
W ostatnim tygodniu nadeszły do domu betanek 
do Kazimierza dekrety Stolicy Apostolskiej, 
potwierdzające decyzję o wydaleniu ze zgromadzenia 
dziesięciu sióstr.

Obecnie samowolnie mieszkają w Kazimierzu i 
nie dostosowały się do wcześniejszych decyzji prze-
łożonych, a miały już złożone śluby wieczyste – po-
wiedział abp Józef Życiński w „Pasterskim Kwadran-
sie” emitowanym na falach Radia eR.

O sytuacji w Zgromadzeniu Sióstr Rodziny Be-
tańskiej pisaliśmy na naszych łamach wielokrot-
nie. Już w styczniu zamieściliśmy reportaż o kon-
flikcie w zgromadzeniu („Podzielona Rodzina  nr 
5/2006). Po wielokrotnie podejmowanych pró-
bach ze strony metropolity lubelskie-
go oraz watykańskiej Kongregacji ds. In-
stytutów Życia Konsekrowanego i Sto-
warzyszeń Życia Apostolskiego doszło 
do podjęcia ostatecznej decyzji. 28 paź-
dziernika br. sekretarz Kongregacji Ży-
cia Konsekrowanego nadesłał do do-
mu betanek w Kazimierzu Dolnym de-
kret, potwierdzający wydalenie ze zgro-
madzenia dziesięciu sióstr. – Jest to dra-
matyczne, bolesne i waszej modlitwie 
polecam zarówno przyszłość zgroma-
dzenia, w którym zdecydowana większość sióstr 
chce wiernie, zgodnie ze swymi pierwszymi ślu-
bami, służyć Chrystusowi, jak i tę zagubioną dzie-

siątkę, która miała już złożone śluby wie-
czyste, a na pewnym etapie chciała zmie-
nić szlak wędrówki i nie chciała przyjmo-
wać decyzji Stolicy Apostolskiej – powie-
dział abp Życiński. – Kongregacja wyraża 
ubolewanie, że pomimo wcześniejszych 
upomnień, próśb i prób dialogu dzie-
siątka wspomnianych sióstr trwa upor-
czywie w nieposłuszeństwie. Ten dra-
mat jest naszym wspólnym dramatem, 
a również dramatem rodzin, z których 

pochodzi wspomniana dziesiątka sióstr – powie-
dział metropolita. Więcej informacji na www.ku-
ria.lublin.pl.  KP za MJ/KAI
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ZA TYDZIEŃ
  O NIECODZIENNEJ PROPOZYCJI dla 

ojców
  KSIĄDZ na warsztatach
  O TERAPII dla osób chorych 

psychicznie
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AGNIESZKA PRZYTUŁA
redaktor wydania

Chętnych do niesie-
nia pomocy innym w 

Lublinie wciąż przybywa, 
i to nie tylko w Centrum 
Wolontariatu. Niewiele 
trzeba żeby pomóc dru-
giemu człowiekowi. Nie 
mówię tylko o uśmie-
chu, który nic nie kosztu-
je, czy cennym czasie po-
święconym komuś drugie-
mu, można zrobić jeszcze 
więcej. Tak przekonywa-
li mnie uczniowie jednej 
z lubelskich szkół, którzy 
oddawali pierwszy raz w 
życiu krew. Dlaczego to 
robili, choć żadnych ma-
terialnych korzyści z tego 
nie ma można przeczytać 
w tekście „Młoda krew ra-
tuje życie”.

W Lublinie można znaleźć wiele miejsc 
przypominających o historii. Wiele z 

nich na co dzień bywa zapomnianych, a szko-
da. Są jednak pasjonaci, którzy robią wszyst-
ko, by tę pamięć zachować. Okazją do przy-
pomnienia takiego wydarzenia było poświę-
cenie odnowionego pomnika na grobie uła-
nów korpusu księcia Józefa Poniatowskiego. 
Uroczystość zorganizowano, aby upamiętnić 
żołnierzy Księstwa Warszawskiego, poległych 
w potyczce z Austriakami 14 maja 1809 r. 

Pochowano ich przy Trakcie 
Lewartowskim, obec-
nie róg ul. Obywatelskiej 
i al. Spółdzielczości 
Pracy. Odnowę nadzoro-
wała Lubelska Fundacja 
Odnowy Zabytków, a wy-
konał Wydział Gospo-
darki Komunalnej UM.
 ŁUKASZ MAZUR

Prezydent 
Lublina Andrzej 
Pruszkowski 
składa kwiaty 
na grobie 
poległych 
ułanów korpusu 
księcia Józefa 
Poniatowskiego
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PAMIĘTAJĄC O HISTORII

Watykański dekret w sprawie kazimierskich betanek

To dramatyczne i bolesne



Dom sióstr 
betanek 
w Kazimierzu 
Dolnym. 
Część sióstr 
sympatyzujących 
z dawną 
przełożoną 
zamieszkiwała 
na jego terenie
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LUBLIN. Kilkudziesięciu harce-
rzy z Lublina i Krakowa wzię-
ło udział w sztafecie rowerowej 
oraz Mszy patriotycznej z oka-
zji 88. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Sztafeta 
rowerowa „Ogień niepodległości” 
została podjęta przez zgierskich 
harcerzy w roku 2000. Podczas 
kolejnych wizyt na Ukrainie, 
związanych z odbudową cmen-
tarzy legionistów Piłsudskiego, 
harcerze dowiedzieli się o tym, 
jak przed wojną ich rówieśni-
cy biegli po ogień z Krakowa 
do Kostiuchnówki i z powrotem. 
Stwierdzili, że są w stanie to 
kontynuować. – Generalna zasa-
da jest taka, że ogień nie może 
nam zgasnąć – mówi Krzysztof 
Kowalewski, zastępca komendan-
ta hufca ZHP. Podczas uroczystej 
Mszy św. w kościele powizytkow-
skim w Lublinie kazanie wygłosił 

ks. Franciszek Przytuła. Po Mszy 
ogień przeniesiono pod pomnik 
Marszałka Józefa Piłsudskiego na 
placu Litewskim.

