
Choć od wydarzeń w katedrze 
lubelskiej minęło ponad 50 lat, 
ludzie wciąż pamiętają o łzach, 
które pojawiły się na obrazie 
Matki Bożej Częstochowskiej. 
Od lat tydzień przed 3 lipca 
jest Tygodniem Maryjnym, 
który gromadzi na modlitwie 
tłumy wiernych.

Tak było i w tym roku. Ty-
dzień Maryjny przyciągnął do 
katedry czcicieli Matki Bo-
żej, którzy właśnie tutaj w 
sposób szczególny zanoszą 
swoje prośby i podziękowa-
nia. Każdego roku w księdze 
łask przybywa nowych wpi-
sów. A zaczęło się wszyst-
ko 3 lipca 1949 roku, kiedy 
to na obrazie Maryi w lubel-
skiej katedrze pojawiły się 
łzy. Ówczesne władze uznały 
to za próbę obalenia ustroju, 
zaś wierni za cud. Tym, któ-
rzy wtedy przyznawali się do 
wiary, groziły różne represje, 
łącznie z więzieniem. Jednak 

ufność w Bożą pomoc była 
silniejsza niż strach, więc do 
katedry ciągnęły tłumy. 

Dziś oczywiście czasy są 
zupełnie inne, ale niezmien-
ne pozostało wciąż jedno – 
Matka Boża katedralna dalej 
gromadzi rzesze wiernych, i 
to nie tylko na dorocznych 
uroczystościach, ale i każdego 
dnia. Tegoroczne uroczystości 
odpustowe zostały połączone 
z jubileuszem księdza arcybi-
skupa seniora Bolesława Py-
laka, który właśnie w tym ro-
ku obchodzi jubileusz 40-le-
cia sakry biskupiej i 85. uro-
dziny. Zgromadzeni na Mszy 
świętej dziękowali za lata jego 
posługi w diecezji lubelskiej. 
Specjalnym gościem uroczy-
stości odpustowych w tym ro-
ku był biskup Edward Dajczak 
z Gorzowa, znany i ceniony 
jako organizator Przystanku 
„Jezus”. W homilii zachę-
cał on wiernych do tego, by 
nie obawiali się dawać świa-
dectwa swojej wiary. Po uro-
czystej Eucharystii, tradycyj-
nie już na ulice Lublina wy-
ruszyła procesja różańcowa, 
którą zakończył Apel Jasno-
górski. (A)
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ZA TYDZIEŃ
  O święcie patronalnym 

BRACTWA ŚW. BRATA ALBERTA
  O ŚWIECKICH MISJONARZACH 

z Lublina, którzy jadą 
do Afryki
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Możliwość oddania krwi w specjal-
nym punkcie parafialnym mieli 

mieszkańcy LSM i wszyscy chętni, którzy 
zgłosili się w ostatnią niedzielę czerwca 
do kościoła św. Józefa. Pomysłodawcą 
zbiórki krwi w parafii był ks. Grzegorz 
Zadrożny. Sam od wielu lat jest hono-
rowym krwiodawcą. Pierwszy raz oddał 
krew jako młody chłopak. Od tamtego 
czasu czyni to regularnie. – W ten 
sposób wyraża się też miłość bliźnie-
go. Skoro mogę swoją krwią służyć 
innym, to uważam to za swój chrześci-
jański obowiązek – mówi ks. Grzegorz. 

Podobne zdanie ma 
wielu krwiodawców. 
– Mało wysiłku, a zysk 
ogromny, bo przecież 
moja krew może urato-
wać komuś życie – mó-
wi pan Jan. 

ODDAJ KREW W PARAFII

Zanim zostanie 
się honorowym 
krwiodawcą, 
trzeba przejść 
podstawowe 
badania

AGNIESZKA PRZYTUŁA
redaktor wydania

Wakacje – czas, w któ-
rym przeważnie myśli-

my o samych przyjemnych 
rzeczach, planujemy wypo-
czynek, wyjazdy, spotkania. 
Niestety, to także czas, kiedy 
zdarza się więcej różnych wy-
padków niż w pozostałych 
miesiącach roku. Często, by 
pomóc ofiarom wypadków 
potrzebna jest krew. Jeśli 
sprawa nie dotyczy naszych 
bliskich, nie zastanawiamy 
się nad tym, żeby stać się 
honorowym krwiodawcą. 
A szkoda. Przed wakacjami 
zbiórkę krwi zorganizowała 
parafia św. Józefa w Lublinie. 
O tej niecodziennej akcji pi-
szemy także w tym numerze 
„Gościa Niedzielnego”.       
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Tydzień Maryjny

Wciąż pamiętamy o łzach

Modlitwa uwielbienia w katedrze 
przed obrazem Matki Bożej 
Płaczącej podczas Tygodnia 
Maryjnego

KA
TA

RZ
YN

A 
LI

N
K





G O Ś Ć  L U B E L S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
9 

lip
ca

 2
00

6

II

Czerwcowa biesiada

LUBARTÓW. 25 czerwca 
w lubartowskim amfitea-
trze odbył się V Powiatowy 
Przegląd Dokonań Twórczych 
„Biesiada Czerwcowa 2006”, 
pod patronatem Starosty 
Lubartowskiego. Imprezę roz-
począł występ zespołu tanecz-
nego „Klaps”. Prezentowały 
się też zespoły: śpiewacze 
z Rozkopaczewa i Ostrówka 
oraz teatralny „Brzostowiacy”. 
Im to jury przyznało nagrody 
w kategorii: „Utrwalanie dzie-
dzictwa kulturowego regionu”. 
Na scenie prezentowało się 
Młodzieżowe Studio Piosenki 
z MDK-u oraz kapela podwór-
kowa „Bumcyk” i teatrzyk 
dziecięcy „Sznurowadło”. Była 
też formacja tańca towarzy-
skiego „Basic” z Gimnazjum 
nr1 w Lubartowie. Atrakcją 

był koncert sześciu rodzin 
muzykujących. Przed publicz-
nością wystąpiły też zespoły z 
SP Szczekarków i tańca break-
dance „Free Steps”. Gwiazdą 
wieczoru była lubelska grupa 
„Standard Brass Band” oraz 
tancerze ognia „Antares” z 
Lubartowskiego Ośrodka 
Kultury. Wręczono też na-
grody w kategorii „Wkład in-
stytucji, organizacji pozarzą-
dowych i osób indywidual-
nych w kształtowanie pozy-
tywnego wizerunku powiatu 
lubartowskiego”. Przypadły 
one: Lechowi Wójcikowi – 
trenerowi sekcji tenisa sto-
łowego oraz Młodzieżowemu 
Domowi Kultury, za efekty 
edukacji artystycznej i anima-
cję kultury w okresie 25 lat 
istnienia.

