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L aboratorium obchodziło w zeszłym tygodniu 40. rocz-
nicę powstania. Uroczystość urodzinową połączono 

z otwarciem kolejnego segmentu Lubelskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego. – Cieszymy się, że laboratorium 
rozpoczyna pracę w ultranowoczesnych warunkach. Jest to 
jedno z najlepiej wyposażonych laboratoriów w Europie – 
podkreśla prof. Marian Wesołowski, rektor Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie. Wyposażenie placówki gotowe 
jest w trzech czwartych. Pozostałe 25 proc. sprzętu badawcze-
go płynie właśnie statkami m.in. z Australii. Koszt aparatury 
wyniósł 20 milionów złotych.

Pieniądze na budowę i wyposażenie Lubelskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego w części pochodzą z Progra-
mu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013. 
Województwo lubelskie jako pierwsze skorzystało z tych 
pieniędzy. Pozostałe segmenty parku mają być gotowe do 2012 
roku. Będą to m.in. sala wystawiennicza, aula konferencyjna 
na 420 miejsc oraz część biurowa. Wtedy też ma powstać 
zintegrowany system wykorzystujący potencjał naukowy 
Lublina. Naukowcy z pięciu wyższych państwowych uczelni 
mają połączyć siły, a raczej umysły, by zwiększyć konkuren-
cyjność i dynamikę rozwoju regionu.  brum

Młodzi dla młodych

T ysiące wolontariuszy we wszyst-
kich parafiach diecezji prosiło 

o wsparcie funduszu stypendial-
nego Fundacji „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”. Wszystko w ramach IX 
Dnia Papieskiego. W tym roku obcho-
dy trwały pod hasłem „Jan Paweł II 
– papież wolności”.  Program stypen-
dialny dla najbiedniejszej młodzieży 
to jedno z wielu dzieł fundacji, za-
początkowane w 2000 roku. Jest to 
pomoc długofalowa – od gimnazjum, 
poprzez naukę w liceum, po okres 
studiów – zarówno materialna, jak 
i formacyjna. W ten sposób funda-
cja nie tylko wyrównuje szanse edu-
kacyjne i wymazuje „białe plamy” 
z mapy cywilizacyjnego rozwoju 
Polski, lecz również buduje kapitał 
intelektualny, tworząc elity. •
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Lublin, 11 października 2009. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy co roku udaje się zebrać 
środki na stypendia
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Mikroskop elektronowy transmisyjny. Jak na 
dłoni można zobaczyć wirusy, w tym AH1N1

W naszym regionie 
mamy dwie 

placówki, jakich  
mogą pozazdrościć  
nam inne miejsca 
w kraju. Pierwszym  
jest Centralne 
Laboratorium 
Aparaturowe 
Uniwersytetu 
Przyrodniczego, 
drugim… Zakład Karny 
w Opolu Lubelskim. Choć 
przeznaczenie instytucji 
jest diametralnie różne, 
to dobrze, że pojawiły 
się właśnie u nas. 
Powstały nowe miejsca 
pracy, a Lubelszczyzna 
choć trochę poszła do 
przodu. A obie placówki 
robią wrażenie. Dzięki 
pierwszej wiemy,  
co jemy, a w drugiej  
aż chce się posiedzieć  
(tak wysoki standard  
ma nowe więzienie).

Rozwój Polski Wschodniej

Segmentacja nauki
Jest najnowocześniejsze i największe 
w Polsce. Bada żywność, wodę i glebę. 
Chodzi o Centralne Laboratorium 
Aparaturowe Uniwersytetu 
Przyrodniczego.
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Odpust parafialny Pieśni na ilustracji

