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Była słoneczna niedziela. O meczu 
Motoru Lublin z Avią Świdnik mówiło 

się od dawna. To miało być nie tylko spor-
towe widowisko, ale przede wszystkim 
klubowe święto. Motor świętował 55-le-
cie klubu. Była więc prezentacja trenują-
cych obecnie drużyn, począwszy od naj-
młodszych chłopców, a skończywszy na 
najstarszych zawodnikach. Były też wspo-
mnienia z czasów, kiedy to Motor grał w 
pierwszej lidze. Na trybunach zasiadło 
około 5 tysięcy widzów, często całe ro-
dziny. Jak na trzecioligowe rozgrywki był 
to niesamowity sukces, który, jak się mia-
ło okazać, szybko przemienił się w do-
tkliwą klęskę. Niewielka grupa pseudoki-

biców wywołała na try-
bunach zamieszki, któ-
re, niestety, przekształci-
ły się w regularną bitwę 
z policją.

STRZELANINA ZAMIAST ŚWIĘTA

AGNIESZKA PRZYTUŁA
redaktor wydania

Na stadionie 
Motoru. To miało 
być wielkie 
święto

K iedy przeglądałam ka-
lendarz wydarzeń i pla-

nowałam, co znajdzie się w 
najbliższym numerze, zupeł-
nie nie przyszło mi do gło-
wy, że jeden wydawać by się 
mogło zwykły mecz tak bar-
dzo zmieni nasze redakcyjne 
plany. A jednak zmienił. Po 
spotkaniu dwóch trzecioligo-
wych drużyn, a raczej po bi-
twie z policją, w Lublinie za-
wrzało. Dlatego postanowi-
liśmy przyjrzeć się temu, co 
wydarzyło się 11 września 
na stadionie Motoru. Poza 
tym, jak zwykle, staramy się 
być blisko wydarzeń z życia 
Kościoła, stąd też na naszych 
łamach przybliżamy odpust 
w Chełmie i świętowanie w 
Turce. 

ZA TYDZIEŃ
 Raz jeszcze O STARCIACH 
    POLICJI Z KIBICAMI
 ROZMOWA Z KRZYSZTOFEM  
    ZANUSSIM – gościem lubelskie-      
    go festiwalu organowego
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66.rocznica

Obrona miasta
Już coraz mniej świadków może 
przekazać historię, jaka wydarzyła 
się w Lublinie 66 lat temu. Jednak 
ci, którzy pozostali, zawsze chętnie 
opowiadają o niej młodszym 
pokoleniom. A nie była to zwykła 
historia. We wrześniu 1939 roku 
grupa młodych ludzi postanowiła 
bronić miasta przed Niemcami.

Od wielu już lat na pamiąt-
kę tamtych dni i ludzi, któ-
rzy oddali swoje życie w obro-
nie wolności, 16 września pod 
pomnikiem obrońców miasta 
Lublin odbywają się uroczy-
stości. Tak było również w tym 
roku. Świętowanie rozpoczęła 
Msza święta w kościele ojców 
kapucynów na Poczekajce, po 
której uczestnicy przeszli pod 
pomnik obrońców miasta. Tam 
zgromadzili się nie tylko kom-
batanci, ale przede wszystkim 
młodzi ludzie, harcerze i ucz-
niowie, którzy od lat opieku-
ją się pomnikiem. Szczegól-
ny patronat nad uroczystoś-

cią obejmuje Zespół 
Szkół Elektronicznych, 
który nie tylko włą-
czył się przed laty w 
budowę pomnika, ale 
do dziś sprawuje nad 
nim pieczę. Oddając cześć po-
ległym w obronie miasta, zło-
żono kwiaty i przypomniano 
wydarzenia sprzed 66 lat. Mó-
wił o nich pułkownik Włady-
sław Rokicki, który we wrześ-
niu 1939 roku był jednym z 
organizatorów obrony miasta. 

Nie było oczywiście 
szans na powstrzyma-
nie marszu wojsk nie-
mieckich, ale ówczes-
na młodzież nie chcia-
ła bezczynnie patrzeć, 

jak obce wojska zajmują Lub-
lin. Niektórzy przypłacili swoją 
decyzję walki życiem. O nich to 
w sposób szczególny przypomi-
nali żyjący koledzy kombatan-
ci. Na uroczystościach nie za-
brakło także władz miejskich i 
mieszkańców miasta. A

Złożenie kwiatów 
pod pomnikiem 
obrońców miasta 
Lublin
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Jubileusz miasta 

URZĘDÓW. Uroczystości 
upamiętniające 600-lecie na-
dania praw miejskich odbyły 
się 11 września w Urzędowie. 
Z tej okazji odsłonięto po-
mnik poświęcony wybitnym 
postaciom wywodzącym się 
z ziemi urzędowskiej. Histo-
ria mówi o trzech wybitnych 
synach tej ziemi: Marcinie z 
Urzędowa – kapłanie, lekarzu 
i botaniku zarazem, Janie Mi-
chałowiczu z Urzędowa – wy-
bitnym rzeźbiarzu polskiego 

renesansu oraz Leonie Ulri-
chu – szczególnie zasłużo-
nym uczestniku powstania 
listopadowego. Rocznicowe 
uroczystości rozpoczęły się 
Msza świętą pod przewod-
nictwem abpa Józefa Życiń-
skiego, który odebrał pa-
miątkowy medal wręczony 
mu z okazji 600-lecia mia-
sta. Metropolita lubelski 
poświęcił także pamiątko-
wy pomnik, który stanął w 
centrum miasta.

