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To już 14 lat od pamiętnej godzi-
ny 21:37 – 2 kwietnia 2005 roku, kie-
dy odszedł do Domu Ojca, Święty Jan 
Paweł II.

Red� W dniu 5 kwietnia br. w naszym 
Szpitalu gościła delegacja lekarzy ze 
Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego 
Pochodzenia na Wołyniu. 

Goście mieli okazję zapoznać się z  dzia-
łalnością naszego Szpitala, a  także zobaczyć 
Centrum Diagnostyki i  Terapii Onkologicz-
nej NU-MED. Grupa gości liczyła ok. 25 osób.

Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Po-
chodzenia na Wołyniu jest międzydyscy-

plinarnym dobrowolnym zrzeszeniem le-
karzy posiadających status organizacji 
pożytku publicznego. Terenem działalności 
Stowarzyszenia jest przede wszystkim hi-
storyczny Wołyń. Członkami Stowarzysze-
nia mogą być lekarze pochodzenia polskie-
go, a  także lekarze o  innym pochodzeniu, 
którzy znają lub uczą się języka polskiego 
i propagują kulturę polską. Red�

Z okazji Dnia Służby Zdrowia Dyrekcja oraz Kadra Zarządzająca Szpitala
pragnie złożyć wszystkim pracownikom najlepsze życzenia

– zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy
oraz sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. 

Łączymy wyrazy wdzięczności i uznania dla personelu medycznego
za codzienną pomoc w ratowaniu życia i zdrowia pacjentów

oraz za wkład pracowników działów administracyjnych  
i technicznych w sprawne działanie Szpitala.

W imieniu Dyrekcji oraz Kadry Zarządzającej

Andrzej Mielcarek
Dyrektor

Lekarze z Ukrainy

2 kwietnia
– pamiętamy!
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Zdrowych, pogodnych, pełnych radości
Świąt Wielkanocnych

spędzonych w gronie najbliższych
oraz błogosławieństwa

Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa
wszystkim Pacjentom oraz Pracownikom

Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego

im. Papieża Jana Pawła II życzy

Andrzej Mielcarek
Dyrektor Szpitala

wraz z Kadrą Zarządzającą

Radosnych,
rodzinnych

oraz pełnych
nadziei
ŚWIĄT

WIELKANOCNYCH
wszystkim

Pracownikom
Szpitala

Papieskiego
oraz czytelnikom

„Biuletynu
Informacyjnego”

życzy

Bogdan Kawałko
Prezes Zarządu Fundacji

Samodzielnego Publicznego Szpitala
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Zdrowych, spędzonych w atmosferze
rodzinnego ciepła świąt Wielkanocnych
oraz opieki Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa
w imieniu całego zespołu redakcyjnego
Biuletynu Informacyjnego
wszystkim Czytelnikom,
Pacjentom i Pracownikom Szpitala
życzy

Ryszard Pankiewicz
Redaktor Naczelny

WesolegoAlleluja

Andrzej Wnuk

Prezydent Zamościa
Przewodniczący

Rady Społecznej Szpitala  

Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych,

pełnych Wiary,
Nadziei i Miłości,

�ędzonych
w rodzinnym gronie

wszy�kim Pacjentom
i Pracownikom Szpitala

ży�y
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2 kwietnia br. odbyło się spotkanie w ra-
mach projektu,,Solidarnie dla Transplanta-
cji” z  uczniami I  Społecznego Liceum im. 
Unii Europejskiej w  Zamościu. Aspek-
ty prawne i medyczne pobierania i przesz-

Czy transplantacje są potrzebne pacjen-
tom?
Transplantacja jest niezwykle potrzebną, 
skuteczną, a  czasami jedyną formą lecze-
nia ludzi z przewlekłą niewydolnością na-
rządu. Po przeszczepie żyje w  Polsce po-
nad 10 tysięcy osób, jest to żywy dowód na 
to, że transplantacja ma sens, a często jest 
także jedynym ratunkiem. Niestety licz-
ba biorców ciągle przewyższa liczbę daw-
ców. Obecnie na przeszczep w naszym kra-
ju czaka ponad 3000 osób, w  lutym br. na 
przeszczep serca czekało 448 osób, a tylko 
12 osób otrzymało serce. Oczekujących na 
przeszczep płuca w lutym br. było 114 osób, 
a przeszczepu dokonano tylko u 5 osób. 
Obecnie w  naszym szpitalu na liście bior-
ców do przeszczepu neki zgłoszonych jest 7 
osób, a w ciągu ostatnich 23 lat ponad 100 
osób otrzymało nowa nerkę. W  naszym 
Szpitalu przez 24 lata pobrano 30 nerek od 
zmarłych dawców, 5 wątrób, 1 serce na za-
stawki, jest to bardzo mała liczba w stosun-
ku do listy osób oczekujących.

