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1 kwietnia w gabinecie prof. Krzysz-
tofa Marczewskiego oraz w gabinecie 
lekarskim Oddziału pojawiły się kamery 
monitorujące pracę pracowników szpita-
la. Zgodnie z prawem zawieszone zosta-
ły ogłoszenia informujące o zamontowa-
nym monitoringu o treści: „Osoby znaj-
dujące się w tym pomieszczeniu są fil-
mowane”. Podstawą zamontowania ka-

mer była decyzja Marszałka Powiatu Za-
mojskiego z dnia 1 kwietnia br. Jak do-
wiedzieliśmy się nieoficjalnie jest to pi-
lotażowy projekt w ramach którego za-
montowanie zostanie monitoring we 
wszystkich gabinetach na terenie szpi-
tala. Montaż kamer będzie instalowa-
ny każdego roku na jeden dzień w dniu 
pierwszego dnia kwietnia.

Red. Prima Aprilis.

Dziewięć lat temu umierał wielki 
współczesny święty – Jan Paweł II. Zamarł 
wówczas cały świat. I cały świat zapła-
kał. Dlaczego? Bo umierał człowiek świę-
ty i tę świętość wszyscy czuliśmy, czło-
wiek, na którego nawet niewierzący w Bo-
ga patrzyli z ogromnym szacunkiem i mi-
łością. Widzieliśmy, że on uważnie przy-
glądał się każdemu z nas, że zaglądał nam 
w oczy. Ludzie wciąż pamiętają te spotka-
nia z Janem Pawłem II, czy to w Krako-
wie na Franciszkańskiej czy w Wadowi-
cach i w naszym Zamościu i Lubaczowie 
i w wielu innych miejscach w Polsce i na 
całym świecie, które już wtedy nazywano 
spotkaniami ze świętym. Bo spotykali nie 
tylko niezwykłego człowieka, ale też czu-
li, że jego odniesienie do każdego jest nie-
zwykle nasączone Bogiem.

Dzisiaj św. Jan Paweł II przychodzi do 
swojej ojczyzny, którą tak bardzo ukochał, 
któremu tak bardzo na niej zależało, na jego 
rodakach i ich lepszym bycie. Uczył więc, 
prosił i przekonywał. Możemy zapytać: co 
zrobiliśmy z darem Jana Pawła II? Co zro-
biliśmy z niepowtarzalną atmosferą, którą 
tworzył zawsze kiedy przybywał do swo-
jej ojczyzny? Jak podsumować naszą świa-
domość, którą tyle lat z miłością budował? 
Czy w ogóle jesteśmy wierni wspaniałe-
mu spojrzeniu mądrych i dobrych oczu Ja-
na Pawła II? Bo tam gdzie człowiek spotyka 
się z wielkością, musi dokonać jakiegoś pod-
sumowania, stawiać pytania: co ta wielkość 
dla mnie znaczy, jaki ma na mnie wpływ, jak 
wygląda rzeczywistość mojego życia, którą 
powinienem teraz czynić lepszą.

Ogłoszenie świętym to najwyższa na-
groda z całego życia. Wielkość, która po-
przez osobę św. Jana Pawła II udzieliła 
się naszemu narodowi – zobowiązuje. Zo-
bowiązuje do świadectwa dobrego życia, 
świadectwa wierności Bogu i zachowywa-
nia Jego przykazań.

Ks. Czesław Koraszyński – kapelan szpitala

27 kwietnia br., w dniu uroczysto-
ści kanonizacji Jana Pawła II w Watyka-
nie, o godz. 15.00 w Kaplicy szpitalnej od-
prawiona zostanie Msza św. dziękczyn-
na za kanonizację Patrona naszego Szpi-
tala. Jednocześnie pragniemy poinformo-
wać, że w dniu 13 czerwca br. będziemy 
obchodzili XV rocznicę wizyty Jana Pawła 
II w Zamościu. Uroczystości rozpoczną się 
o godz. 13.00 w Kaplicy szpitalnej, a go-
ściem wyjątkowym będzie ks. abp. Mie-
czysław Mokrzycki Metropolita Lwow-
ski, wieloletni osobisty sekretarz Papieża. 