WĄWOLNICA. W sanktua-
rium Matki Bożej Kębelskiej w 
Wąwolnicy 25 czerwca swój dia-
mentowy jubileusz (60 lat poży-
cia w sakramencie małżeństwa) 
świętowali Stanisława i Stanisław 
Kozłowscy – rodzice ks. Janusza 
Kozłowskiego. Na jubileu-
szowym obrazku umieszczo-
no słowa: „Diamentowi Jubilaci 
Stanisława i Stanisław Kozłowscy 
dziękują Panu Bogu za wspólno-
tę serc, zaś ich dzieci – Kazimierz, 

Zofia, Andrzej, Jan, Maria, Anna, 
Dorota – za dar życia i wycho-
wanie. Niech Bóg, który połączył 
Jubilatów w sakramencie mał-
żeństwa, udziela im nieustannie 
swojej pomocy, łaski i błogosła-
wieństwa”. Sędziwi jubilaci dzię-
kowali za owoce miłości małżeń-
skiej. Dwaj synowie o. Kazimierz 
i ks. Janusz pełnią posługę ka-
płańską. Pozostali z rodzeństwa 
założyli rodziny. Dołączamy się 
do życzeń dla jubilatów.

Diamentowy jubileusz

KAPUCYNI. W kościele rek-
toralnym pw. śś. Piotra i Pawła 
na Krakowskim Przedmieściu 
w Lublinie 29 czerwca odbyły 
się uroczystości odpustowe. 
W kościele tym od lat posłu-
gują kapucyni. Jest to chyba 
obok lubelskiej katedry naj-
częściej odwiedzana świąty-
nia w centrum. To tutaj trwa 
całodzienne wystawienie 
Najświętszego Sakramentu, 
przed którym zawsze groma-
dzą się wierni na modlitwie, 
kościół ten także słynie ze 
stałych dyżurów w konfesjo-
nale.

Na Krakowskim Przedmieściu

60 lat

DOMINIKANIE. Lubelscy do-
minikanie mają nowego przeora. 
Został nim o. Robert Głubisz, 
który zastąpi o. Hieronima 
Kaczmarka. Ojciec Hieronim 
jest postacią dobrze znaną 
w Lublinie. Od 6 lat sprawo-
wał funkcję przełożonego lu-
belskiej wspólnoty dominka-
nów i podejmował szereg ini-
cjatyw, które przyciągały wie-
lu lublinian na Starówkę. 29 
czerwca miało miejsce pożegna-
nie o. Hieronima, który odcho-
dzi z Lublina. Za pracę nie tyl-
ko na rzecz wspólnoty zakon-
nej, ale i całego miasta dzięko-

wał przorowi prezydent miasta 
Andrzej Pruszkowski. Miejsce 
o. Hieronima zajmie o. Robert 
Głubisz, który w lubelskim klasz-
torze mieszka od 4 lat. Do tej 
pory pracował jako duszpasterz 
akademicki i animator Spotkań 
Małżeńskich i Wieczorów dla 
Zakochanych. Nowy przeor ma 
32 lata i pochodzi z Jarosławia. 
Już zapowiedział, że dzieło jego 
poprzednika będzie kontynuo-
wane. Remont i odnowa klasz-
toru nie staną w miejscu, już w 
przyszłym tygodniu rozpoczną 
się prace w skrzydle wschodnim 
klasztoru.

Zmiana przeora
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Na dziedzińcu dominikańskiego klasztoru odbyła się uroczystość 
pożegnania odchodzącego z Lublina o. Hieronima

Taniec kwiatów w wykonaniu najmłodszych uczestników Biesiady
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Kościół Kapucynów na Krakowskim 
Przedmieściu jest jednym z najczęściej 
odwiedzanych przez wiernych

UMCS. Wydawnictwo Uni- 
wersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej obchodziło w czer-
wcu jubileusz 60-lecia swego 
istnienia. Nakładem wydawni-
ctwa ukazuje się około 200 po-
zycji rocznie. Wśród nich są 
wydawnictwa naukowe, albu-
my historyczne, podręczniki. 
Z okazji jubileuszu wręczono 

nagrody „Amicus Libri”, któ-
rymi wydawnictwo odznacza 
osoby szczególnie zasłużone 
dla jego działalności. W tym 
roku otrzymali je: prezydent 
Lublina Andrzej Pruszkowski i 
prof. Wiesław Śladkowski, wie-
loletni redaktor publikowane-
go przez wydawnictwo perio-
dyka „Annales”. 



G O Ś Ć  L U B E L S K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
9 lipca 2006

III

80 lat Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książek

Jubileusz bibliofilów

W dzisiejszej epoce informatycznej 
może się wydawać, że słowo 
drukowane i bibliofile są 
przeżytkiem. Nic bardziej 
mylnego. 

Tak jak założyciele towarzy-
stwa, tak i ich następcy uczą 
szacunku dla książki i upo-
wszechniają ją w społeczeń-
stwie nieprzerwanie od 80 lat. 
Tyle liczy sobie LTMK, które w 
czerwcu obchodziło swój okrą-
gły jubileusz. 

