

ską tajemnicą możemy tylko myśleć z bó-
lem, jak wiele stracili owi mieszkańcy mia-
sta Dawidowego przez to, że nie otwarli 
drzwi. Jak wiele traci człowiek każdy, który 
nie dopuści Chrystusowi narodzić się pod 
dachem swego serca”.

Przełamanie opłatkiem podczas wie-
czerzy wigilijnej, udział w Pasterce czy 
Mszy świątecznej, odwiedziny Żłóbka, 
stanowią krok we właściwym kierunku, 
ale jeszcze nie wyczerpują wszystkich na-
szych możliwości i oczekiwań Boga. Stać 
nas na pewno na więcej, a i Bóg jest go-
dzien więcej, niż tylko świątecznych wzru-
szeń z naszej strony. Czego Bóg oczekuje 
i co jesteśmy gotowi Mu dać – to musimy 
rozpoznać i zadecydować o tym sami. Bóg 
liczy na naszą wrażliwość, wielkoduszność 
i wdzięczność. Nie dlatego, żeby ich od nas 
potrzebował, ale dlatego, że my potrzebu-
jemy takiej postawy, że my na tym skorzy-
stamy i staniemy się lepsi. A jakość nasze-
go życia, to co potocznie nazywamy szczę-

ściem, zależy w głównej mierze od tego, 
kim jesteśmy.

Obyśmy zatem te Święta Bożego Naro-
dzenia przeżyli nie tylko jako wspomnie-
nie narodzin Jezusa w Betlejem, ale także 
jako swoje narodziny do nowego życia: ży-
cia pełnego wiary, pokory, służby i miłości. 
Nic tak nie ucieszy Jezusa – i nic nie będzie 
bardziej pożyteczne dla nas. Dlatego nie lę-
kajmy się i nie zwlekajmy z decyzją.

Dla wszystkich pracowników naszego 
szpitala przekazujemy świąteczne życzenia:
W dzień Bożego Narodzenia
Radość wszelkiego stworzenia
Więc niech pełnia tej radości
Zawsze w sercach waszych gości!
Niech Rok Nowy niesie blaski
Bożej chwały, Bożej łaski
A blask gwiazdy betlejemskiej
Wśród wędrówki świeci ziemskiej!

Życzą
Kapelani Szpitala

Betlejem – narodziny Boga i nasze narodzenie
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O godz. 10.00 w Kaplicy Szpitalnej od-
prawiona została uroczysta Msza Święta 
pod przewodnictwem ks. Biskupa Maria-
na Rojka, Ordynariusza Diecezji Zamoj-
sko-Lubaczowskiej. O godz. 12.00 rozpo-
częła się część oficjalna poprzedzona oko-
licznościowym koncertem Orkiestry Sym-
fonicznej Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia im. Karola Szymanowskie-
go w Zamościu pod batutą Łukasza Sido-
ruka oraz występem solowym na fortepia-
nie Piotra Stopy, z-cy dyrektora szkoły. Na-
stępnie wyemitowano filmy o historii Szpi-
tala oraz działalności Oddziału Kardiologii.

W kolejnej części obchodów wręczo-
no wyróżnienia i odznaczenia pracowni-
kom Szpitala, które zostały wręczone przez 
Pana Mariana Starownika Wicewojewo-
dę Lubelskiego, Pana Tomasza Pękalskie-
go Członka Zarządu Województwa Lubel-
skiego oraz Andrzeja Mielcarka Dyrekto-
ra Szpitala. 

Złotym Medalem za długoletnią służ-
bę odznaczeni zostali: Danuta Hajduk, 

Roman Kapica, Krzysztof Marczew-
ski, Urszula Taczała oraz Ryszard Wła-
dyga. Srebrny Medal za długoletnią służbę 
otrzymał Adam Harasimiuk. Ponadto, od-
znaką honorową Ministra Zdrowia „Za za-
sługi dla ochrony zdrowia”, odznaczeni zo-
stali: Irma Adamczyk, Marek Adamczyk, 
Wiesława Bartmańska, Janina Białowol-

ska, Jadwiga Borowiec-Stankiewicz, Ma-
rek Brzostowski, Jolanta Chodacka-Tu-
kiendorf, Beata Dębicka, Marek Durakie-
wicz, Anna Fiedorowicz, Danuta Hajduk, 
Adam Harasimiuk, Bożena Jarosław-
ska-Brzezińska, Teresa Konopka, Irena 
Kowalik, Józefa Król, Grażyna Kurkie-
wicz, Krzysztof Marczewski, Małgorzata 
Miernicka, Barbara Mika, Elżbieta Mro-
zik, Mariola Rębisz, Ewa Wierzchowska-
-Cioch oraz Ewa Zaręba-Flis.

Wręczone zostały także odznaki hono-
rowe „Zasłużony dla Województwa Lu-
belskiego” przyznane przez Zarząd Wo-
jewództwa Lubelskiego dla: prof. dra 
hab. n. med. Krzysztofa Marczewskie-
go, dra hab. n. med. Andrzeja Kleinro-
ka oraz lek. med. Andrzeja Władysława 
Mielcarka. 

Dodatkowo Zarząd Województwa Lu-
belskiego podjął uchwałę o wyróżnie-
niu Medalem Pamiątkowym Wojewódz-
twa Lubelskiego za szczególne zasługi dla 
ochrony zdrowia: dra n. med. Pawła Dą-

Jubileusz XX-lecia Szpitala i Oddziału Kardiologii
3 października w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu 
odbyła się uroczystość 20-lecia Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża 
Jana Pawła II w Zamościu oraz Oddziału Kardiologii. Uroczystość była 
objęta honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego i Marszałka 
Województwa Lubelskiego. Patronat medialny sprawowali: Tygodnik 
Zamojski, TVP Lublin, Polskie Radio Lublin, Telewizja Internetowa 
ZamoscTV, Dziennik Wschodni, Katolickie Radio Zamość, Serwis 
informacyjny Roztocze.net oraz Ezamosc.

LUDZIE I WYDARZENIA
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browskiego, lek. med. Teresy Sosnow-
skiej oraz lek. med. Łukasza Tułeckiego. 

Zarząd Województwa Lubelskiego 
przyznał także okolicznościowy grawer-
ton dla Samodzielnego Publicznego Szpi-
tala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Paw-

ła II w Zamościu z okazji jubileuszu 20-le-
cia działalności.

Na podstawie uchwały Kapituły Me-
dalu 20-lecia Szpitala Wojewódzkiego im. 
Papieża Jana Pawła II w Zamościu, oko-
licznościowym medalem za szczególne za-
sługi dla ochrony zdrowia oraz dla Szpitala 
uhonorowano: Sławomira Białasa, prof. 
Andrzeja Bochenka, dra Adama Borowi-
cza, Arkadiusza Bratkowskiego, Giulia-
no Brumata, ks. Andrzeja Chmaja, Ma-
rię Czesak-Dudek, prof. Mariana Czo-
chrę, ks. abp. Wacława Depo, prof. An-
drzeja Dropa, Stanisława Dziubę, Sta-
nisława Godacza, dra Jerzego Henniga, 
Krzysztofa Hetmana, prof. Andrzeja Ja-
nuszewicza, Andrzeja Kaczora, Micha-
ła Kamińskiego, Bogdana Kawałko, dra 
Andrzeja Kleinroka, Andrzeja Kowali-
ka, Jana Kraczka, Fundację „Onkolo-
gia Zamojska” – Szymona Kuczyńskie-

go, prof. Andrzeja Kutarskiego, Stani-
sława Misztala, Andrzeja Olborskiego, 
Dariusza Oleńskiego, prof. Jana Olesz-
czuka, prof. Grzegorza Opolskiego, To-
masza Pękalskiego, Krzysztofa Polber-
ga, prof. Wojciecha Polkowskiego, dra 
Mariana Przylepę, Sławomira Sosnow-
skiego, Jolantę Sprawkę, prof. Zbignie-
wa Stelmasiaka, dra Jerzego Szareckie-
go, Genowefę Tokarską, Krzysztofa Tu-
czapskiego, prof. Teresę Widomską-Cze-
kajską oraz Marcina Zamoyskiego.

Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień od-
była się konferencja naukowo-dydaktyczna 
„Postępy i perspektywy Kardiologii 2014” 
cz. 1 z wykładami sław polskiej kardiologii 
i kardiochirurgii z udziałem: prof. Grzego-
rza Opolskiego, prof. Andrzeja Bochenka 
i prof. Andrzeja Januszewicza oraz dr� Ste-
pana Pavlyka i Nely Orshchyn z Lwow-
skiego Uniwersytetu Medycznego. 4 paź-
dziernika odbyła się 2 część konferencji.

R. Pankiewicz

W okresie XX lat działania, 
szpital wydał na inwestycje ok. 
180 mln zł, a koszty działalności 
operacyjnej wyniosły ok. 1 miliard 
846 mln zł. W latach 1994-2014, 
w zakresie działalności medycznej, 
hospitalizowanych było ok. 450 tys. 
pacjentów, wykonano ok. 83 tys. 
zabiegów operacyjnych, odbyło się 
ok. 22 tys. porodów, udzielono ponad 
2,6 mln porad specjalistycznych, 
wykonano ok. 6 mln badań 
laboratoryjnych oraz ok. 930 tys. 
badań diagnostycznych i ok. 2,5 mln
zabiegów rehabilitacyjnych. 
Obecnie szpital jest placówką 
wielospecjalistyczną, w której działają 
wysokospecjalistyczne oddziały, m.in. 
kardiologia, kardiologia inwazyjna, 
kardiochirurgia, neurochirurgia, 
chirurgia onkologiczna i chirurgia 
naczyniowa. W ciągu roku 
hospitalizowanych jest ponad 33 
tys. pacjentów oraz udziela różnych 
form pomocy medycznej pacjentom 
z całego regionu oraz kraju. Szpital 
jest największym pracodawcą 
w regionie zatrudniającym ok. 1400 
pracowników.

Wysoki poziom świadczonych usług 
ma odzwierciedlenie w rankingach, 
w których Szpital na mapie medycznej 
Polski zajmował najwyższe miejsca. 
Najważniejszymi osiągnięciami było 
uzyskanie tytułu Najlepszy szpital 
w kraju w 2002 r. w Rankingu Szpitali 
Newsweek Polska i Towarzystwa 
Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej 
oraz Najlepszy szpital w Polsce 
w 2011 r. w Rankingu „Bezpieczny 
szpital” Dziennika „Rzeczpospolita” 
i Centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia. Wielokrotnie 
Szpital zdobywał tytuł Najlepszy 
szpital w Województwie Lubelskim 
w Rankingu „Bezpieczny szpital” 
w latach 2006-2009, 2011 
i 2013. W 2014 r. Szpital otrzymał 
tytułu najlepszego szpitala na 
Lubelszczyźnie, przyznawany 
najlepszym placówkom 
z poszczególnych województw 
w ramach przeprowadzonego badania 
– System benchmarkingu szpitali 

Jubileusz w obiektywie 
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Paulina Krupińska. Może po trzydziestce 
będę bardziej uważała na to, co jem

Sport to podstawa
n Zdobywczyni tytułu 
Miss Polonia 2012 świetnie 
odnalazła się  
w show biznesie. Z Anną 
Orłowską prowadzi program 
„Klinika urody”, w którym 
podpowiada kobietom, jak 
o siebie dbać. Nam zdradza 
swoje makijażowe triki  
i domowe sposoby  
na urodę. 

JAK DBAM O SIEBIE  
NA CO DZIEŃ: 

Aktywność fizyczna jest dla 
mnie bardzo ważna. Uwielbiam 
sport, na co dzień nie rozstaję się 
z rowerem. Poza dobrymi genami 
właśnie sport pozwala mi utrzy-
mać formę i szczupłą sylwetkę.

MOJE URODOWE TRIKI: 
Lubię się świecić, dlatego 

na co dzień nie używam pu-
dru, tylko bazy rozświetlającej 

pod podkład, którą nakładam 
również wzdłuż rąk i nóg, co 
wysmukla sylwetkę. U makija-
żystów podpatrzyłam też, jak 
umiejętnie malować policzki 
bronzerem – robię to „na trójkę”, 
zaczynając od czoła, po policzki, 
na żuchwie kończąc. 

MÓJ MAKIJAŻ:
Jestem zapaloną fanką spor-

tu, codziennie jeżdżę rowerem, 
więc maluję się delikatnie. Na 
co dzień używam wyłącznie 
lekkiego podkładu, tuszu do 
rzęs i ewentualnie różu. Ważne 
jest dla mnie też podkreślenie 
brwi – lubię je ładnie zarysować. 
Jeśli chodzi o makijaż wieczorny, 
uwielbiam smoky eyes lub czarną 
kreskę z lekko wycieniowanymi 

O b u -
dowę 
szpi-

tala w Zamo-
ściu zabiegano 
przez lata. Po 
utworzeniu 
województwa 
zamojskiego w 
1975 r. został 
opracowany 
„Program ochrony zdrowia w wo-
jewództwie zamojskim w latach 
1976-1980”. Jego autorem był lekarz 
wojewódzki Henryk Kossowski. 

n Koniak nie szkodzi 
Program przewidywał rozpo-

częcie w drugim półroczu 1977 
r. inwestycji pod nazwą „Szpital 
wojewódzki w Zamościu”. Finan-
sowanie miały zapewnić budżet 
Wojewódzkiej Rady Narodowej 
oraz Narodowy Fundusz Ochrony 
Zdrowia. Obiekty szpitalne miały 
powstać na 15-hektarowej działce. 

– Początkowo miał być bu-
dowany przy drodze wyjazdowej 
z Zamościa w kierunku Kra-
snobrodu, za Autonaprawą. Ale 
ostatecznie wybrano osiedle Sło-
neczny Stok – wspomina Henryk 
Kossowski, który kierował wtedy 
Wydziałem Zdrowia i Opieki 
Społecznej Urzędu Wojewódz-
kiego w Zamościu. 

Chwytano się różnych spo-
sobów, by szpital powstał. Dy-
rektor Kossowski wspomina, że 
z jednym z kolegów z wydziału 
zdrowia w Lublinie szukali po-
mocy u zaprzyjaźnionych wyso-
kich rangą wojskowych. Przy ich 
poparciu chcieli przeforsować 
pomysł, by w Zamościu wybudo-
wać szpital wojskowy, zaplecze 
na wypadek wojny. 

Potem Kossowskiemu udało 
się przekonać inżyniera Ochnio, 
który był szefem warszawskiego 
biura projektowego specjalizują-
cego się w projektowaniu obiek-
tów służby zdrowia, by projekt 

Szpital papieski w Zamościu obchodzi jubileusz 20-lecia istnienia

Tak się rodził szpital (cz. I)

Szpital budowano aż 16 lat. Decyzja o rozpoczęciu 
inwestycji zapadła w 1978 r., a pierwszy oddział 
(kardiologiczny) uruchomiono w 1994 r. 
O powstaniu placówki przesądził bardzo zły 
poziom opieki zdrowotnej w regionie – brakowało 
specjalistów, a stan obiektów starego szpitala  
w Zamościu był fatalny. Zamojszczyzna miała 
jeden z najwyższych w kraju wskaźnik zgonów. 

szpitala dla Chełma trafił do 
Zamościa.

