
Przez trzy dni poprzedzające 
Dzień Papieski na ulicach Lublina 
i we wszystkich parafiach diecezji 
tysiące wolontariuszy prosiło 
o wsparcie funduszu 
stypendialnego Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Od piątku do niedzieli zbie-
rali każdy grosz, aby pomóc swo-
im uzdolnionym i pochodzącym 
z ubogich terenów rówieśnikom, 
opowiadali innym o idei Dzieła 
i sami mogli doświadczyć hasła 
tegorocznych obchodów święta: 
„Dzielmy się miłością”. Chcą bu-
dować żywy pomnik Jana Paw-
ła II, dlatego już od rana kwesto-
wali w całej diecezji, organizowa-
li koncerty, czuwania i uczestni-
czyli we Mszach św. w intencji be-
atyfikacji Ojca Świętego. Jak do-
tąd zatem „prace budowlane” idą 
w Lublinie pełną parą. Coraz wię-
cej osób zgłasza się do Centrum 
Wolontariatu, decydując się od-
dać swój czas na rzecz innych. 
Od roku KUL nosi imię Jana Pa-
wła II, a Instytut jego imienia 

zbiera i rozpowszech-
nia myśl Ojca Święte-
go. Program stypendial-
ny to jedno z wielu dzieł 
fundacji, zapoczątkowa-
ne w 2000 roku. Jest to 
pomoc długofalowa: od 
gimnazjum, poprzez na-
ukę w liceum i okres stu-
diów, zarówno material-
na, jak i formacyjna. W 
ten sposób fundacja nie 
tylko wyrównuje szanse eduka-
cyjne i wymazuje „białe plamy” 

z mapy cywilizacyjnego 
rozwoju Polski, lecz rów-
nież buduje kapitał inte-
lektualny, tworząc chrze-
ścijańskie elity. Od 6 lat 
stypendia otrzymuje ok. 
1600 uczniów w 37 die-
cezjach na terenie całej 
Polski. Diecezja lubelska, 
mimo że to jeden z naj-
biedniejszych regionów 
Polski, jest w czołówce 

składanych w tych dniach do pu-
szek ofiar.  BAS
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AGNIESZKA PRZYTUŁA
redaktor wydania

Dzień Papieski w Lublinie

Budujemy pomnik
Październik upływa nie

tylko pod znakiem 
Różańca, ale i Dnia Pa-
pieskiego, i święta Edukacji 
Narodowej. Nie było chy-
ba takiego miejsca na 
Lubelszczyźnie, gdzie nie 
włączono się w obchody 
Dnia Papieskiego. Zebrane 
fundusze pomogą kształcić 
się wielu młodym ludziom. 
Tak się składa, że wiele o 
kształceniu mówiono także 
z okazji Dnia Nauczyciela. 
Szkoła to jednak nie tylko 
miejsce zdobywania wie-
dzy, ale także wychowania, 
a nawet terapii, o czym 
szczególnie przekonują się 
ci, którzy chodzą do szkoły 
w szpitalu. O tym nietypo-
wym miejscu piszemy wła-
śnie na naszych łamach 

Na ulicach 
Lublina, 
podobnie 
jak w całej 
Polsce, młodzi 
kwestowali 
na rzecz swoich 
uzdolnionych 
rówieśników, 
których nie stać 
na podjęcie 
nauki
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Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana 
Pawła II 15 października rozpoczął 

kolejny rok akademicki. Na uroczystości 
obecni byli przedstawiciele wielu uczelni 
z całego kraju, władze kościelne z pry-
masem Polski Józefem Glempem i wielu 
innych gości, wśród których znalazła się 
prof. Zyta Gilowska. Uroczystość rozpo-
częła Msza św. pod przewodnictwem 
Wielkiego Kanclerza KUL abp. Józefa 
Życińskiego. Poświęcono także nowy 
gmach uczelni – Kolegium Humanisty-
czne. Na ośmiu wydziałach KUL oraz 
na Międzywydziałowych Indywidualnych 

Studiach Humani-
stycznych kształcą się 
obecnie ponad 24 ty-
siące studentów z ca-
łego świata, w tym 362
Ukraińców i 96 
Białorusinów.  

Inauguracja roku 
akademickiego 
2006/2007 
na Katolickim 
Uniwersytecie 
Lubelskim

RO
M

AN
 C

Z
YR

KA

BOGU I OJCZYŹNIE



G O Ś Ć  L U B E L S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
22

 p
aź

dz
ie

rn
ik

a 
20

06

II

Pomagając innym

WOLONTARIAT. Centrum 
Duszpasterstwa Młodzieży za-
prosiło 11 października chęt-
nych, którzy chcieliby pod-
jąć się pracy wolontariusza. 
Na spotkanie przyszło oko-
ło 130 osób. Wśród nich by-
li zarówno studenci, jak i ab-
solwenci większości uczelni 
w Lublinie. Zaciekawieni krót-
kim zaproszeniem do pomo-
cy potrzebującym, znajdują-
cym się na plakatach ich uczel-

ni, na deptaku czy też w me-
diach, przyszli uzyskać więcej 
informacji i zdecydować, czy 
chcą się zaangażować w któ-
ryś z programów proponowa-
nych przez centrum wolonta-
riuszom. Obejrzeli krótką pre-
zentację o działaniach wolon-
tariuszy, poznali najważniejsze 
cele poszczególnych progra-
mów, jak i ich koordynatorów. 
Teraz przed chętnymi szkole-
nie i konkretna praca.
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Centrum Duszpasterstwa Młodzieży. Na spotkanie dla osób 
zainteresowanych pracą wolontariusza przyszło około 130 osób

Papieska szkoła
KRAŚNIK. 16 października w 
Kraśniku Fabrycznym tamtejsza 
szkoła podstawowa otrzymała 
imię Jana Pawła II. Uroczystość 
uświetnił chór kameralny dzia-
łający przy kościele rektoralnym 
Ducha Świętego, przedstawiając 
montaż muzyczno-multimedial-
ny. Mszy św. przewodniczył bp 
Artur Miziński. Dzień wcześniej 
w sali widowiskowej Centrum 
Kultury odbył się koncert z oka-
zji VI Dnia Papieskiego w wyko-
naniu uczniów Zespołu Szkół nr 
2 w Kraśniku.