Serdecznie zapraszamy
 

ks. Czesław Koraszyński
i ks. Jacek Kania, Kapelani Szpitala

Gabinety lekarskie
– MonitorowaneCo nam mówi święty!!!Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy Pracowników, Pacjentów oraz Sympatyków szpitala na przedświąteczne spotka-
nie wielkanocne z udziałem ks. biskupa Mariana Rojka, Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego, które odbę-
dzie się 16 kwietnia br. o godz. 13.00 w Kaplicy Szpitalnej.

Serdecznie zapraszamy – Dyrekcja i Kapelani

Wielkanocne spotkanie
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Konwent Szpitali Zamojszczyzny

21 marca odbył się Konwent Szpita-
li Zamojszczyzny. Gospodarzem spotka-
nia był SPSW im. Papieża Jana Pawła II 
w Zamościu. W spotkaniu uczestniczyli 
członkowie Konwentu i zaproszeni goście: 
Członek Zarządu Województwa Lubel-
skiego Tomasz Pękalski oraz Dyrekto-
rzy Lubelskiego Oddziału NFZ Krzysztof 
Tuczapski oraz Andrzej Kowalik. Głów-
nym punktem spotkania było omówienie 
sytuacji finansowej NFZ za rok miniony 
oraz warunków kontraktowania świadczeń 
zdrowotnych na rok 2015 i lata następne. 
Dyrektorzy LO NFZ omawiając sytuację 
finansową oddziału podkreślili, że fundusz 
bilansowo zamknął rok 2013 z wynikiem 
dodatnim w kwocie 86 mln zł, a współ-
praca funduszu ze świadczeniodawca-
mi układa się dobrze. Dyrektor Krzysztof 
Tuczapski zaapelował do szefów szpitali 
o przerzucanie prostych zabiegów z lecz-
nictwa zamkniętego na opiekę ambulato-
ryjną zgodnie z polityką Centrali Fundu-

szu dotyczącą przenoszenia finansowania 
z lecznictwa zamkniętego do AOS i POZ. 
W 2013 roku zmniejszył się poziom tzw. 
nadwykonań ale zauważono zwiększo-
ny poziom świadczeń migracyjnych, któ-

ry z roku na rok systematycznie wzrasta. 
W minionym roku wszystkim oddziałom 
zapłacono 280 mln zł, a ujemne saldo mi-
gracji wyniosło 117 mln zł. 

Tomasz Pękalski przedstawił naj-
ważniejsze informacje nt. polityki regio-
nalnej ochrony zdrowia w województwie 
lubelskim, m.in. poruszył kwestię struk-
tury łóżek szpitalnych w województwie 
lubelskim, rozliczania świadczeń w lecz-
nictwie i ambulatoryjnej opiece specjali-
stycznej oraz dużą umieralność i nawraca-
jące hospitalizacje z powodu przewlekłej 
obturacyjnej choroby płuc w skali woje-
wództwa. 

Na koniec spotkania szefowie szpi-
tali m.in. analizowali zasadność postula-
tu zawierania umów z funduszem na okres 
5-letni, konieczność zapewnienia kom-
pleksowości usług oraz ryzyku nie otrzy-
mania kontraktu.
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Waga auditu wewnętrznego w zintegro-
wanych systemach zarządzania jakością 
środowiskiem, BHP, bezpieczeństwem in-
formacji, żywności, standardów akredyta-
cyjnych jest nie do przecenienia. Plan au-
ditów wewnętrznych w 2014 r. przewiduje 
termin jego realizacji od 11.04 do 15.06. br. 
Łącznie zostanie przeprowadzonych 10 
auditów pierwszej strony we wszystkich 
stacjonarnych medycznych komórkach 
organizacyjnych, i w większości medycz-
nych ambulatoryjnych, administracyjnych 
i technicznych obszarach funkcjonowania 
Szpitala. Zaplanowano również audit pod-
wykonawcy dotyczący usług pralniczych, 
czyli audit drugiej strony. Auditorzy przy-
gotowują pytania określane jako lista kon-
trolna, która jest niezwykle pomocna, gdyż 
ukierunkowuje planowe i kompleksowe 
wykonanie zadania. Oczywiście stosowa-
nie list kontrolnych i obowiązujących for-
mularzy nie może i nie ogranicza zakresu 
działań auditowych, który może się zmie-
nić w wyniku informacji zebranych pod-
czas auditu. Stopień osiągnięcia celów 
prowadzenia auditów w głównej mierze 
zależy od osób, które prowadzą audity: ich 
przygotowania, konsekwencji w działaniu 
i sposobu podejścia do sytuacji trudnych, 
umiejętności rozwiązywania konfliktów. 
Realizacja auditów wewnętrznych jest za-
wsze poprzedzona przekazaniem audito-
rom wiodącym i towarzyszącym zawiado-
mień o audicie połączonym z instruktażem. 
W tym roku dodatkowo przekazano pisem-
ną informację przypominającą o zasadach 
auditowania, sposobie prowadzania roz-
mowy i innych zaleceniach. Przestrzeganie 
tych zasad jest niezbędne do zapewnienia, 
że wnioski z auditu są właściwe i wystarcza-
jące oraz, że auditorzy pracujący niezależnie 
sformułują w podobnych sytuacjach podob-
ne wnioski. W czasie auditu rozmowy pro-
wadzone są z pracownikami bezpośrednio 
wykonującymi działania będące przedmio-
tem auditu i w miejscu pracy auditowane-
go. Każda ze stron – auditujący – audito-
wany stara się, by rozmowa odbywała się 
w przyjaznej, spokojnej atmosferze. Audito-
rzy wyjaśniają, jakich informacji poszukują, 
dlaczego będą robić notatki oraz co będą za-
pisywać. Postawione pytania będą umożli-
wiać dłuższą wypowiedź (pytania otwarte). 