Kiedy można pobrać narządy i tkanki do 
przeszczepu?
Większość narządów i  tkanek do przeszcze-
pienia pochodzi od osób zmarłych. Zdarzają 
się również nieliczne przeszczepy od żywych 
dawców nerek. Aby móc pobrać narządy oraz 
tkanki do przeszczepu musi nastąpić stwier-
dzenie śmierci człowieka – następuje ono po 

czepiania narządów przedstawiła koordy-
nator d/s transplantacji Anna Gradziuk. 
Zebranych wzruszyło wystąpienie ojca ma-
łej Emilki, który w poruszających słowach 
przedstawił uczniom jak wyglądała dro-

nieodwracalnym ustaniu wszelkiej czynno-
ści mózgu i chociaż przy pomocy specjalnej 
aparatury można przez pewien czas utrzy-
mać czynność serca, płuc, wątroby czy nerek, 
to wiadomo jednak, że taka osoba nie żyje.

A jak można wyrazić zgodę na pobranie 
narządów do przeszczepu? Pobrania tka-
nek, komórek po śmierci można dokonać, 
jeśli osoba za życia nie wyraziła sprzeciwu. 
Sprzeciw można zgłosić listownie bądź oso-

ga jego córki od tragicznej diagnozy (kar-
diomiopatia rozstrzeniowa), poprzez kwa-
lifikacje do przeszczepu serca, przeszczep 
serca i obecne życie Emilki. Spotkanie zor-
ganizowała nauczycielka Pani Anna Maciu-
kiewicz.

Anna Gradziuk
koordynator ds. transplantacji 

SPSzW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

biście w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów 
prowadzonym przez Poltransplant (www.
poltransplant.org.pl).
Moc prawną ma również oświadczenie 
pisemne lub ustne złożone w  obecności 
świadków. 
Osoba wyrażająca zgodę na oddanie po 
śmierci swoich tkanek i  narządów dla ra-
towania życia i  przywracanie zdrowia lu-
dziom chorym może nosić wypełniony 
druk oświadczenia woli. O  swojej decyzji 
darowania narządów bądź sprzeciwie na-
leży poinformować swoich bliskich. De-
cyzja o  dawstwie narządów, o  deklaracji 
bezinteresownej pomocy obcej osobie po-
przez oddanie części ciała po śmierci musi 
być naszym świadomym wyborem. Może-
my podarować komuś życie – najcenniejszy 
dar. Nie bójmy się, wystarczy wypełnienie 
przez nas krótkiego oświadczenia.

z Panią Anną Gradziuk
koordynatorem ds. transplantacji

rozmawiała Karolina Peszko

Solidarnie dla transplantologii

Podaruj komuś życie
wywiad z Anną Gradziuk koordynatorem ds. transplantacji w naszym Szpitalu

Druk oświadczenia woli można zna-
leźć w stronie www�poltransplant�org�pl 
w sekcji formularze lub w Stacji Dializ�
Oświadczenie woli ma charakter je-
dynie informacyjny i  nie trzeba go 
nigdzie zgłaszać ani rejestrować!

Pobieranie narządów wymaga solidarne-
go wsparcia wszystkich ludzi, zrozumie-
nia i zaakceptowania tej metody leczenia.

Fot� Anna Gradziuk

Fot� Anna Gradziuk
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Po wielu latach oczekiwania uruchomio-
ny został w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 konkurs na dofinansowanie 
inwestycji związanych z informatyzacją szpi-
tali. W czerwcu 2018 r. Szpital otrzymał de-
cyzję o  otrzymaniu funduszy na realizację 
projektu „Modernizacja systemów informa-
tycznych w  celu zapewnienia dostępności, 
integracji oraz cyfryzacji nowych usług i po-
prawę funkcjonalności istniejących usług pu-
blicznych świadczonych drogą elektroniczną 
w zakresie e-zdrowia”. Przyznana kwota do-
finansowania nie zapewni wprawdzie reali-
zacji wszystkich planów Szpitala w zakresie 
informatyzacji, to jednak umożliwia rozpo-
częcie poważnego przedsięwzięcia, jakim jest 
wymiana szpitalnego informatycznego. 