Humus, czyli próchnica

Profilaktyka na rockowo

Wojsławice. Odpust parafialny 
przeżywała parafia św. Michała 
Archanioła w Wojsławicach. 
Uroczystą Mszę św. celebrował 
ks. dziekan Jan Karaś, a słowo Boże 
wygłosił ks. prałat Karol Serkis. 
Mówił o działaniu Michała Archa-
nioła, któremu warto polecać 
siebie i swoich bliskich nie tylko 
w trudnym czasie, ale i każdego 
dnia. Uroczystości odpustowe 
zgromadziły wielu parafian, 
uczniów miejscowej szkoły, 

poczty sztandarowe, przedstawi-
cieli Ochotniczej Straży Pożarnej 
i Zespołu Szkół Publicznych im. 
T. Kościuszki w Wojsławicach oraz 
gości z sąsiednich parafii. Za trud 
włożony w przygotowanie święta 
patrona dziękowali wszystkim: 
ks. kan. Zbigniew Kasprzyk – 
proboszcz parafii Wojsławice oraz 
ks. Sławomir Sura – wikariusz. 
Zwieńczeniem uroczystości była 
procesja eucharystyczna wokół 
świątyni.

Czechów. Do końca października 
filia Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej przy ul. Braci Wieniawskich 5 
zaprasza na wystawę „Pieśń ujdzie 
cało. Polskie pieśni patriotyczne”. 
Autorami ilustracji są wybitni 
polscy artyści, laureaci wielu 
nagród, przedstawiciele różnych 
prądów i kierunków kilku pokoleń, 
wśród nich twórcy i kontynuatorzy 
znanej w świecie „polskiej szkoły 
ilustracji” oraz młodzi uzdolnieni 
ilustratorzy.
Projekt zrealizowano z okazji 70. 
rocznicy wybuchu II wojny świato-
wej i 20. rocznicy odzyskania wol-
ności i upadku komunizmu w Euro-
pie Środkowej obchodzonych pod 
hasłem „Zaczęło się w Polsce”.

Uroczystości odpustowe w Wojsławicach

Plakat promujący wystawę 
„Pieśń ujdzie cało. Polskie 
pieśni patriotyczne”
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Lubartów. 120 gospodarstw 
domowych z terenu miasta i gmi-
ny bierze udział w pilotażowym 
programie zbiórki odpadów orga-
nicznych, którego realizację pro-
wadzi Stowarzyszenie Ekologiczne 
„Dla Ziemi” i Związek Komunalny 
Gmin Ziemi Lubartowskiej. Każ-
dy uczestnik programu otrzymał 
pojemnik do gromadzenia odpadów 

organicznych. Do nich dosypywane 
są kultury bakterii. Przyspieszają 
one naturalną fermentację. Odpa-
dy zamiast długo gnić i wydzielać 
brzydkie zapachy, szybko zamie-
niają się w humus, czyli próchnicę. 
Zawartość pojemników jest za dar-
mo odbierana raz na dwa tygodnie 
przez Zakład Zagospodarowania 
Odpadów w Lubartowie. 

Krasnystaw. 19 października 
uczniowie krasnostawskich gim-
nazjów będą uczestniczyć w nie-
codziennej akcji profilaktycznej 
w ramach Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii. 
Będzie to koncert rockowy pt. 
„Nie kuś losu”. Rozpocznie się 
o godz. 13.00 w sali widowiskowej 
KDK. W programie wystąpią muzy-
cy czynnie włączający się w nurt 
ruchu abstynenckiego oraz dzia-
łań profilaktycznych skierowanych 
do młodzieży: Gienek Loska – legen-
da rockowego podziemia, założyciel 
zespołu SEVEN B, współpracujący 
m.in. z zespołem Dżem, oraz Roman 
Bednarz – założyciel zespołu SON-
NY BLUES BAND. Artyści profesjo-
nalnie przygotowani do realizacji 

programów przeciwdziałania uza-
leżnieniom uważają, że muzyka 
rockowa może być nośnikiem idei 
profilaktycznych i potrafi skutecz-
nie skupić uwagę młodych ludzi. 
Podczas spotkania propagowa-
ny będzie trzeźwy i zdrowy styl 
życia oraz postawa zapobiegania 
agresji i poszanowania drugiego 
człowieka.

