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Dwa wydarzenia w ciągu roku 
gromadzą tak licznie wiernych 
na Starym Mieście w Lublinie. 
Pierwsze to Droga Krzyżowa 
ulicami starówki, drugie to odpust 
ku czci Podwyższenia Krzyża 
Świętego u ojców dominikanów.

Przygotowania do uroczysto-
ści trwały cały tydzień. Były spe-
cjalne rekolekcje, nabożeństwa, 
modlitwa, nie zabrakło też dys-
kusji dwóch ambon oraz recita-
li i wystaw. Znana dobrze nie tyl-
ko mieszkańcom Lublina dyskusja 
dwóch ambon w tym roku doty-
czyła „Krzyża w życiu prawosław-
nych i ewangelików”. Główne uro-
czystości odpustowe 14 września 
zgromadziły rzesze wiernych z 
całego miasta. Uroczystej Sumie 
odpustowej przewodniczył me-
tropolita lubelski abp Józef Życiń-
ski. – Ogromnie ważne jest, żeby-
śmy w naszym środowisku budo-
wali kulturę życia i nadziei – za-
chęcał metropolita. Po Mszy świę-
tej wierni przeszli ulicami stare-
go miasta w procesji z relikwiami 

Krzyża Świętego. Na pla-
cu po Farze arcybiskup 
prawosławny Abel spra-
wował Liturgię Słowa. 
Uroczystości zakończyła 
biesiada odpustowa.

Istnieją dwie relacje 
na temat daty sprowa-
dzenia relikwii do Lublina. Star-
sza, pochodząca od Jana Długo-
sza, mówi, że relikwie dotarły 
tu w roku 1333. Druga, datowa-
na na początki XVI wieku, twier-
dzi, że relikwie sprowadził bi-
skup Andrzej około 1420 r. Dzię-
ki tym relikwiom Lublin stał się 

ważnym celem pielgrzy-
mek. Według history-
ków, w XVI wieku do-
minikańska świątynia w 
Lublinie należała do naj-
większych polskich sank-
tuariów obok Jasnej Gó-
ry w Częstochowie i koś-

cioła Bożego Ciała w Poznaniu. 
Zapisy kronik klasztornych poda-
ją, że i w czasie rozbiorów przy-
bywali tu pielgrzymi z odległych 
miast. Kult Krzyża trwał w Lubli-
nie również w czasie nieobecno-
ści dominikanów z powodu kasa-
ty (1886–1938).  (A)
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Procesja 
z relikwiami 
Krzyża Świętego 
ulicami 
lubelskiej 
starówki

Odpust u dominikanów

Nie traćcie nadziei
Powszechnie znanym 

powiedzeniem jest, 
że śpiewać każdy może. 
Jednak tak śpiewać, by po-
ruszać ludzkie serca, to już 
większa sztuka. Niezwykły 
koncert, który odbył się w 
Świdniku należy właśnie 
do takich, które oprócz 
dobrej muzyki niosą dobre 
przesłanie. O koncercie, 
który był modlitwą za mia-
sto piszemy w tym nume-
rze „Gościa Niedzielnego”. 
Poza tym zaglądamy także 
do lubelskich szkół i do 
nieczynnego na razie, bo 
remontowanego Teatru Ju-
liusza Osterwy. Zachęcam 
do lektury. 

ZA TYDZIEŃ
  PODSUMOWANIE AKCJI SPOŁECZ-

NEJ Polskiej Giełdy Pracy
  Coś DLA SPOWIEDNIKÓW I KIE-

ROWNIKÓW DUCHOWYCH
  NOWE OBLICZE radia eR

Tak można powiedzieć o mieszkańcach 
Świdnika. Jeśli by zapytać, jak spędzi-

li niedzielny wieczór, wielu mieszkańców 
odpowiedziałoby właśnie, że ze śpiewem 
na ustach. A nie był to taki zwykły śpiew. 
Mimo deszczu, który padał cały dzień, 
wieczorem na placu przed ratuszem zgro-
madziło się wielu młodszych i starszych, 
by wspólnie śpiewać na chwałę Pana Boga 
i modlić się za ich miasto. Świdnik nie 
jest pierwszym miastem z Lubelszczyzny, 
które podjęło się takiego przedsięwzię-
cia. Wcześniej był Krasnystaw i Kazimierz 
Dolny nad Wisłą. Tam sprawdziło się już, 
że zespoły zapraszane do udziału w wy-

darzeniu udowadniają 
swoją muzyką, iż Pana 
Boga może chwalić każ-
dy, i to w różny sposób. 
Więcej o koncercie na 
stronach IV i V. 

Zespół Gospel 
Rain podczas 
koncertu 
w Świdniku
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ZE ŚPIEWEM NA USTACH
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Rocznica bombardowania 

LUBLIN. W połowie września 
minęła 68. rocznica ciężkiego 
bombardowania Lublina przez 
niemiecką Luftwaffe. Bomby 
spadły także na budynek lubel-
skiego ratusza. W wyniku nalo-
tu bombowego zginęło wielu 
mieszkańców Lublina, w tym 16 

pracowników samorządu miej-
skiego. Prezydent Lublina Adam 
Wasilewski uczcił pamięć zabi-
tych samorządowców,  składa-
jąc wiązankę kwiatów pod pa-
miątkową tablicą, umieszczoną 
na ścianie ratusza od strony ul. 
Lubartowskiej.
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Władze miejskie oddają hołd poległym podczas bombardowania urzędnikom