– Wychodząc od inżyniera 
Ochnio, zostawiłem koniaki przy 
biurku, tak się wtedy załatwiało 
sprawy. Ale inżynier wybiegł za 
nami i nie zgodził się przyjąć pre-
zentu. Mówił, że nigdy od nikogo 
nie wziął łapówki. Alkohol oddał, 
ale sprawę załatwił. Tylko że przez 
nas sprawa budowy szpitala w 
Chełmie opóźniła się o kilka do-
brych lat – opowiada. 

Ostatecznie decyzja o zamoj-
skiej inwestycji zapadła w 1978 r. 
Do listopada 1980 r. zagospoda-

rowano plac budowy i wykonano 
ogrodzenie oraz wykop pod bu-
dynek główny. Ruszyły również 
prace przy budynku anatomii pa-
tologicznej, portierni i stacji trafo.

n Filia Centrum 
   Zdrowia Dziecka

W 1980 r. Rada Ministrów, by 
upamiętnić martyrologię Dzieci 
Zamojszczyzny, zdecydowała, 
że powstanie u nas filia Centrum 
Zdrowia Dziecka. Przerwano 
budowę szpitala wojewódzkiego 
według dotychczasowego pro-
jektu, ponieważ nie odpowiadał 
najnowszym wymaganiom w lecz-
nictwie. Zmieniono na tzw. pro-
jekt sieradzki. Zakładał budowę 
szpitala dziecięcego (300 łóżek), 

który miał po-
wstać zamiast 
sanatorium 
w Krasno-
brodzie. Pla-
cówka miała 
zająć działkę 
o powierzchni 
6 ha, wydzie-
loną z terenu 
szpitala wo-

jewódzkiego. Planowano też 
budowę hotelu dla 150 osób i 
mieszkań dla 100 pracowników. 
Projekt nie został jednak zreali-
zowany, ponieważ w 1981 r. rząd 
unieważnił decyzję o budowie 
filii CZD. Wedle nowego pomysłu 
pediatria miała powstać w ramach 
szpitala wojewódzkiego.

W grudniu 1989 r. woje-
woda Bolesław Didyk wydał 
decyzję o utworzeniu szpitala 
wojewódzkiego w Zamościu. 
Pierwszym dyrektorem z dniem 
1 stycznia 1990 r. została Maria 

Czesak-Dudek. W późniejszych 
latach szpitalem kierowali: 
Zbigniew Dolecki (1992), Sta-
nisław Dziuba (1992-1994), 
Marian Gałka (1994-1997), 
Waldemar Dziki (1997-1998). 

Obecnie dy-
r e k t o r e m 
jest Andrzej 
Mielcarek. 

T e m p o 
prac nie było 
imponujące, 
z e  w z g l ę -
dów na brak 
funduszy. W 
1992 r. udało 

się wpisać szpital na listę inwe-
stycji centralnych finansowanych 
z budżetu państwa. Wystąpił o 

to dyrektor Wydziału Zdrowia 
UW Tomasz Pękalski. Szpital 
Wojewódzki ujęty został jako in-
westycja z 537 łóżkami i terminem 
zakończenia budowy w 1994 r. 
Jednak dotacja przyznana w 1993 
r. wynosiła tylko 60 mld zł (dzisiaj 

6 mln zł). Dyrekcja szpitala liczyła 
na 160 mld zł. 

n Pomoc z Włoch
Kłopoty finansowe zmuszały 

do szukania dodatkowych źródeł. 
Staraniem władz państwowych i 
kościelnych, m.in. biskupa archi-
diecezji lubelskiej ks. Bolesława 
Pylaka, w 1990 r. udało się zakwali-
fikować budowę szpitala (był wśród 
11 polskich projektów) do finanso-
wania z funduszu włoskiego. 

– Od początku lat 90. byłem 
bezpośrednio zaangażowany 
we współpracę z Włochami, do-
tyczącą wsparcia budowy szpi-
tala papieskiego w Zamościu. 
Po zmianie ustroju w naszym 
kraju, czyli po 1990 r., wiele 

państw zachodnich zaoferowa-
ło nam pomoc. Były to pierwsze 
programy i granty finansowe 
w różnych dziedzinach. W 
ramach takiego wsparcia rząd 
włoski wyasygnował środki 
finansowe na realizację szpitala 
w Zamościu – informuje Bog-
dan Kawałko, były wicewojewo-
da zamojski, a obecnie dyrektor 

departamentu polityki regional-
nej Urzędu Marszałkowskiego 
w Lublinie oraz przewodniczący 
rady społecznej szpitala.

Na napi-
sanie wniosku 
mieli tylko 
dwie doby. A 
trzeba było 
go uzasadnić 
stanem opie-
ki zdrowotnej 
w regionie, 
zachorowal-
nością, a nie 
tylko kosztami budowy (połowa 
stanu surowego). – Później Włosi, 
którzy przyjechali do nas na wizytę 
sprawdzającą, mówili, że wszystko 
zweryfikowali z danymi Światowej 
Organizacji Zdrowia. Rzetelność 
danych i uzasadnienie przesądziły 
o tym, że grant został przyznany – 
wspomina Bogdan Kawałko. 

Włoskie Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych realizację inwestycji 
powierzyło niezależnemu od rządu 
stowarzyszeniu włoskiemu dla soli-
darności między narodami – AISPO, 
ściśle związanemu z Instytutem Na-
ukowym św. Rafała oraz szpitalem 
św. Rafała w Mediolanie. Dofinanso-
wanie zostało przekazane w trzech 
transzach w latach 1991-1993. 

Dzięki temu 12 kwietnia 1994 
r. wojewoda zamojski wpisał Szpi-
tal Wojewódzki im. Papieża Jana 
Pawła II do rejestru zakładów opie-
ki zdrowotnej i zatwierdził jego sta-
tut. Szpital rozpoczął działalność. 
Tamtego roku uruchomiono oddział 
kardiologiczny, zakład radiologii, 
laboratorium oraz izbę przyjęć. W 
następnych latach otwierano kolejne 

oddziały: neurologiczny, okulistyczny, 
anestezjologii i intensywnej terapii, 
chirurgii ogólnej i onkologicznej, chi-
rurgii naczyniowej, gastroenterologii 
i chorób wewnętrznych, ginekolo-
giczno-położniczy i patologii ciąży, 
kardiochirurgii, laryngologiczny, ne-
frologii, endokrynologii, nadciśnienia 
tętniczego i chorób wewnętrznych, 
urologiczny, neonatologii, neuro-

chirurgii, rehabilitacji, ratunkowy i 
onkologii klinicznej.

Wartość kosztorysowa szpi-
tala według cen z 1997 r. wyno-
siła132,7 mln zł, w tym pomoc 
włoska 12,6 mln zł.

n Papież patronem 
Pierwszy dyrektor szpitala 

Maria Czesak-Dudek po objęciu 
funkcji rozpoczęła starania, by 
patronem placówki został Jan 
Paweł II. Pomysł został zaakcep-
towany i w 1990 r. Wojewódzka 
Rada Narodowa podjęła uchwałę 
nadającą szpitalowi imię papieża 
Jana Pawła II. W tym samym roku 
zarejestrowana została Fundacja 
Szpitala Wojewódzkiego. Jej 
prezesem został Jan Zamoyski. 
Do Zarządu weszli: Jan Dzieciąt-
kowski, Wiesław Lipko, Witold 
Rychter oraz Adam Bachta. 