Kobiety kobietom
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ko Lublin. Badania cytologiczne 
i mammograficzne, a także kon-
cert – to główne wyznaczniki akcji, 
jaka ostatnio odbyła się w stolicy 
regionu. Celem była popularyzacja 
wiedzy o raku piersi i szyjki macicy 
oraz zachęcanie kobiet do przepro-
wadzania systematycznych badań 
profilaktycznych. Chętne lubli-
nianki mogły się przebadać w spe-
cjalistycznym cytomammobusie 
na placu Litewskim. Odbył się także 
w Trybunale Koronnym koncert, 
w którym wystąpiły skrzypaczka 
Justyna Zańko i akompaniująca 
jej na fortepianie Agnieszka Schulz- 
-Brzyska.

Justyna Zańko była gwiazdą 
koncertu w ramach akcji 
„Kobiety kobietom”

Muzyka rockowa niosąca profilaktyczne treści. To z pewnością 
lepiej dotrze do młodych
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J est ich w Lublinie tyle, ile 
uczelni. A nawet trochę więcej. 
Są podobne do tajnych służb. 

Nie afiszują się na lewo i prawo 
swoją obecnością. Nie oferują 
darmowego piwa czy pizzy za oka-
zaniem legitymacji studenckiej. 
Mają do zaoferowania coś zupełnie 
innego. 

Czas dla przyjaciół
– Duszpasterstwa akademic-

kie oferują studentom przede 
wszystkim możliwość odpoczynku 
od zgiełku i hałasu. W duszpaster-
stwach na studentów czekają księ-
ża, którzy pomogą rozwiać wszelkie 
wątpliwości, znajdą czas na przy-
jacielską rozmowę czy spowiedź. 
Jeśli ktoś szuka i chce odkrywać 
na nowo Kościół, ma na to szansę 
właśnie w duszpasterstwach – 
mówi ksiądz Marek Sapryga, ko-
ordynator wszystkich lubelskich 
Duszpasterstw Akademickich. 

Zacznijmy od Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. – W na-
szym duszpasterstwie działa około 
20 grup, do których może należeć 
każdy. Funkcjonuje tu Oaza Stu-
dencka, Grupa Odnowy w Duchu 
Świętym, Frassatianum, Wspólnota 
Życia Chrześcijańskiego, Grupa Mi-
syjna czy Akademicki Punkt Wo-
lontariatu. Posiadamy w pełni pro-
fesjonalny chór i zespół muzyczny. 

Już teraz zapraszamy wszystkich 
studentów na rekolekcje „na dobry 
początek”, które odbędą się od 19 
do 21 października w naszym ko-
ściele – mówi ojciec Andrzej Bator-
ski SJ, koordynator Duszpasterstwa 
Akademickiego KUL. 

Ikony żywego Kościoła
W parafii Przemienienia 

Pańskiego przy ul. Nadbystrzyc-
kiej znajduje się Duszpasterstwo 
Akademickie Politechniki Lubel-
skiej. Koordynatorem tej grupy 
jest ks. Andrzej Flis. – To, co my 
oferujemy naszym studentom, 
którzy cechują się umysłami ści-
słymi, to przede wszystkim zdrowe 
relacje z Panem Bogiem i możliwość 
korzystania z sakramentów. Przy 
naszym DA funkcjonuje także 

punkt pomocy psychologicznej dla 
studentów, który prowadzi ojciec 
Jurgen Hoffend – zachęca ks. Piotr 
Nowak, proboszcz. 