LUBLIN. Miasto włączyło się w 
ogólnopolską kampanię „Ciąża 
bez alkoholu”. Uczestniczy 
w niej ponad 600 samorzą-
dów (w tym samorząd nasze-
go miasta). Organizatorem ak-
cji jest Państwowa Agencja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Organizatorzy 
stawiają sobie za cel przekona-
nie jak największej liczby kobiet 
do abstynencji w czasie ciąży – 
nawet najmniejsza ilość alkoho-
lu jest niebezpieczna dla rozwi-
jającego się organizmu dziecka. 
Tymczasem z badań wynika, że 
co trzecia kobieta w wieku 18–
40 lat narażała swoje dziecko na 

ryzyko nieodwracalnych uszko-
dzeń. Mogą to być mikrouszko-
dzenia układu nerwowego oraz 
pełnoobjawowy FAS (ang. Fetal 
Alkohol Syndrome) – Płodowy 
Zespół Alkoholowy (dane wska-
zują, że FAS może występo-
wać częściej niż zespół Downa). 
W ramach ogólnopolskiej akcji 
„Ciąża bez alkoholu” 11 wrześ-
nia w Centrum Kongresowym 
Akademii Rolniczej w Lublinie 
odbyła się konferencja, na któ-
rej organizatorzy zachęcą leka-
rzy do tego, by informowali ko-
biety o konieczności zachowania 
abstynencji alkoholowej w cza-
sie ciąży. 

PUŁAWY, LUBLIN I JANÓW 
LUBELSKI. Te miejscowości 
staną się prawdziwym rajem 
dla inwestorów. Pracę znaj-
dzie prawie 3 tys. osób. Strefa 
to wyodrębnione terytorialnie 
miejsce, w którym są dogodne 
warunki do tworzenia nowych 
firm. Największa pod wzglę-
dem obszaru będzie puław-

ska podstrefa strefy staracho-
wickiej. Na terenie Zakładów 
Azotowych ruszy 11 nowych 
inwestycji, które mają dać pra-
cę 500 osobom. Firmy, które 
rozpoczną działalność w pod-
strefie są albo związane z pu-
ławskimi Azotami, albo z bran-
żą chemiczną i produkcją two-
rzyw sztucznych.

Będzie praca

ŚWIDNIK. Lubelski kapłan i 
proboszcz z Kazimierzówki 
pod Lublinem ma także ar-
tystyczne zamiłowania. Już 
po raz trzeci odbył się wer-
nisaż jego prac. Tym ra-
zem wystawę zatytułowaną 
„Kwiaty w malarstwie księ-
dza Kościółki” można oglą-
dać w Miejsko-Powiatowej 
Bibliotece Publicznej im. Anny 
Kamieńskiej w Świdniku. 
Ks. Eugeniusz Kościółko nie 
jest zawodowym plastykiem. 
Maluje z potrzeby serca i wy-
obraźni. Nie przywiązuje się 
do swoich dzieł, najczęściej 
obdarowuje nimi innych. 

Wernisaż ks. Kościółki
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Ks. Eugeniusz Kościółko wraz  
z powołaniem kapłańskim realizuje 
powołanie artysty

Prezydent broni ludzi
ZAMIESZANIE WOKÓŁ 
MASZTU TELEFONII KO-
MÓRKOWEJ. Na lubelskich 
Czubach trwa zamieszanie wo-
kół budowy masztu telefonii 
komórkowej. Protestują miesz-
kańcy, który nie zgadzają się 
na umieszczenie tego obiektu 
na ich osiedlu. Po protestach 
na os. Poręba prezydent Adam 
Wasilewski i wojewoda lubel-
ski Wojciech Żukowski doszli 
w końcu do porozumienia. Tym 

samym zażegnany został spór 
kompetencyjny, kto ma wydać 
decyzję o wstrzymaniu budowy 
masztu telefonii komórkowej na 
Czubach. 12 września prezydent 
podpisał decyzję o wstrzymaniu 
budowy. Oznacza to, że spra-
wa masztu zostanie rozpatrzona 
ponownie. Kwestia jego budowy 
będzie ostatecznie rozstrzygnię-
ta po prawomocnym zakończe-
niu postępowania administracyj-
nego.

Sympozjum Katechetyczne
KUL. „Siedem sakramentów 
świętych w nauczaniu kateche-
tycznym” to tytuł sympozjum ka-
techetycznego, które organizu-
je KUL. Wiedza i dostrzeżenie 
Chrystusa w sakramentach, któ-
re następnie przeradza się w au-
tentyczne spotkanie z Nim, czyni 
z katechety prawdziwego świad-
ka wiary i Boga. I właśnie z tej 
perspektywy należy spojrzeć na 
sympozjum – mówią organiza-
torzy. Ogólnopolskie sympozjum 
katechetyczne odbędzie się na 
KUL Jana Pawła II 16  i 17 listo-
pada 2007 r. Program i formu-
larz zgłoszeniowy dostępny na 
stronach internetowych http://ku-

ria.lublin.pl/sympkatechetyczne/. 
Organizatorzy przygotowali dla 
uczestników książkę z referatami 
sympozjalnymi.
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Dobra katecheza pomaga 
zaprzyjaźnić się z Panem Bogiem WILCZOPOLE. Dożynki i od-

pust przeżywała 9 września pa-
rafia w Wilczopolu. Uroczystą 
Mszę św. z tej okazji sprawo-
wał dyrektor rozgłośni archi-
diecezji lubelskiej Radia eR ks. 