Sztafeta rowerowa 

Harcerze ze sztafety 
„Ogień niepodległości” 
podczas Mszy św. w kościele 
powizytkowskim w Lublinie

ŚWIDNIK. Polskie siły po-
wietrzne otrzymały nowe śmi-
głowce SW-4, skonstruowa-
ne i produkowane w WSK PZL 
Świdnik. Uroczystość przyjęcia 
dwóch pierwszych pięciomiej-
scowych helikopterów odbyła się 
16 listopada w Wyższej Szkole 
Oficerskiej Sił Powietrznych w 
Dęblinie. Helikopterom nadano 
nazwę „Puszczyk”, a służyć będą 
do szkolenia pilotów (wyposa-
żone zostały w podwójne ukła-

dy sterownicze i przyrządy kon-
troli lotu). W uroczystościach 
w Dęblinie uczestniczyła repre-
zentacja Świdnika. Oprócz za-
rządu i przedstawicieli zakładu, 
producenta śmigłowców, przy-
były władze Świdnika z burmi-
strzem Waldemarem Jaksonem 
oraz duża grupa seniorów lot-
nictwa z płk. Tadeuszem Górą 
oraz Nikodemem Buchowieckim 
– prezesem Klubu Seniorów 
Lotnictwa.

Śmigłowce dla wojska

NAGRODY. Fundacja Cyryla 
i Metodego została wyróżnio-
na w ogólnopolskim konkur-
sie Pro Publico Bono, które-
go Kapituła już od 8 lat przy-
znaje nagrody za ważne ini-
cjatywy społeczne. Nagroda 
główna przypadła w tym roku 
Klubowi Inteligencji Katolickiej 
z Warszawy (za działalność 

ogólnopolską) oraz Fundacji 
Muzyka Kresów z Lublina (za 
pracę w środowisku lokal-
nym). W kategorii Inicjatywy 
Edukacyjne Kapituła wyróżni-
ła inną lubelską organizację: 
Fundację Cyryla i Metodego, 
za bezprecedensową inicjaty-
wę Tato.net. Więcej w kolej-
nym numerze GN.

Zostali docenieni

KRAŚNIK. W tym miesiącu 
zaczęło swoją działalność 
Biuro Pośrednictwa Pracy dla 
Wolontariuszy w Kraśniku. 
Uroczystość otwarcia rozpoczę-
ła się Mszą świętą, koncelebro-
waną w kościele Wniebowzięcia 
NMP w Kraśniku. Oprawę mu-
zyczną oraz czytania przygo-
towali wolontariusze, a kaza-
nie powiedział ks. Piotr Iracki. 
Bezpośrednio po uroczystej 
Mszy goście oraz wolontariusze 
przeszli na dziedziniec klasz-
torny, gdzie nastąpiło otwarcie 
siedziby Centrum Wolontariatu. 
Szarfę przecięli: Aneta Sapuła – 

prezes Centrum Wolontariatu, 
oraz ks. Grzegorz Majkut – asy-
stent i duchowy opiekun CW. 
Wśród przybyłych gości byli 
przedstawiciele instytucji kultu-
ralno-oświatowych i jednostek 
pomocy społecznej z powia-
tu kraśnickiego: Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, Do- 
mu Pomocy Społecznej i War- 
sztatów Terapii Zajęciowej 
w Gościeradowie, Zespołu 
Szkół Specjalnych w Kraśniku, 
Kraśnickiego Stowarzyszenia 
Dzieci Specjalnej Troski, dyrek-
tor wioski Dziecięcej SOS w 
Kraśniku.

Najstarsze w Polsce
LICEUM IM. S. STASZICA. 
Jedna z najstarszych szkół w 
Polsce, lubelskie liceum im. 
Stanisława Staszica obchodzi-
ła 18 listopada 420-lecie swo-
jego istnienia. Początki historii 
szkoły sięgają 1586 roku, kie-
dy założono Kolegium Jezuickie 
w Lublinie. Różne koleje lo-
su szkoły były ściśle związa-
ne z historią Polski i wpisa-

ły się w losy naszego miasta. 
Uroczystości jubileuszowe roz-
poczęła Msza św. pod przewod-
nictwem metropolity lubelskie-
go abpa Józefa Życińskiego, od-
prawiona w kościele garnizo-
nowym. Część oficjalna i arty-
styczna odbyła się w budynku 
liceum. Uroczystości zakończył 
koncert zatytułowany „Staszic” 
– przyjaciołom.

Wielkie otwarcie

Uroczystość otwarcia Biura Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy w Kraśniku
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Z Maryją w szpitalu 
SZPITAL NEUROPSYCHIA-
TRYCZNY. „Uczyńcie wszyst-
ko, cokolwiek wam powie” – te 
słowa były myślą przewodnią pe-
regrynacji obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej po oddziałach 
Szpitala Neuropsychiatrycznego 
w Lublinie. – Do otwarcia się na 
Boże działanie wzywaliśmy także 
naszych pacjentów. Modliliśmy 
się o zdrowie, ale i o zrozumie-
nie sensu swojej choroby – mówi 
ks. Tomasz Konstanciuk posługu-
jący w szpitalu. Widzialnym zna-
kiem wstawiennictwa Maryi była 
przemiana wewnętrzna, potwier-
dzona spowiedzią świętą, często 
pierwszą po kilku czy kilkunastu 
latach. Dla wielu pacjentów by-
ła to jedyna możliwość przeżycia 
peregrynacji, ponieważ od wielu 

miesięcy czy nawet lat przebywa-
ją w szpitalu. W przygotowanie 
peregrynacji po szpitalu włączy-
li się członkowie Legionu Maryi 
z parafii Matki Bożej Fatimskiej 
w Lublinie i Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Głusku.

Członkowie Legionu Maryi niosą 
obraz Matki Bożej do szpitala
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Koledzy z lat studiów, liczni 
kapłani, przyjaciele i wierni, któ-
rym posługuje od lat, świętowali 
wraz z ks. kan. Marianem Kozyrą 
jubileusz 50-lecia kapłaństwa.