Fundacja miała pomagać w 
pozyskiwaniu pieniędzy na bu-
dowę i wyposażenie szpitala. Z 
jej inicjatywy wykonana została 
pamiątkowa tablica – płaskorzeźba 
z wizerunkiem Ojca Świętego. 
Tablica została poświęcona przez 
Jana Pawła II, podczas jego IV 
pielgrzymki do Polski – 3 czerwca 
1991 r. w Lubaczowie. W archi-
wum szpitala znajduje się oryginal-
ny dokument poświęcenia, podpi-
sany przez papieża. Ojciec Święty 
pobłogosławił szpital, pracujący w 
nim personel i pacjentów, podczas 
wizyty w Zamościu 12 czerwca 
1999 r. Spotkanie to zostało upa-
miętnione tablicą wmurowaną 
przy głównym wejściu do szpitala.

Małgorzata Pytkowska
Cd. za tydzień

powiekami. Kocham rozświetla-
jące make-upy, pastelowe kolory 
i wszystko, co się świeci. 

CO MAM ZAWSZE  
W KOSMETYCZCE: 

Mój must have to tusz do rzęs. 
Mogę nie nałożyć podkładu, różu 
czy cienia do powiek, ale tusz jest 

obowiązkowy. W kosmetyczce 
lubię mieć też lekki podkład, 
który nie powoduje efektu maski 
na twarzy. Ostatnio zaczęłam 
eksperymentować z pomadkami, 
których kiedyś nie lubiłam, a 
dziś się nimi bawię i mam ich 
wiele – od fioletowych, po różne 
odcienie czerwieni i różu. W 
mojej kosmetyczce nie może też 
zabraknąć różu do policzków 
w intensywnym kolorze, który 
odmładza i rozpromienia buzię. 

MOJE DOMOWE SPOSOBY 
NA URODĘ: 

W moim programie – „Klinika 
urody” często pokazujemy domo-
we sposoby na urodę. Ostatnio 
robiłam róż z buraków, miał 
dokładnie taki kolor, jakiego uży-

wam. Robimy też maseczki z piwa 
do włosów czy na twarz z owsian-
ki. Świetną domową maseczkę 
ściągającą pod oczy można zrobić 
kurzego białka – ubite, nakładamy 
na ok. 20 minut. Polecam. 

JAK DBAM O ZDROWIE: 
Sport to podstawa. Z dietą u 

mnie ciężko, bo czasem pozwa-
lam sobie nawet na fast foody. Nie 
mam fioła na punkcie zdrowego 
odżywiania, ale za to z wielką 
miłością oddaję się sportowi, 
więc mogę od czasu do czasu 
pogrzeszyć kulinarnie. Poza tym 
mam szczupłą sylwetkę po rodzi-
cach. Może po trzydziestce będę 
bardziej uważała na to, co jem. 

Oprac. 
Paulina Masłowska (AKPA)

Henryk Kossowski. 

Andrzej Mielcarek.

Bogdan Kawałko.

Maria Czesak-Dudek.

Szpital budowano aż 16 lat. 

Placówkę udało się zbudować i wyposażyć dzięki pomocy rządu włoskiego.

Zespół Główny Szpitala
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Miłośnicy serialu „Przepis 
na życie” dobrze znają Zośkę 
„Grubą”. Przyjaciółka Mani, 
to wulkan energii i głowa peł-
na szalonych pomysłów. Jej 
upodobanie do serniczków i 
pączków przez wszystkie sezo-
ny rozbawiało widzów. Tusza 
była atutem bohaterki, jednak 
dla grającej ją Dominiki Gwit, 
stała się problemem. 

– Przyszedł czas, w którym 
ciało zaczęło mnie ograni-
czać. Przestałam panować nad 
otyłością, która zaczęła być 

Zrzuciła 40 kg!
 Dominika Gwit, 
ak torka znana 
m.in. z serialu „Przepis 
na życie”, schudła, 
ponieważ postanowiła 
zawalczyć o swoje 
zdrowie. Dziś cieszy się 
zgrabną sylwetką, a jej 
ubrania zmniejszyły się 
o sześć rozmiarów! 

groźna dla mojego zdrowia. 
Postanowiłam zawalczyć o 
lepsze samopoczucie – mówi 
Dominika Gwit. 

Młoda aktorka dobrze 
wiedziała, że sama nie 
poradzi sobie z takim 
nadmiarem kilogramów. – 
Miałam trzeci stopień oty-
łości i musiałam zrzucić 
kilkadziesiąt kilogramów. 
Postanowiłam wybrać się 
do specjalisty. Z począt-
kiem kwietnia wybrałam 
się na otwarty wykład 
dietetyka i trenera Kon-
rada Gacy i rozpoczęłam 
odchudzanie z Gaca Sys-
tem – wyznaje aktorka, 
którą widzowie pamiętają 
także z filmu „Galerianki” 
i z seriali „Na Wspólnej” 
oraz „Na dobre i na złe”. 

Od sześciu miesięcy 
Gwit skrupulatnie prze-
strzega wszystkich zaleceń 
Konrada Gacy, a na koncie 
ma już 40 zrzuconych 
kilogramów. – Pół roku 
diety i ćwiczeń przynosi 
rezultaty. Schudłam 40 
kg, a moje ubrania zmniej-

szyły się o sześć rozmiarów. 
Nauczyłam się także zdrowo 
żyć. Wiem, że najważniejsze 
jest to, by nasza codzienna 
dieta była zbilansowana, żeby 
zawierała odpowiednią ilość 
białek, węglowodanów i tłusz-
czów. Wiem, jak mam ćwiczyć 
i co jeść, a to jest dla mnie 
najważniejsze – wyznaje. 

Nowa sylwetka Dominiki 
zachwyca także widzów, któ-
rzy na forach internetowych 
gratulują aktorce 
sukcesu i wyra-
żają nadzieję, że 
niebawem zoba-
czą Dominikę na 
ekranie w nowej, 
odchudzonej roli. 

D o m i n i k a 
Gwit przyjedzie 
do Zamościa 30 
w rz e ś n i a  i  b ę -
d z i e  g o ś c i e m 
specjalnym wy-
kładu Gaca Cen-
t r u m  Z a m o ś ć , 
k tó r y  rozpocz -
nie się o godzi-
nie 19.30.

zz

Od 1994 r. w szpitalu wo-
jewódzkim uruchamiano 
kolejne oddziały. Prace 

nabrały tempa, kiedy w listopadzie 
1998 r. dyrektorem został Andrzej 
Mielcarek (od 1996 r. dyrektor wy-
działu zdrowia Urzędu Wojewódz-
kiego w Zamościu). W tym samym 
roku przekształcono placówkę w 
Samodzielny Publiczny Szpital 
Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła 
II w Zamościu. 

 Błogosławieństwo
    prof. Religi

Zaczęło się od kardiologii, której 
od początku szefuje dr hab. Andrzej 
Kleinrok. Zaczęto świadczyć usługi, 
które nigdy nie były wykonywane w 
Zamościu, jak 
koronarogra-
fia. Dla dyrek-
tora Andrzeja 
M i e l c a r k a 
było jasne, że 
trzeba uru-
chomić kar-
diochirurgię.