E-nauczanie
LUBLIN. Rada Naukowa ds. 
pastoralno-katechetycznego 
wykorzystania Internetu przy 
Dziekanie Teologii KUL była 17 
września organizatorem ogól-
nopolskiej konferencji „Wy-
zwania współczesnej edukacji 
– e-nauczanie”. Celem konfe-
rencji było przekazanie wiedzy 
z zakresu wykorzystania Inter-
netu i platformy zdalnego na-
uczania przy projektowaniu za-
jęć dydaktycznych oraz wska-
zanie praktycznego wykorzy-

stania technologii informacyj-
nych w całym procesie dydak-
tycznym od opracowania po-
mysłu na zajęcia aż po elek-
troniczną ewidencję osiągnięć 
uczniów i słuchaczy. Pokaza-
no też zasady budowania stron 
internetowych i ukazano moż-
liwości szeroko rozumianego 
duszpasterstwa internetowe-
go. Celem spotkania była tak-
że integracja środowiska aka-
demickiego, nauczycielskiego i 
katechetycznego.

Polacy na Ukrainie
KUL. Instytut Badań nad Po-
lonią i Duszpasterstwem Polo-
nijnym KUL we współpracy z 
Wyższą Szkołą Humanistyczną 
w Pułtusku i Oddziałem Lubel-
skim Stowarzyszenia „Wspólno-
ta Polska” 19 września był or-
ganizatorem międzynarodo-
wego sympozjum naukowego 
„Polacy na Ukrainie Centralnej i 
Wschodniej”. Otwarcia sympo-
zjum dokonał bp Ryszard Kar-
piński, duszpasterz Polonii. Pod-
czas konferencji przedstawiono 
m.in. sytuacje Polonii na Ukra-

inie, wysłuchano m.in. wykła-
dów: „Między Rusią Kijowską a 
nowożytną Ukrainą. Wokół mitu 
polskich Kresów”, „Tropy ukraiń-
skie w twórczości J. I. Kraszew-
skiego”, „Produkcja rzemieślni-
cza w majątkach polskiego zie-
miaństwa na wschodnim Podo-
lu na przełomie XVIII i XIX w.”. 
Przedstawiono także dorobek 
polskich uczonych na Ukrainie i 
przypomniano tragiczne wyda-
rzenia, które stały się udziałem 
Polaków zamieszkujących tere-
ny ukraińskie.

Jubileuszowy koncert
10 LAT DUETU. W ramach 
IX Międzynarodowego Festi-
walu Organowego Lublin Czu-
by 2005 swój jubileusz 10-lecia 
współpracy i wspólnych koncer-
tów 14 września obchodził Ro-
bert Grudzień, dyrektor festiwa-
lu, oraz Georgij Agratina. Duet 
ten od lat jest gościem festiwa-
lu i wspólnie koncertuje na te-
renie całego kraju. Robert Gru-
dzień, grający na organach i for-
tepianie, oraz Georgij Agratina 
– fletnia Pana, cymbały, talinka, 
opiłka, to duet, który zawsze 
przyciąga szeroką publiczność. 
Tak było również podczas jubi-
leuszu w Lublinie. Georgij Agra-
tina urodził się w 1948 roku w 
Mołdawii, na granicy z Bukowi-
ną. Od 5. roku życia uczył się 
gry na skrzypcach, cymbałach 
oraz fletni Pana u Fiodora Kap-
tari, który prowadził zespół in-
strumentów folklorystycznych. 

Kolejno kontynuował naukę w 
szkole średniej i Konserwato-
rium Muzycznym w Kijowie. Od 
1970 roku jest solistą Narodo-
wej Orkiestry Instrumentów Lu-
dowych oraz profesorem Aka-
demii Muzycznej w Kijowie. Ro-
bert Grudzień ukończył Liceum 
Muzyczne w Lublinie w klasie 
organów prof. Zdzisława Jań-
czuka. Studiował w Akademii 
Muzycznej w Łodzi oraz Musik-
hochschule w Duesseldorfie w 
klasie prof. Mirosława Pietkie-
wicza i Christopha Schoenera 
(organy), Wernera Smigielskie-
go (klawesyn), Kajetana Moch-
taka (fortepian). Jako stypendy-
sta fundacji muzycznej w Zuri-
chu odbył kurs mistrzowski u 
prof. J. Gouillou oraz w klasie D. 
Rotha, H. Haselboecka, G. Bo-
veta, L. Rogga. Koncertuje sta-
le na terenie całego kraju oraz 
za granicą.

Dzień solidarności z chorymi
LUBLIN. Czwarty Ogólnopol-
ski Dzień Solidarności z Osoba-
mi Chorymi na Schizofrenię od-
był się 18 września w Lublinie. W 
programie znalazł się m.in. wy-
kład prof. Marka Masiaka w sa-
li posiedzeń Rady Miasta w ra-

tuszu, prezentacja stowarzyszeń 
działających na rzecz osób cho-
rych psychicznie oraz koncert so-
lidarności na Starym Mieście. Ho-
norowy patronat nad przedsię-
wzięciem objął prezydent An-
drzej Pruszkowski.

Poświęcenie jubileuszowego pomnika
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Robert Grudzień i Georgij Agratina po jubileuszowym koncercie
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Zapowiedź wystawy z okazji 200-lecia diecezji lubelskiej

Historia diecezji
W tym roku diecezja lubelska 
obchodzi jubileusz 200-lecia ist-
nienia. Z tej okazji 6 października 
o godzinie 11.00 w Wojewódz-
kiej Bibliotece Publicznej im. H. 
Łopacińskiego abp Józef Życiński 
dokona uroczystego otwarcia 
wystawy poświęconej temu jubi-
leuszowi. 