Poznając 
papieskie  
myśli
KUL. Instytut Jana Pawła II 
Katolickiego Uniwersytetu Lu- 
belskiego 17 października 
zainaugurował tegoroczne Kon-
wersatoria Myśli Jana Pawła II. 
Pierwsze spotkanie rozpoczął 
spektakl na motywach tekstów 
Karola Wojtyły „Myśl jest prze-
strzenią dziwną”. Wystąpili w 
nim m.in. Jerzy Zelnik – tekst, 
Andrzej Tatarski – piano.

Szkoły świętowały
DZIEŃ NAUCZYCIELA. 
Zarówno uczniowie, jak i na-
uczyciele uroczyście świętowa-
li Dzień Edukacji Narodowej. 
Modlitwa, szkolne apele, kwia-
ty i życzenia były wyrazem pa-
mięci i wdzięczności za wie-
dzę przekazywaną kolejnym 
pokoleniom. Archidiecezjalne 

Duszpasterstwo Nauczycieli za-
prosiło wszystkich pedagogów 
i uczniów na uroczystą Mszę 
św. do archikatedry lubelskiej. 
Eucharystii przewodniczył me-
tropolita lubelski abp Józef 
Życiński. Archidiecezjalnym 
duszpasterzem nauczycieli jest 
ks. Piotr Goliszek.

Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie. Z okazji Dnia Nauczyciela tradycyjnie 
przygotowano uroczysty apel szkolny z występami uczniów

Papieski na sportowo
PUŁAWY. 14 październi-
ka odbył się I Halowy Turniej 
Piłki Nożnej w ramach Dnia 
Papieskiego „Sport hartuje cia-
ło i ducha – Puławy 2006”. 
Turniej rozpoczął się spo-
tkaniem w kościele Świętej 
Rodziny, skąd uczestnicy prze-
szli do hali sportowej MOSiR. 
Tego dnia odprawiono także 
Mszę świętą i Różaniec w in-
tencji beatyfikacji Jana Pawła II, 
a w „Domu Chemika” zosta-
ła otwarta wystawa fotogra-
fii Sławomira Kłaka. W ramach 
Dnia Papieskiego przygotowa-

no także montaż słowno-mu-
zyczny i premierowy koncert 
zespołu „Gospel Rain” oraz 
formacji „Full Power Spirit”. 
Dzień Papieski w Puławach 
zakończył Apel Jasnogórski, 
przed pomnikiem papieża Jana 
Pawła II. Organizatorem wy-
darzeń była parafia Świętej 
Rodziny, Urząd Miasta Puławy 
i Puławski Ośrodek Kultury 
„Dom Chemika”. Patronat ho-
norowy nad Dniem Papieskim 
w Puławach objęli abp Józef 
Życiński i Prezydent Miasta 
Puławy Janusz Grobel. 

Spotkanie dla zapracowanych
D U S Z P A S T E R S T W O 
PRZEDSIĘBIORCÓW I PRA- 
CODAWCÓW. Prowadzone 
przez Księży Najświętszego 
Serca Jezusowego Duszpaster-
stwo Przedsiębiorców i Praco-
dawców zaprasza na spotkanie 
dla przedsiębiorców i pracodaw-
ców 28 października. Początek 
zaplanowano na godz. 15.00. W 
programie znajdą się: 15.30 – 
„Wewnętrzna północ, czyli ce-
le w zarządzaniu” – warsztaty 
na temat skutecznego zarządza-
nia prowadzone przez Janusza 
Kunke i Zbigniewa Śląskiego, 

17.30 – okazja do skorzystania 
z sakramentu spowiedzi, 18.00 
– Eucharystia, 19.00 – kolacja, 
20.00 – nabożeństwo różańco-
we. Prowadzący są przedsiębior-
cami od kilkunastu lat i absolwen-
tami Szkoły Trenerów Biznesu w 
Warszawie. Spotkanie odbędzie 
się w Domu Fundacji Jana Pawła 
II przy ul. Bocznej Lubomelskiej 2 
w Lublinie (obok domu jest par-
king). Zgłoszenia ks. Włodzimierz 
Płatek, ul. Boczna Lubomelskiej 
2, 20-070 Lublin, tel. 081 532 15 
10; 0 602 381371 e-mail: krupa-
r@sercanie.org.pl.

Matka Boża w koronie
PARAFIA BŁ. PIOTRA JE-
RZEGO FRASSATIEGO. 
Wierni z parafii pod wezwaniem 
bł. Piotra Jerzego Frassatiego  w 
szóstą rocznicę poświęcenia ka-
plicy, w której się modlą, jedno-
cześnie budując kościół, prze-
żywali uroczystość koronacji fi-
gury Matki Bożej Fatimskiej. 
Figura została podarowana 
rok temu parafii przez Helenę 

Bosbach z Kolonii w Niemczech, 
która wspierała dzieło budowy. 
Pani Helena zmarła w tym roku, 
ale przed śmiercią podarowa-
ła jeszcze korony figurze Matki 
Bożej. Uroczystość poprzedzi-
ła 9-dniowa nowenna prowa-
dzona przez ks. Leszka Szubę, 
proboszcza parafii. Koronacji fi-
gury dokonał ks. prof. Jarosław 
Popławski.
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Ludzie różnych kręgów 
kulturowych mogą się wzajemnie 
rozumieć i ubogacać. Trzeba ich 
w tym wspomagać – zachęcają 
sygnatariusze Deklaracji 
Lubelskiej.

Europejskie Spotkania Kultu-
ralne to jedno z najważniejszych 
forów w Europie skupiających 
osoby odpowiedzialne za kształ-
towanie i rozwój polityki kultural-
nej Europy. W tym roku organizu-
je je Polska, zaś minister kultury 
Kazimierz Ujazdowski na miejsce 
spotkania wybrał Lublin. 
Podkreślał przy tym, że 
chodzi o pokazanie me-
tropolii polskiej ściany 
wschodniej.

Ponad granicami

Podczas dwudnio-
wego spotkania, 12 i 
13 października br., 
dyskutowano o roli 
kultury w perspekty-
wie nowego rozszerzenia Unii 
Europejskiej. Przemawiali mi-
nistrowie i wiceministrowie 
kultury z wielu krajów Europy, 
ich doradcy, naukowcy, urzęd-
nicy ambasad i dziennikarze. 
Obecni też byli przedstawiciele 
Rady Europy i organizacji poza-
rządowych, a specjalnymi goś-
ćmi byli reprezentanci organi-
zacji pozarządowych z Białoru-
si. Dla tych ostatnich obecność 
na tej rangi spotkaniu była oka-
zją do pokazania innym, że 
też mają bogatą kulturę, choć 
obecnie jest ona w ich kraju 
niemile widziana.