A na lubelskim Felinie, w akade-
mikach Broadway i Eskulap, odby-
wają się spotkania Duszpasterstwa 
Uniwersytetu Przyrodniczego. – Je-
steśmy wspólnotą charyzmatyczną. 
Otwierając się szczególnie na dzia-
łanie Ducha Świętego, poznajemy, 
że Bóg nie jest kimś wirtualnym ani 
jakąś tradycją wyniesioną z domu, 
ale jest żywy i stale obecny w na-
szej codzienności – mówią o sobie 
członkowie Stowarzyszenia Effatha 
z Broadwaya, którymi opiekuje się 
ks. Piotr Pasterczyk, duszpasterz 
uniwersytetu. Wspólnota ser-
decznie zaprasza wszystkich stu-
dentów na niedzielną Eucharystię, 

która sprawowana jest o godzinie 
19.00 w kościele pw. bp. Włady-
sława Gorala na ulicy ks. Jerzego 
Popiełuszki. 

Coś dla przyszłych 
małżonków

Uniwersytet Medyczny także 
ma swoje duszpasterstwo. „Głów-
nym dowodzącym” jest tutaj ksiądz 
Marek Sapryga. – Podczas homilii 
tłumaczymy wiernym całą symbo-
likę Mszy świętej, tak by wszystko 
było dla nich jasne i przejrzyste. 
Serdecznie zapraszam także 
wszystkich zakochanych i pla-
nujących małżeństwo na kurs 
przedmałżeński. Będzie trwał 
aż 10 tygodni i rozpocznie się 19 
października o godzinie 20.00. To, 
co będziemy robić w naszym dusz-
pasterstwie, zależy przede wszyst-
kim od studentów. My nie chcemy 
im niczego narzucać – podkreśla 
ks. Marek. 

Czas na największa lubelską 
uczelnię, UMCS. Od tego roku aka-
demickiego spotkania duszpaster-
stwa odbywać się będą w salkach 
przy kościele pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP na ulicy Staszica 
16a. Głównym koordynatorem DA 
UMCS jest ks. Wojciech Pęcherzew-
ski. Plany DA UMCS na najbliższy 
rok to przede wszystkim: modlitwa 
o dobrego męża i żonę w każdą III 
środę miesiąca, działania gru-
py ewangelizacyjnej związanej 
z Przystankiem Jezus, ministranc-
kiej, Lectio Divina, a także próby 
zespołu wokalnego oraz spotkania 
wokół Taizé. 

Kamil Jakubowski 

Przyjdź, zobacz, spróbuj

Tajne służby
Studenci rozpoczęli rok akademicki. Co do zaproponowania, oprócz wiedzy,  
ma dla nich Lublin? Na pewno teatry, kina i bary. Ale są też miejsca, 
które przyjmą studentów z otwartymi ramionami zupełnie za darmo. 
To duszpasterstwa akademickie.

Duszpasterstwa akademickie to wspólna modlitwa, bliższe obcowanie z Bogiem, a także przyjaźnie na całe życie
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„Rola mediów w działalności samorządu 
terytorialnego” – konferencja Radia eR

eRterycznie

C elem konferencji była ak-
ty wizacja społeczności 
lokalnych z mniejszych 

miejscowości. Chodzi o to, by 
stworzyć trwałą relację pomiędzy 
radiem a przedstawicielami władz 
gminnych. Ci najlepiej powinni 
wiedzieć, co można w ich małych 
ojczyznach poprawić, a czym się 
pochwalić. Włodarze mają sta-
nowić zatem przekaźnik między 
rozgłośnią a mieszkańcami, zara-
żać ich radiowymi inicjatywami, 
w końcu sami wychodzić z pomy-
słami, które z pewnością radio 
podejmie. 

Najpierw wspólnota
Na zaproszenie Roberta Jasia-

ka, dyrektora Radia eR, odpowie-
działo ponad 30 samorządowców 
(z 70 zaproszonych). Konferencję 
otworzył abp Józef Życiński, który 
przestrzegł lokalnych urzędników 
przed kierowaniem się przy spra-
wowaniu władzy, jako wyłącznie 
słuszną, logiką partyjną. – Żeby 
uczucia regulować partyjnie i sta-
rać się nimi zastępować obiektyw-
ne oceny, to jest to żałosne. Do tego 
typu sytuacji nie możemy dopro-
wadzać, bo my jesteśmy ochrzczeni, 
jesteśmy wspólnotą i to jest czymś 
znacznie bardziej podstawowym 
niż sympatie partyjne, które się 
zmieniają z dnia na dzień – mówił 
metropolita lubelski. 