Robert Jasiak. Po Mszy św. ko-
rowód dożynkowy przeszedł 
na boisko szkolne. Atrakcji było 
wiele. Proboszczem parafii pw. 
Narodzenia NMP w Wilczopolu 
jest ks. Robert Muszyński.

Dożynki i odpust 

Ciąża bez alkoholu
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Odpust w bazylice chełmskiej

Do Chełmskiej Pani
Wrześniowe uroczystości od- 
pustowe w bazylice Mariackiej 
są najważniejszym świętem 
kościelnym na ziemi chełm-
skiej. Co roku biorą w nich 
udział tysiące osób. 

Pomimo niesprzyjającej 
aury, 7 i 8 września niezliczo-
ne rzesze wiernych tradycyj-
nie przybyły, aby po-
kłonić się przed łaska-
mi słynącym obrazem 
Matki Bożej Chełm-
skiej. Tegoroczny od-
pust odbywał się na 
przemian w strugach 
deszczu i przygrzewa-
jącym słońcu, zwia-
stującym kolejną ule-

wę. Nie odstraszyło to miesz-
kańców miasta oraz pielgrzy-
mujących wiernych z najod-
leglejszych parafii regionu 
chełmskiego. 

W tym roku do bazyliki 
Narodzenia NMP w Chełmie 
przyjechał ordynariusz diece-
zji łomżyńskiej bp Stanisław 
Stefanek, który przewodni-

czył głównym uroczy-
stościom. Pierwszego 
dnia wziął udział we 
Mszy św. w intencji ka-
płanów obchodzących 
w tym roku 25. rocz-
nicę swoich święceń. 
Drugiego dnia odpra-
wił Mszę św. dla dzie-
ci, a potem wygłosił 
kazanie podczas Sumy 
pontyfikalnej. W jej 

trakcie, wspólnie z bp. Mieczy-
sławem Cisło, dokonał poświę-
cenia wieńców dożynkowych, 
które przynieśli rolnicy pielęg-
nujący nie tylko pola i łąki zie-
mi chełmskiej, ale też tradycję 
i wiarę swoich przodków. 

MARIUSZ KWIETNIEWSKI

Dożynki powiatu lubartowskiego

Święto Plonów w Niedźwiadzie
Tym razem Niedźwiada 
była miejscem tegorocznych 
powiatowych dożynek, 
zorganizowanych przez lokalny 
samorząd. Lubartowskie Święto 
Plonów w niedzielę 9 września 
rozpoczęła Msza św., sprawowana 
na boisku szkolnym w obecności 
kilkuset mieszkańców powiatu 
i licznie reprezentowanych 
władz samorządowych oraz 
parlamentarzystów.

Dziękczynnej liturgii przewod-
niczył sekretarz metropolity lubel-
skiego, ks. prał. Marek Słomka. W 
homilii nawiązywał do pielgrzym-
ki Benedykta XVI do Austrii i jego 
przesłania o potrzebie świętowa-

nia i uszanowania dnia Pańskiego. 
Eucharystię zakończyło poświę-
cenie wieńców dożynkowych, re-
prezentujących 12 gmin powiatu 
lubartowskiego, oraz obrzęd ła-
mania chleba, wypieczonego z te-

gorocznych zbóż. Z uczestnika-
mi dożynek chlebem dzielili się 
m.in. starosta lubartowski Marian 
Starosta i wójt gminy Niedźwiada 
Marek Jankowski, dziekan deka-
natu lubartowskiego ks. kan. Jó-

zef Huzar oraz 
proboszcz pa-
rafii w Niedź-
wiadzie ks. An-
drzej Sarna. W 
programie do-
żynek trady-
cyjnie znalazło 

się miejsce na konkurs, podczas 
którego nagrodzono najładniej-
sze wieńce. W kategorii wieńców 
tradycyjnych wygrali gospodarze 
tegorocznych dożynek – gmina 
Niedźwiada, a w kategorii współ-
czesnych – gmina Lubartów. Po 
konkursie na scenie wystąpiły ze-
społy ludowe, a uczestnicy do-
żynek mogli skorzystać z oferty 
kiermaszy i wesołego miasteczka. 
Starosta powiatu lubartowskiego 
wręczył też wyróżnienia i drobne 
upominki wyróżniającym się rol-
nikom powiatu.  ELIASZ

Zespół  
„To i Owo”  
z Kamionki był 
jedną z gwiazd 
tegorocznych 
dożynek  
w Niedźwiadzie 

Podczas odpustu 
biskup łomżyński 
Stanisław 
Stefanek spotkał 
się także  
z najmłodszymi 
mieszkańcami 
Chełma i okolic

M
AR

IU
SZ

 K
W

IE
TN

IE
W

SK
I 

KS
. K

RZ
YS

Z
TO

F 
PO

D
ST

AW
KA



G O Ś Ć  L U B E L S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
23

 w
rz

eś
ni

a 
20

07

IV

Kiedy po południu zza 
chmur zaczęły wyzie-
rać promyki słońca, od-
powiedzialni za przy-

gotowanie wielkiego koncertu 
modlitwy w Świdniku odetchnę-
li z ulgą. – Wiedzieliśmy, że tak 
będzie – śmieje się ks. Wojciech 
Iwanicki z parafii Najświętszej 
Maryi Panny Matki Kościoła, je-
den z pomysłodawców i organi-
zatorów koncertu. – Mamy swo-
je „wtyki” w niebie, więc z pogo-
dą jakoś załatwiliśmy.

