
LUBELSKI
16 stycznia 2005 ■ nr 3/332

BARBARA
PYCEL

redaktor wydania

Oddajemy do Paƒstwa ràk
kolejny numer „GoÊcia

Niedzielnego”, w którym
mo˝na przeczytaç m.in. rela-
cj´ z koncertu jednoÊci z
Ukrainà, jaki uda∏o si´ zorga-
nizowaç 4 grudnia na placu
Zamkowym. To wydarzenie,
jak i wiele innych organizowa-
nych spontanicznie w ca∏ej
Polsce, doda∏o naszym sàsia-
dom odwagi w walce o wol-
noÊç. Ta sta∏a si´ równie˝ jed-
nà z najwa˝niejszych wartoÊci
innego bohatera tygodnika –
Êw. Rafa∏a Kalinowskiego, kar-
melity bosego, którego histo-
ri´ opisuje o. Arkadiusz Sma-
gacz OCD. ■
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W sobot´ 4 grudnia w Lublinie przez kilka go-
dzin powia∏o klimatem z kijowskiego placu

Niepodleg∏oÊci. T∏um lublinian, w tym wielu z po-
maraƒczowymi emblematami bàdê cz´Êciami garde-
roby, przyby∏ na plac Zamkowy, by pos∏uchaç dobrej
muzyki i wyraziç solidarnoÊç z walczàcymi o wol-
noÊç i demokracj´ mieszkaƒcami Ukrainy. Nawet
transmitowane w telewizji o tej samej porze skoki
Adama Ma∏ysza nie by∏y w stanie zatrzymaç ich
w domu. Na scenie wystàpi∏o dziewi´ç zespo∏ów.
Rozpi´toÊç stylistyczna by∏a imponujàca. Poczàwszy
od popowego Varius Manx, przez nastrojowà Fede-
racj´, buntowniczà Rewolucj´, hip-hopowców Vie-
nia i Pelego, a skoƒczywszy na Maleo Reggae Roc-
kers. Ka˝dy znalaz∏ coÊ dla siebie. Koncert popro-

wadzi∏ Robert Leszczyƒski.
W Êrodku numeru znajduje si´ te˝
materia∏ naszej fotoreporterki Ka-
tarzyny Link, która by∏a jednym
z obserwatorów wyborów na
Ukrainie. ■

POMARA¡CZOWY LUBLIN

ZA TYDZIE¡

■ MAGNIFICAT – tylko dla kobiet
■ SANKTUARIUM w Wàwolnicy
■ ˚YCIE WARTE ZACHODU, czyli o

m∏odych, którzy chcà rozumieç
wi´cej

Kilkudziesi´ciometrowy Êwiàteczny stó∏, kilka pi´knie
ubranych choinek, z∏ote Êwiecide∏ka, zapach wigilijnych
potraw, miko∏aje rozdajàcy cukierki i jab∏ka oraz
mnóstwo ludzi – to krajobraz ulicy Z∏otej z 19 grudnia. 

V Wigilia Starego Miasta zacz´∏a si´ okrzykami
Klikona Miejskiego. Dzieci z lubelskich podstawówek
i przedszkoli ubiera∏y choinki i Êpiewa∏y kol´dy,
sprzedawano pamiàtki zwiàzane ze Êwi´tami, pro-
wadzona by∏a akcja zbierania karmy dla zwierzàt. W
tym czasie w bazylice ojców dominikanów odbywa∏o
si´ widowisko „Dobra Nowina”. Zespó∏ teatralny i
chóry dzieci´ce przedstawi∏y program zwiàzany z Bo-
˝ym Narodzeniem. Po Mszy Êwi´tej, przy wigilijnym
stole, z∏o˝y∏ mieszkaƒcom Lublina ˝yczenia arcybi-
skup Józef ˚yciƒski. Tradycyjne dzielenie si´ op∏at-
kiem poprzedzi∏o wieczerz´ wigilijnà przygotowanà
przez najwi´ksze lubelskie restauracje. Fantastycznie
prezentowa∏y si´ tony pierogów, pasztecików, klusek
z makiem, Êledzi i fasolki… Barszczyk i inne potrawy
nak∏adali znani politycy przebrani w stroje miko∏a-
jów. Na zakoƒczenie mo˝na by∏o poobcowaç ze sztu-
kà; odby∏y si´ dwa spektakle przygotowane przez te-
atry amatorskie. Inicjatorem ca∏ego projektu kultu-
ralnego by∏a Fundacja Galeria na Prowincji i Klasztor
Ojców Dominikanów, zaÊ g∏ównym organizatorem
by∏ Spo∏eczny Komitet Odnowy Zabytków Lublina. W
przedsi´wzi´cie zaanga˝owa∏o si´ ∏àcznie blisko 80
firm, przedsi´biorstw, placówek szkolno-wychowaw-
czych, stowarzyszeƒ i wielu wolontariuszy. KALI

Wigilia na Starówce

Pierogi od pos∏a
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Jeden 
z uczestników
koncertu 
na placu
Zamkowym 
w Lublinie

Dzieci ubiera∏y choinki i Êpiewa∏y kol´dy
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WIGILIJNE DZIE¸O POMOCY
DZIECIOM. Caritas Archidiecezji
Lubelskiej zakoƒczy∏a dorocznà
akcj´, która odbywa∏a si´ pod ha-
s∏em „Rozpal serce”. Przez para-
fialne zespo∏y Caritas archidiecezji
lubelskiej i wolontariuszy ze szkol-
nych kó∏ Caritas zosta∏o rozprowa-
dzonych 78 000 wigilijnych Êwiec,
co przynios∏o dochód ok. 234 tys.
z∏. Cz´Êç Êrodków pozosta∏a do
dyspozycji parafii. B´dà one wy-
datkowane na lokalne potrzeby.
Pozosta∏a cz´Êç zostanie rozdzie-
lona na prowadzone przez Centra-
l´ Caritas projekty pomocowe: do-
˝ywianie dzieci w szko∏ach, fundo-
wanie stypendiów dla m∏odzie˝y
z ubogich rodzin oraz na organizo-
wanie wypoczynku zimowego
i letniego w oÊrodkach Caritas. Jak
co roku w dzie∏o w∏àczy∏o si´ wie-
lu mieszkaƒców Lubelszczyzny.

LUBLIN. Pi´knie i wdzi´cznie
brzmià s∏owa kol´d Êpiewane przez
dzieci. W przedszkolu nr 4 (na
zdj´ciu) przy ul. Narutowicza w Lu-
blinie do dzielenia si´ op∏atkiem za-
proszeni zostali równie˝ rodzice.
Trzylatki, pod kierunkiem Jolanty
Bot, przygotowywa∏y program arty-
styczny przez ponad dwa tygodnie.
Z dumà i przej´ciem recytowa∏y
wierszyki, a przy wtórze gitary ca-

∏ym cia∏em wyÊpiewywa∏y „Chwa∏a
na wysokoÊci”. Rodzice równie˝
w∏àczyli si´ do Êwi´towania, przy-
pominajàc zwyczaje wigilijne. ¸a-
manie si´ op∏atkiem, b´dàce sym-
bolem pojednania i przyjaêni, za-
pewni∏o niemal rodzinnà atmosfe-
r´. Takie spotkania dostarczajà wie-
le radoÊci, integrujà, ale przede
wszystkim wprowadzajà najm∏od-
szych w kràg polskich tradycji.