Zaprezentowana zostanie hi-
storia diecezji, i to nie tylko ta 
od 1805 roku. – Postaramy się 
pokazać to wszystko, co dzia-
ło się przed powołaniem diece-
zji lubelskiej. Będą dokumenty 
z okresu, gdy Lublin był jedynie 
archidiakonatem podlegającym 
diecezji krakowskiej – mówi Jo-
anna Chapska, współautorka 
scenariusza wystawy. Przy oka-
zji tej rocznicy biblioteka chce 
zaprezentować ciekawe ekspo-
naty na ten temat z własnych 

zbiorów. Miejsce wystawy wy-
brano nieprzypadkowo. Biblio-
teka im. H. Łopacińskiego jest 
bowiem instytucją, której zbio-
ry w dużej części poświęcone są 
regionowi: Lublinowi i Lubelsz-
czyźnie. – Nasze zbiory obejmu-
ją także materiały, które dotyczą 
historii Kościoła na Lubelszczyź-
nie – mówi Ewa Hadrian, współ-
autorka wystawy. 

Ogromne bogactwo

Każda wystawa bibliotecz-
na ma na celu reklamę zbiorów.  
– Przez tę wystawę chcemy po-
kazać, że biblioteka nie jest in-
stytucją, do której przychodzi się 
wyłącznie po książki potrzebne 
do nauki. Biblioteka ma ogrom-
ne zbiory źródeł historycznych 
– tłumaczy pani Ewa. Wystawa 
ma także cel edukacyjny. – Kie-

rujemy ją zarówno do ludzi mło-
dych, jak i do dorosłych, którzy 
często nie zdają sobie sprawy 
z ogromnego dziedzictwa spo-
łecznego, kulturowego i religij-
nego, jakie niesie ze sobą ten ju-
bileusz – mówi. Przedstawione 
zostaną m.in. sylwetki wszyst-
kich biskupów lubelskich, a, jak 
mówią autorzy wystawy, ich ży-
ciorysy są tak barwne, tak cieka-
we i tak brzemienne w różnego 
rodzaju odniesienia historyczne, 
że dla każdego biskupa z osob-
na można by zorganizować od-
rębną wystawę. 

Ciężki wybór

Przygotowania do wystawy 
zaczęły się w maju. Od tego cza-
su autorzy mają dylemat, co po-
kazać, bo zawsze chce się za-
prezentować wszystko. – Szko-

da nam, gdy z wielu ciekawych 
listów z korespondencji które-
goś biskupa możemy (z braku 
miejsca) pokazać tylko dwa – 
wyjaśnia Joanna Chapska. War-
to zatem być 6 października o 
godzinie 11 w WBP, by zoba-
czyć wiele eksponatów ze zbio-
rów specjalnych biblioteki, któ-
re na co dzień nie są dostępne 
dla wszystkich. Zobaczymy ko-
respondencję biskupią, dawne 
druki diecezjalne, pieczęcie, rę-
kopisy, dokumenty życia spo-
łecznego związane z historią 
diecezji. Wystawa będzie czyn-
na do końca października (pon., 
wt., śr., pt.: 10.00–18.00 oraz 
czw., sob.: 10.00–14.00). Opro-
wadzanie po wystawie grup zor-
ganizowanych po uprzednim te-
lefonicznym ustaleniu terminu 
(Dział Informacji i Promocji – tel. 
532-07-38).  MG 

KUL dołączył do Magna Charta Universitatum

Uroczystość w Bolonii
Katolicki Uniwersytet Lubelski  
15 września dołączył  
do grupy uniwersytetów, które są 
sygnatariuszami Magna Charta 
Universitatum. Na uroczystości  
w Bolonii KUL reprezentowany był 
przez rektora ks. prof. Stanisława 
Wilka, który wraz  
z 20 innymi rektorami z całego 
świata uroczyście złożył podpis 
pod dokumentem. 

Uroczystość odbyła się z oka-
zji 900-lecia najstarszego uniwer-
sytetu Europy, który mieści się 
w Bolonii. Złożenie podpisu pod 
dokumentem stanowi zobowią-
zanie do podjęcia wysiłków, aby 
zachęcić poszczególne państwa i 
zainteresowane organizacje mię-
dzynarodowe do konsekwent-
nego kształtowania ich polity-
ki, respektującej podpisany do-
kument. W dokumencie można 
m.in. przeczytać, że przyszłość 

ludzkości – widziana z 
perspektywy kończą-
cego się tysiąclecia – 
zależy w dużej mierze 
od rozwoju kulturalne-
go, naukowego i tech-
nicznego, zaś rozwój 
ten jest efektem dzia-
łań ośrodków kultury, 
wiedzy i badań naukowych, ta-
kich jak uniwersytety. Zadanie 
uniwersytetów, polegające na 
przekazywaniu wiedzy młodym 
pokoleniom, oznacza dziś także 

służbę na rzecz całego 
społeczeństwa, zaś roz-
wój kulturalny, społecz-
ny i gospodarczy spo-
łeczeństwa wymaga w 
szczególności znaczą-
cych inwestycji w dzie-
dzinie kształcenia usta-
wicznego. Uniwersyte-

ty muszą przekazywać przed-
stawicielom przyszłych pokoleń 
taką wiedzę i umiejętności, któ-
re nauczą ich, a pośrednio tak-
że innych, poszanowania pełnej 

harmonii ich naturalnego środo-
wiska i życia jako takiego.