Białoruski profesor Lavon 
Barszczeuski mówił dziennika-
rzom, że prawdziwa białoruska 
kultura istnieje, choć nieste-
ty musiała zejść do podziemi. 
– To dlatego jestem bez kra-
wata, żeby podkreślić, że nie 
występuję tu oficjalnie. Praw-
dziwa białoruska kultura musi 
się dziś ukrywać. Jestem człon-
kiem Związku Pisarzy Białorusi, 
który został zdelegalizowany, a 
także profesorem liceum, któ-

re zostało przez wła-
dze zamknięte. Chcę 
jednak tu, w Lublinie, 
stwierdzić, że przynaj-
mniej połowa mojego 
narodu docenia war-
tości płynące z euro-
pejskiej kultury. Żału-
ję, że nie mogę powie-
dzieć, że wszyscy te 
wartości doceniają – 
mówił Barszczeuski.

Trzeba się poznawać

Efektem dwudniowych dys-
kusji nad wymianą kulturalną, 
drogami współpracy i wzajem-
nego poznawania jest tzw. De-
klaracja Lubelska. Nawiązuje ona 
do poprzednich spotkań i zachę-
ca do wypracowania mechani-
zmów służących swobodnemu 
komunikowaniu się ludzi z róż-
nych kultur. Sporo miejsca w roz-
mowach poświęcono także pro-
jektowi „Listy dziedzictwa euro-
pejskiego”. Ma on obejmować 
miejsca formowania się europej-
skiej tożsamości. Polska chce na 
listę zapisać Stocznię Gdańską, a 
Niemcy Mur Berliński.

Idea Europejskich Spotkań 
Kulturalnych zrodziła się na Kon-
ferencji Berlińskiej w listopadzie 
2004 roku, podczas której mi-
nistrowie kultury Czech, Esto-
nii, Francji, Holandii, Niemiec, 
Łotwy, Polski, Słowenii i Węgier 
podpisali tzw. Deklarację Berliń-
ską. Określono w niej, że kul-
turowe, religijne i humanistycz-

ne dziedzictwo Europy stanowi 
zrąb wspólnej tożsamości Eu-
ropejczyków. Europejskie Spot-
kania Kulturalne odbywają się 
raz na pół roku. Pierwsze były w 

maju 2005 roku w Paryżu, dru-
gie – w listopadzie 2005 r. w Bu-
dapeszcie, a trzecie – wiosną te-
go roku w Grenadzie.
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Ksi��ki. Serdecznie. Wydawnictwo HYLA
www.hylawydawnictwo.pl

Ksi�dz Jan Górecki
Dowcipy szafarzy ca�kiem zwyczajnych

1370 dowcipów i anegdot

Ksi��ka ksi�dza Jana to pe�en serdeczno�ci 
i ciep�a zbiór anegdot i kawa�ów. Te iskrz�ce hu-
morem historyjki nie tylko bawi�, ale i wzruszaj�
do �ez. U�miech jest najprostsz� drog� do drugie-
go cz�owieka, a Bóg ma poczucie humoru.

„Niedawno s�ysza�em taki dowcip o Benedykcie 
XVI, kiedy jeszcze by� kardyna�em:

Otó� gdyby kardyna� Ratzinger umar�, przyszed-
�by do nieba i spotka� si� z Jezusem, to chyba pogro-
zi�by Jezusowi palcem i powiedzia�, �e w niektórych
miejscach to si� Pan Jezus pomyli�!”.

(ze wst�pu(( )

Zamówienia i sprzeda�:
tel./fax: 032 389 47 79

dystrybucja@hylawydawnictwo.pl

HYLA
WYDAWNICTWO

Wydawnictwo pokrywa w 50% koszt wysy�ki
przy z�o�eniu zamówienia bezpo�rednio w w wydawnictwie

ka�da zakupiona w wydawnictwie i wys�ana ksi��ka
to 1 z� przekazane na rzecz akcji

Szukam domu
www.misjanadziei.org.pl

Stron: 360, ilustracje
Format: 125 x 195 mm

Oprawa twarda 32,00 z�
Oprawa mi�kka 24,00 z�

 R E K L A M A 

Europejskie Spotkania Kulturalne

Kultura – to nas łączy

Uczestnicy 
Europejskich 
Spotkań 
Kulturalnych 
rozmawiali 
o możliwościach 
wymiany 
kulturalnej 
i lepszego 
poznawania się
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Łatwo nie jest. W koń-
cu z katarem nie trafia 
się na szpitalny oddział.  
Za rozsuwanymi szklany-

mi drzwiami na parterze zosta-
je znany świat. Rodzice, rówieś-
nicy, podwórko, szkoła. Choć z 
tą ostatnią to nie jest do koń-
ca prawda. Na każdym ze szpi-

talnych pięter Dziecięcego 
Szpitala Klinicznego przy ul. 
Chodźki w Lublinie jest szkoła. 
Kolorowa klasa z pracami dzieci 
na ścianach, z normalnymi stoli-
kami, tablicą, komputerem, no i 
oczywiście nauczycielami.

Początki

Ci pacjenci, którzy mogą, 
przychodzą do zorganizowanych 
w szpitalu szkolnych sal na lek-
cje. Nie wszyscy jednak mogą. 
W końcu to szpital i nie zawsze 
można wstać z łóżka. Wtedy 
szkoła przychodzi do nich i lek-
cje odbywają się przy łóżku.

Historia lubelskiej szkoły przy-
szpitalnej sięga 1958 roku, kiedy 
to z inicjatywy prof. Stanisława 
Piątkowskiego zostaje utworzo-
ny pierwszy zespół szkolny w od-
dziale ortopedii mieszczącym się 
przy ulicy Staszica. Dalszy rozwój 
placówki jest możliwy dzięki nie-
strudzonym działaniom i wielkie-
mu zaangażowaniu prof. Anto-
niego Gębali. Dzisiaj szkoła szpi-
talna mieści się w pięciu lubel-
skich szpitalach – wszędzie tam, 
gdzie leżą chore dzieci.

– Obecnie w naszej szkole 
pracuje 31 nauczycieli, którzy 
rocznie obejmują opieką dydak-

tyczno-wycho-
wawczą ok. 2 
tys. uczniów z 
całego makro-
regionu, bo z 
takiego terenu 
dzieci trafiają 
do lubelskiego 

szpitala – mówi dyrektor szkoły 
Danuta Korniak. 