W SZASTARCE kolejny raz
przed koÊcio∏em stan´∏a szopka.
Powsta∏a z inicjatywy parafian,
którzy nie szcz´dzili czasu i si∏,
aby i w tym roku cieszy∏a miesz-
kaƒców parafii. Sà tam zwierz´ta
kl´czàce w adoracji przed Jezu-
sem, jest Maryja i Józef. Znalaz∏o
si´ tak˝e miejsce dla pasterzy i
M´drców, którzy przybyli, aby
pok∏oniç si´ Jezusowi. Ks. Zbi-
gniew Kasprzyk, proboszcz para-
fii, zatroszczy∏ si´, aby parafia-
nie dobrze przygotowali si´ do
spotkania z Nowonarodzonym.
W prze˝ywanie Êwiàt Bo˝ego
Narodzenia z inscenizacjà pt.
„Op∏atek” w∏àczyli si´ uczniowie
z kl. VI, a w dzieƒ Âwi´tej Rodzi-

ny uczniowie kl. II pod kierun-
kiem Urszuli Ciasnochy wystawi-
li jase∏ka.

CHMIEL. Dzieci nale˝àce do pa-
rafialnej wspólnoty „Dzieci Maryi”
po raz pierwszy uczestniczy∏y w
spotkaniu op∏atkowym, które
przygotowa∏y prowadzàce grup´
siostry zakonne ze zgromadzenia
sióstr szarytek z Lublina. 20 dzieci
w∏asnor´cznie przygotowa∏o de-
koracje w sali, a na stole nie zabra-
k∏o wigilijnych potraw. We wspól-
nej radoÊci prze˝ywania Êwiàt Bo-
˝ego Narodzenia uczestniczy∏ ra-

zem ze swoimi parafianami ks. Ro-
bert Brzozowski (na zdj´ciu z
dzieçmi), proboszcz parafii. ¸ama-
nie si´ op∏atkiem i wspólne Êpie-
wanie kol´d sta∏o si´ okazjà do
jeszcze lepszego poznania si´ gru-
py. Wspólnota przy pomocy star-
szych i proboszcza przygotowa∏a
dla swoich rówieÊników krótkie
przedstawienie, a Êw. Miko∏aj
przyniós∏ paczki dla wszystkich
dzieci w parafii.

Uczà si´ Êwiàt

CENTRUM STUDIÓW PODY-
PLOMOWYCH, dzia∏ajàce od
wrzeÊnia na KUL, uzyska∏o dwa
granty na swojà dzia∏alnoÊç. Finan-
sowane z funduszy Unii Europej-
skiej, przeznaczone b´dà na szkole-
nia podnoszàce kwalifikacje osób
pracujàcych, a wi´c tak˝e umo˝li-
wiajàce im planowanie Êcie˝ki roz-
woju zawodowego w zale˝noÊci od
potrzeb rynku. Pierwsze szkolenie,
dotyczàce prawa podatkowego,
przeznaczone jest dla pracujàcych;
grant opiewa na sum´ 167 tys. z∏.
Drugie – równie˝ dla pracujàcych –
w sumie 720 tys. z∏,  jest szkole-
niem informatycznym, podnoszà-
cym kwalifikacje osób pracujàcych
z terenu Lubelszczyzny. Z tej okazji
Centrum Studiów zorganizowa∏o
spotkanie informacyjne, które 23
grudnia br. odby∏o si´ w Dworku
Staropolskim KUL na Poczekajce.

„Do szopy, hej pasterze”

Szopka powsta∏a z inicjatywy parafian

Akcja zakoƒczona B´dzie pomoc

Wspólne Êwi´towanie

DÑBROWICA. 19 grudnia 2004
roku chorzy i niepe∏nosprawni
mieszkaƒcy Lublina i okolic spo-
tkali si´ w Domu Spotkania Cari-
tas w Dàbrowicy na dorocznym
„op∏atku”. Mszy Êw. przewodni-
czy∏ biskup Artur Miziƒski.
Oprócz wspólnej modlitwy zna-
laz∏ si´ równie˝ czas na Êwi´towa-

nie przy stole wigilijnym i spotka-
nie ze Êw. Miko∏ajem. Od wielu lat
chorzy i niepe∏nosprawni z archi-
diecezji lubelskiej uczestniczà
w okresie wakacji we wczasoreko-
lekcjach i spotkaniach integracyj-
nych. Udzia∏ w spotkaniu zapo-
wiedzia∏o blisko 200 chorych
i niepe∏nosprawnych.

Spotkanie op∏atkowe

MSZA ÂWI¢TA W STYLU
COUNTRY odprawiona podczas
Pikniku w Mràgowie zosta∏a uzna-
na za najwi´ksze wydarzenie mi-
nionego roku przez czytelników
tygodnika „Dyli˝ans”. Jednym
z wykonanych wówczas utworów
by∏ „I saw the Light” („Zobaczy∏em
Âwiat∏o”), który zwyci´˝y∏ w kate-

gorii wspó∏pracy wokalnej. Wspól-
nie wykonali go Lonstar, Cezary
Makiewicz oraz Marcin i Robert
Rybczyƒscy. Laureaci innych kate-
gorii to m.in. pochodzàca z Lubli-
na Bo˝ena Smolnicka, autorka
s∏ów do piosenki „Wszystko ci wy-
baczam” z muzykà Alicji Boncol
i Adama Wosza. 

Dyli˝anse 2004
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Kolejny numer „Ethosu” w sprzeda˝y

Dramat Judasza
Taki tytu∏ nosi najnowszy numer,
wydawanego przez Instytut Jana
Paw∏a II KUL oraz rzymskà
Fundacj´ Jana Paw∏a II, kwartalnika
„Ethos”. Jego autorzy przyglàdajà
si´ zdradzie rozumianej jako
aktywne przeciwstawienie si´
wartoÊci, której si´ zawierzy∏o,
oraz starajà si´ zrekonstruowaç
genez´ wiernoÊci.

Judaszowe doÊwiadczenie
dotyka ka˝dego z nas, kiedy oka-
zujemy niewiernoÊç
zarówno rozpoznanej
prawdzie, jak i w∏a-
snej to˝samoÊci –
twierdzi jeden z au-
torów ks. prof. Tade-
usz Styczeƒ SDS. Ju-
dasz nie potrafi∏
wyjÊç ze swojà wi-
nà i skruchà ku Bo-
gu. Jak piszà bi-
skup Jan Szlaga
i o. David Sulli-
van, jego osta-
tecznym losem nie
okaza∏y si´ mi∏oÊç i pojednanie,
lecz rozpacz i Êmierç. Nadziej´
mo˝emy czerpaç z faktu, ˝e Je-
zus nie przesta∏ kochaç Judasza,
wi´c powrót do Niego, nawet
w przypadku zdrady wiary, jest
zawsze otwartà drogà. W ten
sposób – pisze o. Jacek Salij OP –
Jezus sta∏ si´ dla nas wzorem
w podchodzeniu do zdrad
i krzywd, jakich doznajemy. 