A zaczęło się zwyczajnie
Pochodzący ze Świd-

nika Grzegorz Głuch, od 
lat szefujący znanemu 
już dobrze lubelskiemu 
zespołowi Gospel Rain, 
zaproponował ks. Wojt-
kowi Iwanickiemu, żeby 
zrobić koncert, podczas 
którego będzie się moż-
na pomodlić za miasto. – 
Siedzieliśmy przy kawie i 

zapalaliśmy się do tego pomysłu. 
Początek roku szkolnego wydał się 
dobrym terminem z kilku wzglę-
dów. Po pierwsze chcieliśmy zinte-
grować młodych, po drugie poka-
zać im, że o Panu Bogu można mó-
wić czy też śpiewać na różne spo-
soby – opowiada ks. Wojtek.

Z pomysłem udano się do 
burmistrza Świdni-
ka, który wyraził zgo-
dę, podobnie też Rada 
Miasta, która wyłożyła 
pieniądze. Nie miał to 
być jednak jakiś ma-
ły lokalny koncercik, 
ale wielkie spotkanie 
wszystkich mieszkań-
ców. Dlatego też do 
współorganizowania 
zaproszono wszyst-

kie świdnickie parafie i Miejski 
Dom Kultury.

Ostre granie
Świdnik nie jest pierwszym 

miastem z Lubelszczyzny, które 
podjęło się takiego przedsięwzię-
cia. Wcześniej były Krasnystaw i 
Kazimierz Dolny nad Wisłą. Tam 
sprawdziło się już, że zespoły za-
praszane do udziału w wydarze-
niu udowadniają swoją muzyką, 
iż Pana Boga można chwalić na 
wiele sposobów. Potwierdziło się 
to w Świdniku. Zespoły Full Power 
Spirit i Gospel Rain śpiewały o Pa-
nu Bogu i wartościach z Ewange-
lii, bynajmniej wcale nie smęcąc. 
W zdrowym ciele zdrowy Duch 
– przekonywał Full Power Spirit, 

Niedziela. Od rana pada 
deszcz. W Świdniku wiele 

osób co chwila kieruje 
spojrzenie w niebo, 

błagając z nadzieją, 
żeby tylko do wieczora 
przestało. I przestało. 

Ponoć to dlatego,  
że niektórzy mają 
specjalne układy  

w niebie.

tekst i zdjęcia 
AGNIESZKA PRZYTUŁA

Świdnik – koncert dla mieszkańców 

Modlitwa za miasto

Powyżej: Zespół Gospel Rain.  
O Panu Bogu można śpiewać  

w każdym miejscu i o każdym 
czasie. Z prawej: Grzegorz Głuch 

– inicjator koncertu i szef chóru 
Gospel Rain

Poniżej od lewej:
Koncert 
zgromadził 
zarówno 
młodszych, 
jak i starszych 
mieszkańców 
Świdnika.

Zespół Full 
Power Spirit
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i nie miał wcale na myśli 
reklamy aerobiku czy in-
nych sportowych zajęć. 
Chodziło tu o Ducha Bo-
żego, który mieszka w 
ludzkim ciele.

Kościoła tu nie 
będzie
Takie było posta-

nowienie władz. Świd-
nik miał być drugą Nową Hu-
tą – miastem nowoczesnym, 
gdzie na żaden kościół miej-
sca nie ma. Jakże zawiedzeni 
muszą być ci, którzy chcieli ta-
kie miasto zbudować. W czter-
dziestotysięcznym dzisiaj Świd-
niku są cztery parafie, a obecne 

władze z burmistrzem 
Waldemarem Jakso-
nem na czele otwarcie 
mówią, że są ludźmi 
wierzącymi.

Koncert zatytuło-
wany „Modlitwa za 
miasto” odbył się na 
placu przed miejskim 
ratuszem. Specjalną 
modlitwę, zawierza-
jącą mieszkańców i 

wszystkie ich sprawy Panu Bo-
gu, poprowadził dziekan de-
kanatu świdnickiego ks. An-
drzej Kniaź. Jedna z grup mod-
litewnych w Świdniku podję-
ła też modlitwę o to, by kon-
cert przyniósł owoce duchowe. 
Czas pokaże, jakie one będą. 

Nie ilość, a jakość

Była to pierwsza taka inicjaty-
wa w Świdniku. Koncert nie zgro-
madził wielkich tłumów, choć to 
nie ilość się przecież liczy. Jed-
nak wśród kilkuset uczestniczą-
cych w wydarzeniu osób znaleź-
li się przedstawiciele wszystkich 
stanów i kategorii wiekowych. 
Nie brakowało i najmłodszych z 
rodzicami, młodzieży i zupełnie 
starszych osób, które przyszły na 
ten skądinąd młodzieżowy kon-
cert, a bawiły się doskonale. – Ja 
mam 70 lat, chodzę o kulach, ale 
takiej okazji jak ten koncert prze-
gapić nie mogłam. Jestem stara 
tylko ciałem, ducha mam wciąż 
młodego i ogromnie się cieszę, 
że razem z młodymi mogłam tu-
taj być i wcale nie czułam się ob-
co – mówi Maria Nowak.

Przysłowie mówi: pierwsze 
koty za płoty. Świdnik ma to 
już za sobą. Idea podobnych 
koncertów przypadła do gustu 
nie tylko władzom, ale i uczest-
nikom. Można już myśleć o po-
dobnych przedsięwzięciach w 
przyszłości. Wnioski wyciąg-
nięte. Wiadomo, co trzeba 
ulepszyć, nad czym popraco-
wać. Najważniejsze jednak po-
zostanie bez zmian – wspólna 
modlitwa we wspólnych spra-
wach jest tym, co ludziom wy-
chodzi najlepiej. 