Trudno uwierzyć, że minę-
ło już pół wieku od chwili na-
łożenia rąk na młodego wów-
czas diakona Mariana Kozyrę, 
dziś kapłana z ogromnym do-
świadczeniem, który nieustan-
nie dzieli się swoją wiarą z in-
nymi. Jubileusz był okazją do 
podsumowań i wspomnień, ale 
także do radosnego spogląda-
nia w przyszłość. Zawsze chęt-
ny do pomocy, służący swoim 
czasem, modlitwą i wsparciem, 
ksiądz Marian ma wielu przyja-
ciół. Podczas uroczystej Mszy 
świętej w kościele św. Agniesz-
ki za dar jego kapłaństwa dzię-

kowali wspólnie i duchowni, i 
świeccy przybyli także z parafii, 
w których wcześniej pracował 
jubilat: z Łęcznej, Czułczyc, Hru-
bieszowa, Łopiennika i Lublina. 
Organizatorem uroczystości był 
ks. Kazimierz Gacan, proboszcz 

parafii św. Agnieszki 
w Lublinie.

Mszy świętej, 
podczas której dzię-
kowano za dar ka-
płaństwa i modlono 
się za zmarłych rodzi-

ców jubilata, jego na-
uczycieli i lubelskich 
biskupów, przewod-
niczył ks. Marian Ko-
zyra. Wraz z nim do 
koncelebry stanęło 28 
kapłanów. P

Czy ktoś mnie kocha? – Każdy 
– czy to rodzic, wychowawca, 
czy nauczyciel – kto potrafi usłyszeć 
ten błagalny krzyk, staje wobec 
procesu wychowawczego twarzą 
w twarz – przekonywał Michele 
De Beni – gość międzynarodowej 
konferencji o wychowaniu 
chrześcijańskim, która odbyła się 
 15 listopada na KUL.

Organizatorem spotkania by-
ła Katedra Pedagogiki Chrześci-
jańskiej, która do udziału w kon-
ferencji zaprosiła pedagogów z 
różnych środowisk uniwersyte-
ckich z Polski i z zagranicy. Temat 
sesji „Wychowanie chrześcijań-
skie wobec wyzwań współczes-
ności” skłonił uczestników do 
podjęcia próby zdiagnozowania 
stanu dzisiejszego wychowania 
i wskazania dróg, którymi warto 
w tym procesie podążać.

Światowa Organizacja Zdro-
wa prognozuje, że za 15 lat de-
presja dotknie 50 proc. młodzie-

ży, stając się tym samym 
jedną z pięciu podsta-
wowych jednostek cho-
robowych na skalę świa-
tową. „Czy ktoś mnie 
kocha?” – pyta młody 
człowiek pokolenie do-
rosłych. To pytanie jest 
niewygodne dla tych wychowaw-
ców, którzy uczynili ze swej pra-
cy zawód jak wiele innych. Pyta-
nie o miłość domaga się, by ktoś 
na nie odpowiedział. – Jednak by 
kochać, trzeba wniknąć w mło-

dego człowieka spoj-
rzeniem, które wyma-
ga wyższej i delikatniej-
szej wiedzy niż wiedza 
psychologiczna – pod-
kreślali uczestnicy kon-
ferencji. Zwracano też 
uwagę na fakt, że dziś, 

mówiąc o wychowaniu, najczę-
ściej koncentruje się na wycho-
wankach, pomijając niemal zu-
pełnie nauczyciela. Wychowaw-
cy bywają dziś bezradni wobec 
dominującego wpływu mediów i 

pozbawieni motywacji z powodu 
niedostatecznego ich uznania ze 
strony opinii publicznej. Wycho-
wanie urasta dziś do rangi misji, 
zaś zawód wychowawcy do ran-
gi powołania. By ukształtować 
nowe młode pokolenia potrzeb-
ny jest nowy twórczy zryw, pa-
sja bycia nauczycielami. W świe-
cie nie brakuje środków finanso-
wych na nauczanie, brakuje wy-
chowawców gotowych poświę-
cić się wychowaniu. 

W tym, co dobre, co złe, czy 
podejmuje jakieś działanie, czy 
nie, czy jest osobą despotyczną, 
czy serdecznym przewodnikiem 
– wychowawca sam przez się na-
rzuca się jako wzór odniesienia 
wpływający na wychowanka. Sło-
wo otuchy, słuszne napomnienie, 
uznanie często znaczą więcej niż 
wizje roztaczane młodym przez 
reality show. W wychowaniu de-
cydujący krok rozpoczyna się za-
wsze od świadectwa wychowaw-
cy. O tym trzeba pamiętać – przy-
pominali uczestnicy spotkania.

Patronem medialnym konfe-
rencji był „Gość Niedzielny”. A

Konferencja o wychowaniu

Decydujący krok

50-lecie kapłaństwa

Wielki jubileusz

Organizatorzy 
konferencji 
dr hab. Alina 
Rynio 
i ks. prof. Marian 
Nowak
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Msza święta, 
podczas której 
dziękowano 
za 50 lat kapłaństwa, 
zgromadziła licznych 
kapłanów 
i wiernych
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Kolejka. Stoją w cias-
nym korytarzu, wspi-
nając się na palce, wy-
suwając do przodu 

głowę, przestępując z nogi na 
nogę. Każdy chce zajrzeć na 
salę gimnastyczną. Dzisiaj nikt 
tu nie ćwiczy. Salę zamieniono 
w punkt krwiodawstwa, a ko-
lejka przed wejściem to ucz-
niowie, którzy zdecydowali się 
pierwszy raz w życiu oddać 
krew. Nie mogą się doczekać, 
kiedy przyjdzie ich kolej. To 
wszystko dzieje się w Zespole 
Szkół Ekonomicznych im. A. i J. 
Vetterów w Lublinie.