W  ramach uzyskanych środków wyko-
nana będzie częściowa wymiana sprzętu pe-

Koło Młodych Lekarzy przy Okręgo-
wej Izbie Lekarskiej w  Warszawie jest ini-
cjatorem kampanii pod hasłem „Nie zosta-
wiaj bliskich na święta w  szpitalu”. Akcję 
także wspiera Polska Unia Onkologii i Ko-
legium Lekarzy Rodzinnych. Celem kampa-
nii jest zwrócenie uwagi na problem przy-
wożenia przez bliskich swoich rodziców lub 
dziadków przed świętami do szpitala i pozo-
stawianie ich pod opieką medyczną. Nieste-
ty wzrasta ten problem w szpitalach, ponie-
waż placówki medyczne są traktowane jak 
ośrodki pomocy społecznej. Chodzi o dzia-
łanie, które nie jest uzasadnione względa-
mi medycznymi, a  tym bardziej etyczny-

mi. W  ramach kampanii, która została za-
inicjowana 19 grudnia 2018 r., młodzi le-
karze przygotowali specjalne plakaty, które 
rozwiesili w stołecznych i podwarszawskich 
szpitalach i przychodniach. Red�

ryferyjnego (stacje robocze), wymiana plat-
formy serwerowej i przede wszystkim wdro-
żony zostanie nowy system informatyczny. 
W  wyniku przeprowadzonego postępowa-
nia przetargowego został wyłoniony wyko-
nawca tego zadania – firma Asseco Poland.

Obecnie trwają prace instalacyjne w ser-
werowni oraz analiza przedwdrożeniowa, 
mająca na celu jak najlepsze przystosowanie 
systemu firmy Asseco do naszych potrzeb. 
Głównym celem realizacji projektu jest uno-
wocześnienie eksploatowanych w  szpita-
lu systemów informatycznych, wprowadze-
nie standardów zgodnych z  Elektroniczną 
Dokumentacją Medyczną, rozwój e-Usług, 
a  przede wszystkim podniesienie bezpie-
czeństwa przetwarzanych danych oraz kom-
fortu pracy personelu medycznego.

Dla zapewnienia skutecznej realizacji 
projektu konieczne jest poniesienie dodat-

kowych kosztów nie ujętych w  planie do-
finansowania, m.in. na wymianę kolejnej 
części sprzętu peryferyjnego (przestarza-
łe stacje robocze z systemem operacyjnym 
Windows XP, drukarki igłowe, itp.), zwięk-
szenie przepustowości systemu okablowa-
nia, zwiększenie liczby stanowisk kompu-
terowych, instalację sieci bezprzewodowej 
WiFi, zakup urządzeń mobilnych.

Planowany termin uruchomienia no-
wego systemu – 1 stycznia 2020 r�

mgr Krzysztof Zdeb
Kierownik Działu Informatyki

Serdecznie zapraszamy na uroczy-
ste obchody Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki i  Położnej któ-
re odbędą się w  naszym Szpitalu 
w dniu 15 maja br. o godzinie 11:30 
w sali 211. Podczas obchodów od-
będzie się uroczyste ogłoszenie 
laureatów konkursu „Pielęgniarka/
Położna Szpitala 2018”

Planowana wymiana
Szpitalnego Systemu Informatycznego

Młodzi lekarze: „Nie zostawiaj bliskich na święta w szpitalu”

Fot. https://www.hellozdrowie.pl/kampania-spoleczne-wspolne-swieta-nie-zostawiaj-staruszkow-w-szpitalu/

Pan Mirosław Brzo-
zowski wygrał konkurs 
na stanowisko Dyrek-
tora Samodzielnej Pu-
blicznej Stacji Pogo-
towia Ratunkowego 
i Transportu Sanitarne-
go w Zamościu.

Mirosław Brzozowski to wieloletni 
pracownik Szpitala, w latach 2007-2013 
zajmował stanowisko Z-cy Dyrektora 
ds. Technicznych, a od 2013r. na stano-
wisku Kierownika ds. Technicznych.

Życzymy samych sukcesów na no-
wym stanowisku.

Red�

Nowy Dyrektor
Pogotowia Ratunkowego
w Zamościu

Szczęśliwych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół.

Życzy
Przewodnicząca OZZPiP

Alicja Korzeniowska

Z A P R O S Z E N I E
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W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Za-
mościu działa Poradnia Medycyny Pracy, mieszcząca się na II piętrze w pokoju 3/2a przy 
wejściu do Zakładu Rehabilitacji. 

Poradnia świadczy usługi w zakresie badań profilaktycznych zarówno dla pracowników 
Szpitala, jak również pracowników podmiotów zewnętrznych. 
W poradni realizowane są badania: 
• wstępne, kontrolne, okresowe 
• sanitarno-epidemiologiczne 

Wykonywane są także szczepienia przeciwko WZW B oraz grypie. 
Poradnia prowadzi programy profilaktyczne, obecnie jest realizowany program pn. 

ZDROWA WĄTROBA, w ramach którego wykonywane są bezpłatne badania w kierunku 
diagnostyki WZW typ C.
W poradni przyjmują:
• lek. med. Beata Jagiełło – specjalista medycyny pracy, specjalista chorób wewnętrz-

nych
• st. piel. lic. Alicja Korzeniowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowaw-

czego z uprawnieniami w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących
• st. piel. mgr Anna Szkamruk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego 

z uprawnieniami w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących
Na badania można zarejestrować się bezpośrednio w Poradni Medycyny Pracy ze skie-

rowaniem od pracodawcy lub telefonicznie: 84 677 38 28, 677 38 26.