To prawdziwa sztuka

Trwa właśnie lekcja języka 
polskiego. Łukasz i 
Damian siedzą przed 
komputerami i szu-
kają w Internecie in-
formacji o polskich 
noblistach w dzie-
dzinie literatury. 
Obaj są w szpita-

lu ponad dwa miesiące. 
Damian zaczyna gimnazjum, Łu-
kasz je już skończył – w szpital-
nej szkole jednak lekcje odbywa-
ją się razem.

– To jest specyfika pracy w 
szpitalu. Na każdym oddziale 
leżą dzieci w różnym wieku, 
więc zajęcia szkolne trzeba tak 
poprowadzić, by wszyscy mo-
gli z nich skorzystać – mówi po-
lonistka Mariola Bronisz. – W 
praktyce wygląda to tak, że każ-
dy uczeń jest traktowany indy-
widualnie. Oczywiście są takie 
tematy, które można poprowa-
dzić dla wszystkich jednakowo, 
bez różnicy na wiek, ale najczęś-
ciej każdy pracuje na podstawie 
tak zwanych szkolnych kart pra-
cy ucznia, a nauczyciel w tym sa-
mym czasie dogląda wszystkich 
uczniów. Sztuką jest takie po-
prowadzenie zajęć, aby uczeń 
przebywający w szpitalu miał jak 
najmniej zaległości.

Najpierw zdrowie

Są też sytuacje, kiedy uczeń 
w szkole szpitalnej ma szansę, 
by uzupełnić wiedzę, której z da-
nego przedmiotu mu brakuje. – 

Sonda

O SZPITALNEJ SZKOLE
ŁUKASZ

– Szkoła szpital-
na jest zwyczaj-
nie fajna. Panuje 
tu zupełnie inna 
atmosfera, taka 
bardziej kame-

ralna i domowa. Przyznaję, 
że tu naprawdę chodzę do 
szkoły z przyjemnością. Poza 
tym dzięki temu istnieje 
możliwość dorównania swo-
im rówieśnikom, którzy co-
dziennie chodzą do normal-
nej szkoły. Gdyby nie lekcje 
w szpitalu, pozostawaliby-
śmy dużo w tyle z zaległoś-
ciami, które trudno nadro-
bić. Ja jestem  w szpitalu już 
dwa i pół miesiąca, więc gdy-
by w tym czasie moi rówieś-
nicy uczyli się normalnie, a ja 
nie, różnica między nami by-
łaby bardzo duża.

DAMIAN
– Ja właśnie za-
czynam gimna-
zjum. Niestety, 
w szpitalu, gdzie 
jestem już trzeci 
miesiąc. Szkoła 

szpitalna to zupełnie coś in-
nego, ale to też szkoła, gdzie 
trzeba odrobić lekcje, cze-
goś się nauczyć, coś przy-
gotować i dostaje się oceny. 
Chyba tu trochę łatwiej o do-
bre oceny niż w normalnej 
szkole. To też jest okazja do 
„złapania” trochę lepszych 
stopni, bo przecież zostają 
one potem przeniesione do 
naszej normalnej szkoły. No 
i nauka w szpitalu jest trochę 
atrakcją, bo nie ma tu nic in-
nego do roboty. Jak się ca-
ły dzień leży bezczynnie, to 
nawet nauka sprawia więk-
szą przyjemność.

Nauka w szpitalu

Szkoła jak lekarstwo
Turniej szachowy 
– to jedna 
z atrakcji, jaką 
swoim uczniom 
zafundowała 
szpitalna szkoła

talnych pięter Dziecięcego 
Szpitala Klinicznego przy ul. 
Chodźki w Lublinie jest szkoła. 

polskiego. Łukasz i 
Damian siedzą przed 
komputerami i szu-
kają w Internecie in-
formacji o polskich 
noblistach w dzie-
dzinie literatury. 
Obaj są w szpita-

lu ponad dwa miesiące. 

Jest częścią normalności. 
Miejscem pozwalającym 
zapomnieć o bólu 
i nieobecności najbliższych.  
To także część 
świata, który 
skurczył się nagle 
do wymiarów 
szpitalnych 
korytarzy.
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W tej szkole jesteśmy bardziej 
otwarci na indywidualne potrze-
by ucznia, choćby z tej racji, że 
to jego stan zdrowia decyduje o 
tym, czego można od niego wy-
magać – mówi jeden z nauczy-
cieli. Zanim nauczyciele przypro-
wadzą ucznia do szkolnej sali, 
czy zaczną z nim naukę przy łóż-
ku, konsultują zawsze z lekarza-
mi, czy pacjent może uczestni-
czyć w zajęciach szkolnych. Cho-
dzenie do szpitalnej szkoły jest 
obowiązkiem, decyduje jednak o 
tym stan zdrowia. Wiadomo, że 
pacjenci mają różne dni, czasami 
czują się lepiej, a czasami gorzej, 
tak że nie są w stanie przyjść na 
lekcje – podkreślają nauczyciele. 
Różnie też wygląda praca na róż-
nych oddziałach. – Zupełnie ina-
czej uczy się np. na oddziale neu-
ropsychiatrii dziecięcej, gdzie 
trafiają dzieci nadpobudliwe, z 
dużymi problemami nie tylko w 
szkole, ale i w rodzinie. By zachę-
cić je do nauki, trzeba czasami 
wiele wysiłku i różnych metod, 
ale ogromną satysfakcję sprawia, 
kiedy uda się pomóc dzieciom 
przezwyciężyć różne trudności – 
mówi Krzysztof Baran, nauczy-
ciel matematyki, fizyki i che-

mii.

Nauczyciel – przyjaciel

Większość dzieci jednak z 
przyjemnością chodzi do szkoły 
w szpitalu, choć pierwsze kroki 
łatwe nie są. Chore dzieci znajdu-
ją się w nowym środowisku i trud-
no się im odnaleźć, więc trudno 
też zdecydować, by pójść na lek-
cje do grupy, gdzie się nikogo nie 
zna. Kiedy jednak jest wybór, żeby 
samemu zostać na sali lub z inny-
mi wziąć udział w zajęciach – wy-
bierają to drugie. – Szkoła jest dla 
nich jakąś namiastką świata, któ-
ry pozostał na zewnątrz. Nauczy-
ciel jest kimś, kto przychodzi spo-
za szpitala, dlatego staje się bli-
ski też jako gość, który odwiedza 
chorego. Często nauczyciel staje 
się przyjacielem dziecka w szpita-
lu, kimś, z kim może ono poroz-
mawiać nie tylko o lekcjach i za-
daniach domowych – opowiada 
pani Elżbieta Śliwińska.