Pod ścianami ustawiono kil-
kanaście stanowisk, przy któ-
rych dyżuruje personel me-
dyczny z Wojewódzkiej Stacji 
Krwiodawstwa. Jest też reje-
stracja, pierwsze badanie, roz-
mowa z lekarzem i jeszcze an-
kieta do wypełnienia. Ci, któ-
rzy pomyślnie przejdą wszyst-
kie stanowiska, zasiadają na 
specjalnych fotelach. Podwija-

ją rękawy, zaciskają pięść. 
Niektórzy odwracają gło-
wy, gdy pielęgniarka wbi-
ja w ich żyłę igłę. Przez 

specjalną rurkę spływa do 

zbiorniczka krew – 
dar, którym postano-
wili się podzielić.

Ratuje życie

Inicjatorką akcji 
jest nauczycielka pani Barbara 
Gauze-Gwóźdź. Wraz z ucznia-
mi postanowiła wziąć udział w 
turnieju związanym z honoro-
wym krwiodawstwem pt. „Mło-
da krew ratuje życie”. – Nie mu-
siałam jakoś szczególnie prze-
konywać młodzieży do tego po-
mysłu. To młodzi inteligentni 
i wrażliwi ludzie. Kiedy mają 
okazję zrobić coś dobrego, nie 
zastanawiają się nad tym dłu-
go – opowiada pani Barbara. 
Przyznaje też, że odzew mło-
dzieży przerósł jej najśmielsze 
oczekiwania. Najpierw zgłosi-
ło się kilkanaście osób, potem 
jeszcze kilkanaście i jeszcze. Do 
ostatniego dnia poprzedzające-
go zbiórkę krwi, ktoś ciągle się 
zgłaszał, że on też chce się włą-
czyć do akcji. W ten sposób w 
kolejce do punktu krwiodaw-
stwa czekało ponad 100 osób.

Dla wszystkich było to 
ogromne przeżycie. Większość 
denerwowała się trochę, jed-
nak nie w głowie było im wyco-
fanie się z kolejki. Nie po to de-
klarowali chęć oddania krwi, by 
stchórzyć pod drzwiami. – Ucz-
niowie byli świadomi tego, co 
oznacza oddanie krwi, jak to bę-

dzie wyglądało i z czym 
może się wiązać. Sami 
zresztą dopytywali się o 
wiele szczegółów, przy-
znając jednocześnie, że 
trochę się boją i zara-
zem nie mogą się do-

czekać – mówi organizatorka 
akcji. – Poza tym dla młodych 
była to nie tylko okazja do poda-
rowania czegoś cennego drugie-
mu człowiekowi, ale także wiel-
ka przygoda. Dla niektórych mo-
że właśnie zaczęła się przygoda 
na całe życie i jeszcze wielokrot-
nie będą oddawać krew.

Jestem z nich dumna

O szkole ostatnio mówi się 
przeważnie źle. Są ku temu 
konkretne powody, jednak tu w 
Lublinie, w tej konkretnej szko-
le, wydają się one fikcją. – Na 
zachętę do tego, by zastanowili 
się, czy nie zechcą oddać swojej 
krwi, aby pomóc innym, mło-
dzież reagowała bardzo spon-
tanicznie. Mówiłam im, że nic 
konkretnego z tego nie będą 
mieli, że to żaden materialny 
zysk, co najwyżej takie poczu-
cie gdzieś w środku, że może 
komuś dzięki mojej krwi ura-
towano życie – opowiada na-
uczycielka.

Młodym jednak na żadnym 
zysku nie zależało. Chcieli zwy-
czajnie coś zrobić dla innych, 
pokazać, że nie wszyscy są źli i 

tekst i zdjęcia 
AGNIESZKA PRZYTUŁA

  Honorowe krwiodawstwo 

 ratuje życie

Sala 
gimnastyczna 
zamieniła 
się w punkt 
krwiodawstwa

Decyzcja o oddaniu krwi
nie sprawiła młodym trudności

 ratuje Młoda krew

rych dyżuruje personel me-
dyczny z Wojewódzkiej Stacji 
Krwiodawstwa. Jest też reje-
stracja, pierwsze badanie, roz-
mowa z lekarzem i jeszcze an-
kieta do wypełnienia. Ci, któ-
rzy pomyślnie przejdą wszyst-
kie stanowiska, zasiadają na 
specjalnych fotelach. Podwija-

W szkole pracuje 
kilkanaście lat, 

ale takiego dnia jeszcze 
nie przeżyła. Od dawna 

jest honorowym 
krwiodawcą, 

ale to zupełnie co innego, 
gdy samemu zasiada się 

na fotelu, a co innego, 
kiedy w kolejce, 

by oddać krew, stoi 
ponad 100 pod-

opiecznych. 
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Sonda

O KRWIODAWSTWIE
NATALIA
– Już wcześ-
niej myśla-
łam o tym, by 
podzielić się 
swoją krwią. 
Wybrałam się 
nawet do stacji krwiodaw-
stwa, ale była wtedy nie-
czynna. Kiedy nadarzyła 
się taka okazja w szkole, 
nie zastanawiałam się dłu-
go. Przecież to nie jest ża-
den wielki wysiłek, a mo-
że komuś uratować życie. 
Wystarczą dobre chęci, by 
pomóc, a my, młodzi, ma-
my takie dobre chęci, choć 
częściej pokazuje się tych, 
którzy akurat ich nie mają. 
Jedynym stresem dla mnie 
przy oddawaniu krwi by-
ło wbicie igły – wydawała 
się taka gruba, ale jestem 
z siebie dumna, że się nie 
wystraszyłam.

JAREK
– Na co dzień 
rzadko myśli 
się o tym, że 
można urato-
wać komuś ży-
cie. Kiedy jed-
nak taka świadomość do-
ciera do człowieka, to nie 
może on chyba przejść 
obojętnie. My, młodzi, ma-
my w sobie potrzebę, by 
coś robić dla innych, jeśli 
ktoś myśli inaczej, to się 
myli. Pierwszy raz oddaję 
krew, trochę się stresuję, 
ale to chyba normalne za 
pierwszym razem. Nie my-
ślę jednak nad stresem, ale 
cieszę się, że moja krew 
może komuś pomóc. Kto 
wie przecież, czy kiedyś ja 
sam nie będę potrzebował 
takiej pomocy.