Na zakończenie auditorzy dokonują podsu-
mowania rozmowy. Zebrane podczas roz-
mowy informacje są zweryfikowane i sta-
nowią dowody z auditu. Wyniki auditu mają 
być oparte na faktach a nie na domysłach 
i ewentualnych przypuszczeniach.
Rok bieżący jest dla Nas szczególny. 
W czerwcu audit zewnętrzny zostanie prze-
prowadzony przez Brytyjsko-Polski Insty-
tutu Certyfikacji i Szkoleń (BPIC) dwu-
etapowo, z uwagi na rozszerzenie zakresu 
certyfikacji Systemu HACCP o pełne wy-
magania Normy ISO 22000:2005 – Syste-
mu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywno-
ści. Zgodnie z oświadczeniem BPIC będzie 
to ocena zgodności wdrożonego systemu 
zarządzania bezpieczeństwem żywności 
w Szpitalu, gdyż jest opracowany na pod-
stawie Normy ISO 22000. Formalna ocena 
zgodności wdrożonego systemu z tą Normą 
(tj. audit początkowej certyfikacji) odbędzie 
się podczas najbliższego auditu, w czerw-
cu bieżącego roku. Drugi etap auditu będzie 
dotyczył recertyfikacji na zgodność z Nor-
mami Zintegrowanego Systemu Zarządza-
nia Jakością, Zarządzania Środowiskowego, 
Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną 
Pracy, Bezpieczeństwem Informacji i cer-
tyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeń-
stwem Żywności (ISO 9001, ISO 14001, 
PN-N 18001, ISO 27001 i ISO 22000). 
BPIC jest wyłącznym przedstawicielem fir-
my AFNOR i GUTCERT na polskim ryn-
ku. BPIC należy do międzynarodowej gru-
py AFNOR i tym samym może prowadzić 
akredytowaną certyfikację w całym obsza-
rze akredytacji jednostek certyfikujących 

należących do grupy AFNOR. Oznacza to, 
że BPIC może prowadzić akredytowaną 
certyfikację dla kodu EA38 (zdrowie i opie-
ka społeczna) dla norm ISO 9001, 14001, 
27001, 22000, OHSAS 18001.

Wszystkie zrealizowane dotychczas 
przez BPIC procesy certyfikacji w naszym 
Szpitalu odbywały się zgodnie z wymoga-
mi i standardami akredytacyjnymi.

Miejmy na uwadze fakt, że podmio-
ty lecznicze już konkurują jakością świad-
czeń. Od 2014 r. jakość usług stała się waż-
nym kryterium oceny świadczeniodawców 
ubiegających się o kontrakty z NFZ. Ele-
mentami oceny jakościowej jest System 
Akredytacji przyznawanej przez Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdro-
wia i Certyfikaty ISO. Dodatkowo premio-
wane będą wyniki standardów akredytacyj-
nych w dziale zakażeń szpitalnych. 