Złoty Mikrofon
Spotkanie stało się doskonałą 

okazją do wręczenia wyróżnień, 
które otrzymali m.in. przedstawi-
ciele ziemi kraśnickiej, lubartow-
skiej oraz Firleja i Wąwolnicy. Spe-
cjalne honory w postaci „Złotego 
Mikrofonu dla Przyjaciela Radia 
eR” otrzymał ekonom archidiecezji 

lubelskiej. – Katolicka rozgłośnia 
archidiecezjalna jest miejscem, 
gdzie chcemy głosić Ewangelię. Cie-
szę się bardzo z tego wyróżnienia, 
bo od samego początku staram się 
poprzez różne formy współpracy 
wspomagać to dzieło. Bardzo często 
korzystam z Radia eR, aby nieść po-
moc ludziom chorym i cierpiącym. 
Nasze stowarzyszenie Misericordia 
ma zawsze swoje miejsce na falach 
eteru – podkreśla ks. Tadeusz 
Pajurek. 

W niedzielę 18 października 
rusza cykliczny program „Miseri-
cordia, czyli miłosierdzie. By życie 
nabrało barw”, w którym prowa-
dzący będą się spotykać z wyjąt-
kowymi ludźmi pomagającymi 
innym, działającymi na terenie na-
szego województwa. Będzie to też 
program nastawiony na wsparcie 
organizacji niosących pomoc oraz 
propagujący wolontariat.

Karol Tomaszewski

Nie wszystkie arcyciekawe rzeczy dzieją się 
w metropoliach. Są wydarzenia, których skala 
jest co najmniej taka sama jak ta miejska. Jednak 
niewiele osób o nich słyszało, ponieważ mają 
miejsce na prowincji. Rozgłośnia Archidiecezji 
Lubelskiej Radio eR chce to zmienić.
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Nowy projekt lubelskiego marketingu

Co miasto poleca?
Kilka restauracji,  
dwa hotele,  
jeden klub muzyczny 
oraz jedna korporacja 
taksówkarska  
są według miejskiego 
marketingu  
godne polecenia.  
Czy to nie za mało  
w blisko 
400-tysięcznym 
mieście?

P rojekt „Miasto Poleca” stworzyli 
lubelscy marketingowcy wspól-

nie z rodzimymi przedsiębiorcami 
z sektora HoReCa (hotelarskiego, 
restauracyjnego, gastronomiczne-
go) oraz korporacjami taksówka-
rzy i klubami muzycznymi. Budują 
w ten sposób spójny wizerunek 
Koziego Grodu wśród jego miesz-
kańców oraz turystów. 

W programie uczestniczą 
podmioty, które charakterem swej 
działalności wkomponowują się 
w strategię miasta, dzięki czemu 
kształtują jego trwały wizerunek 
miejsca intrygującego i inspirują-
cego, o przyjaznym, specyficznym 
i osobliwym klimacie.

Finaliści programu otrzymają 
szereg korzyści, m. in. prawo do 
używania hasła „Miasto Poleca”, 
wyróżnionej wersji wizytówki na 
miejskim portalu www.lublin.eu, 
możliwości organizowania wspól-
nych imprez, sprzedaży miejskich 
gadżetów (np. filiżanek, kubków) 
czy stworzenia wspólnego foldera 
promocyjnego.

Jedną ze specjalności „Miasto 
Poleca” będzie „herbata inspi-
rująca”, stanowiąca mieszankę 
ziołowo-owocową pochodzącą z 
Lubelszczyzny, charakteryzują-
cą się wysublimowanym, lekkim 
smakiem oraz intrygującym za-
pachem. Podawana będzie w spe-
cjalnych saszetkach, w filiżankach 
stworzonych w Systemie Identy-
fikacji Wizualnej Miasta Lublin. 
Chwila przyjemności z filiżanką 
tej niezwykłej herbaty będzie 
kosztowała 7,5 zł. 