W sztuce i polityce

Duchowy obraz Judaszowego
czynu i doÊwiadczenia winy ilu-
strujà artyku∏y „Ethosu”, pokazu-
jàce Judasza w sztuce, w obra-
zach takich mistrzów jak: Leonar-
do da Vinci czy Lucca Signorelli.
Judasz przedstawiany jest tu jako
cz∏owiek grzeszny i upad∏y, lecz
nie jako cz∏owiek pot´piony. Ko-
lejne teksty kwartalnika ukazujà
oblicza wiernoÊci i zdrady w od-
niesieniu do ró˝nych dziedzin
kultury i polityki. Tak wi´c zdra-
dy dopuszcza si´ polityk, który
w imi´ jakichkolwiek celów po-
rzuca walk´ o prawd´ i o respekt
dla norm prawa naturalnego – pi-
sze o tym w „Ethosie” Rocco Bu-
tiglione – a tak˝e i ten polityk,

który z tchórzostwa, w imi´ ko-
rzyÊci czy z powodu swojej s∏a-
boÊci nie stosuje prawa do sprze-
ciwu sumienia w sytuacji uchwa-
lania przez demokratycznà wi´k-
szoÊç nieludzkiego prawa skiero-
wanego przeciwko ˝yciu. 

W literaturze

Problem zdrady w omawia-
nym „Ethosie” analizowany jest
równie˝ na polu literatury. Tu –

zdaniem autorów – objawia si´
on poprzez akty
n a d u ˝ y w a n i a
wolnoÊci twór-
czej, której istot´
stanowi banaliza-
cja z∏a, a tak˝e
przedk∏adanie este-
tyki nad etyk´. Do
istoty zdrady s∏owa
nale˝y tak˝e popiera-
nie k∏amstwa, niedo-
k∏adne prezentowanie
tradycji bàdê ideologi-
zacja przesz∏oÊci czy
te˝ ucieczka pisarza od

rzeczywistoÊci, w której przycho-
dzi mu dawaç Êwiadectwo
o prawdzie ludzkiego losu, ku te-
matom niekontrowersyjnym i uni-
wersalnym. Przeglàd problemów
pojawiajàcych si´ wokó∏ zjawiska
zdrady i niewiernoÊci uzupe∏niajà
w „Ethosie” teksty wspomnienio-
we (m.in. Wandy Pó∏tawskiej)
o charakterze Êwiadectw. Znala-
z∏o si´ tu równie˝ po˝egnanie
zmar∏ej w 2004 roku profesor Ire-
ny S∏awiƒskiej, d∏ugoletniego
cz∏onka Rady Naukowej Instytut
Jana Paw∏a II, autork´ licznych
tekstów publikowanych w „Etho-
sie”, wybitnego teatrologa i wy-
chowawc´ wielu pokoleƒ poloni-
stów, a tak˝e ambasadora kultury
polskiej w Êwiecie. Najnowszy
numer kwartalnika „Ethos” zaty-
tu∏owany „Dramat Judasza” mo˝-
na nabyç w niektórych ksi´gar-
niach oraz sieci EMPiK, a tak˝e
poprzez kontakt z redakcjà: Al.
Rac∏awickie 14, 20-950 Lublin,
tel. 0-81 445 32 13, email: eth-
-kolp@kul.lublin.pl.

oprac. MARIUSZ MRÓZ

na podst. „Od Redakcji” 
i zawartoÊci „Ethosu”

Na Zamku Lubelskim

SamotnoÊç 
wÊród libera∏ów

Promocja piàtej ju˝ ksià˝ki arcybisku-
pa Józefa ˚yciƒskiego odby∏a si´ w pià-
tek 17 grudnia na Zamku Lubelskim
w ramach kolejnego spotkania z cyklu
„Wieczory Literackie”. Ksià˝ka ukaza∏a
si´ nak∏adem Wydawnictwa UMCS. 

„SamotnoÊç wÊród libera∏ów”
zawiera, jak trzy poprzed-
nie, zbiór felietonów opu-
blikowanych w ciàgu
dwóch ostatnich lat na ∏a-
mach „Rzeczpospolitej”.
– Ju˝ sam tytu∏ jest diagnozà nasze-
go Êwiata, a zawartoÊç to pesymi-
styczny obraz prze˝artego patolo-
già spo∏eczeƒstwa i pogrà˝onego
w kryzysie paƒstwa – mówi∏a Anna
Nasalska, polonistka z UMCS. Zda-
niem Józefa Ruszara, redaktora
„Rzeczpospolitej”, po pokazaniu
przygn´biajàcej rzeczywistoÊci,
w autorze odzywa si´ duszpasterz
niosàcy pociech´. – To nie jego wi-
na, ˝e jest biskupem – ˝artowa∏.
Równie˝ i Jaros∏aw Gowin, redak-
tor naczelny miesi´cznika „Znak”
uwa˝a, ˝e jest to ksià˝ka optymi-
styczna. – Arcybiskup mówi o sa-
motnoÊci kogoÊ, kto afirmuje
Êwiat, nie boi si´ byç w tym Êwiecie
znakiem sprzeciwu. Na poczucie
pi´kna i szczególny artyzm zwróci∏
uwag´ prorektor UMCS prof. Jan
Pomorski. – Boj´ si´, ˝e te wypo-
wiedzi umocnià mój narcyzm, ale

uwzgl´dni´ to w adwen-
towej spowiedzi – zare-
agowa∏ Metropolita na
s∏owa uznania, padajàce

pod jego adresem z ust prelegen-
tów. Autor jest znanym polemistà,
a aktualne sprawy wykorzystuje ja-
ko punkt wyjÊcia do g∏´bszej reflek-
sji. W ksià˝ce mo˝emy przeczytaç
o „Elitach z ograniczonà odpowie-
dzialnoÊcià”, czy „Epoce internetu
∏upanego”… Metropolita w swojej
wypowiedzi przestrzega∏ przed wy-
godnym kierowaniem si´ g∏osem
wi´kszoÊci, cenionym tak bardzo
w liberalnym spo∏eczeƒstwie. –
Ucieczka w statystyczne uÊrednie-
nie by∏aby bowiem zarazem uciecz-
kà w miernot´ – podkreÊli∏ ró˝nic´
w liberalizmie ekonomicznym, któ-
rego nikt rozsàdny nie b´dzie ata-
kowa∏, a tym w dziedzinie kultury
i moralnoÊci. – Nie widz´ mo˝liwo-
Êci, ˝eby zaakceptowaç liberalizm
w etyce, gdzie wi´kszoÊç g∏osów
decyduje, co jest moralne.

KALI

Promocja ksià˝ki
na zamku
lubelskim

Adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu

Trwa Rok Eucharystii
We wszystkich koÊcio∏ach para-

fialnych i rektoralnych oraz
w ka˝dej kaplicy publicznej, w kapli-
cach domów zakonnych i instytu-
tów Êwieckich na terenie archidiece-
zji lubelskiej w okresie roku litur-
gicznego przynajmniej przez jeden
dzieƒ wierni mogà uczestniczyç
w ca∏odobowej adoracji euchary-
stycznej. Ni˝ej podajemy list´ tych
koÊcio∏ów, w których odb´dzie si´
adoracja w najbli˝szym tygodniu.