że młodzież też ma swoje pięk-
ne ideały i potrafi angażować 
się w dobre rzeczy. Z zazdroś-
cią na oddających krew patrzy-
li ci, którym jeszcze nie wolno 
było tego zrobić. Warunkiem 
było ukończone 18 lat i po-
myślne przejście przez badanie 
lekarskie. Ze 118 osób, które 
zgłosiły się do szkolnego punk-
tu krwiodawstwa, krew mogło 
oddać 75. Pozostali z różnych 
przyczyn nie zostali przez leka-
rzy zakwalifikowani.

Komu wolno?

Krew może oddać każ-
dy zdrowy człowiek w wie-
ku od 18 do 65 lat. Zdrowy 
to znaczy, że nigdy nie cho-
rował na żółtaczkę, nie cho-
ruje na serce, ani na chorobę 
nadciśnieniową. Krwi nie mo-
że oddać też osoba przyjmu-
jąca w danym momencie leki 
czy też chorująca na choroby 
nowotworowe czy związane 
z gruczołami wydzielania we-
wnętrznego, czyli np. choroba 
tarczycy. Każdy zgłaszający się 
do punktu krwiodawstwa naj-
pierw wypełnia ankietę, w któ-
rej odpowiada na szereg pytań 
związanych ze swoim stanem 
zdrowia i przechodzi podsta-
wowe badanie lekarskie. Na-
stępnie pobierana jest prób-
ka krwi na podstawie, której 
określany jest poziom hemo-
globiny. Jeśli jest on prawidło-
wy można oddać krew. Następ-
nie przechodzi ona szczegó-
łowe badania w laboratorium, 
które także określają jej grupę 
i dopiero wtedy trafia do ban-
ku krwi. Każdy człowiek mo-
że oddać 450 mililitrów krwi, 
mężczyźni zazwyczaj pięć ra-
zy w roku, kobiety cztery ra-
zy. Najczęściej występujące w 
naszej populacji grupy krwi to 
A i 0. 15 procent populacji ma 
czynnik Rh ujemny, w związ-
ku z tym takiej krwi najczęś-
ciej brakuje. 

Będzie powtórka 

Szkolna akcja przerosła 
oczekiwania. Zebrano ponad 30 
litrów krwi. Wiadomo już, że 
następna akcja odbędzie się w 
marcu. Prosili o to sami ucznio-
wie, którzy nie skończyli jeszcze 
18 lat, a na wiosnę będą już peł-

noletni. Z dumą 
na swoje dzie-
ci patrzyli także 
rodzice. W kil-
ku przypadkach 
przykład dzie-
cka zachęcił star-

szych, by zrobić to samo. – Jakoś 
nigdy wcześniej nie zastanawia-
łam się nad tym, by oddać krew. 
Kiedy córka powiedziała, że ona 
chce to zrobić i będzie u nich w 
szkole taka możliwość, popa-
trzyłam na nią z uznaniem. Po-
myślałam też, że ja przecież mo-
głabym zrobić to samo. Skoro 
młodzież się nie waha, to cze-
mu my, starsi, mamy mieć jakieś 
opory – opowiada mama jednej 
z uczennic. Dobry przykład więc 
pociąga i to nie zawsze młodych 
za starszymi, ale w tym przypad-
ku wręcz przeciwnie. W Zespo-
le Szkół Ekonomicznych im. Vet-
terów krew mogli oddać tylko 
pełnoletni uczniowie, ale każde-
go dnia w stacji krwiodawstwa 
może to uczynić każdy dorosły, 
zdrowy człowiek. Warto więc 
uczyć się także od młodych. 

  Honorowe krwiodawstwo 

 ratuje życie

MOIM 
ZDANIEM

BARBARA GAUZE-GWÓŹDŹ

Nauczycielka, inicjatorka akcji honorowego krwiodawstwa 
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Vetterów

Jestem dumna z uczniów. Dla mnie to był jeden z najpięk-
niejszych dni w mojej wieloletniej już pracy, choć dener-
wowałam się bardzo. Kiedy patrzyłam na blade twarze 

uczniów, starałam się dodać im otuchy, choć wiedziałam, że 
mimo stresu odwagi im nie zabraknie. Jednak to zupełnie 
inne przeżycie, kiedy samemu oddaje się krew, a kiedy ro-
bią to podopieczni. To było tak, jakbym sama tego dnia mia-
ła sto razy oddać krew. Jak słyszałam, że ktoś mówi „panie 
doktorze” czy „pani doktor” cichym głosem, bo zrobiło się 
mu słabo, to miałam wrażenie, że jest mi słabo razem z nim, 
tak przeżywałam ten dzień z uczniami. Więcej jednak niż 
obaw było radości i dumy. Szkoła to nie tylko lekcje i prze-
kazywanie uczniom wiedzy, ten dzień pokazał, że szkoła to 
także wartości, wielkie pokłady dobra, które młodzi noszą w 
sobie i których wcale tak trudno nie jest wydobyć. 

Chętni
do oddania 
krwi czekali 
w kolejce 
od samego 
rana

Młoda krew



Lublin. Mały kościółek 
karmelitański przy Świętoduskiej. 
To tutaj odbyły się uroczystości 
poświęcone 100. rocznicy śmierci 
bł. Elżbiety Catez, karmelitanki. 
Uroczystej Eucharystii 
przewodniczył  
ks. Adam Lewandowski,  
proboszcz archikatedry.

Nie jest może powszechnie 
znaną karmelitanką, ale ci, któ-
rzy spotkali się z jej życiory-
sem, czy pozostawionym prze-
słaniem, wciąż są pod wielkim 
wrażeniem głębi. 9 listopada mi-
nęło 100 lat od śmierci bł. El-
żbiety od Trójcy Świętej. Z tej 
okazji w całym Karmelu ogło-
szono rok poświęcony posta-
ci tej niezwykłej karmelitanki z 
Dijon. W Polsce oraz jej ojczyź-
nie – Francji odbywają się spot-
kania, rekolekcje, dni skupienia 
i sympozja, przybliżające oso-
bę i duchowość bł. Elżbiety. Tak-
że lubelski Karmel zaprasza do 
udziału w świętowaniu jubileu-
szowych obchodów. 