Tytuł „Miasto Poleca” jest przy-
znawany na dwa lata, ale może być 
odebrany, jeśli dany lokal przesta-
nie spełniać kryteria konkursowe 
(np. w menu zabraknie typowych 
potraw lubelskich, obsługa nie bę-
dzie znała języków obcych, a także 
będzie jej za mało w stosunku do 
odwiedzających). W takim przy-
padku na miejsce lokalu, który 
wypadł, wchodzi punkt z listy 
rezerwowej. 

Restauracje, hotele i puby, ka-
wiarnie (a tego typu punktów jest 
w Lublinie ponad 200), które teraz 
nie uzyskały tytułu „Miasto Po-
leca”, nie będą mogły wstąpić do 
programu przez najbliższe dwa 
lata. – To zupełnie naturalne, że 
nie każdy lokal, nie każde miej-
sce w Lublinie i jego wizerunek 
musi być zgodny z wizerunkiem 
miasta. To jest świetne, że tak nie 
jest. Bo ja też chcę odwiedzić pub 
irlandzki, knajpę japońską, chiń-
ską… – mówi Michał Krawczyk, 
dyrektor lubelskiego marketin-
gu. – Najistotniejsze jest to, że 
klienci, którzy tutaj przyjeżdża-
ją, zostawiają pieniądze nie tyl-
ko w tym [oznaczonym tytułem 
„Miasto Poleca” – przyp. red.] 
miejscu. Promocja ma spowo-
dować przyjazd tutaj turystów 
bądź też poszukiwanie przez 
nich określonych miejsc. Tury-
sta mając nawet folder, szukał 
ich będzie, a być może wcześniej 
zahaczy o zupełnie coś innego i 
mu się to bardzo spodoba – twier-
dzi Bogdan Rzążewski, ekspert w 
dziedzinie „HoReCa”, członek ko-
misji, która wytypowała punkty 
do programu „Miasto Poleca”

Program na dobre ma ruszyć 
w styczniu.

 brum

Ks. Tadeusz Pajurek  
z wyróżnieniem „Złotego 
Mikrofonu dla Przyjaciela 
Radia eR”
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Rusza konkurs Caritas

Mam talent
Drogi Gimnazjalisto! 
Jeśli uważasz, 
że drzemie w Tobie 
talent plastyczny 
i chcesz go rozwijać, 
to nadarza się 
niepowtarzalna 
szansa!

C aritas Archidiecezji Lubelskiej 
zaprasza uczniów do uczest-

nictwa w konkursie „Talent”. 
– Propozycja ta skierowana 
jest do wszystkich gimnazjalistów, 
którzy posiadają zdolności plastycz-
ne. To doskonała okazja, by zapre-
zentować szerszej publiczności 
Twoje prace. Nie zakopuj talentów 
w ziemi, ale pomnażaj i pokazuj 
innym! – zachęca do uczestnictwa 
lubelska Caritas.

– Projekt ma na celu odnaj-
dywanie i wspieranie uzdolnio-
nych artystycznie uczniów szkół 

g i m n a z j a l n y c h . 
Na terenie Lubelsz-
czyzny mieszka 
wielu młodych ludzi 
posiadających szcze-
gólne uzdolnienia 
plastyczne. Niesprzyjające warunki 
materialne często uniemożliwiają 
im rozwój. Konieczna wydaje się 
działalność mająca na celu doce-
nianie i promocję takich uczniów 
– mówi ks. Andrzej Głos, dyrektor 
lubelskiej Caritas. 