Termin  „bibliofilstwo” po-
chodzi z języka greckiego, od 
słów biblos – książka i phileo 
– kocham. Co w wolnym tłu-
maczeniu oznacza umiłowa-
nie książek. Ale bibliofilstwo 
to nie tylko miłość do ksią-
żek, lecz także ich gromadze-
nie, uwzględniające tematykę 
i rzadkość występowania dzie-
ła. Istotą bibliofilstwa jest au-
tentyczne umiłowanie do pięk-
na druku, a nie ilość zgroma-
dzonych książek. – Nie jeste-
śmy towarzystwem elitarnym, 
co może sugerować niewiel-
ka liczba członków. Każdy, kto 

chce realizować posta-
nowienia statutu, mo-
że do towarzystwa na-
leżeć – mówił prezes 
Lubelskiego Towarzy-
stwa Miłośników Książ-
ki Jerzy Gurba. Cel to-
warzystwa najtrafniej określił 
Stanisław Oczkowski w arty-
kule: „Dzieje wystaw książki i 
exlibrisów w Lublinie”, w któ-
rym pisał: „(...) za główny cel 
lubelscy bibliofile postawili so-
bie kult książki i jego szerze-
nie, uświadomienie społeczeń-
stwa o wartości starej książki, 
jako najpiękniejszego kwiatu 
myśli i uczuć, najszlachetniej-
szego owocu i dokumentu kul-
tury narodu”. Cel ten przyświe-
cał założycielom LTMK, którzy 
18 czerwca 1926 r. je powołali. 
Na początku liczyło 14 człon-
ków, a jego pierwszym pre-
zesem był ks. Ludwik Zalew-
ski (profesor seminarium du-
chownego w Lublinie), nazywa-
ny księciem bibliofilów. 

Aktualnie towarzystwo liczy 
28 członków. – Działalność rea-
lizowana jest na trzech pozio-
mach: wydawniczym, badaw-

czo-naukowym i popu-
laryzatorskim – wyjaś-
niał członek towarzy-
stwa Zbigniew Jóźwik. 
W ciągu całego okre-
su działania LTMK uka-
zało się ponad 100 po-

zycji, w tym kilkanaście książ-
kowych. LTMK przyznaje Or-
der Białego Kruka ze Słonecz-
nikiem, który jest odznacze-
niem przyznawanym za wybit-
ne zasługi dla rozwoju biblio-
filstwa i kultu pięknej książ-
ki. Tym zaszczytnym wyróż-
nieniem uhonorowano między 
innymi: Aleksandra Gieyszto-
ra, Andrzeja Ryszkiewicza czy 
też osoby spoza naszego kra-
ju, jak choćby Karla Dedeciusa 
z Niemiec. Comiesięczne spot-
kania bibliofilów, zwane przed-
wieczerzami bibliofilskimi, od-
bywają się w gmachu WBP im. 
Hieronima Łopacińskiego w 
Lublinie.  MG

W tekście wykorzystano dane 
z artykułu Zbigniewa Jóźwika 
„Osiemdziesiąt lat Lubelskiego 
Towarzystwa Miłośników Książki”  
w miesięczniku „Lublin”.

Borzechów

Powstała 
nowa 
parafia
Dekretem metropolity lubel- 
skiego abp. Józefa Życińskiego 
powstała nowa parafia pod 
wezwaniem Matki Bożej 
Częstochowskiej w  Borzecho-
wie, na terenie dekanatu Bełżyce. 

Metropolita napisał w de-
krecie m.in.: „Mając na uwa-
dze reorganizację struktur ad-
ministracyjnych archidiecezji lu-
belskiej usprawniającą działania 
duszpasterskie – na mocy kan. 
515 Kodeksu Prawa Kanoniczne-
go – eryguję kanonicznie para-
fię pod wezwaniem Matki Bożej 
Częstochowskiej w Borzecho-
wie, na terenie dekanatu Bełży-
ce, przez wyłączenie terenu z 
parafii pod wezwaniem św. Bar-
tłomieja Apostoła w Niedrzwi-
cy Kościelnej, parafii pod we-
zwaniem Trójcy Świętej i Naro-
dzenia NMP w Chodlu oraz pa-
rafii pod wezwaniem Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Kłod-
nicy”. Do nowej parafii będą na-
leżeć mieszkańcy miejscowości: 
Borzechów, Kolonia Borzechów, 
Kępa Borzechowska, Grabówka 
i Majdan Borzechowski, wyłą-
czonych z parafii pod wezwa-
niem św. Bartłomieja Apostoła w 
Niedrzwicy Kościelnej, Majdan 
Skrzyniecki wyłączonej z para-
fii pod wezwaniem Trójcy Świę-
tej i Narodzenia NMP w Chodlu 
i Borzechów – część południo-
wa, wyłączonej z parafii pod we-
zwaniem Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Kłodnicy. Wierni, 
którzy chcieliby podtrzymywać 
więź duszpasterską odpowiada-
jącą wcześniejszej tradycji, mo-
gą zgodnie ze swą osobistą de-
cyzją uczestniczyć w Eucharystii 
i zgodnie z prawem kanonicz-
nym wybierać dowolne miejsce 
pogrzebu. Natomiast zawarcie 
związku małżeńskiego poza no-
wo erygowaną parafią wymagać 
będzie specjalnego zezwolenia, 
tzw. licencji. Obecnie w archidie-
cezji lubelskiej istnieje 27 deka-
natów, w ich ramach funkcjonu-
je 260 parafii. P
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Z okazji 
jubileuszu 
przygotowano 
tort w kształcie 
otwartej książki
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Honorowi krwiodawcy w parafii św. Józefa

Możesz uratować życie

Parafia świętego Józefa. 
Niedziela. Na dworze 
upał, choć to dopiero ra-
nek. Msza św., kościół 

wypełniony ludźmi, duszno. Co 
kilka minut ktoś wychodzi na ze-
wnątrz, by zaczerpnąć powietrza. 
Jakiejś starszej pani słabo, więc z 
pomocą przychodzą stojący obok 
ludzie. Niewiele trzeba, żeby po-
móc. Właśnie o tym mówi kapłan. 
Nie są to jednak słowa przypad-
kowe. W domu parafialnym od ra-
na w niedzielę 25 czerwca dyżu-
ruje punkt, w którym można od-
dać krew. To już druga taka akcja 
w tej parafii. Podczas pierwszej w 
ubiegłym roku zebrano ponad 30 
litrów krwi. W tym roku chętnych 
było nieco mniej, jednak nie to się 
liczy. – Nie chodzi o to, by prześci-
gać się w tym, ile krwiodawców 
zgłosiło się do którego punktu. 
Każdy zebrany litr krwi jest tak sa-
mo cenny i tak samo może urato-
wać komuś życie – mówi doktor 
Zbigniew Pięciński, szefujący nie-
dzielnej zbiórce krwi w parafii św. 
Józefa w Lublinie.