Szkoła szpitalna pełni też ro-
lę terapeutyczną. Poma-
ga zapominać o choro-
bie. – W normalnej szko-
le nie czujemy się tak 

swobodnie jak w 
tej szpitalnej – mó-
wią uczniowie. – 
Tu nauczyciele są 

bardziej naszymi 

znajomymi i mamy wię-
cej odwagi, by o coś 
zapytać i zwyczajnie 
porozmawiać. – Praca 
z chorymi, cierpiącymi 
dziećmi sprawia, że do 
każdego podchodzi się ina-
czej – mówi ks. Dariusz Bon-
dyra pracujący w szpitalu. – Tu 
chodzi o więcej niż przekazanie 
wiedzy. Potrzebny jest uśmiech 
zainteresowanie, słowa pociesze-
nia, kiedy dziecko przeżywa trud-
ności. Za każdy taki gest dzieci są 
też bardzo wdzięczne.

Szkoła to szkoła

Choć ta placówka w zwykłej 
codzienności zupełnie inaczej 
funkcjonuje niż tradycyjna, to ma 
takie same obowiązki i zadania. 
Odbywają się tu wszystkie egza-
miny przewidziane przez prawo 
szkolne, organizowane są zajęcia 
pozalekcyjne, a także liczne kon-
kursy i uroczystości. Każdego ro-
ku przebywające w szpitalu dzie-
ci włączają się w przygotowa-
nia do świąt Bożego Narodzenia, 
Wielkanocy, uczestniczą w balu 
karnawałowym, Dniu Matki czy 
Dniu Dziecka. W szkole odbywa 
się również normalne przygoto-
wanie do sakramentu Pierwszej 
Komunii czy bierzmowania. Na-
uczycielom nie brak pomysłów 

na dodatkowe atrakcje, 
jak przedstawienia tea-
tralne, spotkania z cie-
kawymi ludźmi czy też 
różne zabawy integra-
cyjne.

Miłe zaskoczenie

Mimo że szkoła dzia-
ła na każdym ze szpital-

nych pięter, zdarza się, że o jej 
istnieniu nie wiedzą rodzice. – 
Jest dla nich zazwyczaj miłym za-
skoczeniem, że dzieci mogą w 
miarę swoich możliwości uczest-
niczyć w normalnych zajęciach, 
nie tracąc wiele w porównaniu ze 
zdrowymi rówieśnikami. Rzeczą 
naturalną jest jednak fakt, że 
mniej się angażują w życie szpi-
talnej szkoły, gdyż jest to pla-
cówka, gdzie dziecko przebywa 
tylko czasowo – mówią nauczy-
ciele. Są też tacy rodzice, którzy 
łamią ten stereotyp i nie tylko in-
teresują się poczynaniami szkoły, 
ale nawet zdarza się, że fundują 
jakieś pomoce naukowe.

O każdym z uczniów moż-
na by opowiedzieć niepowta-

rzalna historię. Także każ-
dy z nauczycieli mógłby 

podzielić się niepowta-
rzalnymi doświadcze-
niami. Wszyscy jednak 
zgodni są co do te-

go, że szkoła w szpita-
lu to prawdziwy skarb. Mo-

że nauczyciele nie mają tu szans 
na przygotowanie np. olimpijczy-
ków, ale to, co dają chorym dzie-
ciom, jest często dużo ważniej-
sze niż dotarcie do centralnego 
finału niejednej olimpiady przed-
miotowej. 
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przezwyciężyć różne trudności – 
mówi Krzysztof Baran, nauczy-
ciel matematyki, fizyki i che-

mii.

swobodnie jak w 
tej szpitalnej – mó-
wią uczniowie. – 
Tu nauczyciele są 

bardziej naszymi 

różne zabawy integra-
cyjne.

Miłe zaskoczenie

Mimo że szkoła dzia-
ła na każdym ze szpital-

nych pięter, zdarza się, że o jej 
istnieniu nie wiedzą rodzice. – 
Jest dla nich zazwyczaj miłym za-
skoczeniem, że dzieci mogą w 
miarę swoich możliwości uczest-
niczyć w normalnych zajęciach, 
nie tracąc wiele w porównaniu ze 
zdrowymi rówieśnikami. Rzeczą 
naturalną jest jednak fakt, że 
mniej się angażują w życie szpi-
talnej szkoły, gdyż jest to pla-
cówka, gdzie dziecko przebywa 
tylko czasowo – mówią nauczy-
ciele. Są też tacy rodzice, którzy 
łamią ten stereotyp i nie tylko in-
teresują się poczynaniami szkoły, 
ale nawet zdarza się, że fundują 
jakieś pomoce naukowe.

Nauka w szpitalu

Szkoła jak lekarstwo

Nasza szkoła ma oczy-
wiście swoją specyfikę, 

która wiąże się z faktem, 
że mieści się ona w szpi-
talu. Wymaga to od nas, 
nauczycieli, odpowiedniego 
przygotowania i podejścia 
do uczniów. Pod pewnymi 
względami jest trudniej niż 
w tak zwanych normalnych 
szkołach, ale też praca ta 
przynosi zupełnie inne ra-
dości. Kiedy dzieci mówią 
nam, że ta szkoła jest faj-
niejsza niż ich macierzysta, 
to oczywiście nas to cieszy. 
Mamy też wiele oznak tej 
dziecięcej sympatii szcze-
gólnie w czasie świąt, kiedy 
nasi byli uczniowie wciąż 
o nas pamiętają, przysyłają 
kartki z życzeniami, czy też 
kiedy spotykamy się gdzieś 
przypadkiem. Szkoła ta jest 
też dużym wyzwaniem or-
ganizacyjnym i to nie tylko 
dlatego, że posiada trzy filie, 
czyli mieści się w różnych 
lubelskich szpitalach, ale 
dlatego, że tu także organi-
zujemy wszelkiego rodzaju 
egzaminy czy testy kom-
petencji. Nie jest to proste 
organizacyjnie, ale naszym 
uczniom staramy się zapew-
nić takie same możliwości, 
jakie mieliby w macierzystej 
placówce.