Sygnatariusze karty zazna-
czyli, że uniwersytet jest instytu-
cją autonomiczną, wokół której 
koncentruje się życie społeczne, 
niezależnie od tego, w jaki spo-
sób społeczeństwo jest zorga-
nizowane. Podkreślono też, że 
uniwersytet, realizując badania 
naukowe i kształcenie, tworzy, 
wspiera i upowszechnia kulturę. 
Aby sprostać potrzebom otacza-
jącego świata, realizowane na 
uniwersytecie badania nauko-
we i kształcenie muszą być pod 
względem motywów ich reali-
zacji oraz przekazywanych tre-
ści – wolne od wszelkich wpły-
wów politycznych i uwarunko-
wań ekonomicznych. Zwróco-
no uwagę, że kształcenie i ba-
dania naukowe na uniwersyte-
tach muszą stanowić nierozłącz-
ną całość, ponieważ tylko w ten 
sposób nauczanie może nadą-
żać za zmieniającymi się potrze-
bami i wymaganiami społeczeń-
stwa oraz postępem nauki. P

KUL  
jest jednym  
z dwudziestu 
uniwersytetów 
sygnujących 
Wielką Kartę 
Uniwersytecką
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Wszyscy zdawali so-
bie sprawę z te-
go, że będzie to 
mecz podwyższo-

nego ryzyka. Od dawna wiado-
mo, że fani obu zespołów nie 
pałają do siebie miłością. Na 
stadion wpuszczono dwa razy 
więcej kibiców, niż było prze-
widziane. Klub miał zezwo-
lenie na imprezę z udziałem 
dwóch i pół tysiąca widzów, 
a na trybunach zasiadło około 
pięciu tysięcy. Organizatorzy 
byli jednak dobrej myśli, bo 
nie miał to być zwykły mecz, 
ale rodzinne święto i jubile-
usz klubu. Niestety. Doszło do 
przepychanek i bitwy z poli-
cją. Nie da się jednoznacznie 
wskazać winnych zaistniałej 
sytuacji. Organizatorzy, wła-
dze miejskie i policja wytyka-

ją sobie różne niedociągnię-
cia i błędy. Najsmutniejsze w 
tym wszystkim jest to, że gru-
pa 30–40 osób wszczęła awan-
turę, kiedy niemal pozosta-
łe 5 tysięcy kibiców całymi ro-
dzinami oglądało mecz. Do 
pierwszych przepychanek do-
szło już na początku, po zdo-
byciu bramki przez drużynę 
gości. Jednak sytuacja nie wy-
magała gwałtownych reakcji i 
mecz nie został przerwany. – 
Bitwa między kibicami a poli-
cją rozegrała się właściwie po 
zakończeniu spotkania – mó-
wi dyrektor sportowy Motoru 
Roman Dębiński. Jego zda-
niem, zamieszek można by-
ło uniknąć pomimo chuligań-
skich wybryków grupki mło-
dych ludzi..

Dwie strony medalu

– Próbowałem rozładować 
sytuację. Sam, prowadząc per-
traktacje, powstrzymałem jed-
ną z grup. Gdyby policja zrobi-
ła to samo z drugiej strony, nie 
doszłoby do tych wydarzeń. 
Tymczasem oni zaczęli strze-
lać, co zaogniło konflikt – mó-
wi Roman Dębiński.

Policja przedstawia jednak 
inną wersję wydarzeń. Gdy sy-
tuacja na stadionie zaczęła 
przybierać niebezpieczny ob-
rót, prezes LKP Motor poprosił 
o interwencję. Wkroczenie od-
działów na pewien czas uspo-
koiło sytuację, jednak w dru-
giej połowie chuligani znowu 
zaczęli wszczynać zamieszki. 
Policjanci prowadzili jednocze-

Jubileusz 55-lecia klubu Motor Lublin

Strzelali, ale nie gola

tekst  
AGNIESZKA PRZYTUŁA 

BARBARA PYCEL 
MICHAŁ GROT

To miał być 
rodzinny piknik,  

i niemal był. 
 Na uroczystości przyszły 

całe rodziny. Przed 
rozpoczęciem meczu 

prezentowały się wszystkie 
grupy wiekowe trenujące 

piłkę w Motorze oraz 
byli piłkarze klubu. Miało 

być wielkie święto,  
a wyszła wielka awantura.

OKIEM KIBICÓW
MARIUSZ: – Czy można by-
ło przewidzieć to, co się 
wydarzyło? Oczywiście. 
Nieprzypadkowo w tym 
dniu zaparkowałem samo-
chód – podobnie jak inne 
osoby – z dala od stadio-
nu. Zamieszek nie wywoła-
li kibice Avii. Trudno mieć 
do nich pretensje o to, że 
zjawili się na meczu. Byli 
wyjątkowo spokojni. Także 
szalikowcy Motoru nie byli 
winni. W momencie rozpo-
częcia bójek w ich sektorze 
był komplet kibiców donoś-
nie śpiewających i macha-
jących żółto-biało-niebieski-
mi balonikami. Ochroniarzy 
zaatakowali chuligani, któ-
rych w ogóle nie intereso-
wały wydarzenia na boisku. 
Dla nich kara powinna być 
bezwzględna i jak najszyb-
sza. Moim zdaniem, nie po-
pisała się też policja, która 
zamiast wyjść razem z kibi-
cami Avii zaczęła strzelać.

SANDEJ: – Po niedzielnym me-
czu największy jest smutek i 
żal, że kilkuletnia ciężka pra-
ca wielu osób, w tym rów-
nież kibiców została zmar-
nowana w ciągu 90 minut. 
I to przez kilkunastu nielet-
nich i oddziały policji. Ich ak-
cja była nieskoordynowana. 
Widziałem trzy różne grupy 
interwencyjne. Odniosłem 
wrażenie, że każda z nich 
działa osobno. Wydarzenia, 
do jakich doszło po meczu, 
były wypadkową tego, co 
działo się na meczu, gdy po-
licja zaczęła strzelać, a na-
stępnie nie chciała wypuś-
cić ludzi ze stadionu. W mo-
im odczuciu zagrożenie po-
wstało dopiero po interwen-
cji policji. 