Zadziwia mnie

– Elżbieta zadziwia mnie 
swoim zapatrzeniem w niebo, w 
rzeczywistość życia wiecznego – 
opowiada jedna z lubelskich kar-
melitanek. – Ona nieustannie ży-
ła prawdami wiecznymi. Fascy-
nacja listami św. Pawła stała się 
dla niej bardzo konkretną drogą 
do wejścia w zażyłość z Bogiem. 
To zapatrzenie się w miłość Bo-
ga wprowadziło ją w bardzo głę-
bokie wewnętrzne milczenie. Jej 
świadectwo jest dla mnie umoc-
nieniem. Będąc powołaną do ży-
cia w Karmelu, ja także mam dą-
żyć do wewnętrznej samotności 
i milczenia, aby być sama z Bo-
giem. Czasem uginam się pod 
ciężarem słabości i gdyby nie 
to, że Elżbiecie i wielu innym się 
udało, może już dawno bym się 
zniechęciła. A tak każdego dnia 
mówię sobie: oni doszli, to i ja 
dojdę z pomocą łaski – doda-
je siostra.

Dwie drogi

W 1901 roku kapituła klasz-
toru karmelitanek w Dijon wy-
biera na przeoryszę matkę Ger-
manę od Jezusa. W postulacie 
jest Elżbieta, 21-letnia dziewczy-
na „z naprzeciwka” – bo rzeczy-
wiście vis-à-vis Karmelu znajdo-
wał się jej rodzinny dom. W Kar-
melu jest już stałą bywalczynią od 
wielu lat. W dniu I Komunii ma-
ma przyprowadza ją pierwszy raz 
do rozmównicy. Słowa ówczes-
nej przeoryszy odcisnęły się wte-
dy na jej duszy w sposób nieprze-
widywalny dla otoczenia. Elżbieta 
jest dziewczynką o mocnym tem-
peramencie – „mała złośnica” – 
mówi jej matka w chwilach bez-
radności. Ten niezwykły tempe-
rament znajduje dwa podstawo-
we ujścia. Pierwsze to muzyka. 
Elżbieta okazuje się niezwykle 
utalentowana w grze na 
fortepianie. Drugie jest 
ledwie dostrzegalne dla 
otoczenia, a jednak za-
czyna pochłaniać Elżbie-
tę totalnie: miłość do 
„jej Trzech”, jak zwykła 
określać tajemnicę Trój-
cy Przenajświętszej. 

Sekrety miłości

W sercu Elżbiety klaruje się 
powoli życiowa decyzja. Karmel 
pociąga ją coraz bardziej. Pa-
ni Catez ma nadzieję, że to tyl-
ko młodzieńczy kaprys. Okazu-
je się, że nie. Elżbieta wybie-
ra Karmel, który staje się jej 
drogą wzrastania. Przedwczesna 
śmierć z powodu nieuleczalnej 
wówczas choroby Adissona za-
myka jej ziemską drogę 9 listo-
pada 1906 roku. W 1934 roku na 
biurku m. Germany, przeoryszy 
Karmelu w Dijon, znaleziona zo-
staje koperta podpisana „sekre-
ty”. Jest to szczególny testament 
Elżbiety, w którym zaprasza swą 
Matkę do wniknięcia w sekrety 
miłości Bożej, których sama in-
tensywnie doświadcza: „Jesteś 
umiłowana w sposób nadzwy-
czajny, umiłowana miłością wy-

brania... Pan nie mówi 
Ci jak Piotrowi: »Czy mi-
łujesz mnie bardziej niż 
ci?«, lecz: »Pozwól mi-
łować się bardziej niż 
ci! To znaczy bez oba-
wy, że jakaś przeszkoda 
stanie się nie do przej-
ścia, ponieważ Ja Je-

stem wolny i mogę napełnić mi-
łością, kogo chcę. Pozwól miło-
wać się bardziej, to twoje po-
wołanie i będąc mu wierna uczy-
nisz Mnie szczęśliwym, ponie-
waż uwielbisz moc Mojej miło-
ści. Ta miłość potrafi odbudo-
wać to, co zburzyłaś. Pozwól się 
miłować bardziej niż ci«”. Te sło-
wa wciąż poruszają, mimo upły-
wu lat.

Świadectwo

Gdy zgłębiałam doktrynę du-
chową bł. Elżbiety, odkrywałam 
swoje nienazwane pragnienia, 
gdzieś w najgłębszych pokładach 
duszy. I wtedy zaczęła się nasza 
przyjaźń – opowiada Karmelitan-
ka z Dysa. – Nie jest łatwo wpro-
wadzać w życie codzienne rady-
kalne wskazówki Elżbiety. Cała 
nadzieja w tym, że i ona czyni-
ła je krok po kroku, konsekwen-
tnie. Tym, co najbardziej przycią-
gało mnie do Elżbiety, było pięk-
no Boga odzwierciedlające się w 
człowieku. Zamieszkiwanie Trój-
cy Świętej w człowieku zgłębia-
łam wcześniej, wczytując się w 
pisma Ojców Pustyni. Elżbieta 
jednak uzupełniła moje wiado-
mości i doświadczenia jako sio-
stra w Karmelu. Odkrywam na 
nowo wagę milczenia, które ma 
niekiedy większą moc niż słowa. 
Taka świadomość to dużo, ale 
jeszcze nie wszystko. Na ile mam 
odwagę wejść i przyjąć po prostu 
to, co niesie codzienność, w któ-
rej Pan Bóg proponuje mi swoje 
trudne łaski, o których mówi El-
żbieta, to wtedy dopiero piękno 
się odsłania. Wciąż trwa misja bł. 
Elżbiety – sprowadzanie dusz w 
głębię ich samych, po to, by im 
pomóc wyjść z siebie, uświado-
mić im bogactwo łaski chrztu – 
mówi.
 S. KOLETAA