Serdecznie zapraszamy� Red�

Poradnia Medycyny Pracy w szpitalu „papieskim”
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Poradnia Medycyny Pracy w szpitalu „papieskim”
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Dzisiaj coraz częściej słyszy się hasło: 
„Jeśli czegoś nie ma w Internecie, to nie ist-
nieje”. Obecnie poszukujemy informacji 
właśnie przede wszystkim w  Internecie: 
gdzie kupić taniej samochód, jakie przed-
szkole jest najlepsze w  mieście, do jakiej 
szkoły powinniśmy posłać dziecko, gdzie 
znaleźć dobrego prawnika od spraw kar-
nych, który lekarz poprowadzi ciążę, a któ-
rego lepiej unikać, kiedy nie należy przyj-
mować mandatu itd. Powstają liczne fora 
internetowe, wyszukiwarki, czy całe por-
tale, których jedynym celem jest ocena 
i  prowadzenie rankingów, wśród których 
rankingi lekarzy i prawników są chyba naj-
popularniejsze. W Internecie roi się od do-
brych rad, zaufanych doradców i  „facho-
wych” opinii. Lubimy oceniać innych, ale 
nie lubimy być oceniani. Wiele opinii jest 
anonimowych, choć przy obecnej techni-
ce ta anonimowość jest pozorna. Poczucie 
anonimowości niejednokrotnie sprawia, że 
w  Internecie, oceniając pracę innych, po-
zwalamy sobie na więcej. 

Wydawane opinie i sądy o pracy zawo-
dowej lekarza mogą jednak prowadzić do 
naruszenia jego dóbr osobistych, co w tym 
zakresie, będzie się wiązało przede wszyst-
kim z naruszeniem takich dóbr osobistych 
jak: dobre imię i godność. 

Jakie są jednak granice wydawanych są-
dów i opinii? Czy w Internecie można wię-
cej? Czy można bronić się przed oceną pa-
cjentów zamieszczaną w Internecie?

Treść oceny pracy zawodowej lekarza 
zamieszczonej w Internecie podlega ochro-
nie prawnej w sytuacji, gdy taka wypowiedź 
będzie miała cechy zniesławienia lub znie-
ważenia lekarza pod którego adresem jest 
formułowana. Należy jednak wyraźnie od-
różnić te dwa prawnicze pojęcia.

W art.23 Kodeksu cywilnego wśród dóbr 
osobistych człowieka wyróżniono m.in. jego 
cześć. W orzecznictwie sądów przyjmuje się, 
że cześć człowieka ma dwa aspekty tj. aspekt 
zewnętrzny, czyli dobre imię rozumiane ja-
ko opinia, którą o danej osobie wyrażają in-
ni oraz aspekt wewnętrzny, czyli godność 
rozumiana jako poczucie własnej wartości, 
inaczej mówiąc oczekiwanie przez tę osobę 
należnego szacunku od innych.

Zatem zniesławienie, to jest narusze-
nie czci zewnętrznej (dobrego imienia). Ma 
to miejsce w  sytuacjach, gdy danej osobie 
przypisuje się cechy lub właściwości, które 
mogą ją poniżyć w oczach opinii publicznej 
lub narazić na utratę zaufania, wykonywa-
nia określonego zawodu lub prowadzenia 
określonej działalności. Warunkiem dodat-

kowym uznania danej wypowiedzi za znie-
sławiającą jest to, aby trafiła ona nie tylko 
do jej adresata, ale również do co najmniej 
jeszcze jednej osoby. 

Natomiast w  przypadku znieważenia 
dochodzi do naruszenia czci wewnętrz-
nej (godności osobistej). W  tym wypadku, 
w  odróżnieniu od zniesławienia, wystarczy 
aby zniewaga była skierowana jedynie do 
osoby, której dotyczy. Przy czym do zniewa-
żenia może dojść także pod nieobecność tej 
osoby przez wypowiedź uczynioną w zamia-
rze, aby dotarła ona do tej osoby. Za znie-
wagę traktuje się wypowiedzi obelżywe, czy 
ośmieszające. Należy jednak pamiętać, że 
o  tym czy dana wypowiedź, będzie uzna-
na w danej sytuacji za obelżywą, czy ośmie-
szająca decydują niejednokrotnie przyjęte 
w społeczeństwie normy obyczajowe.