śnie pertrakta-
cje z kibicami 
Avii Świdnik, 
prosząc ich o 
opuszczenie 
stadionu pod 
koniec meczu. 
Tak się stało. 
Kiedy dążący 
do konfronta-

cji z kibicami Avii chuligani zo-
rientowali się, że będzie to nie-
możliwe, swoją agresję skiero-
wali przeciw policjantom. Po-
szły w ruch kamienie, drągi, 
płyty. Ciężko rannych zosta-
ło kilku ochroniarzy i policjan-
tów. Wtedy zdecydowano się 
na użycie broni gładkolufowej. 
Niestety, gumowe kule trafi-
ły nie tylko chuliganów, ale i 
przypadkowe osoby.

– Policjantów zaskoczył udział 
w grupie atakujących13-,14-let-
nich chłopców, których, o zgro-
zo, dopingowały koleżanki. Tu 
chyba należy mówić o poważ-
nym problemie społecznym – 
mówi Janusz Wójtowicz, rzecz-
nik Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Lublinie.

Remont stadionu 
od zaraz
Z pewnością podobnych sy-

tuacji można by uniknąć, gdyby 
poprawić stan polskich stadio-
nów, tak aby spełniały normy eu-
ropejskie. Niestety, od dłuższe-
go czasu lubelskie władze miej-
skie nie wykazują większego za-
interesowania finansowaniem re-
montów obiektów sportowych, 
w tym stadionu Motoru, który 
jest własnością miasta. 

– To nieprawda, że miasto 
nie interesuje się obiektami. 
To był ostatni mecz, na któ-
ry było pozwolenie z tymcza-
sowym monitoringiem. W pla-
nach miejskich jest zmiana te-
go stanu rzeczy – mówi Miro-
sław Kalinowski z biura praso-
wego Urzędu Miejskiego.

Faktem jest jednak, że sta-
dion na razie nie ma należy-
tego zabezpieczenia. W od-
powiedzi na niedzielne zaj-
ścia prezydent miasta Andrzej 
Pruszkowski zareagował bar-
dzo ostro, wydając zakaz LKP 
Motor Lublin organizacji im-
prez sportowych na terenie 
miasta w terminie do odwoła-
nia. Szkoda, że decyzja ta do-
tyka nie tylko klub, ale tak-
że piłkarzy i normalnych kibi-
ców, którzy przychodzili oglą-
dać mecze swojej drużyny.

Jest rozwiązanie

– Na świecie z tym prob-
lemem już się uporano – mó-
wi rzecznik wojewody lubel-
skiego Krzysztof Komorski – 

ponieważ angielskich chuliga-
nów policja potraktowała tak 
jak na to zasługują. Policjant, 
który ma pod opieką kibica z 
zakazem stadionowym, spraw-
dza, co robi w dniu meczu. Je-
śli nie ma go w domu, trafia do 
aresztu. Jedynym usprawied-
liwieniem jest przebywanie w 
szpitalu. – Tak powinno stać 
się również w Polsce – uwa-
ża Krzysztof Komorski. Nieste-
ty, system orzekania kar jest 
wciąż  zbyt długi, dzięki czemu 
przestępcy czują się bezkarni.

Wojewoda lubelski Andrzej 
Kurowski zwrócił się również 
z prośbą do arcybiskupa Józefa 
Życińskiego, aby zaapelował do 
proboszczów parafii o porusze-
nie tematu bezpieczeństwa na 
imprezach sportowych w ogło-
szeniach duszpasterskich. – Ten 
pomysł ma charakter edukacyj-
ny – zapewnia rzecznik UW. Ad-
ministracja rządowa poprosiła 
o to Kościół po raz pierwszy. 

Odpowiadamy wszyscy

Nieodpartym wrażeniem 
jest, że ostatnich wydarzeń 
w Lublinie można było unik-
nąć, gdyby zarówno organiza-
torzy, władze miejskie, poli-
cja i rzecz jasna kibice potrafi-
li się porozumieć. Bezpieczeń-
stwa na stadionie nie zapew-
ni użycie siły. Od dawna są po-
mysły wprowadzenia identyfi-
katorów ze zdjęciem, plano-
wany jest dyżur prokurator-
ski, płatne wejścia dla wszyst-
kich, wprowadzanie dzieci do 
13. roku życia tylko pod opieką 
osób starszych czy monitoring 
sektorów zagrożonych. PZPN 
rozważa również pomysł wpro-
wadzenia doraźnego trybu są-
dzenia i wymierzania kar przez 
sądy grodzkie tuż po meczu, 
na terenie stadionu. Zastana-
wia jednak, dlaczego te po-
mysły do tej pory nie zostały 
wprowadzone w życie. 
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Jubileusz 55-lecia klubu Motor Lublin

Strzelali, ale nie gola

Na stadionie 
Motoru 
w niedzielę 
11 września 
grupa 
chuliganów 
zniszczyła 
piłkarskie święto

 

Faktem jest, że za zachowanie kibiców konsekwencje 
ponosi klub. Nie chodzi tu tylko o kary pieniężne,   

jakie mogą być nakładane na kluby, czy przeniesienie 
rozgrywek poza miasto, ale chodzi przede wszystkim o 
prawdziwych kibiców. Pięć tysięcy widzów oglądających 
trzecioligowy mecz to prawdziwy sukces. Niestety, więk-
szość rodzin, które przyszły z dziećmi na to widowisko, 
nigdy już tego nie zrobi w obawie przed takimi sytuacja-
mi, jakie zaistniały. Sam klub może stracić także spon-
sorów, którzy obawiać się mogą podobnych zajść. Piłka 
nożna to nie tylko atrakcyjny sport, ale również gałąź, 
która przynosi dochód i miejsca pracy, dlatego władze 
powinny traktować ją poważnie. Mecz Motoru Lublin z 
Avią Świdnik pokazał, że można zapełnić trybuny. Nie jest 
więc rozwiązaniem zamykanie stadionów, bo nie służy 
to ani piłkarzom, ani kibicom. Zainteresowanie piłką jest 
ogromne. Tylko w ramach LKP Motor piłkę trenuje ponad 
400 chłopców w wieku szkolnym. 