Dług wdzięczności

Państwo Michałowscy przyszli 
całą rodziną. Kilka lat temu ich 
najmłodsza córka miała wypadek. 

Gdyby nie krew, jej szan-
se na przeżycie byłyby 
niewielkie. Wcześniej ni-
gdy nie zastanawiali się 
nad tym, jakie znaczenie 
ma krew i nie myśleli, 
żeby stać się honorowy-
mi krwiodawcami. – To 
miał być zwykły dzień. 
Asia poszła pojeździć na 
rowerze. Mieszkamy w 
bardzo spokojnej części 
Lublina i nigdy nie oba-
wialiśmy się tego, że coś przykre-
go może się wydarzyć – opowia-
dają rodzice dziewczynki. – Wy-
starczył moment nieuwagi i dzie-
cko znalazło się pod kołami sa-
mochodu. To, co działo się póź-
niej, pamiętam jak przez mgłę. 
W szpitalu powiedzieli nam, że 
pilnie potrzebna jest krew ARh 
minus, bo taką ma córka. Ja bra-
łam właśnie antybiotyki i nie mo-
głam oddać swojej, mąż choro-
wał wcześniej na żółtaczkę, więc 
też nie mógł być dawcą. Dobrze, 
że znaleźli się ludzie, którzy bez 
chwili wahania nam pomogli. Zro-
zumieliśmy, jak wielkie znaczenie 
ma honorowe krwiodawstwo. 

Wtedy to właśnie pani Maria 
postanowiła, że jeśli tylko kiedyś 
będzie mogła, odda swoją krew 

w długu wdzięczności. 
Kiedy w parafii ogłoszo-
no, że będzie taka moż-
liwość, nie wahała się. 
Przyszła świadoma tego, 
że ten drobny wysiłek z 
jej strony może uratować 
komuś życie.

Mało i dużo

Pomysłodawcą zbiór-
ki krwi w parafii jest ks. 

Grzegorz Zadrożny. Sam od wie-
lu lat jest honorowym krwiodaw-
cą. Pierwszy raz oddał krew jako 
młody chłopak. Od tamtego czasu 
czyni to regularnie. – W ten spo-
sób wyraża się też miłość bliźnie-
go. Skoro mogę swoją krwią słu-
żyć innym, to uważam to za swój 
chrześcijański obowiązek – mówi 
ks. Grzegorz. Podobne zdanie ma 
wielu krwiodawców, także tych, 
którzy korzystając z parafialnego 
punktu, oddawali krew pierwszy 
raz. – Pomyślałem sobie, że prze-
cież tak niewiele trzeba, tym bar-
dziej że mam możliwość oddać 
krew w parafii, nie muszę jechać 
do punktów w mieście. Mało wy-
siłku, a zysk ogromny, bo przecież 
moja krew może uratować komuś 
życie – mówi Jan Zbiciak.

Roześlij tę 
wiadomość, gdzie 

możesz. Potrzebna 
krew! Dla dziewczynki, 

chłopca, dla... Sprawa 
pilna. Czasami takie 

wiadomości znajdujemy  
w skrzynce mailowej, 

czasem przychodzą  
SMS-em, a czasem można 

je usłyszeć z ambony.  

tekst 
AGNIESZKA PRZYTUŁA 

zdjęcia 
KATARZYNA LINK 

Punkt 
krwiodawstwa 
zorganizowany  
w parafii  
św. Józefa  
w Lublinie. 
To już drugi 
raz parafianie 
mieli możliwość 
podzielić się  
z innymi swoją 
krwią

Sonda

DLACZEGO ODDAJĘ 
KREW

TERESA HOSTMAN
– Robię to pierw-
szy raz. Kiedy 
usłyszałam pod-
czas Mszy św., 
że w naszej para-
fii zorganizowa-

no punkt, gdzie w niedzie-
lę będzie możliwość odda-
nia krwi, postanowiłam z te-
go skorzystać. Kilka lat temu 
moja mama przechodziła po-
ważne operacje i potrzebo-
wała krwi. Ja wtedy byłam w 
ciąży i nie mogłam być daw-
cą. Postanowiłam, że kiedyś 
pomogę w ten sposób in-
nym. Akcja w naszej parafii 
przypomniała mi to postano-
wienie, które właśnie spró-
buję wypełnić. Mam nadzie-
ję, że moja krew komuś się 
przyda. Czasami ludzie bo-
ją się oddawać krew. Ja boję 
się tylko tego, czy się zakwa-
lifikuję jako dawca. Jeśli tak, 
będzie to dla mnie ogrom-
na radość.

JAN ZBICIAK
– Pierwszy raz 
oddałem krew, 
kiedy stanąłem 
na komisji woj-
skowej. Nigdy nie 
wydarzyło się nic 

takiego, co szczególnie by 
mnie do tego prowokowa-
ło. Ani ja, ani nikt z moich 
bliskich krwi nie potrzebo-
wał, ale mam świadomość, 
że wielu ludzi nie ma takiego 
szczęścia. Nigdy nie wiemy, 
kiedy sami znajdziemy się 
w sytuacji potrzebującego. 
Dlatego, kiedy mam możli-
wość oddać krew, dlaczego 
miałbym tego nie robić. Nie 
wymaga to przecież jakichś 
szczególnych poświęceń. 10 
minut z mojej strony na od-
danie krwi może komuś ura-
tować życie. Pomysł z or-
ganizowaniem takich punk-
tów przy parafiach jest świet-
ny. Nie tylko wzrasta świado-
mość, że krew jest zawsze 
potrzebna, ale i praktyczne 
jej oddanie jest łatwiejsze. 
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Honorowi krwiodawcy w parafii św. Józefa

Możesz uratować życie
Kto może?