■ 17 stycznia, poniedzia∏ek – ko-
Êció∏ parafialny – Bystrzyca
■ 18 stycznia, wtorek – koÊció∏ pa-
rafialny – ¸uszczów
■ 19 stycznia, Êroda – koÊció∏ para-
fialny – Kijany
■ 20 stycznia, czwartek – koÊció∏
w Zawieprzycach
■ 21 stycznia, piàtek – koÊció∏ para-
fialny – Jawidz
■ 22 stycznia, sobota – koÊció∏
w Rokitnie.
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Sonda

JESTEM

Z UKRAINÑ 

PAWE¸ DERUNOW, STUDENT

– Przyszed∏em na
koncert jednoÊci z
Ukrainà, by pod-
trzymaç na duchu
wszystkich, którzy
sà teraz w Kijo-

wie. Chc´ przez swojà obec-
noÊç tutaj zamanifestowaç, ˝e
ka˝dy obywatel ma prawo do
wolnoÊci. Ukraina pokaza∏a
Êwiatu, jak w pokojowy spo-
sób obywatel mo˝e walczyç
i decydowaç o swoim losie,
w myÊl ukraiƒskiego has∏a –
Razom nas bahato, nas ne podo-
∏aty (razem jest nas du˝o, nie
zwyci´˝à nas).

BERNARDETTA TANIKUS, STUDENTKA

– Przysz∏am tu,
bo 200 kilome-
trów stàd sà lu-
dzie, którzy po-
trzebujà pomocy
i ja chc´ im po-

móc, zbierajàc w kweÊcie
pieniàdze. Uwa˝am, ˝e do-
brze si´ sta∏o, i˝ doszed∏ do
skutku ten koncert. A to dla-
tego, ˝e m∏odzi ludzie na
Ukrainie, majàc ÊwiadomoÊç,
˝e wspieramy ich, ˝e jeste-
Êmy z nimi, ∏atwiej wytrwajà
w swojej walce. Poza tym po-
pieram ich ˝àdania.

TOMEK ILCZUK, STUDENT

– Bardzo pragnà-
∏em, aby wybory
na Ukrainie odby-
∏y si´ w sposób
demokratyczny.
Mam takie we-

wn´trzne poczucie sprawiedli-
woÊci. Chcia∏em te˝ braç ak-
tywny udzia∏ w tworzeniu hi-
storii. Rodzice byli niezbyt za-
chwyceni moim pomys∏em wy-
jazdu na Ukrain´ w roli obser-
watora, najd∏u˝ej musia∏em
przekonywaç tat´. Ale Êwi´ta
sà przecie˝ ka˝dego roku, a ta-
kie wydarzenie mo˝e si´ ju˝
nie powtórzyç (oby!). Przed
wyjazdem prze∏ama∏em si´
op∏atkiem, z∏o˝yliÊmy sobie
˝yczenia – i w drog´.

Polsc

Nas ne
RadoÊç i nadzieja na lepsze

jutro, na wolnà

i demokratycznà Ukrain´

malowa∏y si´ na twarzach

pomaraƒczowego t∏umu, który

27 grudnia przyszed∏ Êwi´towaç

na placu Niepodleg∏oÊci

w Kijowie. M∏odzi i starzy,

zdrowi i chorzy, ci bardziej

umuzykalnieni i ci troch´ mniej

Êpiewali razem swój

rewolucyjny hymn

„Razom nas bahato!

Nas ne podo∏aty!”,

wyrzucajàc z siebie wszystko,

czego zaznali przez lata ucisku

i poni˝ania.

Tekst i zdj´cia
KATARZYNA LINK

Flagi i transpa-
renty, szaliki,
czapki, wstà-
˝eczki – kolor

pomaraƒczowy by∏
wsz´dzie. Czas poka˝e
jednak, czy owa wywal-
czona na mrozie wol-
noÊç b´dzie tak kolorowa, jak
wówczas kijowski Majdan. 

Z Lublina wyjecha∏o osiem
autokarów, wype∏nionych po
brzegi obserwatorami. To g∏ów-
nie studenci, ale tak˝e osoby
pracujàce, starsze, pochodzàce
z Kresów. Zrezygnowali z ro-
dzinnej Wigilii i Êwiàt Bo˝ego
Narodzenia, aby przyglàdaç si´

pracy komisji wybor-
czych. 

Czym chata bogata

Maciek zjad∏ trady-
cyjny barszcz z rodzinà
tu˝ przed wyjazdem.

„U nas na wigilii bywa czasami
nawet 70 osób” – Szymek chcia∏-
by byç w dwóch miejscach na
raz. Maria przygotowa∏a rodzi-
nie Êwi´ta i… wsiad∏a do auto-
karu „Nie mog∏am nie poje-
chaç!!!”. „ JesteÊmy wam bardzo
wdzi´czni! W tak rodzinne Êwi´-
ta zostawiliÊcie swoje rodziny,
by nam pomóc” – ze wzrusze-

Czas poka˝e,
czy wywalczona
na mrozie
wolnoÊç b´dzie
tak kolorowa
jak kijowski
Majdan
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niem przywita∏ nas w Kijowie bp
Bazyli Medwid, egzarcha wy˝ho-
rodzko-kijowski. Przy wigilijnym
stole stan´∏o 400 zm´czonych
i g∏odnych Polaków. W zastra-
szajàcym tempie znika∏y z plasti-
kowych talerzy wszystkie potra-
wy; postna kapusta, kluski,
barszcz... I chocia˝ stó∏ by∏
szwedzki, a kol´dy ukraiƒskie,
wszystkie myÊli by∏y wówczas
bardzo polskie. 

Ca∏y Êwiat patrzy

„Nie ma szans, w∏adzom nie
uda si´ sfa∏szowaç wyborów na
takà skal´ jak w II turze – z prze-
konaniem mówi∏ Iwan. – Za du-
˝o obserwatorów”. Zaznajomie-
ni z prawem wyborczym i meto-
dami fa∏szowania, zostaliÊmy
rozwiezieni do czterech okr´-
gów na wschodniej i po∏udnio-
wej Ukrainie; Mariupol, Sumy,
Czerkawsk oraz Po∏tawa. Aby
wsiàÊç do ukraiƒskiego autoka-
ru, trzeba jednak by∏o odnaleêç
si´ wczeÊniej na liÊcie i zdobyç
akredytacj´, co okaza∏o si´ nie-
∏atwym zadaniem. Rozgardiasz
organizacyjny da∏ si´ wszystkim
we znaki. „Akcja by∏a przygoto-
wywana w bardzo szybkim tem-
pie, nad wieloma sprawami nie
sposób by∏o zapanowaç.
Wszystko dzia∏o si´ pod presjà
minut – t∏umaczy∏ ks. Stefan Ba-
truch, proboszcz parafii grecko-

katolickiej w Lublinie. – Jestem
wdzi´czny za wyrozumia∏oÊç
i pe∏en podziwu dla obserwato-
rów za ich odpowiedzialne
i ofiarne podejÊcie do sprawy”.
Z tym by∏o jednak ró˝nie… Nie
wszyscy mieli ÊwiadomoÊç, ˝e
nie jest to wycieczka z biurem
turystycznym, czy impreza u ko-
legi. 

Nasza Junakiwka

Po krótkiej nocy sp´dzonej
w hotelu „Ukraina” w Sumach,
do∏àczy∏am do Natalii i pana Ro-
mana, którzy zdecydowali si´ na
wyjazd do komisji wyborczej
w Junakiwce, pod samà granicà
rosyjskà. Poza miastem bardzo
dobrze widaç, jak ci´˝ko si´ ˝y-
je na Ukrainie. Sasza, nasz kie-
rowca i opiekun, sprzedaje na
targu w Sumach, Jurij buduje do-
my w Moskwie. JakoÊ sobie ra-
dzà. Ola i Tania, z komisji, majà
bardzo niskie pensje. „Kto wie,
czy te wybory coÊ zmienià? Oby
tylko wyp∏acali pensje…” –
twierdzà zgodnie obie. „Wygra
Juszczenko! Ja myÊl´, ˝e b´dzie
dobrze, ale kto to wie” – dodaje
Sasza.