ROMAN DĘBIŃSKI

Dyrektor sportowy LKP Motor
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Nowy rok katechetyczny w archidiecezji lubelskiej

Co powinien katecheta
Zaczął się rok szkolny, a wraz  
z nim katechetyczny. Katecheza 
to jednak coś znacznie więcej 
niż zwykła lekcja, dlatego też 
każdego roku katecheci w sposób 
szczególny koncentrują się wokół 
przewodniego tematu,  
który wyznacza ramy ich pracy.  
W archidiecezji lubelskiej  
w tym roku uwaga koncentruje 
się na udziale katechety w życiu 
wspólnoty parafialnej. O planach 
katechetycznych na ten rok 
opowiada ks. Ryszard Lis, dyrektor 
Wydziału ds. Wychowania 
Katolickiego.

Katecheta dzięki misji ka-
nonicznej staje się publicz-
nym apostołem słowa Boże-
go. Katecheza jest istotnym 
elementem nowej ewange-
lizacji. Odbywa się ona w 
konkretnych warunkach spo-
łecznych, kulturowych i go-
spodarczych. Trudności, wo-
bec których staje kateche-
ta, są problemami otacza-
jącego go świata. To czę-
sto obojętność, sekularyzm, 
ateizm, dobrobyt material-
ny, rozdzielanie wiary i ży-
cia. Dlatego też Wydział 
ds. Wychowania Katolickie-
go stara się kształtować lu-
dzi świadomych swego po-
wołania i uformowanych 
pod względem duchowym 
i teologicznym. W praktyce 
oznacza to, że oprócz wysił-
ków dydaktycznych, meto-
dycznych, pedagogicznych i 
formacyjnych w archidiece-
zji lubelskiej podejmowana 
jest współpraca z wieloma 
ośrodkami duszpasterskimi. 
Aby katecheta mógł w pełni 
wypełniać swoją misję, mu-
si jak najgłębiej włączyć się 
m.in. w życie wspólnoty pa-
rafialnej, uczestnicząc tak-
że w przygotowywaniu swo-
ich uczniów do przyjmowa-
nia sakramentów świętych. 
Nie chodzi tu tylko o Pierw-

szą Komunię Świętą, ale i 
o sakramenty pokuty, bierz-
mowania i małżeństwa.

Duszpasterstwo dzieci

W zależności od wieku pod-
opiecznych katecheci włącza-
ją się w różne formy duszpa-
sterstwa. W naszej archidiece-
zji duszpasterstwo dzieci obej-
muje działalność formacyjną i 
integracyjną. Pierwsza zawie-
ra w sobie formację liturgicz-
ną, katechetyczną i formację w 
różnych grupach działających 
przy parafiach. Działalność in-
tegracyjno-edukacyjna wyraża 
się najczęściej w organizowa-
niu pielgrzymek oraz wyjaz-
dów podczas ferii zimowych i 
letnich, szczególnie dla dzie-
ci pochodzących z ubogich ro-
dzin. W naszej archidiecezji 
wielu katechetów angażuje się 
także w prowadzenie kół misyj-
nych. Ten rok w sposób szcze-
gólny ma włączyć katechetów 
w życie parafii, stąd zachęta, 
by w Tygodniu Misyjnym zor-
ganizować spotkania i zbiórki 
funduszy na misje. Dni te roz-
poczną się w trzecią niedzie-
lę października. Tradycją też 
już się stało, że w tych dniach 
w szkołach są organizowane 
katechezy mi-
syjne, na któ-
re kateche-
ci zaprasza-
ją misjonarzy. 

Podsuwając katechetom pomy-
sły angażowania się w życie pa-
rafii, Wydział ds. Wychowania 
Katolickiego zachęca także do 
tworzenia dziecięcych i mło-
dzieżowych kół różańcowych i 
przybliżania uczniom wspólnot 
działających w parafiach.

Duszpasterstwo 
młodzieży
W archidiecezji lubelskiej 

młodzi mogą znaleźć wiele 
grup i wspólnot, które pozwo-
lą im się bardziej włączyć w 
życie Kościoła. Jednym z za-
dań katechetów jest wskazać 
te możliwości młodzieży. Zain-
teresowanych można kierować 
na przykład do Centrum Dusz-
pasterstwa Młodzieży, zachę-

cać, by uczestniczyli w dzia-
łającej od niedawna w Lubli-
nie Papieskiej Akademii Mło-
dzieżowej, podejmowali pra-
cę w Centrum Wolontariatu. 
Wśród propozycji kierowanych 
do katechetów jest zakładanie 
szkolnych klubów wolontariu-
sza, organizowanie dni papie-
skich, tworzenie szkolnych kół 
Caritas. Katecheci nie powinni 
też zapominać o przedstawia-
niu młodym możliwości forma-
cji w Ruchu Światło–Życie, tak 
bardzo umiłowanym i wspie-
ranym przez papieża Jana Pa- 
wła II, który na krakowskich 
Błoniach mówił, że osobiście 
bliski jest mu ten styl życia, a 
także w innych wspólnotach.