Krew może oddać każdy zdro-
wy człowiek w wieku od 18 do 
65 lat. Zdrowy, to  znaczy, że ni-
gdy nie chorował na żółtaczkę, 
nie choruje na serce, ani na choro-
bę nadciśnieniową. Krwi nie mo-
że oddać też osoba przyjmująca 
w danym momencie leki, chorują-
ca na choroby nowotworowe, czy 
związane z gruczołami wydziela-
nia wewnętrznego, czyli np. cho-
robę tarczycy. Każdy zgłaszający 
się do punktu krwiodawstwa naj-
pierw wypełnia ankietę, w której 
odpowiada na szereg pytań zwią-
zanych ze swoim stanem zdrowia 
i przechodzi podstawowe bada-
nie lekarskie. Następnie pobiera-
na jest próbka krwi, na podstawie 
której określany jest poziom he-
moglobiny. Jeśli jest on prawidło-
wy, można oddać krew. Następnie 
przechodzi ona szczegółowe ba-
dania w laboratorium, które tak-
że określają jej grupę, i dopiero 
wtedy trafia do banku krwi. Każ-
dy człowiek może oddać 450 mili-
litrów krwi, mężczyźni zazwyczaj 
pięć razy w roku, kobiety cztery 
razy. Najczęściej występujące w 
naszej populacji grupy krwi to A 
i O. 15 procent populacji jest Rh 
ujemnych, w związku z tym takiej 
krwi najczęściej brakuje. 

Głównie młodzi

Doktor Zbigniew Pięciński od 
wielu lat proszony jest o pre-
lekcje w lubelskich szkołach, w 
których przybliża młodym zna-
czenie krwiodawstwa. – Spoty-
kam się z bardzo różnymi sytu-
acjami i podejściem. Utkwiła mi 
w pamięci taka scena sprzed kil-
ku lat w jednej z lubelskich szkół. 
Na sali gimnastycznej, gdzie gło-
siłem konferencję, wszyscy ucz-
niowie siedzieli na podłodze, a 
jeden na takim wygodnym fote-
lu – opowiada doktor. – On też 
dyrygował buczeniem, które roz-
legało się, gdy mówiłem o rato-

waniu życia krwią. Po jakimś chy-
ba roku w przychodni przyjmo-
wałem młodego człowieka, któ-
ry chciał oddać krew. Zadając ru-
tynowe pytanie o miejsce nauki, 
usłyszałem, że to ta pamiętna dla 
mnie szkoła. Mówię temu młode-
mu człowiekowi, że byłem tam 
kiedyś i zapamiętałem, jak jakiś 
chłopak zarządzał pomrukami na 
sali. Usłyszałem wtedy – to by-
łem ja, ale do wszystkiego trze-
ba dojrzeć.

Na Lubelszczyźnie najwięk-
szą grupę krwiodawców stano-
wią ludzie młodzi. To oni zazwy-
czaj najszybciej i najchętniej od-
powiadają na apele o krew. Kie-
dy w tamtym roku wypadkowi 

uległa studentka Akademii Rol-
niczej w Lublinie i wystosowano 
apel o krew, zgłaszali się studen-
ci wszystkich lubelskich uczelni. 
Zebrano wtedy 12 litrów krwi, 
choć dziewczynie potrzebny był 
niecały litr.

Polska nie należy do krajów, 
które mogą się poszczycić du-
żą ilością honorowych krwiodaw-
ców, choć nasza historia krwio-
dawstwa liczy 30 lat. Szacuje się, 
że około 3 procent naszego spo-
łeczeństwa oddaje krew, kiedy w 
innych krajach europejskich dane 
te sięgają około 8–10 procent. Na 
Lubelszczyźnie w ostatnich latach 
krew oddaje średnio 26 osób na 
tysiąc mieszkańców. 

Każda grupa krwi jest 
potrzebna. Krew jest 

lekiem ratującym życie, 
ale na co dzień ludzie o 
tym nie myślą. W koń-
cu pani Goździkowa nie 
reklamuje krwiodawstwa, 
tylko tabletki od bólu gło-
wy, więc świadomość, jak 
ważna jest krew, nie jest 
tak popularna. Leczenie 
krwią zawsze wiąże się 
z sytuacją zagrożenia ży-
cia. Nie chodzi tu tylko 
o nagłe wypadki, ale tak-
że o zabiegi operacyjne 
i o przewlekłe choroby. 
Pewnym utrudnieniem dla 
honorowych krwiodaw-
ców jest także polskie 
prawo. Każdy, kto odda-
je krew, ma usprawiedli-
wioną nieobecność w pra-
cy, jednak pracodawcy nie 
chcą o tym pamiętać i czę-
sto nie interesuje ich fakt, 
że pracownik chciałby od-
dać krew. Pewien praco-
dawca tłumaczył mi, że 
pracownik musi zarobić 
na siebie, na niego i na in-
westycje, więc nieobec-
ność w pracy, za którą 
trzeba mu zapłacić, sko-
ro jest usprawiedliwiona, 
jest dla pracodawcy prob-
lemem. Niestety, zysk 
wciąż wydaje się ważniej-
szy niż ratowanie ludz-
kiego życia. Jeśli problem 
nie dotyczy mnie lub mo-
ich bliskich, często go nie 
zauważam. Tak jest i z 
krwiodawstwem – czas to 
zmienić.

 życie
MOIM 

ZDANIEM
ZBIGNIEW PĘCIŃSKI

lekarz ze stacji krwiodawstwa 
w Lublinie

TU MOŻESZ ODDAĆ KREW
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–15.00
  Stacja krwiodawstwa, ul. I Armii Wojska Polskiego 8
  Szpital imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego, al. Kraśnicka 100
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Śluby wieczyste

Wybieram Ciebie
Wyjątkowa, szczególna, pełna 
wzruszeń. Taka była niedziela 
Zesłania Ducha Świętego  
dla siostry Emmanueli  
ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny 
Betańskiej, która wobec 
współsióstr, wielu kapłanów  
i wspólnoty parafialnej składała 
śluby wieczyste.

Papież Jan Paweł II w swoich 
wypowiedziach mówił do mło-
dzieży o darze, jakim jest powo-
łanie do kapłaństwa, czy życia 
radami ewangelicznymi. „(…) 
zastanówcie się. Zrozumcie, że 
mówię do was o sprawach bar-
dzo ważnych. Chodzi o poświę-
cenie całego swojego życia na 
służbę Bogu i Kościołowi. Cho-
dzi o poświęcenie go z głębo-
ką wiarą, z dojrzałym przekona-
niem, decyzją prawdziwie wol-
ną, z wielkodusznością w każ-
dej próbie i bez żalów. (…) Wy 
także powinniście nadstawić 
słuch. (…)”. Na to delikatne we-
zwanie Boga odpowiedziała Ba-
sia – dziś s. Emmanuela. Odpo-
wiedziała twierdząco, zaryzyko-
wała. Niejednokrotnie uczestni-
cząc w spotkaniach z Ojcem 
Świętym Janem Pawłem II, sły-
szała jego słowa skierowane do 

młodzieży. Dzięki jej 
pozytywnej odpowie-
dzi dziś Kościół Świę-
ty może się cieszyć 
owocem tej decyzji, 
jakim było złożenie 
profesji wieczystej.