Utrzymanie, weryfikacja i ciągłe dosko-
nalenie wdrożonych wymagań zewnętrz-
nych systemów oceny jakości jest procesem, 
który w naszym Szpitalu ma wielolet-
nie doświadczenie. Potwierdzenie wdroże-
nia Standardów Akredytacyjnych przez wi-
zytatorów CMJ odbyło się w 2001 r. (sam 
proces wdrażania rozpoczął się w 1999 r.). 
Pierwszą Normę ISO wdrożyliśmy w 2006 
roku. W kolejnych latach następne. Utrzy-
mujemy również status Szpitala Przyjazne-
go Dziecku od 2008 r. Konsekwencją deter-
minacji pracowników Szpitala jest poziom 
jakości usług medycznych i niemedycznych 
oraz zapewnienie bezpiecznych warun-
ków pobytu pacjentów. Oczywistym wyni-
kiem naszej pracy jest ciągłość w utrzy-
maniu statusu Szpitala Akredytowanego 
i posiadającego Certyfikaty Jakości, jesz-
cze w okresie kiedy certyfikaty nie były 
brane pod uwagę w procesie kontrakta-
cji świadczeń.

Urszula Taczała

Przed nami

Z okazji obchodów tegorocznego Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położ-
nych w dniu 9 maja br. o godz. 11.00 w sali 211 (II piętro) odbędzie się uroczyste 
spotkanie Pań Pielęgniarek/Pielęgniarzy i Położnych z udziałem zaproszonych gości. 
Podczas spotkania wykład nt. „Aktualna sytuacja w pielęgniarstwie – stan faktyczny 
i perspektywy” wygłosi Joanna Walewander, sekretarz Naczelnej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych. Serdecznie zapraszamy.

 W imieniu organizatorów Teresa Wawryca-Kordulska, Naczelna Pielęgniarka

Z a p r o s z e n i e

Realizacja auditów wewnętrznych (pierwszej strony), podwykonawcy usług pralniczych (drugiej strony) i audity zewnętrzne (strony trzeciej).
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Konkurs „Pielęgniarka Roku 2013” or-
ganizowany przez Polskie Towarzystwo 
Pielęgniarskie i Koło Liderów Pielęgniar-
stwa przy Mazowieckim Oddziale Woje-
wódzkim PTP na szczeblu wojewódzkim 
przeszedł do historii. Eliminacje odbyły 
się 7 marca br. w Samodzielnym Publicz-
nym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie. 
Uczestnicy oprócz przystąpienia do eg-
zaminu wzięli także udział w wykładach 
przygotowanych przez PTP przy SPSK 
Nr 4. Najlepszy w województwie oka-
zał się pielęgniarz Wojciech Wrona pra-
cujący w SPSK Nr 4. W konkursie wzięło 
udział 110 pielęgniarek i pielęgniarzy z te-
renu Lubelszczyzny.
– „Nasze Panie Pielęgniarki tym razem nie 
osiągnęły upragnionego 1 miejsca w kon-
kursie Wojewódzkim mimo to cieszymy się, 
że tak licznie reprezentowały nasz Szpital”. 

– podkreśla członek Komisji Ewa Duma, 
Przewodnicząca Koła Polskiego Towarzy-
stwa Pielęgniarskiego działającego w szpi-
talu „papieskim”.

Wyboru najlepszego kandydata do eta-
pu krajowego dokonała 9-cio osobowa Ko-
misja Konkursowa, w której 2 osoby delego-
wane były przez Zarząd Główny Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego w Warsza-
wie. – „Celem konkursu jest wyłonienie 
i nagrodzenie pielęgniarek liderów o wyso-
kim przygotowaniu zawodowym, etycznym 
i aktywnym zaangażowaniu na rzecz środo-
wiska pielęgniarskiego. Kryteria jakimi kie-
rowano się w wyborze kandydatek na etap 
wojewódzki to: wysoka ocena wystawiona 
przez bezpośredniego przełożonego, posta-
wa etyczna, aktywny udział w podnoszeniu 
kwalifikacji zawodowych oraz praca w PTP. 
W naszym przypadku była to praca w Kole 

PTP działającym przy naszym Szpitalu”. – 
wyjaśnia Ewa Duma.