W  literaturze prawniczej i  orzecznic-
twie podkreśla się jednak, że bezpraw-
ność działania wypowiadającego się wyłą-
cza tzw� dozwolona krytyka. Wyznaczenie 
granic dozwolonej krytyki jest w  praktyce 
bardzo trudne i dla sądów stanowi nie lada 
wyzwanie. Granice te nie są sztywne i  za-
leżą od wielu czynników takich jak: rodzaj 
krytyki, warunki w jakich się odbywa, war-
tości celu, dla którego się krytykę podejmu-
je, zwyczajów przyjętych w  danym środo-
wisku społecznym, osobistych właściwości 
ludzi. Sądy przyjmują, że krytyka jest do-
zwolona, gdy została podjęta w  interesie 
społecznym, dla dobra ogólnego, jak rów-
nież, gdy jest rzeczowa i  rzetelna, jedno-
cześnie nie ma na celu szykanowania innej 
osoby, dyskredytowania lub jej dokuczenia. 

Do oceny, czy wypowiedź krytyczna 
mieści się w granicach chronionych zasadą 
wolności słowa jest konieczne jej zakwali-
fikowanie jako wypowiedzi o  faktach lub 
wypowiedzi ocennej. W przypadku wypo-
wiedzi o faktach sąd ma prawo i powinien 
zbadać czy fakty, na których zostały opar-
ta są prawdzie, czy fałszywe. Natomiast są-
dy podkreślają, że opinie, czyli wypowiedzi 
wartościujące, stanowią wyraz subiektyw-
nego punktu widzenia ich autora i  miesz-
czą się w granicach dopuszczalnej krytyki, 
nawet gdy jest ona niesprawiedliwa. 

Jak zostało wyżej wskazane granice do-
zwolonej krytyki zależą m.in. od miejsca 
w jakim jest ona podejmowana. W jednym 
z  wyroków Sąd Apelacyjny w  Białymsto-
ku pokusił się o  następujące stwierdzenie: 
„Przystępując do oceny zachowania pozwa-
nych należało mieć na uwadze, iż język in-
ternautów, co jest powszechnie znane, jest 
dosadny, skrótowy oraz często odbiega od 

standardów komunikacji, jakie obowiązu-
ją w  społeczeństwie. (...) Należy mieć rów-
nież na względzie wyjątkowy charakter kry-
tyki związany ze specyfiką funkcjonowania 
portali dyskusyjnych w  Internecie i  sposo-
bem wyrażania opinii na forum. Forma 
i treść wypowiedzi publikowanych na otwar-
tych internetowych portalach dyskusyjnych 
odbiega od przyjętych w  innych środkach 
publicznego przekazu. Dzieje się tak przede 
wszystkim dlatego, że wypowiedzi publiko-
wane w  Internecie są z  reguły anonimowe 
i  wpisywane „na gorąco”, w  czasie dysku-
sji na tematy budzące aktualnie duże zain-
teresowanie danej grupy społecznej, co nie 
sprzyja ich wyważaniu. Charakteryzują 
się one na ogół ostrzejszym językiem i nie-
jednokrotnie są przejaskrawione. Nie ozna-
cza to jednak aprobaty dla wypowiedzi da-
lece wykraczających poza ramy powszechnie 
akceptowanego poziomu dyskursu, tj. dla 
wypowiedzi zwyczajnie niecenzuralnych, 
wulgarnych i  obraźliwych.” (Wyrok z  dnia 
18.03.2015r., I ACa 901/14)

Sądy wskazują, że osoby prowadzą-
ce działalność publiczną, a za takich uzna-
je się lekarzy, jako wykonujących zawód za-
ufania publicznego, muszą liczyć się z dalej 
sięgająca krytyką społeczną niż ma to miej-
sce w przypadku osoby prywatnej. Według 
sądów odporność takich osób na krytykę 
musi być podwyższona. Takie osoby muszą 
także się liczyć z tym, że ich postępowanie 
będzie oceniane i komentowane. 

Cytowany wyżej wyrok Sądu Apelacyj-
nego zapadł w 2015r. Wydaje się, że mając 
na uwadze obecny sposób funkcjonowa-
nia portali społecznościowych, forów in-
ternetowych, w  dobie „hejterów” i  „trolli” 
internetowych formułowanie tezy, że w In-
ternecie można więcej, można się ostrzej 
wypowiadać, nie ma uzasadnienia. 

Podsumowując, w  obecnym stanie 
prawnym i  przyjętej linii orzeczniczej, le-
karze muszą, chcąc nie chcąc, być bardziej 
odporni na krytykę, gdyż są traktowani ja-
ko osoby prowadzące działalność publicz-
ną. Podejmując się jednak obrony swoje-
go dobrego imienia, trzeba zważyć na to 
czy wypowiedź dotyczy faktów i można jej 
prawdziwość zweryfikować, czy jest jedynie 
subiektywną oceną postępowania lekarza, 
co jak zostało wskazane wyżej poszerza, 
granice dopuszczalnej krytyki i  pozwala 
nawet na ocenę niesprawiedliwą. 