W ciągu roku szkolnego 
podejmowanych jest w diece-
zji wiele dzieł, w których swój 
znaczny udział mają właśnie ka-
techeci. Włączają się oni w or-
ganizację Banku Wielkopostne-
go, w Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom, Wielkopostne Dzie-
ło Pomocy, Tydzień Miłosierdzia 
oraz w wiele innych dzieł.

OPRAC. AGNIESZKA PRZYTUŁA

Wiele ciekawych propozycji, pomysłów 
i praktycznych wskazówek  
do codziennej pracy katechetycznej 
można znaleźć w najnowszym 
informatorze katechetycznym 
zatytułowanym „Idźcie i nauczajcie”, 
opracowanym przez ks. Ryszarda Lisa 
i ks. Piotra Goliszka, wydanym przez 
Wydział ds. Wychowania Katolickiego.

Katecheza  
to coś  

znacznie więcej 
niż zwykła lekcja

Z
D

JĘ
C

IA
 M

AR
IU

SZ
 S

IE
K



G O Ś Ć  L U B E L S K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
25 w

rześnia 2005

VII

Chełm świętuje

Na urodzinach Matki
Był upał. Rzadko się zdarza,  
że we wrześniu temperatura sięga 
niemal trzydziestu stopni,  
a jednak tym razem tak było. 
Tym, którzy zdecydowali się  
na pieszą pielgrzymkę  
na uroczystości Narodzenia Matki 
Bożej w bazylice chełmskiej,  
upał nie przeszkadzał. 

Zapas wody, dobre buty i w 
drogę. Pielgrzymi z Dorohuska 
mieli do pokonania 30 kilome-
trów, trochę mniej ci, którzy szli 
ze Świerż. Z podchełmskich pa-
rafii przyszło kilkanaście piel-
grzymek, wielu przejechało też 
swoimi samochodami. Każdego 
roku wrześniowe uroczystości 
na Górze Chełmskiej przeżywa 
około 20 tysięcy pielgrzymów.

Wieczór i noc czuwania

Przychodzą starsi i młodsi. 
Często całe rodziny, nawet kilku-
pokoleniowe. Wypełniają szczel-
nie bazylikę. Na kolanach obcho-
dzą ołtarz. Wpatrują się w twarz 
Matki Bożej i szepczą swoje ci-
che modlitwy. Tradycją się już 
stało, że uroczystości Narodze-
nia Najświętszej Maryi Panny za-
czynają się w wigilię święta, czy-
li 7 września. Od wczesnych go-
dzin popołudniowych plac za-
czyna zapełniać się ludźmi. Przy-
chodzą nie tylko pielgrzymki, ale 
przede wszystkim mieszkańcy 
Chełma. Szybko zaczyna brako-
wać miejsca. Po krótkiej modli-
twie przed cudownym obrazem 
Maryi wierni zajmują miejsce 
przed ołtarzem ustawionym na 
zewnątrz bazyliki. Na placu ko-
ścielnym co kilkanaście metrów 
ustawiono prowizoryczne konfe-
sjonały, przy których tworzą się 
kolejki do spowiedzi. W skupie-
niu i modlitwie wszyscy czekają 
na wieczorną Mszę świętą, która 
rozpocznie uroczystości. W tym 
roku przewodniczyli jej bp Mie-
czysław Cisło i bp Ryszard Kar-
piński, zaś do koncelebry dołą-
czyło wielu kapłanów przybyłych 
z innych parafii. Potem czuwanie, 

w nocy Pasterka maryjna i mo-
dlitwa najwytrwalszych do rana.  
8 września to główne uroczysto-
ści. Celebrowane są Msze świę-
te dla dzieci, rodzin, starszych. 
Głównym uroczystościom prze-
wodniczy metropolita lubel-
ski abp Józef Życiński i przyby-
ły z nim gość Miloslav Vlk, Pry-
mas Czech, który głosi homilię. 
Przypomina on wiernym, jakie to 
szczęście móc oddać się opiece 
Matce Bożej, której sam Bóg za-
ufał tak bardzo, że powierzył Jej 
swego Syna.

W białej koszuli

Pani Maria do bazyliki Mat-
ki Bożej przychodzi od najmłod-
szych lat. – Tak mnie wychowali 
moi rodzice – opowiada. – Miesz-
kaliśmy jakieś 10 kilometrów za 
Chełmem, więc dla dziecka był 
to szmat drogi do przejścia, jed-
nak zawsze bez szemrania wraz 
czwórką rodzeństwa stawaliśmy 
do drogi, by przyjść pokłonić się 
Matce Bożej. Kiedy przychodził 
wrzesień i uroczystości Narodze-
nia Matki Bożej, chyba wszyscy 
gospodarze we wsi zaprzęgali 
furmanki i całymi rodzinami je-
chaliśmy do Chełma. Ojciec ubie-
rał wtedy odświętną białą koszu-
lę, którą trzymał tylko na spe-
cjalne okazje, a dzień wcześniej 
wszystkie dzieci w domu musia-

ły wziąć porządną ką-
piel. Dzisiaj tamte czasy 
wydają się bardzo odle-
głe, ale przywiązanie do 
Matki Bożej, szczególnie 
tej Chełmskiej, pozosta-
ło mi na całe życie.