MOIM 
ZDANIEM

DANUTA KORNIAK 
dyrektor szkoły

znajomymi i mamy wię-

każdego podchodzi się ina-
czej – mówi ks. Dariusz Bon-
dyra pracujący w szpitalu. – Tu 
chodzi o więcej niż przekazanie 

O każdym z uczniów moż-
na by opowiedzieć niepowta-

rzalna historię. Także każ-

go, że szkoła w szpita-

Podczas 
konkursu 
organizowanego 
w szpitalnej 
szkole nauczyciel  
Piotr Cholewa 
spisywał wyniki 
uczestników
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Początek roku szkolnego już 
za nami, pozostaje mieć nadzieję, 
że uczniowie jeszcze nadal mają 
zapał do pracy. W ciągu całego 
roku nauczyciele głowią się, 
w jaki sposób ten zapał utrzymać, 
by trwał jak najdłużej, 
ale także, jak stworzyć warunki 
dla uczniów, którzy do pracy 
są chętni zawsze, a nie mają 
w domu szerokiego dostępu 
do materiałów dydaktycznych 
proponowanych przez różnego 
rodzaju firmy edukacyjne.

Szkoły nie mają możliwo-
ści wygospodarowania fundu-
szy na coraz to nowe niezbęd-
ne pomoce stwarzające ucz-
niom przede wszystkim cie-
kawsze formy zdobywania 
wiedzy. Niestety, tych pienię-
dzy na taką skalę nie posiada-
ją też samorządy terytorialne. 
Na szczęście coraz częściej za-
czynamy korzystać z pieniędzy 
unijnych, przeznaczonych na 

tego typu działania. W 
tym roku kilkaset szkół 
z naszego wojewódz-
twa otrzymało wypo-
sażenie pracowni mul-
timedialnej. Wniosko-
wała o takie wyposa-
żenie m.in. Szkoła Podstawo-
wa nr 38, w której dyrekcja już 
od dłuższego czasu myślała o 
stworzeniu dzieciom równych 
szans w dostępie do najnow-
szych pomocy dydaktycznych. 
Jak mówi dyrektor szkoły Miro-
sław Wójcik, wielu uczniów nie 
posiada jeszcze w domu kom-
putera, nie mówiąc już o do-
stępie do Internetu. Rodziców 
nie stać na zakup potrzebnych 

książek, nie wspomi-
nając o dodatkowych 
pomocach, np. słow-
nikach. 

W ramach działa-
nia 3.5 dotyczącego 
lokalnej infrastruktu-

ry społecznej będącego częś-
cią Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego, Szkoła Podstawowa 
nr 38 jako jeden z benefi-
cjentów ostatecznych otrzy-
mała cztery komputery i mo-
nitory wraz z oprogramowa-
niem, urządzenie wielofunk-
cyjne – skaner, drukarkę i ko-
piarkę oraz niezbędne do pra-
cy programy wydawnictwa 

PWN: encyklopedię multime-
dialną, słownik języka pol-
skiego, słownik ortograficzny, 
słownik poprawnej polszczy-
zny i atlas świata. Cały sprzęt i 
oprogramowanie sfinansowa-
ne zostało właśnie z pienię-
dzy unijnych, natomiast ko-
nieczne szkolenia dla pracow-
ników obsługujących w szko-
le taką pracownię oraz wszel-
kie techniczne prace zwią-
zane z jej uruchomieniem, 
sfinansował lubelski Wydział 
Oświaty. 

Aktualnie pieniądze z Unii 
Europejskiej są dla polskiej 
szkoły szansą na stwarzanie 
uczniom bezpiecznego miej-
sca do nauki, ujednolicanie do-
stępu do pomocy dydaktycz-
nych również dzieciom z bied-
nych rodzin, i przede wszyst-
kim kształcenie młodych Pola-
ków na coraz to wyższym eu-
ropejskim poziomie. Powinni-
śmy sięgać jak najczęściej po 
pieniądze unijne, bo niewyko-
rzystywane lub też źle wyko-
rzystywane będą nam sukce-
sywnie przepadały...

JUSTYNA JAROSIŃSKA

Od 26 do 28 października, w 
godz. 8.00–15.00 w sali 24 
Ratusza Miejskiego w Lublinie, 
będziemy mogli oglądać nie-
zwykłą wystawę naszych stró-
żów porządku. 

Kilkunastu policjantów oraz 
pracowników policji pokaże, 
jak realizuje swoje pozazawo-
dowe pasje. Jednym z uczestni-
ków wernisażu będzie opisywa-
ny niedawno na łamach nasze-
go tygodnika Piotr Branica (nr 
40 GN), który przedstawi swoje 
najnowsze fotografie i wiersze. 
Chętnym na pewno uda się po-
rozmawiać z właścicielami sta-
rych monet, malarzami, twór-
cami grafik, a może nawet z ka-
pitanem Bractwa Rycerskiego 

Ziemi Lubelskiej, który pokaże 
elementy uzbrojenia rycerskie-
go. Na wystawie – obok modeli 
broni pancernej – będzie moż-

na również podziwiać kunszt 
hafciarski jednej z pracownic 

policji. To świetna okazja, 
aby poznać pasje pra-

cowników zawodu, który nie 
zawsze cieszy się społecznym 
poparciem. To również szan-
sa, aby pogłębić wiedzę histo-
ryczną, a może nawet zajrzeć 

w głąb duszy niektórych ar-
tystów. Uroczyste otwarcie 
wernisażu zaplanowano na 
godzinę 11.00. Zapraszamy 

do Ratusza!
Patronat medialny 

nad tym wydarzeniem 
objęła redakcja „Goś-

cia Niedzielnego”.
B 

Pieniądze dla szkoły

Komputer dobra rzecz

Wystawa

Policjanci z duszą artysty

go. Na wystawie – obok modeli 
broni pancernej – będzie moż-

policji. To świetna okazja, 
aby poznać pasje pra-

poparciem. To również szan-
sa, aby pogłębić wiedzę histo-
ryczną, a może nawet zajrzeć 

w głąb duszy niektórych ar-
tystów. Uroczyste otwarcie 
wernisażu zaplanowano na 
godzinę 11.00. Zapraszamy 

do Ratusza!
Patronat medialny 

nad tym wydarzeniem 
objęła redakcja „Goś-

cia Niedzielnego”.