Dzień 
szczególny
Uroczystość profesji wie-

czystej s. Emmanueli Barbary 
Kozłowskiej ze Zgromadzenia 
Sióstr Rodziny Betańskiej odbyła 
się w parafii Świętej Rodziny w 
Lublinie. W kaplicy Domu Gene-
ralnego na wspólnej modlitwie 
w intencji siostry zgromadziły 
się współsiostry oraz rodzina 

s. Emmanueli. Modlitwie 
przewodniczyła przeło-
żona generalna s. Barba-
ra Robak, która zawierzy-
ła s. Emmanuelę opiece 
Maryi. Przełożona wraz 
z mistrzynią s. Agatą Lu-
cyną Żerebiec oraz wika-
rią s. Karoliną Anną Ko-
łodziejczyk udzieliły bło-
gosławieństwa profesce 

na dalszą drogę życia zakonne-
go. Błogosławieństwa udzielili 
również rodzice: Jadwiga i Jan 
Kozłowscy. 

W obecności świadków

Po błogosławieństwie wyru-
szyła procesja z Domu General-

nego do kościoła parafialnego na 
uroczystą Eucharystię, podczas 
której siostra Emmanuela zło-
żyła śluby wieczyste czystości, 
ubóstwa i posłuszeństwa. For-
muła ślubów została podpisana 
na ołtarzu przez siostrę profeskę 
w obecności wszystkich zgroma-
dzonych. Tym samym potwier-
dziła ona swoją decyzję życia ra-
dami ewangelicznymi. Otrzyma-
ła też poświęcone oznaki profe-
sji, jakimi są obrączka i świeca. 

W tym roku w Zgromadze-
niu Sióstr Rodziny Betańskiej sie-
dem sióstr złoży profesję wie-
czystą. Będą to oprócz s. Emma-
nueli: s. Vianeya, s. Benedykta, s. 
Daniela, s. Nikodema, s. Jana i s. 
Michaela. 

Zgromadzenie Sióstr Rodziny 
Betańskiej jest otwarte na każde 
nowe powołanie. Dziewczętom, 
które szukają swojej drogi ży-
cia, proponujemy udział w dniach 
skupienia i rekolekcjach. W czasie 
wakacji organizujemy rekolekcje 
w domu zakonnym w Gdańsku od 
21 do 25 sierpnia br. 

S. KAROLINA KOŁODZIEJCZYK

Chętne dziewczęta ze szkół średnich  
oraz studentki prosimy o kontakt  
z siostrami: Siostry Betanki,  
ul. Jana Pawła II 11, 20-535 Lublin; 
e-mail: betania@onet.eu lub 
pod numerem telefonu 081 527 59 82.

Bezpłatne kursy języka angielskiego 

Dla osób z dysfunkcją wzroku
Kursy będą prowadzone przez 
lektorów specjalnie przygo-
towanych do nauczania osób 
niewidomych i słabowidzących. 
Szkolenie ma przyczynić się do 
wzrostu szans kursantów na 
rynku pracy. Uczestnicy będą 
objęci również kompleksową 
pomocą doradców zawodo-
wych, którzy będą przygoto-
wywali indywidualne plany roz-
woju zawodowego.

Wymagany jest zakres znajo-
mości języka angielskiego na po-
ziomie A2. Zakłada się, że taki 

stopień zaawansowania uzysku-
je się po około 300 godzinach 
nauki języka, czyli: potrafię zro-
zumieć bardzo często używane 
słowa i wyrażenia na mój temat, 
mojej rodziny, na temat tego, 
co mi bliskie i znane, zakupów, 
szkoły, kolegów. Potrafię zrozu-
mieć główną informację komu-
nikatów i wiadomości przekazy-
wanych ustnie. Rozumiem teksty 
krótkie i bardzo proste. Potrafię 
domyślić się sensu informacji po-
danej w takich tekstach, jak: re-
klamy, broszurki, menu, rozkłady 
jazdy. Potrafię zrozumieć krótkie 

i proste teksty osobiste. Potrafię 
porozumieć się w trakcie wyko-
nywania znanych mi i prostych 
prac, wymagających jedynie pro-
stej i bezpośredniej wymiany in-
formacji na znane tematy. Po-
trafię się porozumieć w trakcie 
krótkiej wymiany zdań, jeśli na-
wet nie umiem prowadzić dłuż-
szej rozmowy. Potrafię zanoto-
wać i przekazać na piśmie proste 
i krótkie informacje. Potrafię na-
pisać osobisty, bardzo prosty list, 
np. podziękowania.

W kursie mogą uczestni-
czyć osoby w wieku od 18 do 

45 lat z wykształceniem mini-
mum średnim, które posiadają 
podstawową znajomość obsłu-
gi komputera, pracujące i chcą-
ce zwiększyć swoje możliwości 
zawodowe, a także poszukują-
ce pracy. 

Osoby zainteresowane kur-
sami proszone są o kontakt: 
Uniwersyteckie Centrum Stu-
diów Podyplomowych KUL, Al. 
Racławickie 14, 20-950 Lublin, 
pok. C-1035, tel. 081 445-39-
96; fax 081 445-39-97, e-mail: 
centrumsp@kul.lublin.pl. 

P

 S. Emmanuela  
(z prawej) 
odbiera z rąk 
przełożonej 
świecę 
potwierdzającą 
profesję 
wieczystą

BE
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Chełmskie podziemia kredowe

Królestwo Ducha Bielucha
Tradycja mówi, że mieszka 
tam duch. Nie jakiś tam 
bliżej nieokreślony, ale Duch 
Bieluch, który od wielu lat 
upodobał sobie podziemia 
kredowe w Chełmie. Dlatego 
niemal obowiązkiem wszystkich 
turystów odwiedzających miasto 
jest odwiedzić także chełmskie 
podziemia.