Przeprowadzanie konkursu odbywa się 
etapowo. Do 31 stycznia 2014 r. wyłonio-
no uczestników w poszczególnych szpita-
lach. W naszym szpitalu wybrano 18 pie-
lęgniarek na poszczególnych oddziałach 
i w przychodniach. Ostatecznie w konkur-
sie wzięło udział 15 pielęgniarek: Bożena 
Adamczyk, Violetta Gac-Gowinek, Ewa 
Homa, Elżbieta Hałas, Aneta Juś, Iwona 
Kitka, Violetta Łepik, Alicja Korzeniow-
ska, Antonina Mazurkiewicz, Jolanta 
Ordyniec, Aneta Paterak, Anna Piasec-
ka, Irena Płocharz, Anna Saranowska, 
Renata Świderek.
– „Wyłonione kandydatki posiadają wy-
sokie kwalifikacje, rozległą wiedzę zawo-

dową, nienaganną postawę etyczną i chęt-
nie podejmują działania na rzecz rozwoju 
pielęgniarstwa. W naszym Szpitalu pracuje 
dużo więcej pielęgniarek/pielęgniarzy, któ-
rzy spełniają powyższe kryteria i dlatego 
w przyszłym roku planujemy podjąć dzia-
łania mające na celu zachęcanie do udziału 
większej liczby pielęgniarek. Promujemy 
nasz zawód, ponieważ liczba pielęgnia-
rek znacznie ulega zmniejszeniu i niedługo 
wszyscy będziemy odczuwać skutki niedo-
boru kadry pielęgniarskiej”. – mówi Tere-
sa Wawryca-Kordulska, Naczelna Pielę-
gniarka.

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestniczącym w konkursie naszym Pa-
niom Pielęgniarkom. Będziemy mocno 
trzymać kciuki w przyszłorocznej jubi-
leuszowej edycji. 

Finał krajowy konkursu odbędzie się 
w dniach 22-23 maja 2014 r. w Lublinie.

15 Ambasadorek szpitala „papieskiego”
I X  O g ó l n o p o l s k i  K o n k u r s  „ P i e l ę g n i a r k a  R o k u  2 0 1 3 ”



ZAMOJSKIE KATAKUMBY

Fot. M. Teterycz
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Wielu schorowanych pa-
cjentów nie dałoby rady, ale 
bezrobotny zamościanin chęt-
nie za nich postoi. Mężczyzna 
został zawodowym „staczem” 
kolejkowym. Doskonale wie, 
czym jest „zdrowie limito-
wane”. Jeszcze w styczniu 
zapisał się do jednego z lekarzy 

W peerelu ustawiały się kolejki po deficytowe towary, w wolnej 
Polsce doczekaliśmy się limitowanego zdrowia

Zawód – stacz
Trzeba mieć zdrowie, żeby chorować – mówi pan 
Wojciech (40 l.) z Zamościa. Trudno nie przyznać 
mu racji. Trzeba mieć wręcz końskie zdrowie, żeby 
koczować nocą przy rejestracji do lekarzy specjalistów. 

specjalistów. Pani w rejestracji 
wyznaczyła wizytę na... wrze-
sień. Pan Wojciech poczeka, 
ale wielu innych pacjentów tak 
odległy termin po prostu prze-
raża. Jednym kończą się leki, 
drudzy muszą skonsultować z 
lekarzem wyniki najnowszych 
badań. Jeszcze inni czują się 

coraz gorzej i pilnie potrzebują 
pomocy medycznej. 40-latek z 
Zamościa rozwiesił na słupach 
nietypowe ogłoszenie: „Zajmo-
wanie kolejki do lekarzy specja-
listów w szpitalu papieskim”. 
I podał numer telefonu. Teraz 
jest bezrobotny, w przeszłości 
wiele razy wyjeżdżał do pracy 
za granicę. Pracował m.in. w 
gastronomii, choć z wykształ-
cenia jest technikiem ekonomii. 

– W Zamościu znalezienie 
stałej pracy graniczy z cudem. A 

za coś żyć trzeba. Dlatego posta-
nowiłem dorobić, wynajmując się 
do kolejek – opowiada. Dostał już 
kilka zleceń, głównie od starszych 
osób. – Zajmowałem kolejki do 
kardiologa, laryngologa i do po-
radni chirurgii naczyń – opowiada.