O KONCERCIE
KS. WOJCIECH IWANICKI

– Każde mia-
sto można lubić, 
albo nie. Wszę-
dzie też można 
znaleźć plusy i 
minusy. Zawsze 
i wszędzie można też się 
modlić. Jednak zupełnie in-
nego wymiaru nabiera mod-
litwa, w której na placu miej-
skim gromadzą się miesz-
kańcy miasta, by modlić się 
za swoje miasto, czyli za sie-
bie nawzajem. Organizując 
ten koncert, chcieliśmy poka-
zać, że ewangelizować moż-
na różnie i na różne sposoby. 
Nie tylko kościół i ambona są 
od tego, żeby o Panu Bogu 
mówić. Każde miejsce mo-
że stać się  areną, na której 
ludzie dzielą się Ewangelią, 
swoją wiarą i tym, jak prze-
żywają swoje spotkanie z Pa-
nem Bogiem.

MARIUSZ KIRYŁA
– Cieszę się, 

że ten koncert 
pozwala nam, 
chrześcijanom, 
pokazać, że je-
steśmy aktywni 
i normalni. Smutne byłoby 
chrześcijaństwo, gdyby tylko 
ograniczało się do modlitwy 
w domowym zaciszu. A tu-
taj radość, muzyka, ludzie w 
różnym wieku, a jednak wia-
ra dotyczy wszystkich tak sa-
mo. Poza tym cieszy bardzo, 
że młodzi odkrywają w sobie 
różne talenty i dzielą się ni-
mi z innymi ludźmi. To prze-
cież ewangeliczna zasada, by 
talent „puścić w obrót”. Ja 
też mam artystyczną duszę, 
więc przebywanie z innymi 
artystami sprawia dodatko-
wą radość. Oby takich inicja-
tyw było jak najwięcej.

Świdnik – koncert dla mieszkańców 

Modlitwa za miasto

Powyżej od lewej: 
Dobra 
chrześcijańska 
muzyka  
porywa coraz 
więcej ludzi  
do modlitwy

Grali na chwałę 
Pana

NASZE MIASTO
Modlitwa za miasto to rzecz jasna nie jest modli-

twa za infrastrukturę techniczną miasta, czyli ulice lub 
budynki, ale za ludzi. Mnie osobiście też cieszy bardzo 
to, że takie koncerty jak ten potwierdzają, że nie po-
wiódł się plan, by zrobić ze Świdnika miasto bez Bo-
ga. Ja jestem wierzący, Rada Miasta jest wierząca i jako 

zwykli chrześcijanie cieszymy się, że w naszym mieście o Panu 
Bogu można usłyszeć na ulicach. Każdy z mieszkańców ma swo-
je kłopoty i radości, i w tych intencjach się modli. Podczas tego 
koncertu-modlitwy szczególnie chcemy polecać miejsca pracy, 
nasze inwestycje i tak zwyczajnie prosić, by wszystkim naszym 
mieszkańcom dobrze i szczęśliwie tutaj się żyło.

WALDEMAR JAKSON
burmistrz Świdnika
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Teatr Juliusza Osterwy remontowany

Migawki z placu boju
W samo południe przekroczyłam 
próg Teatru im. Juliusza Osterwy: 
czekała mnie opowieść o 
rozmachu prac remontowo- 
-konserwacyjnych…

Pierwszym z moich prze-
wodników po teatralnym pla-
cu boju był Ryszard Fijałkow-
ski – zastępca dyrektora. Za-
częliśmy rozmowę od pięty 
achillesowej – dobudówki od 
strony ul. Peowiaków. Wyre-
montowana, w pełni unowo-
cześniona, zabezpieczona na 
wypadek wszelkich niespo-
dzianek klimatycznych stanie 
się jedną z integralnych czę-
ści teatralnego gmachu. Po-
mieści zaplecze techniczne 
sceny – połączone z maga-
zynem dużych dekoracji, od-
nowioną rekwizytornię. Rów-
nie dużo starań i sił co „ce-
glaczek” przy parkingu po-
chłaniają nadal dwie inne in-
tegralne części teatralnego 
gmachu, czyli scena i dru-
gi balkon. Czy jesteście w 

stanie uwierzyć, iż lubelska 
scena i widownia wspiera-
ją się na oryginalnych (oko-
ło 120-letnich) dębowych le-
garach?! Jest to pierwsza wy-
miana podłogi scenicznej od 
początku istnienia lubelskie-
go teatru! 

Ostatnim punktem opo-
wieści był drugi balkon – od-
restaurowany, z pięknie od-
czyszczonymi filarami oraz 
maszkaronkami na zewnętrz-
nej stronie balustrady, równie 
elegancki co reszta widowni. 
Długo czekał na ten swój swo-
isty „gabinet kosmetyczno-re-
stauracyjny” – zaręczam jed-
nak, że było warto!

Gdyby nie dotacje 
z Ministerstwa Kul-
tury oraz z Wydziału 
Kultury i Sztuki Urzę-
du Marszałkowskie-
go, a przede wszyst-
kim gdyby nie tea-
tralny hojny sponsor, 
czyli Kopalnia Węgla Kamien-
nego „Bogdanka”, chyba nie 
za bardzo można by marzyć 

o tak komfortowym 
budynku, jakim Teatr 
im. Juliusza Osterwy 
stanie się już pod ko-
niec września.