Demokratycznie

„Ludzie sà za Juszczenkà –
t∏umaczy∏ Sasza. – Ale admini-
stracja u nas doniecka”. Oleg,

reporter z Kijowa, opowiada∏,
jak podmieniano ca∏e urny, prze-
rzucano g∏osy na innà kupk´…
Ci´˝ko uwierzyç w taki tupet
i poczucie bezkarnoÊci. Tym ra-
zem wybory przebiega∏y spokoj-
nie, choç nie da∏o si´ uniknàç
trudnych sytuacji. Przemek, któ-
ry wróci∏ do hotelu w Sumach
mocno po pó∏nocy, opowiada∏
podekscytowany: „Ci od Januko-
wycza nie chcieli podpisaç pro-
toko∏u! Policja interweniowa∏a,
zamykajàc drzwi!”. Najgorzej
chyba by∏o w Mariupolu. ¸uka-
sza wyrzucono bezprawnie z ko-
misji, gdy zaczà∏ domagaç si´
towarzyszenia komisji w czasie
g∏osowania w domach. By∏y
przypadki agitacji podczas ciszy
wyborczej i prowokacje.

TAK w tle McDonalda

Pomaraƒczowe „TAK” znaj-
dowa∏o si´ wsz´dzie. Wypisane
niezgrabnymi literami na robo-
czym kombinezonie s∏u˝b sprzà-
tajàcych i na namiotach na
Chreszczatyku… Przy koksowni-
kach grzejà si´ równie˝ Polacy.
Piotrek i Krzysztof przywieêli tu
polskie flagi, aby pokazaç Ukra-
iƒcom, ˝e „jesteÊmy z nimi w tej
walce przeciwko re˝imowi,
przeciwko pomiataniu prawami,
nie szanowaniu ich jako ludzi
i jako obywateli”.

�
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Polscy obserwatorzy na Ukrainie

e podo∏aty!
MOIM ZDANIEM

KATARZYNA LINK

fotoreporter

Nasz u-
dzia∏ w

manifesta-
cjach na ki-
j o w s k i m
Majdanie ,
organizowa-
nie koncer-
tów w Polsce i wyjazd obser-
watorów na pierwszà i drugà
tur´ wyborów niewàtpliwie
mogà przyczyniç si´ do prze∏a-
mania barier w trudnych rela-
cjach mi´dzy oboma naroda-
mi. Wydarzenia, które mog∏am
obserwowaç w Kijowie, jedno-
znacznie nasuwa∏y skojarzenie
z narodzinami u nas „Solidar-
noÊci” w sierpniu 1980. Maso-
we przebudzenie obywatel-
skiej postawy i eksplozja po-
maraƒczowej rewolucji to re-
akcja na zbyt ostentacyjne fa∏-
szowanie g∏osów i nieuczciwà
kampani´ przedwyborczà. Na-
ród mia∏ doÊç oszukiwania. Oli-
garcha doniecki Janukowycz,
popierany przez prowadzàce-
go imperialistycznà polityk´
Putina, kreowany na nast´pc´
Kuczmy, jest symbolem poli-
tycznego i gospodarczego uza-
le˝nienia Ukrainy od Rosji. Kil-
kunastoletnie doÊwiadczenie
u∏omnej, ale jednak niepodle-
g∏oÊci pozwoli∏o Ukraiƒcom
znaleêç si∏y, aby walczyç na
mrozie o swoje prawa i god-
noÊç. Oby po pomaraƒczowej
euforii nie przyszed∏ czas roz-
czarowania. Sytuacja na Ukra-
inie jest ekonomicznie bardzo
trudna. CodziennoÊç to bardzo
z∏e warunki ˝ycia. Juszczenko
ze swoimi liberalnymi reforma-
mi, choç wybrany demokra-
tycznie, b´dzie mia∏ niema∏o
k∏opotów na g∏owie. 

LU_05_03.qxd  1/8/05  1:49 AM  Page 5



G O Â å L U B E L S K I

Zanim dosz∏o do ostatecznych
rozstrzygni´ç na Ukrainie, Lublin na
ró˝ne sposoby wspiera∏ swoich
sàsiadów w walce o demokracj´.
Jednym z nich by∏ koncert na rzecz
Ukrainy. DziÊ wracamy 
do grudniowych wydarzeƒ. 

T∏umy lublinian, w tym wielu
z pomaraƒczowymi emblemata-
mi, przyby∏y na plac Zamkowy,
by pos∏uchaç dobrej muzyki. Na-
wet transmitowane w telewizji
o tej samej porze skoki Adama
Ma∏ysza nie by∏y w stanie zatrzy-
maç ich w domu. Na kilka godzin
powia∏o klimatem z kijowskiego
placu Niepodleg∏oÊci. Lublin
dawno nie prze˝ywa∏ takiego na-
jazdu artystów. W sumie wystà-
pi∏o 9 zespo∏ów. Rozpi´toÊç sty-
listyczna by∏a imponujàca. Po-
czàwszy od popowego Varius
Manx, przez nastrojowà Federa-
cj´, buntowniczà Rewolucj´, hip-
-hopowców Vienia i Pelego,
a skoƒczywszy na Maleo Reggae
Rockers. Tak wi´c dla ka˝dego
coÊ mi∏ego. Koncert prowadzi∏
Robert Leszczyƒski, znany pre-
zenter telewizyjny i krytyk mu-
zyczny.

Nie mogliÊmy
pozostaç oboj´tni

Koncert zorganizowano w
rekordowo szybkim tempie. Sta∏
si´ on dowodem na to, ˝e w
Lublinie mo˝na sprawnie i szyb-
ko zorganizowaç dobry koncert,
na dobrym poziomie. Oczywi-
Êcie wymaga∏o to odwagi i ryzy-
ka ze strony organizatorów. Nie
zabrak∏o ich pomys∏odawcy kon-
certu, ks. Stefanowi Batruchowi,
proboszczowi parafii greckoka-
tolickiej w Lublinie. – W tym
mieÊcie jest wielu m∏odych lu-
dzi, bardzo kreatywnych, ch´t-
nych do dzia∏ania. Trzeba im tyl-
ko daç szans´ i mo˝liwoÊci –
mówi ksiàdz Stefan. W ostatnich
dniach do Kijowa wybra∏a si´
dwustuosobowa grupa ukraiƒ-
skich studentów, uczàcych si´
w naszym mieÊcie. Mieszkajà
tam w namiocie, na którym jest

napis „ JesteÊmy z wami
– Lublin”. – Tym kon-
certem chcemy wes-
przeç pobyt naszych
kolegów na Ukrainie i ich zaan-
ga˝owanie w procesy demokra-
tyczne, które tam si´ teraz do-
konujà – wyjaÊnia. Ka˝da pomoc
jest wa˝na, dlatego na koncercie
przeprowadzono kwest´, w któ-
rej uczestniczyli studenci lubel-
skich uczelni, a tak˝e wolonta-
riusze. – Pomimo zimna i tak
jest goràco, a sprawia to muzyka
i ci ludzie, którzy fantastycznie
si´ bawià. Przy takiej atmosfe-

rze lepiej si´ pracuje –
wyjaÊnia Ma∏gorzata
Stafin, asystentka re˝y-
sera.