W szpitalu papieskim i 
w innych placówkach można 
zarejestrować się na wizytę u 
specjalisty tego samego dnia, 
trzeba tylko bardzo wcześnie 
wstać, bo panie w okienku 
najczęściej rejestrują po parę 
osób do danego lekarza. Pan 
Wojciech bardzo sumiennie 
podchodzi do swoich obo-
wiązków. Miejsce w kolejce dla 
klienta rezerwuje już o godz. 18 
dnia poprzedzającego wizytę. I 
stoi do godz. 7 rano. Czeka, aż 
przyjdzie pacjent i odstępuje 

mu miejsce przy okienku. – Nie 
jestem jedyną osobą, która 
spędza noc w holu szpitala. 
Najwięcej ludzi przychodzi 
po północy i czeka do rana, 
aż rozpocznie się rejestracja 
pacjentów – relacjonuje. 

Nie tylko zamościanin do-
rabia jako „stacz po zdrowie”. 
Kolejki do specjalistów to zmora 
polskiej służby zdrowia, która 
dotyczy większości przychodni i 
poradni – zwłaszcza przyszpital-
nych. Pan Tadeusz z Tarnowa od 
kilkunastu lat dorabia do renty, 
zajmując dla innych kolejki do 
rejestracji. Swego czasu przed 
rejestracją do neurochirurga cze-
kał 40 godzin. Rekordy biją rów-
nież sami pacjenci. Mężczyzna, 
który chciał dostać się do lekarza 
w szpitalu w Tarnobrzegu, usta-

wił się w kolejce do rejestracji o 
godzinie 13 dnia poprzedniego. 

Ile trzeba zapłacić za zajęcie 
miejsca przy okienku? Stacz z 
Zamościa bierze 50 zł. – Nie jest 
to duża suma. Za godzinę stania 
wychodzi mniej niż 5 zł – mówi 
mężczyzna. O zapłatę prosi z 
góry. Zdarzyło się, że zarwał 
całą noc, pilnując kolejki, a 
zleceniodawca, czyli pacjent nie 
zjawił się rankiem. 

Pan Wojtek rozkręca inte-
res w czasie, gdy pojawiło się 
zagrożenie dla jego zarobku. W 
piątek (21.03) minister zdrowia 
oznajmił, że już wie, jak skrócić 
kolejki do lekarzy specjalistów. 
Pożyjemy, zobaczymy...

Magdalena Wójtowicz 
Imię bohatera artykułu 

zostało zmienione.

 
Przedruk: Tygodnik Zamojski (26 marca 2014 r.)
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Wielkanoc to zmartwychwstanie i ży-
cie, to radość i nadzieja. Wielkanoc skła-
nia nas do rezygnacji ze smutku i zwąt-
pienia także wtedy, kiedy już przeminie 
zewnętrzna świąteczna atmosfera i zwią-
zane z nią emocje. Zmartwychwstanie 
ma bowiem towarzyszyć naszej codzien-
ności. Tak jak towarzyszy jej krzyż i cier-
pienie, ból i samotność, choroba i utrapie-
nia starości. Tak jak na Krzyż nie można 
patrzeć bez Zmartwychwstania, tak rów-
nież na Zmartwychwstanie trzeba spo-
glądać przez bramę codziennego krzy-
ża. Tylko takie spojrzenie na Chrystusowy 
Krzyż i Zmartwychwstanie pomoże nam 
stale obumierać dla grzechu i śmier-
ci, aby odradzać się do nowego życia. 
Przekonanie, że On, nasz Pan, żyje i jest 
z nami pozwala wyzbywać się lęku. To 
również do nas Anioł wypowiedział sło-
wa: »Wy się nie bójcie! (...) Nie ma Go 
tu, bo zmartwychwstał«. Jakże często 
zbyt długo stoimy zalęknieni i niepew-
ni nad otwartym i pustym grobem Chry-
stusa, i jak Maria Magdalena, która w nie-
dzielny poranek nie zastała w grobie Ciała 
swego Mistrza, pozwalamy, aby lęk opano-
wał nasze serce. Lęk o samych siebie, o na-
sze rodziny, które borykają się z rozmaity-
mi trudnościami i kryzysami, lęk o świat, 
który zdaje się odrzucać Boga i deptać je-
go przykazania. Ale wystarczyło, że Pan 
zawołał Marię Magdalenę po imieniu, aby 
jej smutek i lęk zmienił się w radość i en-
tuzjazm. Nie mogło być inaczej. Kto spo-
tka Zmartwychwstałego Pana, zawsze 
zostaje wewnętrznie przemieniony i na-
wrócony. Trzeba tylko nasłuchiwać, aby 
usłyszeć, jak i nas Pan woła po imieniu. 
Papież Benedykt XVI mówił: „Nie moż-