– Pierwsze 
kroki skiero-
waliśmy do prof. Andrzeja Bochen-
ka, był już wtedy znanym w całej 
Polsce kardiochirurgiem, uczył się 
w Zabrzu u prof. Zbigniewa Religi. 
Najpierw nieśmiało, a potem już co-
raz pewniej zaczęliśmy mówić o tym, 
że chcemy otworzyć kardiochirurgię. 
Skierował nas do prof. Religi. Po 
uzyskaniu błogosławieństwa prof. 
Religii pojechaliśmy jeszcze raz do 
prof. Bochenka, by dał nam jakąś 
kadrę – mówi Andrzej Mielcarek. 

Prof. Bochenek przysłał do 
Zamościa 10-osobowy zespół, na 

Szpital im. Jana Pawła II w Zamościu obchodzi jubileusz 20-lecia istnienia

Chcemy się tu leczyć (cz. II)

Szpital papieski ma 17 oddziałów (572 łóżka) 
i 29 poradni specjalistycznych. W ub. roku 
na wszystkich oddziałach leżało blisko 34 tys. chorych 
(o 10 tys. więcej niż w 2001 r.), ponadto udzielono 
ponad 180 tys. porad (o 40 tys. więcej niż w 2001 r.). 

czele z dr. Tadeuszem Gburkiem. 
Przyjechały również pielęgniarki 
zabiegowe, które rozpoczęły pracę 
na oddziale kardiochirurgii.

– Oczywiście musieliśmy 
stworzyć dla nich warunki w 
Zamościu. Uzyskaliśmy pomoc od 
prezydenta, od którego dostaliśmy 
mieszkanie dla ordynatora. W mię-
dzyczasie władze marszałkowskie 
załatwiły pieniądze na przygotowa-
nie oddziału – wspomina Mielca-
rek. – A sam prof. Zbigniew Religa 
przyjechał na otwarcie oddział 
kardiochirurgii w 2001 r. – dodaje.

 Dali się skusić 
Fakt, że prof. Krzysztof Mar-

czewski trochę poróżnił się z Aka-
demią Medyczną w Lublinie, nie 
umknął uwadze dyrektora Miel-
carka. Znał profesora z czasów 
studiów, wykorzystał ten moment i 
namówił go, by przyszedł do pracy 
do Zamościa. 

– To człowiek bardzo ambitny. 
Wyszkolił już kilkunastu doktoran-
tów, specjalistów w wąskich dzie-
dzinach, jak: 
diabetologia, 
endokrynolo-
gia, geriatria. 
To człowiek, 
który u nas 
robi za motor 
napędowy w 
szkoleniu per-
sonelu – ocenia 
Mielcarek.

Od lat ze szpitalem papieskim 
jest związany lubelski neurochirurg 
prof. Marian Czochra. Pomimo 
że jest już starszą osobą, zawsze 
pojawia się na uroczystościach w 

szpitalu. A to dlatego, że od począt-
ku zaangażował się w tworzenie 
neurochirurgii. Był szefem kliniki 
w Lublinie i popierał inicjatywę, 
by stworzyć drugi oddział, wspo-
magający lubelską klinikę. Właśnie 
stamtąd przeszedł Adam Harasi-
miuk (neurochirurg).

– Dziedzina ta rzadko wystę-
puje w szpitalach wojewódzkich, 
najczęściej w klinikach. W naszym 
szpitalu najpierw neurochirurgia 
powstała jako pododdział chirurgii, a 
potem już jako samodzielny oddział. 
Była to następna dziedzina, która 
rozszerzyła możliwości medyczne – 
wyjaśnia dyrektor Mielcarek. 

W 2006 r. 
w szpitalu pa-
pieskim udało 
się otworzyć 
oddział chirur-
gii naczynio-
wej, jej szefa, 
doktora Marka 
Durakiewicza, 
również ścią-
gnięto z Lubli-

na. Oddział ten stale się rozwija. 
Operacje są wykonywane wewnątrz 
naczynia krwionośnego, najnowo-
cześniejszą techniką. Obecnie 
na bloku operacyjnym powstaje 
pracownia hybrydowa, pozwa-
lająca operować na zewnątrz i 
wewnątrz naczyń. 

Dr Waldemar Kędziora, ordy-
nator oddziału okulistycznego, do 
szpitala papieskiego przyszedł z 
Chełma. – Okulistyka u nas racz-
kowała, ale dobrze się rozwijała w 
Chełmie. Udało się kupić doktora 
Kędziorę. Był młodym, ambitnym 
lekarzem, wprowadził u nas nowo-
czesne operacje zaćmy, które były 
dostępne tylko w Chełmie i Lublinie 
– opowiada Andrzej Mielcarek. 

Kolejny lubelski specjalista, 
który zdecydował się na pracę w  
zamojskim szpitalu, to urolog  
Aleksandrowicz. W Zamościu wyso-

ko postawił poprzeczkę. Wyszkolił 
młodzież i w tej chwili zamojska 
urologia nie ustępuje oddziałom 
klinicznym. 

Dyrektor Mielcarek przyznaje, 
że dosyć późno, właściwie na koń-
cu uruchamiania szpitala, zaczęli 
myśleć o onkologii. Wcześniejsze 
plany były takie, że w starym szpitalu 
w Zamościu kiedyś zostanie otwo-
rzona onkologia. Potem wszystko 
zostało zapomniane. W papieskim 
zabrano się za to dopiero po 2005 

r. Na początek onkologię (11 łóżek) 
wciśnięto kątem na oddział urolo-
giczny. Dopiero w tym roku udało 
się otworzyć odrębny oddział onko-
logii klinicznej (33 łóżka), któremu 
szefuje Teresa Sosnowska. Wszystko 
wskazuje na to, że już w przyszłym 
roku pacjenci z nowotworami będą 
mieli zapewnioną pełną opiekę 
onkologiczną w szpitalu papieskim. 
Ruszają pracę przy budowie budyn-
ku radioterapii.

 Mammograf, tomograf
    i helikoptery

Przez lata szpital papieski 
wzbogacał się o nowoczesny sprzęt. 

W 1993 r. zakupiono i uruchomio-
no mammograf (ok. 2,3 mln zł). 
W kolejnym roku uruchomiono 
pierwszy tomograf komputerowy 
w regionie, darowany przez Włoską 
Fundację AISPO.

– Od 1998 r. w szpitalu funk-
cjonuje pracownia hemodynamicz-
na, która została wyposażona w 
angiograf (ok. 2,3 mln zł). Tylko 
w pierwszym roku działania w 
pracowni wykonywano (głównie 
badania diagnostyczne naczyń 
wieńcowych i obwodowych) po-
nad 100 angioplastyk wieńcowych 
(poszerzanie naczyń krwiono-
śnych, które zostały zwężone lub 
zamknięte w wyniku choroby, 
np. miażdżycy) – wylicza Ryszard 
Pankiewicz, rzecznik szpitala. 

W kolejnych latach szpital 
sukcesywnie wyposażany był w 
specjalistyczny sprzęt medycz-

ny. W 2007 r. został 
zakupiony za ok. 4 
mln zł nowoczesny 
tomograf kompute-
rowy. Dzięki temu 
można wykonywać 
najbardziej zaawan-
sowane badania ra-
diologiczne serca i 
naczyń wieńcowych. 
W latach 2009 i 2010 
od Polsko-Włoskiej 
Fundacji Promocji 
Zdrowia im. św. Rafa-
ła w Krakowie szpital 
otrzymał aparaturę 
o wartości ok. 4,5 
mln. zł (m.in. aparat 
cyfrowy rtg).