Polityka zosta∏a
za∏atwiona, czas
na rock and rolla!
Tymi s∏owami Robert Lesz-

czyƒski rozpoczà∏ sobotnià im-
prez´. Jest to jego kolejny kon-
cert na rzecz Ukrainy, który pro-
wadzi. Na poczàtek z najwi´k-
szymi przebojami wystàpi∏ Va-
rius Manx. Potem zagra∏a rocko-

wa Rewolucja, której ostra mu-
zyka porwa∏a zgromadzonych.
Nie mog∏o zabraknàç ukraiƒ-
skiego akcentu, dlatego na sce-
nie pojawi∏a si´ równie˝ kapela
Od-winta. ˚ywio∏owa mieszanka
muzyki ludowej z rockiem wy-
wo∏a∏a entuzjazm zgromadzo-
nych. – Dla mnie dzisiejszy wy-
st´p by∏ najlepszy, jaki kiedykol-
wiek zagraliÊmy, odkàd jeste-
Êmy zespo∏em Rewolucja. Daw-
no na scenie tak dobrze si´ nie
bawi∏em jak dziÊ – mówi∏ jego
wokalista, Jacek Dewódzki (ex-
-D˝em). W trakcie koncertu na
telebimie pojawi∏ si´, ze swoim
przes∏aniem, arcybiskup Józef
˚yciƒski, który dzi´kowa∏ za
„zapa∏ i dynamizm oraz Êwiado-
moÊç swoich chrzeÊcijaƒskich
korzeni, których symbolem po-
zostaje Kijów”. „Ufam, ˝e nikt
nie posunie si´ do zbrodni Ka-
ina i nie zostanie u˝yta prze-
moc, aby zmia˝d˝yç ukraiƒskà
t´sknot´ za wolnoÊcià” – mówi∏
Metropolita.

Solidarni lublinianie

Nikt nie spodziewa∏ si´ tylu
ludzi. Jeszcze o 16.30 plac Êwie-
ci∏ pustkami, by póêniej zape∏-
niç si´ t∏umem. – Jestem tu dzi-
siaj dlatego, ˝e chc´ podtrzy-
maç naród ukraiƒski na duchu,
bo wa˝à si´ jego losy – powie-
dzia∏ Miko∏aj. – Pomimo pew-
nych plusów i minusów, oce-
niam to, co si´ tam dzieje, po-
zytywnie. Lesia ma nadziej´, ˝e
wszystko si´ powiedzie. Naród
ukraiƒski wreszcie si´ przebu-
dzi∏. Ciesz´ si´, ˝e lublinianie
tak t∏umnie si´ dzisiaj stawili,
bo to oznacza, ˝e solidaryzujà
si´ z Ukraiƒcami i ich popierajà.
Przyszed∏em tutaj, ˝eby po-
przeç tamtych ludzi, którzy tam
sà i walczà o swoje. B´dàc tutaj,
czuj´, jakbym by∏ tam z nimi –
powiedzia∏ Rafa∏ Szafran. Odro-
bin´ klimatu z kijowskiego pla-
cu uda∏o si´ poczuç w t´ sobot´
w Lublinie. Sobot´, która nie-
wàtpliwie przejdzie do historii
naszego miasta. To by∏ napraw-
d´ wyjàtkowy koncert....

MICHA¸ GROT

Koncert na rzecz Ukrainy

Pomaraƒczowy Lublin
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Jednà z gwiazd
koncertu by∏
Varius Manx

ARTYÂCI O KONCERCIE
RYSZARD WOLDACH, wokalista grupy Harlem: ZagraliÊmy dlatego, ˝e
bacznie obserwujemy to wszystko, co dzieje si´ teraz na Ukrainie. Dla nas jest to
bardzo wa˝ne. JesteÊmy z pokolenia, które pami´ta doskonale, co si´ u nas dzia∏o
w latach 80. I w zwiàzku z tym kibicujemy Ukrainie. Najwy˝sza pora, byÊmy mie-
li fajnego i normalnego sàsiada.
MONIKA KUSZY¡SKA, wokalistka Varius Manx: To, ˝e tutaj gramy, jest
oczywiste. To jest szczytny cel. A gramy dla demokracji, o którà walczà na Ukra-
inie. Poprzez ten wyst´p chcieliÊmy ich wesprzeç. Dlatego zadedykowaliÊmy im dzi-
siaj utwór „˚ycie bez fa∏szu”. Dzisiejszy koncert by∏ naprawd´ wyjàtkowy. 
JACEK DEWÓDZKI, wokalista Rewolucji: ZgodziliÊmy si´ wystàpiç z banalnej
przyczyny. Otó˝ jesteÊmy zespo∏em chrzeÊcijaƒskim, jeÊli chodzi o treÊci, które chce-
my przekazaç. Sytuacja na Ukrainie nie tyle wymaga, co zobowiàzuje do wyra˝enia
swojej opinii. Grajàc tu, chodzi∏o o poparcie dzia∏aƒ Ukraiƒców zmierzajàcych do de-
mokratyzacji ˝ycia. Poza tym jesteÊmy narodami, które majà wspólnà histori´. Chce-
my, by mi´dzy nami nie by∏o nienawiÊci, urazów, a jedynie przyjaêƒ, jak dawniej. 

� 
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Prawda o Eucharystii jako sile
do codziennej wiernoÊci Bogu
objawia si´ w pe∏ni i bardzo
konkretnie w ˝yciu Êwi´tych.
O. Rafa∏ Kalinowski – Êwi´ty
karmelita bosy – staje przed nami
jako Êwiadek tej prawdy.

Âw. Rafa∏ Kalinowski urodzi∏
si´ 1 wrzeÊnia 1835 roku w Wil-
nie. Jako m∏odzieniec studiowa∏
in˝ynieri´ w Akademii Wojskowej
w Petersburgu, uzyskujàc stopieƒ
kapitana w armii rosyjskiej.
W okresie tym prze˝ywa∏ g∏´boki
kryzys wiary, który zewn´trznie
przejawi∏ si´ w dziesi´cioletnim
zaniedbaniu praktyk religijnych.
Nie ustawa∏ jednak w poszukiwa-
niu prawdy i trwa∏ych wartoÊci,
które nada∏yby sens jego ˝yciu. 

Nawrócenie 

Przysz∏a chwila powrotu. Jak
syn marnotrawny, po d∏ugiej ˝y-
ciowej podró˝y, kl´knà∏ w koƒcu
przed kratkami konfesjona∏u.
By∏o to w Êwi´to Wniebowzi´cia
NajÊwi´tszej Maryi Panny
w 1863 roku.

W tym samym roku, kierujàc
si´ poczuciem obowiàzku oraz
mi∏oÊcià do Ojczyzny, opuÊci∏
szeregi armii carskiej i przy∏à-
czy∏ si´ do powstania stycznio-
wego. W duchu zawierzenia Bo-
˝ej OpatrznoÊci przyjà∏ czekajà-
ce go, po upadku zrywu niepod-
leg∏oÊciowego, wydarzenia:
aresztowanie, skazanie na
Êmierç oraz zamian´ wyroku na
dziesi´ç lat kator˝niczej pracy
na Syberii. Powróciwszy z zes∏a-
nia, podjà∏ si´ roli wychowawcy
ksi´cia Augusta Czartoryskiego.
Jego praca wyda∏a owoce Êwi´-
toÊci tak˝e w ˝yciu m∏odego Au-
gusta, dzisiaj b∏ogos∏awionego.