Powyższe uwagi można odnieść także 
do innych medycznych zawodów zaufania 
publicznego tj. zawodu pielęgniarki, położ-
nej, czy fizjoterapeuty. 

radca prawny
Dominik Krzanowski

Krytyka lekarza w Internecie
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Budując dom trzeba zacząć od funda-
mentu. Jest on bardzo ważny, szczególnie, 
gdy budujemy na niestabilnym terenie. Je-
śli przy budowie domu fundament jest tak 
ważny, to, co powiemy o  „fundamencie” 
naszego życia? Jaki on powinien być? Na 
czym postawić życie? Na czym je oprzeć?

Święta Wielkanocne� Nie bez powodu 
na określenie tych świąt używamy stwier-
dzenia: „Święta Wielkiej Nocy”. Dlaczego? 
Bo dokonało się coś wielkiego, coś bardzo 
ważnego. Dokonało się coś fundamentalne-
go dla nas. Tym fundamen-
talnym wydarzeniem świąt 
Wielkiej Nocy jest śmierć 
i  zmartwychwstanie Jezu-
sa. Pusty grób jest znakiem, 
że śmierć została pokonana; 
że Chrystus zmartwychwstał! 
Śmierć i  zmartwychwstanie 
Chrystusa są fundamentem 
naszego życia, naszej wiary. 
Na tym fundamencie opiera 
się chrześcijaństwo i  na tym 
ma się opierać życie każdego 
chrześcijanina.

Generalnie my to wiemy, 
ale wiedzieć to nie wszystko. 
Tym trzeba żyć. Trzeba żyć 
śmiercią i  zmartwychwsta-
niem Jezusa. 

Pewien młody lekarz 
chciał zrobić karierę. Chcąc 
osiągnąć ją jak najszybciej za-
czął intensywnie uczestniczyć 
w  różnych szkoleniach, kur-
sach, praktykach. Musiał po-
święcić soboty i  niedziele na 
studia i  szkolenia. Wszyst-
kie wolne „weekendy” spę-
dzał nad książkami, albo na dokształce-
niach. Modlitwa poszła w zapomnienie. Na 
niedzielną Eucharystię nie miał czasu. Od-
dalił się od Boga. Tłumaczył sobie, że stu-
diuje żeby pomagać innym. Wspiął się dość 
szybko na wysokie stanowisko. W  wieku 
47 lat dowiedział się, że ma raka. Załamał 
się. Pewnego dnia, późnym popołudniem 
w  jego gabinecie spotkała go sprzątaczka. 
Siedział tam zrozpaczony. Zaczęli rozma-
wiać. W pewnym momencie ta prosta ko-
bieta powiedziała mu: „Panie doktorze,...
na czym Pan postawił swoje życie? Pan nie 
wiedział, że kariera to nie wszystko? Prze-
cież Pan jest chrześcijaninem...”. Odpowie-
dział: „Wiedziałem, że są inne wartości; 

podstawy, ale...”. I tu się rozpłakał.
Na czym ty budujesz – stawiasz gmach 

swojego życia? Odpowiedz szczerze. Bo 
prawdą jest, że każdy człowiek zasadniczo 
na coś stawia? Na co ty stawiasz w życiu? Sta-
wiasz na pieniądze, na zdrowie, na karierę?

Używając obrazu z budowy domu wie-
my, że aby założyć fundament trzeba zejść 
w  dół, żeby potem wznieść mury. Skoro 
fundamentem życia chrześcijańskiego jest 
śmierć i  zmartwychwstanie, to najpierw 
trzeba zejść w dół. Trzeba wejść w śmierć. 

I nie mówię tutaj tylko o śmierci fizycznej. 
Ta, przyjdzie na każdego z nas w swoim cza-
sie. Mówiąc, że trzeba zejść w dół, że trzeba 
wchodzić w śmierć chcę podkreślić przede 
wszystkim śmierć naszego „ja”. W każdym 
z  nas jest korzeń grzechu pierworodnego. 
Tym korzeniem jest nieposłuszeństwo Bo-
gu. Ty i  ja; my, chcemy żyć w  całkowitej 
niezależności i  samostanowieniu. Nie po-
doba nam się słuchać innych. Jak reagujesz, 
kiedy ktoś zwraca ci uwagę? Dziękujesz, 
czy się wściekasz? Praktycznie każdy z nas 
uważa, że wie lepiej od Boga, na czym po-
stawić swoje życie, co należy czynić. Kon-
kretnie wygląda to tak, że opieramy nasze 
życie – podobnie jak ów lekarz – na karie-

rze, na pieniądzu, na zdrowiu. Sądzimy, że 
to jest fundament. Tymczasem tak nie jest. 
To wielkie kłamstwo demona, który chcąc 
pozbawić nas solidnego fundamentu, pod-
syła nam fikcyjne podstawy. Chrześcijanin 
każdego dnia ma umierać dla swojego „ja”, 
aby słuchać innego „JA”; „JA” pochodzą-
ce od Boga. JA jestem PAN, twój BÓG! Ta 
śmierć, to umieranie naszego „ja”, jest bole-
sne. Ale to jedyny sposób, aby wejść w po-
słuszeństwo Bogu i żyć prawdziwie.