Szkoła 
Podstawowa 
nr 38 w Lublinie 
ma nowe 
stanowiska 
komputerowe
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Policjanci to nie tylko 
stróże porządku, 
ale i utalentowani 
artyści – na zdjęciu 
Piotr Branica 
– policjant i poeta BA

RB
AR

A 
 P

YC
EL



G O Ś Ć  L U B E L S K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
22 października 2006

VII

Magnificat – Spotkanie Kobiet Katolickich

Jesteś piękna!
– Przed każdym dyżurem 
w szpitalu towarzyszył mi 
strach. Wiedziałam o masowych 
zabiegach przeprowadzanych 
w ciągu dnia i tych prywatnych 
dokonywanych w nocy. Pewnego 
ranka, kiedy przyszłam 
do pracy i weszłam do gabinetu, 
mój wzrok od razu padł 
na kubeł. Ze strachem podniosłam 
przykrywkę…”

Krystyna Dudzis, położna, 
opowiadała swoją historię w zu-
pełnej ciszy. Ponad 100 kobiet, 
które przyszły na kolejne spotka-
nie Magnificatu usłyszały historię 
o życiu, bo jemu postanowiła słu-
żyć 25 lat temu pewna położna 
z Trójmiasta. Pracowała wtedy w 
Nowej Hucie na oddziale patolo-
gii ciąży. Zaczynała, kiedy dostęp 
do zabiegów był powszechny. Na 
tyle, że któregoś dnia do szpitala 
trzeba było wezwać fachowców, 
bo były jakieś problemy z kana-
lizacją. To, co znaleziono w stu-
dzienkach, nawet w tamtym cza-
sie, przeraziło opinię publiczną. 
– Źle wspominam tamten okres. 
Nieustanny strach i świadomość, 
jakie tragedie dzieją się w gabine-
tach. W nocy budziłam się z krzy-
kiem. Zawsze wołałam Maryję – 
opowiadała. Kiedy lęk okazał się 
nie do opanowania, postanowiła 
pojechać do Częstochowy. Szu-
kała ratunku. Znalazła coś więcej 
i wtedy się zaczęło. Kilka dni po 
tym wydarzeniu spotkała się z ko-
bietą, która pod gabinetem cze-
kała na zabieg. Porozmawiaj z nią 
– poprosiła koleżanka. Korytarz, 
łazienka, podwórko, znowu ko-
rytarz. – Zrobiłyśmy kilka takich 
kursów, na koniec spotkałyśmy 
się z jej mężem – wspomina Kry-
styna Dudzis. Udało się. Dzisiaj 
Sylwester ma 24 lata. – To pierw-
sze dziecko, które podarował mi 
Bóg – uśmiecha się położna.

Współczucie

Po tym wydarzeniu minął 
strach i przyszła jakaś siła, że-

by nie tylko radzić so-
bie z pracą czy leka-
rzami, od których spo-
tykało ją wiele nie-
przyjemności za to, że nie 
chciała asystować przy zabie-
gach. – Przez te wszystkie la-
ta nigdy nie odczuwałam pre-
tensji do kobiet, które zdecy-
dowały się na zabieg. To, co 
mi towarzyszy, kiedy się z ni-
mi spotykam, to współczucie 
– opowiadała Krystyna Dudzis. 
Nie ocenia żadnej z nich, bo 
jak mówi, każda tragedia ma 
inne imię. Często jest to strach 
przed rodzicami, chłopakiem, 
mężem, bo odejdzie. W takiej 
sytuacji kobieta pozostaje sa-
ma z poczuciem winy i oskar-
żeniami. Krystyna Dudzis spo-
tyka się z nimi i pomaga od-
naleźć współczucie. Dużo się 
za nie modli. O to samo pro-
siła uczestniczki Magnificatu. 
– Tak wiele kobiet potrzebuje 
dziś przygarnięcia. Może two-
ja sąsiadka, może koleżanka z 
pracy, a może ty sama. Jeśli nie 
znajdujesz go w sobie, szukaj 
go w krzyżu.

To wróci

Z niektórymi rodzinami ma 
kontakt do dzisiaj, inni zostaną 
już na zawsze anonimowi. Ura-
towanych dzieci są setki. Ura-
towanych kobiet i całych ro-
dzin jeszcze więcej, nawet, je-
śli poddały się zabiegowi. Tra-
gedia zawsze wraca po wie-
lu latach, kiedy strach i poczu-
cie winy nie pozwalają spokoj-

nie zasnąć. Niektóre 
kobiety potrafiły odna-
leźć ją na drugim koń-
cu Polski, kilkanaście 

lat po zabiegu. Tragedia doty-
ka każdej, nie ma znaczenia, 
czy jest się osobą wierzącą, czy 
nie. – Każda z kobiet wywożo-
na z gabinetu chwilę po zabie-
gu powtarzała to samo zdanie 
– wspomina położna – Boże, co 
ja zrobiłam! Kiedy przestawało 
działać znieczulenie, część wy-
chodziła ze szpitala jakby nic 
się nie stało, inne opuszczały 
go ze łzami w oczach. Z zapi-
sanych w szpitalnych statysty-
kach zabiegów wynika, że kie-
dy zabiegi były legalne, doko-
nano ich 35 mln. – To drugi na-
ród, dlatego nie ma w Polsce ro-
dziny, która nie otarłaby się o 
zjawisko aborcji.

Położna

Ma 45 lat. Od dawna jest 
związana z Ruchem Światło–
Życie, założyła Diakonię Życia. 
Posługuje w dziedzinie wycho-
wania do czystości i w obronie 
życia poczętego. Pracuje także 
jako doradca psychologiczny. 
Spotyka się z kobietami z pły-
wającej kliniki aborcyjnej, roz-
mawia z lekarzami, feministka-
mi, jeździ do szkół, prowadzi 
warsztaty, zorganizowała piel-
grzymkę w obronie życia. W 
praktyce realizuje wezwanie Ja-
na Pawła II „... oddajcie się służ-
bie życiu, życiu – a nie śmier-
ci...”. – Jestem feministką – mó-

wi – bo chcę, żeby kobiety żyły 
z godnością.

Zawsze staje po stronie ko-
biety, która dokonała aborcji, 
bo wierzy, że nie ma na świecie 
matki, która bez lęku pozbawi-
łaby swoje dziecko życia. Wie, 
że to jest walka na pierwszej 
linii frontu. Sama się dziwi, że 
do tego zadania Bóg wybiera 
słabych i „po przejściach”. Bo 
takie doświadczenia pomaga-
ją współczuć. Cieszy się z usta-
wy, którą podpisali w 1994 ro-
ku lekarze, sprzeciwiając się 
wykonywaniu zabiegów prze-
rywania ciąży. Jest zadbana i 
za każdym razem, kiedy spo-
tyka się z dziennikarzami al-
bo innymi osobami, które mia-
ły gotowe zdanie na temat 
wierzących katoliczek – burzy 
ich stereotyp zaniedbanej ku-
ry domowej. Krystyna Dudzis 
pokazuje, że zamiast krzyczeć 
z mównic i marnować siły na 
organizację protestów, można 
w inny sposób wytrącić wro-
gowi broń z ręki. – Mniej obu-
rzenia, a więcej przykładu – 
twierdzi położna. – Pokażmy, 
że katoliczki, nawet przeżywa-
jąc problemy, są piękne. BP