Przez ostatnie trzydzieÊci lat
swojego ˝ycia s∏u˝y∏ z oddaniem
Bogu i bliênim jako kap∏an w Za-
konie Karmelitów Bosych. Szcze-
gólnym miejscem jego apostolatu
sta∏ si´ sakrament pokuty i pojed-
nania. Zmar∏ 15 listopada 1907 ro-
ku w Wadowicach. Zosta∏ kanoni-
zowany 84 lata póêniej.

Cz∏owiek
Eucharystii

Âw. Rafa∏ to
cz∏owiek Euchary-
stii, który dobrze
zna∏ ludzkà s∏a-
boÊç, doÊwiadczy∏
niszczàcej mocy
grzechu, dlatego
te˝ kierowa∏ si´ ku
êród∏u si∏y – ku
Chrystusowi ukry-
temu w przedziw-
nym sakramencie
Bo˝ej mi∏oÊci, bo
jak sam wyznawa∏,
dla obdarzenia na-
szej duszy ∏askà o˝y-
wiajàcà zostawi∏ On
siebie w Sakramen-
cie O∏tarza. Kiero-
wany tym przekonaniem, szuka∏
w czasie postojów w drodze na
Syberi´ przede wszystkim koÊcio-
∏a, by w nim chocia˝ przez chwil´
adorowaç NajÊwi´tszy Sakra-
ment. Na Bo˝e Narodzenie roku
1865 w zachodniosyberyjskim
Tomsku uda∏o mu si´ uczestni-
czyç w Êwiàtecznej Liturgii. Ten
twardy cz∏owiek, ˝o∏nierz i zes∏a-

niec, nie kry∏ wzru-
szenia: Kiedy po tak
d∏ugiej niebytnoÊci
cz∏owiek znalaz∏ si´
w Przybytku Paƒ-
skim i zacz´∏a si´
Msza Êwi´ta, na
pierwszy odg∏os or-
ganów trzeba by∏o
wyp∏akaç si´ w ukry-
ciu przez ca∏y prze-
ciàg nabo˝eƒstwa,
∏kania nie mo˝na by-
∏o st∏umiç. Tak˝e ja-
ko wychowawca
ksi´cia Augusta
dzieƒ rozpoczyna∏
od Mszy Êw., wpro-
wadzajàc w t´
praktyk´ swojego
podopiecznego.
A w dniu sprawo-

wania pierwszej Ofiary Euchary-
stycznej uwa˝a∏ siebie za naj-
szcz´Êliwszego cz∏owieka na
Êwiecie.

èród∏o ˝ycia

Âwi´ty widzia∏ w Eucharystii
prawdziwe êród∏o ˝ycia, z które-
go chrzeÊcijanin czerpie si∏y do

coraz pe∏niejszego upodobnienia
si´ do Chrystusa. Owoce przyjmo-
wania Jezusa Eucharystycznego sà
bardzo konkretne: Po to przyjmu-
jemy Pana Jezusa, by mieç si∏´ do
walki. Cz∏owiek sam z siebie jest
s∏aby i nieraz ustaje na drodze ˝y-
cia ziemskiego, potrzebuje wi´c
zasilaç si´ Komunià Êw. Ten Po-
karm Anielski daje moc i si∏´ nie-
przezwyci´˝onà i sprawia, ˝e mo-
˝emy dalej Êmia∏o post´powaç.
Cz´ste przyst´powanie do Sto∏u
Eucharystycznego jest nie tylko
pomocà w walce ze s∏aboÊcià
i grzechem cz∏owieka, ale – zda-
niem o. Rafa∏a – zobowiàzuje do
mi∏oÊci Boga i bliêniego.

W∏asnoÊç innych

Znamienny jest fakt, i˝ Êw. Ra-
fa∏ uwa˝a∏ siebie za cudzà w∏a-
snoÊç. Pragnà∏ ca∏kowitego odda-
nia si´ drugiemu cz∏owiekowi, po-
Êwi´cenia jemu swego czasu, zdol-
noÊci i trudu. Pozosta∏o po nim wy-
mowne Êwiadectwo z czasów sy-
beryjskiego zes∏ania: Mi∏osierdzie
i mi∏oÊç bliêniego Êwiadczy∏ ciàgle
i bezustannie, cicho, dyskretnie. Zbie-
ra∏ i uczy∏ dzieci biedaków. Czuwa∏
przy chorych, ze skromnych swych
zasobów udziela∏ pomocy tam,
gdzie by∏a potrzeba. Pobo˝noÊç je-
go by∏a cicha, sta∏a, unikajàca oczu
ludzkich. Âw. Rafa∏ ˝y∏ prawdziwie
na sposób eucharystyczny, ofiaru-
jàc siebie samego na wzór Tego,
który w Sakramencie O∏tarza ca∏y
ofiaruje siebie z mi∏oÊci.

Rozszerzone serce

Chrystus, którego w Euchary-
stii przyjmowa∏, rozszerza∏ jego
serce i uwra˝liwia∏ na konkretne
potrzeby drugiego cz∏owieka.
Karmelitaƒski Êwi´ty dobrze zro-
zumia∏ w swoim ˝yciu lekcj´ Eu-
charystii, która jest niepoj´tym
darem Bo˝ej obecnoÊci, a zara-
zem zobowiàzujàcym zadaniem,
by czyniç ze swej ziemskiej egzy-
stencji nieustannà ofiar´, s∏u˝àc
bliêniemu i oddajàc za niego ˝y-
cie. Âw. Rafa∏ Kalinowski – mo-
carz Eucharystii, mocarz ofiarnej
mi∏oÊci…

O. ARKADIUSZ SMAGACZ OCD

Âw. Rafa∏ Kalinowski – mocarz Eucharystii

Tu jest moja si∏a
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Jaka jest tajemnica Êwi´toÊci
Rafa∏a Kalinowskiego? Pos∏u-
chajmy jego wyznania, które
poczyni∏ po powrocie z sybe-
ryjskiej katorgi: „Dzisiaj mu-
sz´ wyznaç, ˝e oddawanie czci
Panu Jezusowi w Sakramencie
O∏tarza by∏o i jest dla mnie
êród∏em cierpliwoÊci, wy-
trwa∏oÊci, ratunku, pociechy,
jest dos∏ownym êród∏em ˝y-
cia; bez tej tajemnicy mi∏oÊci
Zbawiciela, zostawionej nam
w KoÊciele, ju˝ by dawno by∏o
po mnie”.

■
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W numerze 1. „GoÊcia
Niedzielnego” rozpocz´liÊmy
cykl, w którym przedstawiamy
sanktuaria Maryjne
Lubelszczyzny. DziÊ historia
XVIII-wiecznej bazyliki
Narodzenia NajÊwi´tszej Maryi
Panny w Che∏mie. 