Trudno powiedzieć, ile kilo-
metrów liczą kredowe podziemia 
i ile jeszcze tajemnic w sobie kry-
ją. Prawie każdego roku przy oka-
zji prac budowlanych w obrębie 
Starego Miasta archeologowie na-
trafiają na nowe korytarze białego 
królestwa. Najstarsze pochodzą z 
XIII wieku. Już wtedy chełmianie 
kopali w swoich piwnicach, wydo-
bywając z ziemi kredę. Z biegiem 
czasu, by ją wydobyć, trzeba było 
sięgać głębiej, tworząc coraz to 
nowe poziomy. 

Podkop pod miastem

Chęć bogactwa była tak wiel-
ka, że niemal każdy właściciel ka-
mienicy w Chełmie schodził w 
dół, wydobywając, ile może. Z 
czasem korytarze zaczęły się łą-
czyć, gdyż sąsiad nie pytał sąsia-
da, co robi i w którą stronę kopie. 
Tak też powstawał dziwny pod-
ziemny labirynt, ciągnący się na 
5 poziomach kilkanaście kilome-
trów, który przez lata był źród-
łem zysków, a w końcu stał się 
także przyczyną wcale niemałych 
strat. W końcu podkopane bu-
dynki w Chełmie zaczęły osuwać 
się niespodziewanie. Dlatego w 
XIX wieku władze miejskie sta-
nowczo zabroniły wydobywania 
kredy. Ostatni groźny wypadek 
z udziałem chełmskich podzie-
mi zdarzył się w 1965 roku, kiedy 
to zawaliła się część głównej uli-
cy miasta wraz z budynkiem przy 
niej stojącym, a w kilkumetro-
wym dole znalazła się przejeżdża-
jąca tamtędy ciężarówka. Po tym 
zdarzeniu władze miasta zaczę-
ły się poważnie interesować kwe-
stią chełmskich lochów. Sprowa-

dzono wyspecjalizowaną 
kadrę górników ze Ślą-
ska, którzy przez 6 lat za-
bezpieczali biały labirynt. 
Duża część podziemnych 
korytarzy została zasypa-
na, inne „oszlifowano” i 
pokryto siatkami zabez-
pieczającymi, a w miej-
scach szczególnie zagro-
żonych postawiono spe-
cjalne słupy podporowe. 

Ukryte bogactwo?

O chełmskich korytarzach pa-
miętano zawsze, jednak nie za-
wsze traktowano je poważnie. 
Legendy do dziś głoszą o skar-
bach, które tu gdzieś schowano, i 
śmiałkach, którzy zapuszczali się 
w labirynty, by już nigdy nie od-
naleźć powrotnej drogi. Jak do-
tychczas nikt się szczególnie nie 
wzbogacił, przeszukując podzie-
mia, ale możliwość istnienia tam 
skarbów nie jest zupełnie po-
zbawiona sensu. Czy mieszkań-

cy grodu, świadomi ist-
nienia miękkiego kamie-
nia pod miastem i przez 
wieki go wydobywają-
cy, nie mogli ukryć swo-
ich kosztowności przed 
przechodzącymi przez 
Chełm wojnami? Czy 
podczas istnienia Księ-
stwa Chełmskiego bia-
łe lochy nie mogły być 
bezpiecznym miejscem 

do przechowywania książęcego 
skarbca? Jak na razie są to prze-
de wszystkim mity przez nikogo 
niepotwierdzone, ale może kie-
dyś… Z pewnością kredowe lo-
chy stanowiły ważną część mająt-
ków mieszczańskich, często wy-
mienianą w inwentarzach mie-
nia mieszkańców miasta z XVII i 
XVIII wieku.

Jedyne w Europie

Chełmskie podziemia kre-
dowe to jedyny w Europie za-
bytek tego typu. Do zwiedzania 

udostępniona jest trasa o dłu-
gości około 2 km, podczas któ-
rej, oprócz podziwiania wytworu 
staropolskiego górnictwa, moż-
na zobaczyć także kilka wystaw 
archeologicznych specjalnie tam 
przygotowanych. Jedną z cieka-
wostek jest studnia, którą od-
kopano przy okazji prac prowa-
dzonych w podziemiach. Przez 
wieki mieszkańcy wrzucali do 
niej różne rzeczy, począwszy od 
przedmiotów codziennego użyt-
ku, odpadków, skończywszy na-
wet na broni. Być może to jakiś 
rzezimieszek, chcąc ukryć narzę-
dzie zbrodni, wrzucił je do miej-
skiej studni. Największą oczywi-
ście atrakcją podziemi jest jej sta-
ły mieszkaniec Duch Bieluch, któ-
ry pojawia się w ciemnościach, by 
chwilę porozmawiać z turystami. 
Obiecuje on nawet spełnić jedno 
realne życzenie wypowiedziane w 
kredowych korytarzach. Oczywi-
ście szanse na jego realizację ros-
ną wtedy, gdy turysta po wyjściu 
z labiryntu zachwala go innym, 
zachęcając do odwiedzenia tego 
niezwykłego miejsca. Ja także to 
czynię, licząc, że Państwo odwie-
dzający Chełm nie zapomną o tej 
atrakcji turystycznej, będącej za-
razem niezwykłym zapisem hi-
storii miasta. Wszystkim, którzy 
wybierają się do podziemi, radzę 
zabrać ciepły sweter, bo godzin-
ny spacer białymi korytarzami w 
temperaturze 9 stopni Celsjusza 
może zakończyć się katarem. Na-
prawdę jednak warto – szczerze 
polecam.

AGNIESZKA PRZYTUŁA

Chełmskie 
podziemia.  
Tu można  
nie tylko 
zwiedzić 
kredową 
kopalnię,  
ale i posłuchać 
opowiadań 
związanych  
z historią miasta

INFORMACJA
Chełmskie Podziemia Kredowe 
„Labirynt”, ul. Lubelska 55a,  
22-100 Chełm, tel. 5652530. 
Godziny zwiedzania dla turystów 
indywidualnych: 11.00, 13.00, 
16.00. Dla grupy zorganizowa-
nej powyżej 20 osób godzina do 
ustalenia Ceny biletów: normal-
ny – 8 zł, ulgowy – 6 zł.
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VIII

Malowniczy krajobraz, 
bocianie gniazda, 
Bug wijący się krętym 
strumieniem, a za nim 
Ukraina. Parafia św. Jana 
Nepomucena w Dorohusku 
jest jedną z najbardziej 
wysuniętych na wschód  
w diecezji lubelskiej.