na »zobaczyć« Zmartwychwstałego, je-
śli się w Niego nie »uwierzy«. Prośmy 
Go, by zawołał każdego z nas po imie-
niu i tym samym nawrócił nas otwierając 
na «wizję» wiary. Wiara rodzi się z osobi-
stego spotkania z Chrystusem zmartwych-
wstałym i stając się porywem odwagi 
i wolności, pozwala wołać głośno świa-
tu: Jezus zmartwychwstał i żyje na wieki”. 
Głoszenie Chrystusa zmartwychwstałego 
było zadaniem nie tylko uczniów Chrystu-
sa zgromadzonych w Wieczerniku, ale po-
zostaje misją dla każdego z nas: duchow-
nego i świeckiego, kobiety i mężczyzny, 
zdrowego i chorego. »Jeśli więc razem 
z Chrystusem powstaliście z martwych 
– wzywa św. Paweł – szukajcie tego, co 
w górze (...). Dążcie do tego, co w górze, 
nie do tego, co na ziemi«. Pójście za radą 
tego Pawłowego wezwania wcale nie ozna-
cza oderwania od rzeczywistości, braku za-
interesowania codziennymi sprawami ży-
cia, apatii czy zamknięcia się na potrzeby 
otaczających nas ludzi. To oznacza, że na 
wszystkie nasze codzienne sprawy zacznie-
my patrzeć z innej perspektywy, stając się 
radosnymi świadkami Zmartwychwsta-
łego Pana i zwiastunami Dobrej Nowiny. 
Krocząc śladami Chrystusowego krzyża, 
zawsze dojdziemy do Zmartwychwstania. 
Idąc z Chrystusem Ukrzyżowanym, za-
wsze rozpoznamy w Nim Chrystusa Zmar-
twychwstałego i Miłosiernego. Bo Chry-
stus zmartwychwstał, aby dać nam życie 
i wyzwolić nas z grzechu, i w ten sposób 
okazać nam swoje miłosierdzie. On ko-
cha nas mimo naszej niewierności, na-
szych grzechów i naszej słabej wiary. 
Nieprzypadkowo tuż po Niedzieli Zmar-
twychwstania Pańskiego obchodzimy świę-

to Bożego Miłosierdzia. 19 kwietnia 1993 r., 
podczas specjalnej audiencji w związku 
z beatyfikacją s. Faustyny Kowalskiej, na 
Placu św. Piotra w Rzymie, papież Jan Pa-
weł II wypowiedział słowa: „(...) To jesz-
cze jedno życzenie: ażeby te proste słowa 
„Jezu, ufam Tobie” dla ludzkich serc rów-
nież i w przyszłości, przy końcu tego stu-
lecia i tego tysiąclecia, i w następnych, by-
ły wciąż jasnym wskaźnikiem drogi. Jezu, 
ufam Tobie! Nie ma takiej ciemności, gdzie 
by człowiek musiał się zagubić. Jeżeli za-
ufa Jezusowi - zawsze staje się święty”. 
Kiedy już radośnie zabrzmią wielkanocne 
dzwony, niechaj te słowa naszego Umiło-
wanego Rodaka – Jana Pawła II – którego 
9 lat temu wspieraliśmy modlitwą w Jego 
cierpieniu i umieraniu, pomogą Wam – 
Drodzy Bracia i Siostry – ufać Zmartwych-
wstałemu i Miłosiernemu Chrystusowi tak-
że w najtrudniejszych i najsmutniejszych 
chwilach Waszego życia. Skorzystajcie 
z wszystkich łask, którymi Pan hojnie Was 
obdarza w Wielkanocny Poranek i w Nie-
dzielę Miłosierdzia Bożego. Wsłuchujcie 
się codziennie w Jego głos, który każdego 
przyzywa po imieniu. W tym roku te świę-
ta i następujące po nich dni będą niezwykle 
wyjątkowe, będziemy bowiem świadkami 
uroczystej kanonizacji naszego Wielkie-
go Papieża. Człowieka, który był przepeł-
niony świętą obecnością Boga. Wraz z Ja-
nem Pawłem II do chwały ołtarzy będzie 
wyniesiony Jan XXIII. Łączy ich nie tyl-
ko świętość, ale też wybitny pontyfikat, 
zdrowy dystans do siebie i wyjątkowe po-
czucie humoru. Niech będą dla nas wzo-
rem do naśladowania w naszym życiu.