Burzliwa historia ziemi
che∏mskiej, liczne wydarze-
nia wojenne i zwiàzane
z nimi zniszczenia spowo-
dowa∏y, ˝e w Che∏mie za-
chowa∏o si´ niewiele zabyt-
ków przesz∏oÊci, a te, które
dotrwa∏y do czasów wspó∏-
czesnych, w zasadzie nie
si´gajà poza wiek XVIII. Ni-
k∏e pozosta∏oÊci po obiek-
tach starszych kryjà si´ pod
ziemià. Niemniej jednak
miasto mo˝e poszczyciç si´
kilkoma cennymi zabytka-
mi, które sà przedmiotem
zainteresowania badaczy
i turystów. Do najciekaw-
szych nale˝y z pewnoÊcià
bazylika pw. Narodzenia
NMP, wzniesiona na wzgó-
rzu, od którego miasto
wzi´∏o nazw´ (s∏owiaƒskie
„cholm” znaczy pagór,
wzgórze). Bazylika, dawna
katedra unicka, jest g∏ów-
nym obiektem na Górze
Che∏mskiej, wokó∏ którego
powsta∏ ca∏y zespó∏ budow-
li. Katedra zosta∏a wybudo-
wana w miejsce Êwiàtyni
Bogurodzicy pochodzàcej
z XIII wieku, prawos∏awnej
drewnianej cerkwi, ufundo-
wanej przez ksi´cia Daniela
Romanowicza. Po po˝arze
w 1255 roku zosta∏a odbu-
dowana jako murowana.
Parokrotnie rozbudowywa-
na, w 1735 roku zosta∏a ro-
zebrana, a na jej miejscu
wzniesiono nowà Êwiàtyni´

w stylu póênobarokowym.
Dawna katedra unicka dziÊ
jest koÊcio∏em parafialnym.
Wyjàtkowym wydarzeniem
w historii bazyliki w 1765
roku by∏a koronacja cudow-
nego obrazu Matki Boskiej,
którego poczàtki kultu si´-
gajà XI wieku. Obraz, który
w 1646 roku uznano za cu-
downy, od 1596 roku znaj-
dowa∏ si´ pod opiekà uni-
tów.

Zawi∏e losy katedry

W 1802 roku unicka
Êwiàtynia zosta∏a strawiona
przez po˝ar. Dopiero 25 lat
póêniej, dzi´ki wsparciu
skarbu Królestwa Polskie-
go, koÊció∏ katedralny od-
budowano. Po kasacie unii
w 1875 roku Rosjanie prze-
kszta∏cili katedr´ na prawo-
s∏awny sobór, a w 1915 ro-
ku wojska austriackie, któ-
re wkroczy∏y do Che∏ma,
urzàdzi∏y w katedrze sk∏ad
broni i amunicji. Cztery lata
póêniej koÊció∏ zosta∏ prze-
kazany katolikom. Rozpo-
cz´∏y si´ prace zmierzajàce
do przywrócenia katedrze
dawnego wyglàdu, a w
1935 roku na „Górce” ery-
gowano nowà parafi´.

Naprzeciw wojsk

Bazylika jest znanym
sanktuarium maryjnym.
Znajduje si´ w nim s∏ynàcy
∏askami Obraz Matki Bo-
skiej Che∏mskiej, od wie-
ków otaczany przez wier-
nych szczególnym kultem.
Orygina∏ tej bizantyjskiej
ikony mia∏ byç przywiezio-
ny w 988 roku z Bizancjum
do Kijowa przez cesarzów-
n´ Ann´, jednak bardziej
prawdopodobny wydaje
si´ byç przekaz kronikar-

ski, mówiàcy o tym, ˝e
przywioz∏a go z Kijowa
w po∏. XIII w. siostra ksi´-
cia Daniela Romanowicza
– Teodora. Obraz towarzy-
szy∏ królowi Janowi Kazi-
mierzowi w jego wypra-
wach wojennych, m.in.
w bitwie pod Berestecz-
kiem (1651 roku). Ponad
100 lat póêniej odby∏a si´
jego uroczysta koronacja,
jedna z pierwszych na zie-
miach polskich. Niezwyk∏y
opis tego wydarzenia znaj-
duje si´ w kronikach. Cofa-
jàce si´ razem z frontem
I wojny Êwiatowej wojska
wywioz∏y che∏mskà Êwi´-
toÊç w g∏àb Rosji. Kiedy
wi´c otwarto koÊció∏ kato-
licki w 1919 roku, na miej-
scu orygina∏u, w o∏tarzu
g∏ównym umieszczono ko-
pi´. Jej miejsce w 1939 ro-
ku zajà∏ obraz namalowany
przez W∏adys∏awa Uklej´,
który 1946 roku koronowa∏
biskup lubelski Stefan Wy-
szyƒski. Uwzgl´dniajàc
szczególnà czeÊç, jakà
wierni darzà che∏mskie
sanktuarium, papie˝ Jan Pa-
we∏ II nada∏ Êwiàtyni na Gó-
rze Che∏mskiej w 1988 ro-
ku tytu∏ Bazyliki Mniejszej.
By∏a ona jednà z pierw-
szych w diecezji, które od-
wiedzi∏ metropolita lubel-
ski Józef ̊ yciƒski po swoim
ingresie. We wrzeÊniu
ubieg∏ego roku arcybiskup
poÊwi´ci∏ tu wyjàtkowe
miejsce zwane…

… Rosarium

To jedyny w Polsce
Ogród Ró˝aƒcowy, dzi´ki
któremu bazylika NNMP
zyska∏a jeszcze pi´kniej-
szà opraw´. Pomys∏odaw-
cà jest proboszcz parafii
Mariackiej i zarazem ku-

stosz sanktuarium Maryj-
nego na Górze Che∏mskiej,
ks. infu∏at Kazimierz Bow-
nik. Od lat istnieje tu
skromna Droga Krzy˝owa,
nie by∏o jednak miejsca do
kontemplacji tajemnic
Matki Bo˝ej. Przez ponad
dwadzieÊcia lat parafia
Mariacka nie mog∏a reali-
zowaç takiego projektu,
poniewa˝ priorytetem sta-
∏a si´ renowacja zabytko-
wych obiektów Góry
Che∏mskiej. Dopiero
w 2004 roku mo˝na by∏o
rozpoczàç prace nad zago-
spodarowaniem sporego
placu, b´dàcego niegdyÊ

podwórzem klasztoru ba-
zylianów. Na pomys∏ jego
zagospodarowania napro-
wadzi∏a ks. Bownika lektu-
ra ksià˝ki pt. „Listy z No-
wego Yorku”, gdzie zna-
laz∏ opis niezwyk∏ego ró-
˝aƒca, istniejàcego na jed-
nym ze wzgórz na wyspie,
który tworzy∏y pi´knie
utrzymane krzewy. Na
proÊb´ proboszcza autor
ksià˝ki przys∏a∏ zdj´cia,
które pomog∏y w stworze-
niu podobnego miejsca
obok bazyliki che∏mskiej. 

na podstawie
informacji z Internetu

oprac. BARBARA PYCEL
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ZDANIEM PROBOSZCZA
„By∏em Êwiadomy od zawsze, ˝e sanktuarium Matki
Bo˝ej Che∏mskiej musi mieç jednoczeÊnie jakieÊ za-
plecze, nie tylko socjalne w postaci Domu Pielgrzyma
czy te˝ odpowiednich salek, ale równie˝ zaplecze mo-
dlitewne. W che∏mskim sanktuarium, choç bogatym
historycznie i posiadajàcym tak pi´kny obraz Matki
Bo˝ej, takiego miejsca brakowa∏o” – mówi ks. Kazi-
mierz Bownik. Stàd pomys∏ stworzenia Rosarium,
w którym pielgrzymi b´dà mogli w skupieniu modliç
si´. Co roku, najwi´ksza ich liczba przybywa do sank-
tuarium 8 wrzeÊnia, kiedy w parafii odbywa si´ trwa-
jàcy dwa dni odpust. 

JUBILEUSZ 200-LECIA ARCHIDIECEZJI
Che∏m

Jest takie miejsce
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