Więcej informacji o bł. Elżbiecie  
można znaleźć na stronach Karmelu  
pod adresem http://www.karmel.pl. 
Kolejne spotkanie z postacią 
bł. Elżbiety odbędzie się w Lublinie 
17 grudnia, w domu sióstr 
karmelitanek, przy ulicy Mariańskiej 31, 
tel. 747 02 25. 
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Święto rodziny karmelitańskiej

Niezwykły testament

W 100. rocznicę 
śmierci  
bł. Elżbiety 
od Trójcy 
Świętej został 
wydany album 
poświęcony  
tej postaci
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Lubelski rynek nieruchomości

Kup mieszkanie
Ceny materiałów budowlanych 
rosną. Rosną także pensje  
w budownictwie, a przy tym 
ciągle brak fachowców. Banki 
ułatwiają warunki udzielania 
kredytów hipotecznych, brakuje 
atrakcyjnych terenów  
pod inwestycje. Wszystko  
to powoduje szaleńczy  
wzrost cen mieszkań i ziemi. 

Do tej pory rynek nierucho-
mości z kilku lub kilkunasto-
procentowym wzrostem cen 
uznawany był za najbardziej 
stabilny. Aktualnie można mó-
wić o zyskach z nieruchomo-
ści porównywalnych do zysku z 
inwestycji w akcje spółek gieł-
dowych. Lubelscy developerzy 
mówią o wzroście cen nawet 
o 40 proc. w bieżącym roku w 
Lublinie i nie chcą prognozo-
wać, jak będą kształtowały się 
w kolejnych latach. 

Wyścig banków

Ludzie, którzy planowa-
li zakup mieszkania, przyspie-
szają swoją decyzję, a ci, któ-
rzy posiadają jakieś zabezpie-
czenie finansowe w postaci 
oszczędności, korzystają do-
datkowo z efektu dźwigni fi-
nansowej, jaką jest kredyt, i 
postanawiają ulokować pienią-
dze w coś najbezpieczniejsze-
go aktualnie na rynku, czy-
li mieszkanie. Banki prześci-
gają się w ofertach kredyto-
wych: zmniejszając marżę do 
minimum, rezygnując z prowi-
zji za udzielenie kredytu, ofe-
rując bezpłatną wcześniejszą 
spłatę i bezpłatne przewaluto-
wanie kredytu, a także poży-
czają pieniądze na 110 proc. 
wartości nieruchomości. Dzię-
ki temu na swoje własne M 
mogą sobie pozwolić młodzi 
ludzie, których wcześniej nie 
było stać na taką inwestycję. 
Napływające na rynek pienią-
dze z kredytów podsycają ko-
niunkturę, a co za tym idzie, 
windują ceny.

Znaczący wpływ 
na wzrost cen miesz-
kań ma przede wszyst-
kim fakt wejścia Polski 
do Unii Europejskiej i 
napływ zagranicznych 
inwestorów, zaintere-
sowanych zakupem „tanich” 
mieszkań, ale też zwiększenie 
podatku VAT na materiały bu-
dowlane i grunt pod zabudo-
wę; brak przy tym odpowied-
nich planów zagospodarowa-
nia przestrzennego.

Wszystko to odzwiercied-
la się właśnie w poziomie cen 
nieruchomości, gdzie w jed-
nym z biedniejszych miast wo-
jewódzkich, jakim jest Lublin, 
ceny za metr nowego mieszka-
nia stają się porównywalne do 
cen na przykład w Poznaniu.

Modne dzielnice

Największym zaintereso-
waniem w Lublinie cieszą się 
mieszkania nowe i te z ryn-
ku wtórnego, ale nie starsze 
niż 10 lat, w niskiej zabudo-
wie, maksymalnie do 4 pię-
ter, położone w dzielnicach w 
bliskim sąsiedztwie centrum, 
miasteczka uniwersyteckie-
go lub w spółdzielniach LSM, 
Czuby, Sławinek, Czechów. Ce-
ny tam kształtują się w prze-
dziale 3300–3800 zł/mkw. No-
wo powstające inwestycje z 
terminem oddania w 2007 r. 

to ceny już blisko 4 
tys. za mkw. Cały czas 
też dominuje zasada, 
że mieszkania mniej-
sze są relatywnie droż-
sze od mieszkań o 
większej powierzchni 

w odniesieniu do 1 mkw. po-
wierzchni.

Pojawia się pytanie, jak dłu-
go ceny nieruchomości będą 
jeszcze rosnąć i kogo na dłuż-
szą metę będzie stać na kupno 
mieszkania w Lublinie w stanie 
surowym za 4 tys. za mkw.?

Co dalej?

Popyt na mieszkania na 
pewno w ciągu kilku następ-
nych lat nie zniknie, chociaż-
by z tego powodu, że w paź-
dzierniku tego roku prezydent 
podpisał ustawę „o finanso-
wym wsparciu rodzin w naby-
waniu własnego mieszkania”, 
zakładającą pomoc w spłacie 
części odsetek od kredytu, co 
zdecydowanie zwiększy po-
pyt na mieszkania w mniej-
szych miastach, a także w re-
jonach biedniejszych. Brak re-
gulacji statusu gruntów pod 
zabudowę powoduje, że zie-
mi do wykorzystania przez de-
veloperów jest mało, a potrze-
by coraz większe. Pozostaje 
mieć nadzieję, że zatwierdzo-
ne wiosną nowe plany zago-
spodarowania przestrzennego 
Lublina, w których są nowe te-
reny przeznaczone na budow-
lane inwestycje, choć na krót-
ki czas przystopują ten szale-
jący boom mieszkaniowy. Ale 
nie łudźmy się, jako kraj Unii 
Europejskiej ciągle jeszcze je-
steśmy daleko w tyle z cenami 
nieruchomości i mamy jeszcze 
duże pole do popisu.