W 2013 r. odda-
no do użytku odre-

montowany budynek dla potrzeb 
oddziału rehabilitacji. Szpital 
otrzymał na realizację inwestycji 
środki finansowe z Lubelskiego 
Urzędu Marszałkowskiego w wy-
sokości ok. 1,5 mln. zł. Ponad 150 
tys. zł wydano na zakup nowego 
sprzętu na potrzeby oddziału. 

Termomodernizację budynku 
przeprowadzono w latach 2009-
2012. Wymienione zostały okna i 
drzwi, a obiekt został docieplony i 
pomalowany. W ramach projektu 
wykonana została instalacja solar-
na do ogrzewania wody. Inwestycja 
pochłonęła ok. 7 mln zł. Szpital 
uzyskał na ten cel blisko 3,4 mln zł 

z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej i 
ok. 900 tys. zł z Ekofunduszu. Po-
zostałe środki pochodziły z Urzędu 
Marszałkowskiego. Pacjenci i per-
sonel korzystają z nowych wind w 
szpitalu. Ich wymiana kosztowała 
ponad 1 mln zł. Szpital otrzymał 
na ten cel 800 tys. zł z budżetu 
województwa. 

Od ub. roku trwały prace 
budowlane na przyszpitalnym lą-
dowisku dla helikopterów. Zostało 
przebudowane tak, by śmigłowce 
mogły tu lądować nie tylko w 
dzień, ale i w nocy. Inwestycja 
pochłonie ok. 680 tys. zł. 

 Najlepszy 
    w województwie

Dyrekcja szpitala dba, by ja-
kość świadczonych usług była na 
najwyższym poziomie. Pierwszy 
certyfikat akredytacyjny szpital 
uzyskał w 2001 r. W 2013 r. już 
po raz piąty udało się potwierdzić 
wysoką jakość świadczonych usług 
medycznych przez komisję akre-
dytacyjną. Szpital ma na koncie 
także certyfikat „Szpital Przyjazny 
Dziecku”, przyznany przez ocenia-
jący szpitale Komitet Upowszech-
niania Karmienia Piersią. 

Wysoki poziom świadczo-
nych usług medycznych ma od-
zwierciedlenie w ogólnopolskich 
rankingach, w których zamojski 
szpital zajmuje czołowe miejsca. 
Najważniejszymi osiągnięciami 
było uzyskanie tytułu najlepszego 
szpitala w kraju w 2002 r. w ran-
kingu szpitali „Newsweek Polska” 
i Towarzystwa Promocji Jakości 
Opieki Zdrowotnej oraz najlep-
szego szpitala w Polsce w 2011 r. 
w rankingu „Bezpieczny szpital” 
dziennika „Rzeczpospolita” i 
Centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia. Papieski 
wielokrotnie zdobywał tytuł naj-
lepszego szpitala w województwie 
lubelskim w rankingu „Bezpieczny 
szpital” (w latach 2006, 2007, 
2008, 2009, 2011 i 2013).

W tym roku placówka zosta-
ła wyróżniona tytułem najlepsze-
go szpitala na Lubelszczyźnie 
przyznawanego w ramach pro-
gramu „Portrety szpitali – mapy 
możliwości”. 

Małgorzata Pytkowska

Andrzej Kleinrok.

Krzysztof Marczewski.

Marek Durakiewicz.

Nowa sylwetka Dominiki zachwyca 
także widzów.

Wysoki poziom świadczonych usług medycznych 
ma odzwierciedlenie w ogólnopolskich rankin-
gach. Z lewej: dyrektor Andrzej Mielcarek.

R e k l a m a

Zdzisław
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bytu Dziennego (or-
dynator dr Krzysztof 
Mataczyński; lekarze 
– 6, pielęgniarki – 17, 
łóżka – 34). Do koń-
ca maja 2013 r. mie-
ścił się w głównym 
budynku szpitala. W 
czerwcu został prze-
niesiony do wolno 
stojącego budynku. 
Ma salę gimnastyczną, sprzęt do fizjo-
terapii umożliwiający wykonywanie 
zabiegów przy łóżku chorego. Leczeni 
są tu pacjenci z ciężkimi dysfunkcjami 
narządu ruchu, powstałymi głównie po 
naczyniowych i urazowych uszkodze-
niach ośrodkowego układu nerwowego. 

W zakładzie rehabilitacji jest sala 
do kinezyterapii (gimnastyka leczni-
cza), są też gabinety do fizykoterapii 
(zabiegi z zastosowaniem m.in. prądu, 
ciepła i pola magnetycznego), hydro-
terapii (wodolecznictwa), inhalacji, 
masażu oraz zabiegów parafinowych. 
W 2012 r. uruchomiono ośrodek pobytu 
dziennego dla pacjentów, którzy nie 
wymagają leczenia szpitalnego.

Oddział Urologiczny (ordynator 
dr Krzysztof Gąsiorek; lekarze – 7, 

pielęgniarki – 17, 
lóżka – 20). 31 grud-
nia 1997 r. odby-
ła się tu pierwsza 
operacja w nowym 
szpitalu – usunięto 
kamień z przewodu 
moczowego. W 2010 
r. uruchomiono pra-
cownię laserowego 
rozkruszania kamie-

ni w układzie moczowym.
Wykonywana jest tu m.in. szcze-

gółowa diagnostyka ultrasonogra-
ficzna układu moczowego, gruczołu 
krokowego i jąder, pęcherza. Operuje 
się też kobiety, które mają problem z 
utrzymaniem moczu. 

Rzecznikiem prasowym szpita-
la jest Ryszard Pankiewicz. Z wy-
kształcenia prawnik 
(absolwent prawa na 
UMCS w Lublinie). 
W ub. roku ukończył 
studia doktoranckie 
na wydziale prawa 
KUL. Jest również 
wykładowcą w Wyż-
szej Szkole Zarzą-
dzania i Administra-
cji w Zamościu. Ma 
ukończone studia podyplomowe z zarzą-
dzania ryzykiem w opiece zdrowotnej.

Małgorzata Pytkowska

nabytych wad zastawkowych serca, 
tętniaków aorty piersiowej oraz wad 
wrodzonych serca u dorosłych. Rocznie 
na kardiochirurgii leczy się ok. 400 
pacjentów, w tym z bardzo złożonymi 
chorobami serca. 

Oddział Laryngologiczny(ordyna-
tor dr Jerzy Zawiślak; lekarze – 12, 

pielęgniarki – 21, 
łóżka – 29). W struk-
turze szpitala papie-
skiego funkcjonuje 
od 1997 r., choć w 
Zamościu istnieje 
od 1946 r. i był jed-
nym z pierwszych 
oddziałów w woje-
wództwie lubelskim. 
Ma salę zabiegową 

do operacji w znieczuleniu ogólnym 
i miejscowym, endoskopową, poope-
racyjną, opatrunkową, gabinet badań 
słuchu (niemowląt, dzieci i dorosłych). 
Wykonywane są tu operacje uszu, nosa 
i zatok przynosowych oraz ślinianek. 
Trafiają tu także pacjenci z urazami w 
obrębie twarzoczaszki i zmianami no-
wotworowymi w obrębie głowy i szyi. 

Oddział Neonatologii (ordynator 
lek. med. Irena Urszula Kowalik, 
lekarze – 6, pielę-
gniarki – 16, położne 
– 12, łóżka – 20). 
Przy wykorzystaniu 
aparatury podaro-
wanej przez Wielką 
Orkiestrę Świątecz-
nej Pomocy od 2001 
r. wykonywane są 
tu badania wszyst-
kich wcześniaków 
w kierunku retinopatii wcześniaczej 
(schorzenia prowadzącego do utraty 
wzroku), a od 2002 r. realizowany jest 
program powszechnych przesiewowych 
badań słuchu u noworodków.