Potem był już tyl-
ko terenowy spacer 
po placu boju w to-

warzystwie drugiego z moich 
teatralnych przewodników – 
Teresy Różyckiej. Na Drodze 

Przez Labirynt Zwany Teatr 
zdałam sobie sprawę z praw-
dy, dawno temu unaocznionej 
mi przez pewnego wspaniałe-
go „giganta sceny”. „Pamię-
taj dziecko, kto raz pokocha 
teatralne progi – zawsze tam 
wróci”. Czego sobie i wszyst-
kim Czytelnikom serdecznie 
życzę.

ANNA RZEPA-WERTMANN

Wielcy z Nałęczowa

A Prus siedzi tu na ławce
Bywali tu chętnie. Niektórzy 
tworzyli swoje dzieła, inni 
leczyli dolegliwości czy w 
końcu zwyczajnie odpoczywali. 
Wielkie nazwiska zapisane w 
historii polskiej literatury dla 
mieszkańców Nałęczowa to 
starzy znajomi.

W parku zdrojowym na 
ławce tuż obok pałacu Ma-
łachowskich siedzi Bolesław 
Prus. Co prawda taki „sztucz-
ny”, ale nie ma chyba tury-
sty, który nie przysiadłby obok 
niego, by zrobić sobie foto-
grafię. 

Bolesław Prus przyjechał tu 
w 1882 roku leczyć się z ago-
rafobii. Potem bywał w Nałę-
czowie często do ostatnich lat 
życia. Tu powstała m.in. „Pla-
cówka”. 

Jest też dom Stefana Że-
romskiego, który przechodzi 
obecnie gruntowny remont, 

ale po jego zakończeniu bę-
dzie można cofnąć się w czasy, 
w których jego właściciel tutaj 
mieszkał.

Stefan Żeromski w 1890 ro-
ku przybył do Nałęczowa i roz-
począł pracę jako guwerner 
dzieci Michała Górskiego. Tu po-
znał swoją przyszłą żonę Okta-
wię Żeromską z domu Rodkie-
wiczównę. W Nałęczowie po-
wstały m.in. „Popioły” i „Dzie-
je grzechu”. Przy Stefanie Że-
romskim wykreował się jako ar-
chitekt i działacz społeczny Jan 
Witkiewicz-Koszyc. Wybudował 

on tzw. Cha-
tę Żeromskie-
go – pracow-
nię pisarza 
(obecnie mu-
zeum), kaplicę 
pod wezwa-

niem św. Karola Boromeusza, 
Szkołę Rzemieślniczą (później-
sze Muzeum Spółdzielczości, 
obecnie przeniesione do War-
szawy), Dom Ludowy (tzw. Lu-
dowiec), a także „Ochronkę” (do 
niedawna przedszkole im. Ada-
ma Żeromskiego, obecnie Cen-
trum Promocji, Historii i Tradycji 
Nałęczowa).

Chętnie bywali w Nałęczowie 
i tworzyli tu też wybitni artyści, 
politycy i pisarze, m.in. Ignacy 
Jan Paderewski, Henryk Sienkie-
wicz czy Henryk Siemiradzki. 

Nałęczów słynie przede 
wszystkim z klimatu, który 
sprzyja leczeniu wielu dole-
gliwości, warto jednak pamię-
tać, że dbając o swoje zdro-
wie, można równocześnie za-
dbać o spotkanie z literaturą i 
historią. A

Prace 
konserwacyjne 
przy restauracji 
maszkaronków 
na drugim 
balkonie
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Postać Bolesława 
Prusa przyciąga 
turystów, którzy 
chętnie robią 
sobie zdjęcia  
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Szkoły Lubelszczyzny

Dobra szkoła, czyli jaka?
Życzeń co do szkoły można mieć 
wiele. Lista postulatów bywa 
zazwyczaj długa, tym bardziej  
że życzenia mają wszyscy: 
uczniowie, rodzice, nauczyciele  
i nawet ci, którzy  
ze szkołą nie mają nic wspólnego. 
Pogodzenie wszystkiego wydaje się 
niemożliwe, a jednak zdarzają się 
szkoły, gdzie się to udaje.

Jak osiągnąć szkolny sukces, 
głowią się wszyscy dyrektorzy. 
Doświadczeni mówią, że same-
mu głową muru się nie przebije. 
Potrzeba pomysłów, pieniędzy i 
współpracy wszystkich ze wszyst-
kimi. Liczy się każdy drobny krok. 
– Kiedy kilka lat temu zaczynałem 
pracę w tej szkole, były tu klasy 
od pierwszej do szóstej. Pomy-
ślałem wtedy, że warto zorgani-
zować oddział zerowy, bo wie-
le naszych uczniów ma młodsze 
rodzeństwo, które rodzice mu-
szą do zerówki wozić do jakichś 
innych miejsc w Lublinie. To było 
dobre posunięcie. Nie tylko uła-
twiliśmy wielu rodzinom funkcjo-
nowanie, ale i automatycznie ma-
my zapewnionych uczniów do 
klas pierwszych – mówi Ryszard 
Pawka, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 50 w Lublinie.

Oczekiwania rodziców
Na pierwszy plan wysuwa 

się opinia o szkole, jaka panuje 
w mieście, czy też wśród znajo-
mych. Zaraz potem jest bezpie-

czeństwo. Rodzice co-
raz częściej sprawdza-
ją, na ile ich dziecko w 
szkole może być bez-
pieczne. Ważne jest tak-
że, aby funkcjonowała 
świetlica, gdzie dziecko 
może poczekać bądź na 
zajęcia, bądź też po za-
jęciach na rodziców.