Tu jest ratunek

Magda ma 14 lat i 
przyszła z pielgrzymką 
ze Świerż. To już czwarty raz zde-
cydowała się na taką drogę. Wie-
czorem do Chełma dojechali jej 
rodzice, by wspólnie uczestniczyć 
we Mszy świętej i czuwaniu. Póź-
niej całą rodziną wracają do do-
mu. – Czuję się wzruszona, kie-
dy widzę, jak po całym dniu mar-
szu, często obolała, wchodzi tutaj 
na „górkę” pielgrzymka z mojej 
parafii, w której idzie moje dziec-
ko – mówi mama Magdy. Nie wy-
obrażam sobie, byśmy nie uczest-

niczyli w tej uroczystej 
Mszy całą rodziną. Te-
go dnia nie podejmuje-
my żadnych polowych 
prac, świętujemy. – Ta-
ką tradycję chcemy też 
wpoić Magdzie, niech 
wie, że u Matki Bożej 
jest zawsze ratunek – 
dodaje tato młodej pąt-
niczki.

Po uroczystoś-
ciach plac przy bazylice pu-
stoszeje powoli. Ludzie jakby 
ociągają się z pójściem do do-
mu. Rzucają jeszcze spojrzenia 
na obraz Matki Bożej, powta-
rzają swoje modlitwy. W koń-
cu odchodzą. Spokojniejsi. Bę-
dą wracać tu jeszcze wielokrot-
nie. A za rok, na Jej urodziny, 
znowu zgromadzą się tak licz-
nie, bo jakże można nie być na 
urodzinach Matki?

AGNIESZKA PRZYTUŁA

Odpust w bazylice  
to także okazja do spowiedzi

Pielgrzymi 
przybywają  
do tego kościoła 
przez cały 
rok, jednak 
uroczystość 
Narodzenia 
Najświętszej 
Maryi Panny 
gromadzi  
ich najwięcej
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Jeszcze przed 10 laty na tych polach 
należących do gospodarzy ze wsi Turka 
szumiały łany zbóż. Dziś stoi tu nowe osiedle 
Turka Borek. Mieszkańcy wierzą, że niedługo 
stanie także kościół. To miejsce było w tym 
roku gospodarzem dożynek gminnych.

Dziękczynienie za plony jest już wie-
loletnią tradycją. W gminie Wólka Lubel-
ska odbywa się ono każdego roku w innej 
miejscowości. Tym razem gospodarzem 
spotkania było nowe osiedle Turka Borek. 
Miejsce to nie zostało wybrane przypad-
kowo. Od kilku lat sprowadza się tutaj co-

raz więcej nowych mieszkańców. Nowo-
czesne osiedle położone za miastem jest 
chętnie wybierane przez ludzi szukają-
cych ciszy, a jednocześnie bardzo związa-
nych z Lublinem najczęściej przez pracę 
czy dzieci dojeżdżające do szkoły. Jednak-
że ta młoda społeczność może nie czuć się 
jeszcze zintegrowana z okolicznym miesz-
kańcami i właściwą sobie gminą w Wól-
ce Lubelskiej. Stąd pomysł, aby tradycyj-
ne dożynki zorganizować właśnie tutaj. 
Takie spotkania służą integracji i wzajem-
nemu poznawaniu się ludzi. Chcielibyśmy, 
aby mieszkańcy osiedla czuli się związa-
ni z tym terenem, aby osiedle nie było tyl-
ko noclegownią, ale miejscem, gdzie to-
czy się aktywne życie – podkreślali organi-
zatorzy dożynek.

Głównym punktem uroczystości była 
msza święta odprawiana na miejscu bu-
dującej się kaplicy. Liturgii przewodniczył 
ks. Stanisław Duma – proboszcz z Rudni-
ka, homilię zaś głosił ks. Janusz Stępniak 
– prorektor Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego w Lublinie. Do koncelebry 
Mszy świętej dołączyli ks. Henryk Szymań-
ski – dziekan dekanatu Lublin Podmiej-
ski, na którego terenie leży gmina Wólka, 
oraz ks. Andrzej Bubicz – proboszcz para-
fii Świdnik Duży. Rolę gospodarza pełnił 
ks. Krzysztof Kołodziejczyk – proboszcz 
parafii Turka. 

W uroczystościach brały udział jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej po-
szczególnych miejscowości, delegacje z 
wieńcami dożynkowymi, byli też przedsta-
wiciele władz Sejmiku Województwa Lu-
belskiego i Starostwa Powiatowego w Lu-
blinie, dyrektorzy i delegacje szkół z tere-
nu gminy. 

– Osiedle stało się swoistym poletkiem 
Pana Boga. Zdominowane przez młodych 
ludzi, którzy chcą zapuścić tu korzenie 
swoich małżeństw i rodzin. Wzrasta po-
woli w ich trudzie i marzeniach, jak nie-
gdyś rolników pielęgnujących tu swe za-
siewy. Dojrzewa w planach i pomysłach 
kolejnych inwestycji – szczególną pośród 
nich jest kaplica osiedlowa, na której zrę-
bach sprawowana była liturgia dziękczy-
nienia za tegoroczne plony. Choć jej ścia-
ny jeszcze oparte o horyzont, to funda-
ment jest już stabilny – podkreśla ks. 
Krzysztof Kołodziejczyk. 

Tę atmosferę stworzoną na liturgii eu-
charystycznej uczestnicy dożynek przenie-
śli w barwnym korowodzie wraz z wieńca-
mi na osiedlowy plac zabaw, aby dalej ra-
dować się wspólnymi sukcesami. A zaba-
wa była przednia. Nie zabrakło występów 
przygotowanych przez dzieci i młodzież, 
konkursów rodzinnych, a także tańców  
i biesiady przy muzyce.

A

lublin@goscniedzielny.pl
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PANORAMA PARAFII 
Turka

Na poletku Pana Boga

Uroczystości 
dożynkowe 

w Turce Borku
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