Wchodząc w  śmierć naszego „ja” do-
świadczamy zmartwychwstania. Zmar-
twychwstanie oznacza zwycięstwo. Zmar-
twychwstanie oznacza nowe życie. Jeśli 

wchodzimy w  śmierć naszego „ja” do-
świadczamy zwycięstwa. To zwycięstwo 
jest niezwykle ważne, bo zwyciężając 
nad naszą pychą doświadczamy zwy-
cięstwa nad grzechem i nad demonem. 
Stąd już niedaleko do nowego życia. A to 
nowe życie – to życie Chrystusa w nas. 
To życie nigdy się nie kończy. Stąd nawet 
śmierć fizyczna, kiedy przyjdzie, nie mo-
że go przerwać. Ono trwa na wieki, bo 
On trwa na wieki.
Święta Wielkiej Nocy�
Święta śmierci i zmartwychwstania�
Święta fundamentalne dla naszego ży-
cia�
Nie przeżyjmy ich „płytko, konsumu-
jąc tylko poświęcone jajka”�
Oprzyjmy solidnie nasze życie na 
śmierci i  zmartwychwstaniu Jezusa 
Chrystusa�
Wejdźmy od dziś w  śmierć naszego 
„ja”, aby doświadczyć zmartwychwsta-
nia i życia Jezusa w nas�
Życzymy błogosławionych Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego�

Ks� Czesław Koraszyński
Ks� Jacek Kania Kapelani Szpitala

Jednocześnie bardzo serdecznie zapra-
szamy do przeżycia razem we wspólno-
cie szpitala Triduum Paschalnego i świąt:
Wielki Czwartek godz. 17.00 – Msza św. 
Ustanowienie Sakramentu Eucharystii i Ka-
płaństwa
Wielki Piątek godz. 16.00 – Droga Krzy-
żowa, godz. 17.00 – Nabożeństwo, Adora-
cja Krzyża
Wielka Sobota godz. 17.00 – Wigilia Pas-
chalna
Niedziela Zmartwychwstania – godz. 6.00 
i 15.00
Poniedziałek Wielkanocny – godz. 7.30 
i 15.00

Zapraszamy

Zmartwychwstanie – Nowe Życie
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Tradycje Wielkanocne

Jajko – w symbolice chrześcijańskiej od-
nosiło się do Zmartwychwstania Pań-
skiego i  wiązało się z  Wielkanocą. Jest 
symbolem nowego życia i  przezwycię-
żenia śmierci. W dawnych czasach sym-
bolizowało również Stary i Nowy Testa-
ment, stare – skorupka i nowe – żółtko. 
Jajkiem ze święconki wielkanocnej dzie-
limy się podczas śniadania świątecznego, 
ma to odniesienie do wigilijnego dziele-
nia się opłatkiem.

Pogrzeb żuru i  śledzia – jest jednym 
ze zwyczajów wielkanocnych obcho-
dzonych głównie na Kujawach. Daw-
niej w  okresie Wielkiego Postu spoży-
cie pokarmów ograniczało się zazwy-
czaj do żuru i  śledzi. Post przestrzega-
no rygorystycznie, nie ograniczał się on 
tylko do pokarmów mięsnych, nie spo-
żywano również nabiału i  cukru. Po 
okresie postu w  Wielki Piątek lub So-
botę odbywał się symboliczny „pogrzeb 
żuru i śledzia” który miał być pożegna-
niem z uprzykrzonym wszystkim post-
nym jedzeniem.

Pisanki – pochodzenie pisanek przy-
pisuje się legendzie według której opła-
kująca śmierć Jezusa Maria Magdalena 
ujrzała anioła który orzekł że Chrystus 
Zmartwychwstał. Uradowana kobie-
ta pobiegła do domu gdzie ujrzała, że 
wszystkie jajka zmieniły kolor na czer-
wony. Maria Magdalena wybiegła na 
drogę i tam napotkanych apostołów ob-
darowała jajkami. W ich rękach zamie-
niły się one w ptaki co miało być sym-
bolem, że śmierć Jezusa jest początkiem 
życia wiecznego.