W 2007 r. udało się uzyskać certy-
fikat „Szpital przyjazny dziecku”, pro-
mując karmienie naturalne. Od siedmiu 
lat w każdą rocznicę tego wydarzenia 
obchodzony jest „Światowy tydzień 
promocji karmienia piersią”.

Na oddziale leczone są wcześniaki 
m.in. z niewydolnością oddechową, 
noworodki z ciąż wysokiego ryzyka. 
Rocznie hospitalizowanych jest ok. 
300 chorych dzieci. Oddział od wielu 
lat chlubi się najniższą umieralnością 
noworodków w województwie.

Oddział Neurochirurgii (p.o. or-
dynator lek. med. Adam Harasimiuk;  

lekarze – 4, pielę-
gniarki – 18, łóżka 
– 16). Jako samo-
dzielna jednostka 
powstał w 2006 r. 
(wcześniej był pod-
oddział neurotrau-
matologii),  choć 
pierwszą operację 
przeprowadzono w 
1998 r. W pierwszym 

roku funkcjonowania wykonano tu 
270 operacji neurochirurgicznych, a w 
2013 r. ich liczba wrosła do 600. Zespół 
zamojskich neurochirurgów jako jeden z 
pierwszych w kraju przeprowadził opera-
cję wszczepienia protezy dysku szyjnego. 
Przeprowadza się tutaj także rzadkie 
operacje guzów podstawy czaszki. 

Oddział Neurologiczny z Podod-
działem Udarowym (ordynator dr 
Ewa Wierzchowska-Cioch; lekarze 
– 13, pielęgniarki – 33, łóżka – 39). 
Prowadzone są tutaj badania schorzeń 
nerwowomięśniowych i narządu ru-
chu ze szczególnym uwzględnieniem 

lonarządowych. Istotną rolę odgrywał 
wtedy zakład endoskopii (wykonuje 
się tu badanie wnętrza ciała, zabiegi i 
pobiera wycinki). Obecnie oddział spe-
cjalizuje się w chirurgii gastroenterolo-
gicznej (w tym zabiegi laparoskopowe 
i endoskopowe) i endokrynologicznej 
(głównie tarczyce i przytarczyce). W 
2008 r. na oddziale wykonano pierwszą 
mastektomię (amputację piersi).

Oddział Chorób Wewnętrznych i 
Gastroenterologii (p.o. ordynator prof. 
Krzysztof Marczewski; lekarze – 10, 
pielęgniarki – 25, łóżka – 34). Przez 
dziesięć lat świadczono tu usługi w 
zakresie chorób wewnętrznych, ga-
stroenterologii i onkologii klinicznej 
z chemioterapią. Od 2005 r. oddział 
specjalizuje się w leczeniu chorób ga-
strologicznych. Oddział wzbogacił się 
o pracownię endoskopową, a lekarze 
rozpoczęli dokształcenie i zdobywanie 
specjalizacji z gastroenterologii. 1 
kwietnia 2007 r. zmieniono nazwę – 
na Oddział Chorób Wewnętrznych i 
Gastroenterologii. 

W ciągu 17 lat leczyło się tu ok. 31 
tys. pacjentów. 

Oddział Ginekologiczno-Położni-
czy i Patologii Ciąży (ordynator lek. 
med. Marek Adam-
czyk;  lekarze – 10, 
położne – 45, łóżka 
– 68). Tutaj co roku 
na świat przychodzi 
1,3-1,5 tys. dzieci. 
Na oddziale może 
przebywać 68 ko-
biet. Jest też 26 łó-
żeczek dla noworod-
ków. Położnictwo 
dysponuje salą porodów rodzinnych, 
przyszłe mamy mogą też rodzić w wo-
dzie. Z kolei pododdział patologii ciąży 
przystosowany jest do diagnozowania 
i leczenia wszystkich powikłań, wypo-
sażony jest w system elektronicznego 
monitorowania płodu. Pracownia ul-
trasonograficzna dysponuje aparatem 
USG umożliwiającym wykrywanie wad 
wrodzonych płodu. 

Oddział Kardiochirurgii (ordyna-
tor lek. med. Łukasz Tułecki;  lekarze 

– 9, pielęgniarki – 
27, łóżka – 10). Na 
początku (w 2001 
r.) zespół stanowił 
personel wywodzący 
się z I Kliniki Kar-
diochirurgii w Kato-
wicach. Specjaliści 
z oddziału świadczą 
usługi z zakresu no-
woczesnej chirurgii 

serca i dużych naczyń (oprócz trans-
plantologii). Wykonują m.in. operacje 

Teren szpitala liczy 148 tys. 
mkw. powierzchni. Wszystkie 
obiekty zajmują ponad 52 tys. 

mkw. Funkcjonuje w nich 17 oddzia-
łów i 33 poradnie. Łącznie są 572 
łóżka dla chorych. 

O trzech oddziałach (kardiologii, 
chirurgii naczyniowej i nefrologii) piali-
śmy w poprzednim numerze Tygodnika 
Zamojskiego. Teraz prezentujemy 14 
pozostałych. 

Szpitalny Oddział Ratunkowy (or-
dynator prof. Krzysztof Marczewski; 

lekarze – 3, pielę-
gniarki – 28, łóżka 
– 13). Pełni całodo-
bowy ostry dyżur 
przez wszystkie dni 
tygodnia, trafiają tu 
chorzy w stanach 
nagłego zagrożenia 
zdrowia i życia. Za-
daniem personelu 
jest ustabilizowanie 

zagrożonych czynności życiowych 
chorego i szybkie ustalenie przyczyny 
takiego stanu. Część pacjentów po 
badaniu, leczeniu i obserwacji jest 
wypisywana do domu. Pozostali trafiają 
na inne oddziały szpitalne.

Rocznie przyjmuje ok. 40 tys. 
pacjentów. 

Oddział Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii (ordynator lek. med. 
Marek Brzostowski; 
lekarze – 11, pie-
lęgniarki – 60, łóż-
ka – 13). Przyjmuje 
pacjentów, których 
życie jest zagrożone.
Trafiają tu osoby z 
niewydolnością od-
dechową i krążenio-
wą oraz po urazach 
wielonarządowych. 
Anestezjolodzy z tego oddziału pra-
cują również na oddziale ratunkowym 
i innych. Oceniają stan pacjentów 
przygotowywanych do operacji i kwali-
fikują do odpowiedniego znieczulenia. 
Wykonują rocznie ok. 4 tys. znieczuleń 
ogólnych i blisko 1 tys. miejscowych 
na bloku operacyjnym. Oprócz tego 
ponad 2,5 tys. znieczuleń odbywa się 
na innych oddziałach. 

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onko-
logicznej (ordynator 
lek. med. Jan Adam-
czyk; lekarze – 11, 
pielęgniarki – 29, 
łóżka – 40). Począt-
kowo działalność 
koncentrowała się 
głównie na chirurgii 
gastroenterologicz-
nej oraz urazów wie-

ZDROWIE

Szpital papieski w Zamościu obchodzi jubileusz 20-lecia istnienia 

ONI NAS LECZĄ (cz. III)

Szpital papieski to jeden z największych zakładów pracy 
na Zamojszczyźnie. Pracuje tu blisko 1,4 tys. osób. Wśród 
nich jest 186 lekarzy, 546 pielęgniarek (na oddziałach  
i w poradniach) i 58 położnych. 

kręgosłupa. Na od-
dziale leczeni są też 
pacjenci z padaczką. 
Świadczone usługi 
obejmują wczesną 
rehabilitację pacjen-
tów po udarach. Od-
dział przygotowuje 
się do leczenia inter-
wencyjnego udarów 
niedokrwiennych. 