Nie tylko lekcje
Dzisiaj szkoła to nie tylko 

lekcje. We wszystkich lubel-
skich szkołach proponowane 
są uczniom zajęcia pozalekcyj-
ne i obiady. W większości pla-
cówek można liczyć także na 
dodatkowe zajęcia sportowe, 
w wielu na dodatkową naukę 
języka obcego. Najczęściej jed-
nak z zajęć dodatkowo płat-
nych korzystają tylko nieliczni. 
Dzieciom z Lubelszczyzny zda-
rza się także chodzić głodnym. 
Kilkaset obiadów rocznie fun-
duje najmłodszym Caritas, ale 
są też takie szkoły, gdzie prob-
lemem tym zajęła się Rada Ro-
dziców. Tak jest m.in. w Szko-
le Podstawowej nr 50. – Rada 
Rodziców zdecydowała się po-
kryć koszty przygotowania zu-
py, którą każdy z uczniów mo-
że nieodpłatnie zjeść w szkol-
nej stołówce. – W ten sposób 
problem głodnych dzieci w na-
szej szkole nie istnieje, a na-
wet więcej, zwyczaj ten przyjął 
się tak bardzo, że wręcz mogę 
mówić o pewnej modzie wśród 
uczniów, by spotkać się „na zu-

pie” – opowiada Ry-
szard Pawka.

Marzenia 
dyrektorów

Marzenia oczywiście 
bywają różne, najczęś-
ciej jednak dyrektorzy 

marzą o tym, by nie brakowało 
uczniów i by móc zapewnić im 
jak najatrakcyjniejszą ofertę dy-
daktyczną i jak najlepszą kadrę. 
Szczęściarzami są ci, którzy mo-
gą swoim podopiecznym zaofe-
rować basen. Niestety, na Lubel-
szczyźnie to dość rzadki rarytas. 
W samym Lublinie szkolne base-
ny można zliczyć na palcach jed-
nej ręki. Na szczęście ma się to 
zmienić. Został opracowany pro-
jekt basenu szkolnego, który bę-
dzie można zaadaptować do róż-
nych szkół. – Mamy nadzieję, że 
wkrótce u nas stanie się możli-
wa budowa basenu. To nie tyl-
ko zysk dla uczniów, ale i dla ca-
łego osiedla, a także innych chęt-
nych do korzystania z pływalni – 
podkreśla dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 50. Przykładem, ja-
ką reklamę szkole robi pływalnia, 
jest choćby szkoła w niewielkich 
Bełżycach pod Lublinem, gdzie 
dojeżdżają często miłośnicy pły-
wania z Lublina.

Dobra szkoła to z pewnoś-
cią także ładna szkoła, a od 
tego roku także ładne stroje 
uczniów. Muszę przyznać, że 
jednakowe mundurki robią na-
prawdę dobre wrażenie.

AGNIESZKA PRZYTUŁA

A JA SZKOŁĘ 
LUBIĘ

JULIA
– Szkołę lubię 
nie tylko dla-
tego, że trafi-
li mi się znako-
mici nauczyciele, 
ale także dlate-
go, że mogę rozwijać tutaj 
swoje sportowe pasje. Mo-
że jak na dziewczynę nie jest 
to standardowe zaintereso-
wanie, ale cieszę się, że mo-
gę je tutaj realizować. Poza 
tym ja mieszkam bardzo bli-
sko szkoły, jestem niejako jej 
sąsiadką i czuję się tutaj zwy-
czajnie u siebie. Przyznaję 
też, że bardzo fajnie wyglą-
damy w mundurkach, to bu-
duje poczucie jakiejś więzi 
między nami, uczniami.

MATEUSZ
– Oczywiście są 
przedmioty w 
szkole, które lu-
bię bardziej i 
mniej, ale cenię 
to, że nauczy-
ciele są w porządku. Ważną 
sprawą w tej szkole jest tak-
że bezpieczeństwo. Tutaj nikt 
się nie czuje zagrożony. Moż-
na bez obaw przyjść do szko-
ły i sympatycznie spędzić tu 
także wolny czas. Moją szko-
łę lubię też dlatego, że jest 
nowoczesna, jeśli chodzi o 
budynek i wygląd. Miło cho-
dzi się do takiego miejsca, z 
którego jest się dumnym.

MICHAŁ
– Ja lubię szkołę 
przede wszyst-
kim dlatego, że 
pozwala mi się 
dowiadywać róż-
nych ciekawych 
rzeczy. Do moich ulubionych 
przedmiotów należą chemia 
i fizyka. Pasjonuje mnie to, 
czego się mogę nauczyć. W 
szkole cenię też to, że mamy 
różnych nauczycieli, z który-
mi można zwyczajnie poroz-
mawiać. Jest również spory 
wybór różnych kółek, któ-
rych program wykracza dale-
ko poza to, czego uczymy się 
na lekcjach.

Szkoła 
Podstawowa  
nr 50 w Lublinie. 
Jednakowe stroje 
przyjęły się 
wśród uczniów 
bez problemu

ILE DZIECI?
Zestawienie liczby uczniów  
w szkołach podstawowych w wo-
jewództwie lubelskiem
  Klasa I – 22 213
  Klasa II – 22 922
  Klasa III – 24 121
  Klasa IV – 25 091
  Klasa V – 25 745
  Klasa VI – 27 761
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Śmiało można powiedzieć, 
że pięknieje w oczach,  
i choć do końca prac 
jeszcze daleko, radość  
z tego, co udało się zrobić, 
jest wśród wiernych 
ogromna. Parafia  
św. Wojciecha w Lublinie  
ma nowy piękny kościół.