Ks. Czesław Koraszyński – kapelan szpitala

Przez krzyż do Zmartwychwstania
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„Pokonaj własne słabości, nigdy się nie 
poddawaj” pod takim hasłem zorganizowa-
ny będzie 3 maja 2014 r. w Jacni na Zamoj-
szczyźnie II Triathlon Amazonek. Mistrzo-
stwa odbędą się na dystansie half iron-man. 
Zawodnicy zmierzą się w pływaniu na dy-
stansie 1,9 km, jazdy rowerem na trasie 
90 km i biegu na 21, 97 km. Impreza zor-
ganizowana zostanie z myślą o Zamojskich 
Amazonkach. Fundusze zebrane z pakie-
tów startowych oraz podczas zawodów 
w całości zostaną przekazane na Stowa-
rzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Pier-
si Zamojskie Amazonki, którego Prezesem 
jest Pani Jolanta Sprawka. Stowarzysze-
nie współpracuje z naszym Szpitalem, po-
zyskując fundusze na różnego typu zadania 
związane z Oddziałem Onkologii Klinicz-
nej. Przy organizacji Triathlonu pomaga-
ją wolontariusze a także nasi pracownicy. 

Misją Szpitala jest „niesienie pomocy po-
trzebującemu bliźniemu”. Pomoc ta, mo-
że przejawiać się w każdej formie. Ważne 
jest, aby w ogóle była.

Popularność Triathlonu w Polsce ro-
śnie. Z roku na rok przybywa zawodni-
ków a także imprez. Przyjęła się opinia, że 
Triathlon to dyscyplina sportowa dla „ludzi 
z żelaza”. Potrzeba wiele determinacji i za-
angażowania wszystkich partii ciała w to 
przedsięwzięcie. 

Inicjatywa zorganizowania tego ty-
pu zawodów zrodziła się w ubiegłym ro-
ku, gdzie I Triathlon Amazonek odbył się 
w Majdanie Sopockim na Roztoczu. W za-
wodach wzięli udział zawodnicy z ca-
łej Polski. Był to znak, że są ludzie chęt-
ni wspierać taką inicjatywę a jednocześnie 
nieść pomoc. Są to ludzie, dla których po-
konanie własnych słabości i zmierzenie się 
samych z sobą jest największym doświad-
czeniem. Bo kto zna nas lepiej, niż my sa-
mi. Róbmy to, co sprawia nam przyjem-
ność, wtedy i inni będą mieli z tego radość. 
Na koniec przytoczę maksymę Marka Twa-
ina „ Żyj tak, by przedsiębiorca pogrzebo-
wy żałował, że Cię chowa”

Monika Gwiazdowska

Ludzie z żelaza ruszą do startu

Na zdjęciu zwycięzca I Triathlonu Amazonek 
Kacper Adam, 4 maja 2013 r. Majdan Sopocki Ogłoszenie miesiąca!
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Myśli odkurzone
Cała sztuka rządzenia polega na tym, 
żeby ludzi nie drażnić.

Aleksander Małachowski

Jest czas, żeby milczeć, jest czas aby mówić,
ale nigdy nie ma czasu, żeby wszystko 
powiedzieć.

André Maurois

Starym się jest wówczas, 
gdy więcej radości przynosi przeszłość niż 
przyszłość

John Knittel

Red. dr Waldemar Frąk

imię i nazwisko

oddział/dział

Zwycięzcą krzyżówki panoramicznej 
ostatniego wydania Biuletynu Szpitalnego 
został Arkadiusz Świst pracujący na Szpi-
talnym Oddziale Ratunkowym. Nad prawi-
dłowością losowania czuwał mec. Domi-
nik Krzanowski.

Gratulujemy zwycięzcy i zapraszamy 
do udziału w następnych konkursach.

Rozwiązanie
krzyżówki

Krzyżówka Wielkanocna