JUSTYNA JAROSIŃSKA

 R E K L A M A 

Dzielnica Czuby 
w Lublinie należy 
do najbardziej 
popularnych  
i najdroższych  
w mieście
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LUBELSKI

PANORAMA PARAFII
Parafia Piotra Jerzego Frassatiego

Stawiają na modlitwę

ZDANIEM PROBOSZCZA
Cieszy mnie to, że coraz bardziej stajemy się 
wspólnotą, w której każdy może znaleźć swoją 
ścieżkę rozwoju duchowego. Rośnie więc i ten 
kościół materialny, i duchowy. Oprócz ludzkie-
go wysiłku, jakim jest praca, łączy nas trwa-
nie na modlitwie. Wielką pomocą dla nas jest 
posługa wielu zaprzyjaźnionych z naszą pa-
rafią kapłanów. Wśród nich są m.in. ks. prof. 
Jarosław Popławski, ks. prof. Marian Rusecki, 
ks. prof. Jerzy Misiurek i wielu innych, którzy 
ofiarują nam swoją otwartość i czas. Przed na-
mi Adwent i radosne oczekiwanie na narodziny 
Jezusa. Pamiętajmy, że przygotowanie do tego 
momentu to nie tylko porządki w domach, ale 
także w naszych sercach przez przeżycie sa-
kramentu pojednania. Chciałbym, aby wszyscy 
moi parafianie dołożyli wszelkich starań, by 
Pasterka mogła nas zgromadzić w nowym koś-
ciele z czystymi sercami.

Porządek Mszy św. 
 Niedziele: 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00
 Święta: 8.00, 9.30 i 18.00
 Dni powszednie 7.00 i 18.00

KS. LESZEK 
SZUBA

Urodzony w 1963 ro-
ku, święcenia kapłańskie 
przyjął 10 grudnia 1988. 
Jest kanonikiem honoro-
wym Kapituły Lubelskiej, 
od 1998 roku probosz-
czem i budowniczym koś-
cioła w parafii bł. Piotra 
Jerzego Frassatiego.

W centrum osiedla 
Słowackiego 
w Lublinie rośnie kościół. 
I nie chodzi tu tylko 
o mury, ale także o wielką 
wspólnotę ducha i wiary, 
która rozkwita i umacnia 
się dzięki modlitwie 
i nowym inicjatywom.

Ta młoda parafia mo-
że pochwalić się wie-
loma dziełami. Grupy 
modlitewne, stowarzy-
szenia niosące pomoc 
uzależnionym, towarzy-
stwa pamięci, młodsi i 
starsi, którzy spotykają 
się, by wspólnie umac-
niać swoją wiarę, pie-
lęgnować historię i wy-
chodzić naprzeciw po-
trzebującym, to 
największa siła 
parafii pod we-
zwaniem Piotra 
Jerzego Frassa-
tiego. Ks. Le-
szek Szuba, 
proboszcz para-
fii, jest przeko-
nany, że największą po-
mocą w budowie koś-
cioła jest modlitwa pa-
rafian i wielu zaprzy-
jaźnionych ludzi. – 
Moi parafianie nie 
tylko w naszej ka-
plicy każdego 
dnia otaczają 
modlitwą dzie-
ło budowy, ale 
wszędzie tam, 
gdzie pielgrzy-
mują, czy to w 
grupach zorga-
n izowanych , 
czy też indywi-
dualnie, zama-
wiają Msze 
święte w 

intencji naszej wspól-
noty. W ostatnim cza-
sie w tej intencji zostały 
zamówione Msze świę-
te w Guadalupe, Rzy-
mie, Medjugorie, Liche-
niu, Łagiewnikach i na 
Jasnej Górze.

Spełnione 
marzenia
W zeszłym roku, roz-

mawiając z naszą redak-
cją, ksiądz proboszcz 
marzył nieśmiało, aby 
następna Pasterka mo-
gła odbyć się już w mu-
rach nowego kościoła. 
Marzenia się spełnia-
ją. Udało się przykryć 
kościół i zamontować 
wszystkie okna. Tak oto 
uzyskano stan zamknię-
ty i możliwe będzie spra-

wowanie Paster-
ki w murach no-
wej świątyni. W 
najbliższych pla-
nach jest rów-
nież finaliza-
cja tynkowania 
wnętrza. 

Kościół w 
sercu osiedla jest 
wielkim darem. 
Mieszka tu wie-
le starszych osób, 
które mają trudno-

ści z pokonywa-
niem większych 
odległości, dla-
tego tym cen-
niejsze jest dla 
nich to miejsce 
modlitwy tuż 
pod blokiem. 

Z Maryją

Szczegól-
ne miejsce 
w życiu pa-
rafii zajmu-

je Matka Boża. Ogrom-
nym przeżyciem była nie 
tylko peregrynacja ko-
pii jasnogórskiego obra-
zu, ale także trwające 
obecnie nawiedzenie 
poszczególnych rodzin 
przez obraz Matki Bo-
skiej Częstochowskiej. 
Licznych wiernych gro-
madzą także nabożeń-
stwa fatimskie. Figura 
Matki Bożej Fatimskiej 
została podarowana pa-
rafii przez Helenę Bos-
bach z Kolonii w Niem-
czech, która wspierała 
dzieło budowy. Pani He-
lena zmarła niedawno, 
ale jeszcze przed śmier-
cią ufundowała koro-
ny do figury, które uro-
czyście zostały nałożo-
ne Matce Bożej w paź-
dzierniku.

Parafia bł. Piotra Je-
rzego pokazuje, że nawet 
trudne dzieła są możliwe 
do realizacji, jeśli zawie-
rzy się je Bogu. A

Kościół powstający 
na osiedlu Słowackiego 

w Lublinie
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mocą w budowie koś-
cioła jest modlitwa pa-
rafian i wielu zaprzy-
jaźnionych ludzi. – 
Moi parafianie nie 
tylko w naszej ka-
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modlitwą dzie-
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wszędzie tam, 
gdzie pielgrzy-
mują, czy to w 
grupach zorga-
n izowanych , 
czy też indywi-
dualnie, zama-
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Figura Matki 
Bożej Fatimskiej 
podarowana 
parafii przez 
Helenę 
Bosbach