Rocznie leczonych jest tu ok. 1,7 
tys. pacjentów, ok. 600 hospitalizacji 
dotyczy udarów mózgu. 

Oddział Okulistyczny (ordynator 
dr Waldemar Kędziora;  lekarze – 6, 

pielęgniarki – 14, 
łóżka – 23). Dys-
ponuje własną salą 
operacyjną. Rocznie 
leczy się tu ok. 1,8 
tys. osób ze scho-
rzeniami oczu. Wy-
konywanych jest 
ok. 1,7 tys. różnych 
zabiegów i operacji, 
w tym: operacje za-

ćmy, zeza, odwarstwionej siatkówki, 
rekonstrukcyjne po urazach. 

Oddział Onkologii Klinicznej (or-
dynator lek. med. Teresa Sosnowska; 
lekarze – 7, pielę-
gniarki – 26, łóżka 
– 33, plus 11 stano-
wisk do chemiotera-
pii dziennej). Skła-
da się z oddziału 
stacjonarnego oraz 
oddziału chemio-
terapii dziennej. 
Rocznie pod opieką 
jest ok. 3,5 tys. cho-
rych na raka. Leczeni są tu chorzy na 
chłoniaka, raka piersi, jelita grubego, 
płuc, jajników. 

Oddział współdziała z zamojskim 
Stowarzyszeniem Kobiet po Leczeniu 
Raka Piersi „Amazonki”. Dzięki społecz-
nej zbiórce pieniędzy zamojskie Ama-
zonki kupiły dla szpitala sondę potrzebną 
do biopsji węzła wartownika (węzła 
chłonnego), oraz współfinansowały 
remont oddziału. Finansowo oddział 
wspiera również Fundacja Zamojska 
Onkologia założona przez rolników.

Oddział Rehabilitacji z Pododdzia-
łem Rehabilitacji Neurologicznej oraz 
Zakład Rehabilitacji z Ośrodkiem Po-

JUBILEUSZ
Uroczystości jubileuszowe z okazji 20-lecia szpitala odbędą się 3 październi-

ka. Połączono je z 20-leciem funkcjonowania oddziału kardiologicznego, który w 
1994 r. jako pierwszy zaczął działać w szpitalu. Obchody rozpoczną się o godz. 
10 mszą odprawioną w kaplicy szpitalnej przez ks. biskupa Mariana Rojka, or-
dynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Dalsza część obchodów odbędzie 
się w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”. Tutaj zostaną wręczone odznaczenia 
pracownikom szpitala i osobom zasłużonym. Potem rozpocznie się pierwsza 
część konferencji naukowej „Postępy i perspektywy kardiologii 2014”. Wykłady 
wygłoszą m.in. prof. Andrzej Bochenek (Śląski Uniwersytet Medyczny), prof. 
Grzegorz Opolski (Warszawski Uniwersytet Medyczny), prof. Andrzej Janu-
szewicz (Instytut Kardiologii w Aninie) i dr Stepan Pawłyk (Lwowskie Centrum 
Kardiologii). Druga część konferencji odbędzie się 4 października o godz. 9, 
w Browarze Zamojskim. 

WWW Czekamy na Państwa komentarz 
www.tygodnikzamojski.pl

Krzysztof Marczewski.

Marek Brzostowski.

Jan Adamczyk.

Marek Adamczyk.
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Adam Harasimiuk.

Irena Urszu la 
Kowalik.

Jerzy Zawiślak.

Krzysztof Mata-
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Krzysztof Gąsiorek.

R e k l a m a

Św. Jan Paweł II – patron Szpitala

Akt poświęcenia Szpitala oraz udzielenia 
błogosławieństwa pacjentom i pracownikom

przez Ojca Świętego podczas pielgrzymki do Ojczyzny
i wizyty w Zamościu 12 czerwca 1999 roku.

Warto wiedzieĆ
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Myśli odkurzone
Niewiele byłoby zła na świecie, 
gdyby nie można go było popełnić
w imię dobra.

Marie von Ebner-Eschenbach

Różnica między odwagą a ostrożnością.
Odwaga: podejść do boksera i zwymyślać 
go od ostatnich.
Ostrożność: powiedzieć mu to samo przez 
telefon.

Julian Tuwim

Dom to nie miejsce, w którym mieszkasz,
Ale miejsce, gdzie Ciebie rozumieją.

Janusz Morgenstern

Red. dr Waldemar Frąk

Nr 71 październik-grudzień 2014 r.

Podczas tegorocznej kwesty na Cmen-
tarzu Parafialnym w Zamościu padł kolej-
ny rekord. Zebrano w sumie 18 513 zł i 62 
gr., 20 dolarów amerykańskich, 3,70 Euro, 
5 pensów brytyjskich, 10 kopiejek ukra-
ińskich i 50 kuruszy tureckich. Społeczny 
Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego 
w Zamościu wszystkim darczyńcom ser-
decznie dziękuje za wsparcie dotychcza-
sowych i przyszłych działań. – W imieniu 
Zarządu oraz Członków Społecznego Ko-
mitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego 
w Zamościu, serdecznie dziękuję wszyst-
kim, którzy w dniu 1 listopada 2014 roku 
włączyli się w organizację i wsparli VIII 
już kwestę na rzecz odnowy zamojskiej ne-
kropolii. To dzięki Wam, mieszkańcom Za-
mościa, a także tym, którzy tego dnia od-
wiedzając groby swoich bliskich na za-
mojskim cmentarzu parafialnym przy uli-
cy Peowiaków, wrzucając do puszek kwe-
storskich swoje datki udało się uzbierać 
o ponad 140 złotych więcej niż rok temu. 
Te fundusze sprawią, że uratujemy i odre-
staurujemy kolejne zapomniane, zniszczo-
ne, opuszczone oraz zagrożone zaginię-

ciem nagrobki i pomniki. Wyrażam wiel-
ką wdzięczność także tym, którzy tego dnia 
kwestowali. Cmentarz przy ul. Peowiaków 
w Zamościu jest nie tylko częścią historii 
naszego miasta, ale także symbolem oraz 
świadectwem naszej pamięci o bliskich. Ta 
kwesta pokazała jak bardzo zaangażowani 
jesteśmy w odnowę zamojskiej nekropolii, 
miejsce wiecznego spoczynku ludzi, którzy 
przez lata tworzyli historię, kulturę i trady-
cje naszego miasta. Dzięki funduszom zgro-
madzonym przez siedem lat kwestowania 
odrestaurowaliśmy 17 pomników i dwie za-
bytkowe latarnie. Pieniądze zgromadzone 
podczas tegorocznej VIII kwesty pozwolą 
uratować kolejne pomniki i nagrobki, które 
dzięki hojności Zamościan nie zostaną za-
pomniane. Za okazane zrozumienie i tro-
skę o zamojską nekropolię z serca wszyst-
kim dziękuję – Janusz Kawałko, Przewod-
niczący SKOCP w Zamościu.

Podczas kwesty Szpital reprezentowali: 
dyrektor ds. lecznictwa dr Marek Lipiec, 
oraz członek SKOCP w Zamościu Ryszard 
Pankiewicz, rzecznik Szpitala.

Rpank.

VIII Kwesta w Zamościu 2014
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Warto wiedzieĆ

Rozwiązanie krzyżówki należy dostarczyć do 15 stycz-
nia 2015 roku w pokoju Rzecznika Prasowego Szpita-
la na II piętrze