Jak wszędzie, miesz-
kający tu ludzie mają 
swoje radości i smutki. 
Bliskość granicy narzuca 
im nieco inny rytm życia. 
Przede wszystkim jednak 
sprawia, że wschodni są-
siedzi nie są kimś ob-
cym, ale wpisują się w co-
dzienność mieszkańców. 

– Wszystko ma swo-
je zalety i wady – mó-
wi ks. Antoni Świerkow-
ski, proboszcz parafii. – 
Cieszy przede wszyst-
kim życzliwość i otwar-
tość ludzi, martwi bie-
da i problemy alkoho-
lowe, bo tuż przy grani-
cy o tani alkohol po pro-
stu łatwo.

Zależy od ludzi

Jeszcze kilka lat te-
mu spora grupa miesz-
kańców żyła z uprawy 
roli. Dziś wiele ziem le-
ży odłogiem, bo zwy-
czajnie nie opłaca się 
ich uprawa. Pozostali 
pracowali bądź na sta-
cji przeładunkowej, któ-
ra funkcjonowała w Do-
rohusku, bądź na gra-
nicy. Dziś pozostała w 
zasadzie tylko praca na 
przejściu granicznym, 
bo stacji już nie ma. Mi-
mo wszystko wydaje 
się, że przed gminą ot-

wierają się duże moż-
liwości. Dorohusk nie 
jest już tylko punktem 
granicznym Polski, ale i 
Unii Europejskiej, więc 
jest nadzieja, że z cza-
sem zaczną napływać tu 
różni inwestorzy i dziś 
małe, borykające się z 
trudnościami miastecz-
ko może zupełnie zmie-
nić swoje oblicze. Na ra-
zie to jednak tylko bli-
żej nieokreślone plany. 
– Wszystko będzie za-
leżało od ludzi, od lo-
kalnych władz, mądrości 
rady gminy i podejmo-
wanych decyzji – pod-
kreślają mieszkańcy.

Można wiele

Ostatnią dużą inwe-
stycją była budowa ob-
wodnicy prowadzącej 
do przejścia graniczne-
go. Wcześniejsza wą-
ska droga była nie tyl-
ko utrapieniem kie-
rowców, ale i okolicz-
nych mieszkańców, któ-
rzy nie mogli swobod-
nie przejechać, by do-
stać się do domu, szko-
ły czy pracy. – Zdarzało 
się, że tiry nadjeżdżają-
ce z przeciwnych stron 
blokowały przejazd i nie 
mógł się przedostać ani 
żaden osobowy samo-
chód, ani tym bardziej 
szkolny autobus, który 
dowoził dzieci. Wszy-
scy się denerwowali. Na 
szczęście to już prze-
szłość – mówią ludzie z 
Dorohuska.

Ważną rolę w życiu 
codziennym pełni też 
kościół. Parafianie księ-
dza Antoniego to ludzie 
głębokiej wiary, którzy 
niejednokrotnie dają 

jej świadectwo. Ogrom-
nym przeżyciem dla ca-
łej wspólnoty była pere-
grynacja jasnogórskiego 
obrazu. – Bardzo chcie-
liśmy pięknie przywitać 
Matkę Bożą w naszej pa-
rafii. Przygotowaliśmy 
plan i zaprosiliśmy para-
fian na próbę przed pe-
regrynacją. Był cały koś-
ciół ludzi. Wszyscy do-
łożyli starań, by uroczy-
stość była niezapomnia-
na i taka była rzeczywi-
ście – opowiada pan Bo-
gusław Sagan, organista 
parafii.

Przed mieszkańca-
mi Dorohuska stoi wiele 
wyzwań, by zmieniać na 
lepsze i samych siebie, i 
swój region. Nie jest to 
łatwe, jednak jako lu-
dzie pełni wiary ufają, 
że z Bożą pomocą wiele 
uda się im zrobić.

AGA

 

KS. ANTONI 
ŚWIERKOWSKI

Urodzony w 1943 roku, 
święcenia kapłańskie przy-
jął 26 czerwca 1966 ro-
ku. Jest kanonikiem hono-
rowym Kapituły Zamojskiej 
i kanonikiem gremialnym 
Kapituły Chełmskiej

ZDANIEM PROBOSZCZA
Cieszę się z każdego mojego parafianina. To 
ogromnie życzliwi ludzie, na których można li-
czyć. Nie chodzi tu tylko o zaplecze modlitewne, 
ale także o bardzo konkretne prace podejmowane 
na rzecz parafii. W ostatnim czasie udało się nam 
na przykład pomalować kościół. Wielką radością 
są także działania podejmowane przez ludzi na 
rzecz innych. Od niedawna działa w Dorohusku 
komisja w nowym składzie, która pomaga rodzi-
nom borykającym się z problemami alkoholowy-
mi, a także zwyczajnie tym, którzy znaleźli się w 
trudnej sytuacji. To świadczy o wrażliwości mo-
ich parafian. Cieszą także różne grupy w parafii, 
i starsi, i młodzież, których opiekunem jest ks. 
Marek Kwiatosz. Wszyscy swoją obecnością, pra-
cą i modlitwą włączają się żywo w życie wspólno-
ty. Nasz teren słynie też z zespołów śpiewaczych i 
folkloru, i może się poszczycić wieloma osiągnię-
ciami ogólnopolskimi. Mam nadzieję, że tradycje 
będą przejmowali młodzi, bo rzeczywiście warto.

PANORAMA PARAFII
Dorohusk 

Tuż przy granicy
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LUBELSKI

Ołtarz główny w kościele 
Jana Nepomucena  

w Dorohusku
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Porządek Mszy świętych
  Dzień powszedni 8.00 (do uzgodnienia) i 18.00
  Niedziela 8.30, 12.00 i 18.00
  Kaplice: Michałówka 10.15, Teosin 10.15, Husynne 14.00