O MAGNIFICACIE
Spotkanie z Krystyną 
Dudzis odbyło się w 
ramach Magnificatu 
– spotkania ko-
biet katolic- 
kich, organizo-
wanych w Lubli- 
nie co kilka miesięcy. Tym ra-
zem podczas kolacji w sobotę 
7 października w stołówce KUL 
spotkało się około 100 pań w 
różnym wieku. Szczegółowe in-
formacje na ten temat można 
znaleźć na stronie: www.magni-
ficat.pl. Będziemy o nich również 
informować na łamach „Gościa 
Niedzielnego”



W ciszy słuchały 
historii o życiu
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Przez blisko 16 lat mojej pracy w Surhowie uda-
ło mi się poznać dobrze parafian. Cieszę się ich 
radościami i smucę ich smutkami. Martwi mnie 
bezrobocie i duża liczba starszych kawalerów. 
Niektórzy z nich żyją z emerytury matki i sporo 
czasu spędzają pod sklepem. Ziemia krasnostaw-
ska nie jest łatwa, jeśli chodzi o pracę duszpaster-
ską. Są oczywiście też szczerze oddani Panu Bogu 
ludzie, którzy swoim życiem dają świadectwo 
wiary. Przez lata kapłańskiej posługi zawsze sto-
sowałem zasadę, że ludzie mogą wybaczyć kapła-
nowi różne słabości, ale nie wybaczą nieuczciwo-
ści, braku serca dla nich. Dlatego zawsze dotrzy-
muję słowa. Jeśli zobowiązałem się wobec moich 
parafian do czegoś, to było zrobione i publicznie 
rozliczone. Myślę, że ta konsekwencja w działa-
niu, uczciwość i włożone serce sprawiają, że lu-
dzie angażują się w sprawy kościoła i parafii. W 
końcu bez ogromnej ludzkiej życzliwości i pomo-
cy niewiele sam mógłbym zrobić.

Porządek Mszy św. 
  Niedziele – 9.30 i 12.00
  Święta  – 10.00 i 17.00
  Dni powszednie – 17.00 zimą, 18.00 latem

KS. WIESŁAW 
JÓZEF SZEWCZUK
Urodzony w 1957 roku w 
Czartowcu. Święcenia ka-
płańskie przyjął 13 czerw-
ca 1982 roku. Jest kanoni-
kiem Kapituły Chełmskiej, 
kapelanem Domu Pomocy 
Społecznej i wicedzieka-
nem dekanatu Krasnystaw  
Wschód. Od 1991 roku 
proboszczem i kustoszem 
sanktuarium w Surhowie.

Kto raz odwiedził Surhów, 
wraca tu znowu nie  
tylko po to, by prosić  
św. Łukasza i Matkę Bożą 
o łaski, ale także po to, 
by odpocząć 
i pielgrzymować 
śladami kard. Stefana 
Wyszyńskiego.

Surhów od ponad 
300 lat związany jest 
ze świętym Łukaszem. 
Jak głosi tradycja, na te-
renie parafii, 3 kilome-
try od Surhowa, w lesie, 
gdzie dziś jest wieś Łu-
kaszówka, miał się obja-
wić św. Łukasz. Nie wia-
domo, czy jednej oso-
bie, czy grupie, tak jak 
przedstawiono na obra-
zie ilustrującym to wy-
darzenie. Z czasem – 
na polecenie biskupa – 
obraz odbierający cześć 
nie tylko od okolicznych 
mieszkańców, przenie-
siono do kościoła pa-
rafialnego w Surhowie, 
gdzie znajduje się do 
dnia dzisiejszego.

Pielgrzymowanie

Surhów jest prawdo-
podobnie jedynym sank-
tuarium tego święte-
go w Polsce. W sposób 
szczególny miejsce to 
upodobali sobie człon-
kowie Akcji Katolickiej 
archidiecezji lubelskiej, 
którzy rokrocznie przy-
bywają tu, by modlić się 
przed wizerunkiem Mat-
ki Bożej i św. Łukasza.

Miejsce to jest szcze-
gólne także dla tych, 
którzy pielgrzymują śla-
dami Prymasa Tysiącle-

cia. Na terenie tej parafii 
kardynał Stefan Wyszyń-
ski ukrywał się w czasie 
wojny. Przebywał w po-
bliskim Żułowie, a także 
na plebanii w Surhowie. 
Od paru lat przybywają 
tu też mieszkańcy i pra-
cownicy domów pomo-
cy społecznej, uczestni-
cząc w pieszym rajdzie 
domów pomocy po zie-
mi krasnostawskiej.

Parafia dzisiaj

W Surhowie, jak 
wszędzie w Polsce, nie 
brakuje codziennych 
problemów. Wiele osób 
straciło pracę i w poszu-
kiwaniu nowych możli-
wości wyjechało za gra-
nicę. Pozostali próbują 
jakoś sobie radzić, żyjąc 
głównie z uprawy ziemi, 
rent i emerytur. Wśród 
parafian księdza Wiesła-
wa Szewczuka są zarów-
no tacy, na których za-
wsze może liczyć, szcze-
rze oddani Panu Bogu 
i Kościołowi, jak i ta-
cy, których wiara wyra-
ża się tylko w obchodze-
niu świąt Bożego Na-
rodzenia czy Wielkano-
cy. – Muszę jednak pod-

kreślić, że przez wszyst-
kie lata pracy w Surho-
wie wspólnie z wierny-
mi udało się nam wiele 
w parafii zrobić; choćby 
gruntownie wyremon-
tować kościół, wybudo-
wać kaplicę w Czajkach, 
ogrodzić cmentarz para-
fialny – mówi ks. Wie-
sław. Największym wy-
zwaniem był remont 
starej, bardzo zniszczo-
nej, zabytkowej pleba-
nii, rozpoczęty w 2000 
roku. Dziś dobiega koń-
ca. Budynek ten prze-
znaczono dla grup pa-
rafialnych i przybywa-
jących do sanktuarium 
pielgrzymów. Są tam nie 
tylko sale spotkań, ale 
także kuchnia oraz kil-
ka miejsc noclegowych, 
których w przyszłości 
ma jeszcze przybyć.
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LUBELSKI

PANORAMA PARAFII 
Sanktuarium św. Łukasza

Schronienie Prymasa

Kościół w Surhowie

Cudowny obraz św. Łukasza 
i Matki Bożej
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