Obiektywnie rzecz bio-
rąc, o pięknie może trud-
no mówić komuś, kto od-
wiedza naszą parafię, jed-
nak my, którzy od począt-
ku uczestniczymy w budo-
wie, cieszymy się bardzo, 
że u nas tak wypiękniało 
w ciągu ostatnich miesięcy 
– mówią parafianie.

Miejsce szczególne
Kiedy pod koniec lat 

90. zapadła decyzja o bu-
dowie kościoła na Ka-
czeńcowej, byli tacy, któ-
rzy poddawali w wątpli-
wość potrzebę tworzenia 
nowej parafii. Dziś nikt 
nie ma już wątpliwości, że 
kościół w centrum osiedla 
jest wielkim błogosławień-
stwem.

– Cieszy ogromnie, 
że ponad 50 proc. mo-
ich wiernych systema-
tycznie przychodzi na 
Mszę św. To dużo więcej 
niż średnia krajowa, to 
też pokazuje, jak ważne 
dla ludzi jest, by mieć 
blisko kościół – opowia-
da ks. Jacek Wargocki, 
proboszcz parafii i bu-
downiczy kościoła.

Kościół jednak to nie 
tylko mury, to przede 
wszystkim ludzie, którzy 
go tworzą. – Bez pomo-
cy i zaangażowania para-

fian, i nie chodzi tu tyl-
ko o sprawy materialne, 
ale przede wszystkim o 
wsparcie modlitewne, 
nic nie dałoby się zrobić 
– mówi ks. Jacek.

Łączy stare  
i nowe
Parafia powstająca na 

przełomie tysiącleci sta-
ła się symbolem łączno-
ści tradycji z nowoczes-
nością. Takie też zało-
żenia towarzyszyły przy 
projektowaniu kościoła. 
Miała to być nowoczes-
na bryła, oddająca du-
cha XXI w. a jednocześ-
nie głęboko zakorzenio-
na w tradycji chrześcijań-
skiej. Bryła kościoła przy-
pomina nieco kształtem 
sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego w Krakowie, 
choć, jak mówią znawcy, 
tam jest bardziej kształt 
elipsy, a tutaj półokrąg. 
Przestronne 14-metrowe 
przeszklone wejście do 
kościoła ma także swój 
symboliczny wymiar. – 
Przez ogromne szklane 
drzwi widać, co dzieje się 
wewnątrz świątyni. Każ-

dy, kto przechodzi obok, 
widzi ołtarz. Symbolicz-
nie można określić to ja-
ko otwartość kościoła na 
wszystkich ludzi i zapro-
szenie do przyłączenia 
się do Chrystusa – wyjaś-
nia ksiądz proboszcz. 

Praca wre
W ciągu ostatnich 

miesięcy zostało wytyn-
kowane wnętrze świątyni 
i pomalowano ściany. – To 
niesamowite, jak zmienił 
się kościół. Zupełnie ina-
czej tutaj się modli, kie-
dy nie wiszą ze ścian kab-
le i nie widać surowego 
muru – z radością mó-
wią wierni. Obecnie trwa-
ją prace  nad zainstalo-
waniem ogrzewania. Bę-
dzie to wodne ogrzewa-
nie podłogowe, jakiego 
żaden kościół w naszej 
diecezji jeszcze nie ma. 
Niedługo prace te zosta-
ną ukończone, a parafia-
nie cieszą się, że od tego 
roku zimą będzie można 
modlić się w nowym koś-
ciele bez potrzeby prze-
noszenia się na chłodne 
dni do kaplicy. AP

 

Wnętrze kościoła  
św. Wojciecha  

w Lublinie

ZDANIEM PROBOSZCZA
Wiele spraw w parafii cieszy, ale oczywiście 
są i takie, które martwią. Radością są ludzie. 
To dzięki nim możliwe stają się kolejne prace 
przy budowie kościoła. Cieszy ich zaangażowa-
nie w sprawy wspólnoty, ich modlitwa i udział 
we Mszy św. i  sakramentach. Radością jest 
też współpraca ze szkołami, których na tere-
nie parafii mamy aż trzy. Tu od razu wspomnę 
o zmartwieniach, które też wiążą się z młody-
mi ludźmi. Niezagospodarowany wąwóz, któ-
ry biegnie za kościołem, jest często miejscem 
ich spotkania i spędzania czasu. Szkoda, że ten 
czas nie jest zagospodarowany w inny sposób. 
Jak na ośmiotysięczną parafię nie możemy też 
poszczycić się liczbą chrztów. Martwimy się 
także o fundusze potrzebne do prowadzenia 
dalszych prac, ale wierzę głęboko, że wspólny 
wysiłek parafian i zaufanie Bożej Opatrzności 
jest najlepszym sposobem na rozwiązanie 
wszystkich problemów. 

Zapraszamy na Msze św.
  Niedziele: 7.30. 9.00, 10.30, 12.00, 16.30 i 18.00
  Dzień powszedni: 7.00 i 18.00

KS. JACEK 
WARGOCKI

Urodzony w 1958 roku, 
święcenia kapłańskie przy-
jął 17 grudnia 1983 r.,  
jest kanonikiem honoro-
wym kapituły lubelskiej, 
proboszczem parafii św. 
Wojciecha i budowniczym 
kościoła.
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PANORAMA PARAFII 
Parafia św. Wojciecha w Lublinie

Tradycja i nowoczesność