Niedziela Palmowa – jest jednym 
z najstarszych świąt w tradycji Kościoła. 
Najstarsze źródła pisane podają że ob-
chodzono ją już w IV wieku w Jerozo-
limie, w Polsce Niedziela Palmowa jest 
obchodzona od średniowiecza. Święto 
to upamiętnia triumfalny wjazd i powi-
tanie Jezusa przez mieszkańców Jerozo-
limy. Na znak uwielbienia mieszkańcy 
rzucali mu gałązki palmowe pod nogi.
Palma Wielkanocna jest symbolem 
zmartwychwstania, zwycięstwa oraz 
nieśmiertelności duszy. W Polsce w za-
leżności od regionu wykonywane są 
różnego rodzaju palmy: kurpiowska 
podhalańska, wileńska. Poświęconym 
palmom wielkanocnym przypisywano 
kiedyś różnorodne dobroczynne wła-
ściwości, umieszczone w  domu chro-
niły od złych mocy, chorób i piorunów.

Święcenie pokarmów – Wielka Sobota 
upływa pod znakiem święcenia pokar-
mów. Tradycję te kultywuje się również 
w innych krajach: Austrii i we Włoszech 
oraz w  Bawarii. W  Polsce zwyczaj ten 
zadomowił się w  średniowieczu oko-
ło XIV stulecia. Pokarmy, które zostaną 
przez nas zaniesione w  Wielką Sobotę 
do kościoła mają swoją określoną i głę-
boką symbolikę. W  koszyczku wielka-
nocnym powinny znaleźć się: baranek 
z  czerwoną chorągiewka i  krzyżem – 
symbol zmartwychwstałego Jezusa, jaj-
ka – symbol rodzącego się życia, chleb – 
symbol ciała Jezusa, dobrobytu oraz po-
myślności, chrzan – symbol męki Pań-
skiej, sól – istota prawdy i babkę – sym-
bol umiejętności. Święconka znajdująca 
się w koszyczku powinna zostać zjedzo-
na następnego dnia podczas uroczyste-
go śniadania wielkanocnego.

Fot� Jerzy Górecki z Pixabay Fot� RitaE z Pixabay

Fot� Pixel2013 z Pixabay

Fot� Jacqueline Macou z Pixabay

Fot� Silviarita z Pixabay

Red�
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Mistrzyni 
krzyżówki

W  dniu 15 kwietnia br. 
w  obecności Komisji, 
w której skład weszli: Ry-
szard Pankiewicz, Domi-

nik Krzanowski i Karolina Peszko odbyło 
się losowanie nagrody wśród osób, któ-
re złożyły w redakcji rozwiązania krzy-
żówki z poprzedniego numeru Biulety-
nu Informacyjnego (Nr 88).

Zwyciężczynią okazała się Pani Do-
minika Gozdek z  Apteki Szpitalnej. 
Gratulujemy i  zachęcamy do udziału 
w kolejnych konkursach.

Rozwiązaną krzyżówkę należy składać w pokoju numer 243 do dnia 17 maja 2019 r�
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(MASH)

Ja mes, e- 
glarz od- 
kryw ca

po tocz nie
o pa dli nie

sa la re pre- 
zen ta cyj na

stan w Ma- 
le zji

do ro bie nia
zdj

nie wia do- 
ma w za da- 

niu

rym nie do- 
d ny

pot. o ch - 
dzie

po pu lar na
roz 
ra dio wa

ma  Le on dzie li si  na
sta ny

li wia
ob rót skrzy- 

po dusz ki mo czy g  ba
star cza,
rzad ko
star cza

ska  na ta- 
bli cy

pie rza sta
"ga du "

do kr  ce- 
nia

Ma ria Lu iza,
na Na po- 
le ona I

so le ni zant- 
ka z 27 I

wy ra 
po jaz dy na

zach

pol ski pro- 
du cent ni ci np. sto ra

eu ro pej ska
ra kie ta no- 

na

w ród wiel- 
kich ko tów

Car los, gi- 
ta rzy sta

mia sto na
za cho dzie

Fran cji

po czwar ka
lub czerw

ty ry,
twór ca Ma- 

nu el de Fal la

kie ru je go
wnio sko- 

daw ca

g s cy ran- 
ki

przed mio ty
wie sza ne na

ta rzu
ka wa ga ra

ze 
cór ki Ady
Ru so wicz

rzad kie
drze wo
igla ste

w nim ja- ki lo wa to- 
go dzi na

pod szo- 
ton

an to nim
wierz chu

prze bieg,
np. spra wy

urz d, sta- 
no wi sko

rad cy

Edyt ka, gdy
do ro nie

Ja  Fa so la
pry wat nie

 
niej war stwy

gle by

pu p ka,
mat nia

Sta ni 
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Myśli odkurzone

Gdyby ludzie mówili tylko mądre 
rzeczy, wielu zapomniałoby mówić.

Karol Bunsch

Armia baranów, której przewodzi 
lew, jest silniejsza od armii lwów 
prowadzonej przez barana. 

Napoleon Bonaparte

Pieniądze mają czarodziejską moc: 
z nimi nikt nie jest samotny.

Paulo Coelho

Red� dr Waldemar Frąk