Konkurs obejmuje dwa etapy. 
Do 26 lutego 2010 roku należy prze-
słać (lub złożyć osobiście) trzy, wy-
konane dowolną techniką, swoje 
prace plastyczne na adres: Caritas 
Archidiecezji Lubelskiej, ul. Pry-
masa S. Wyszyńskiego 2, 20-950 
Lublin. Przesyłka powinna zawie-
rać dane uczestnika konkursu, 
tj. imię i nazwisko, klasę, nazwę 
i adres szkoły, imię i nazwisko na-
uczyciela, pod którego kierunkiem 
praca powstała. Udział w konkur-
sie jest bezpłatny. Organizatorzy 

nie pokrywają jednak kosztów 
przygotowania i przesłania prac 
konkursowych. 

Komisja złożona z profesjonal-
nych artystów dokona oceny dzieł, 
a twórcy najlepszych zostaną na-
grodzeni i zaproszeni do uczest-
nictwa w publicznej wystawie. 
Laureaci etapu pierwszego będą 
mogli wziąć udział w plenerze pla-
stycznym i podczas niego rozwijać 
swoje zdolności i możliwości. 

Patronat medialny nad akcją 
sprawuje m.in. „Gość Niedziel-
ny”. Konkurs realizowany jest 
we współpracy z Lubelskim Kura-
torem Oświaty. Wszelkie informa-
cje dotyczące konkursu oraz regu-
lamin umieszczone są na stronie 
www.lublin.caritas.pl.

Nie przegap tej okazji! Nagro- 
da „Talent” czeka właśnie na  
Ciebie!

brum

Historycznie na WWW

Jesień sprzed 70 lat
Wyczerpujące opisy, ciekawe 
zdjęcia, historyczne fakty moż-
na odnaleźć na nowo powstałej 
stronie poświęconej pierwszym 
tygodniom wojny w 1939 roku.

N a stronie www.1939.tnn.pl od-
najdziemy m.in. takie zdanie: 

„Ten centralny region ówczesnej 
Polski stał się areną niezwykle 
ważnych i tragicznych wydarzeń. 
23 sierpnia Lubelszczyzna została 
niespodziewanie podzielona na 
strefy wpływów pomiędzy Niemcy 
i Związek Radziecki”. 

Witryna skierowana jest za-
równo do uczniów, jak i świadków 
tamtych wydarzeń, których w re-
gionie żyje wielu. Można na niej 
odnaleźć opracowania szczegó-
łowo opisujące wydarzenia takie 

jak: bombardowania i obrona 
Lublina, agresja Sowietów na 
wschodnie tereny Rzeczpospoli-
tej 17 września 1939, oraz ostat-
nia bitwa polskiego września pod 
Kockiem 2–5 października 1939. 
Właśnie dla uczczenia 70. rocz-
nicy tej ostatniej Ośrodek Brama 
Grodzka – Teatr NN uruchomił 
serwis.

Jest to nowatorskie przedsię-
wzięcie, bo w sieci do tej pory wia-
domości o pierwszych tygodniach  
II wojny światowej na Lubelszczyź-
nie były rozproszone. kt

zainteresowanych historią 
Lubelszczyzny podczas pierwszych 
tygodni ii wojny światowej ośrodek 
Brama Grodzka – teatr nn zaprasza 
na: www.1939.tnn.pl

pod
patronatem
„Gościa”
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Zeszłoroczny wyróżniony – Adrian Klimek z Gimnazjum 
w Komarówce Podlaskiej
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O pole Lubelskie. W mia-
steczku oddalonym 
od stolicy regionu o 50 
km mieszkało do tej 

pory 8742 mieszkańców. Teraz 
ich liczba, w jednej chwili, wzrośnie 
o 623. Nie jest to bynajmniej wynik 
polityki prorodzinnej. Raczej roz-
wiązań systemu penitencjarnego. 
W miejscowości powstał najno-
wocześniejszy w Polsce zakład 
karny.

Aż chce się posiedzieć
Kompleks składa się z 9 

budynków o różnym przezna-
czeniu. Zgodnie z założeniem 
architektonicznym zakład po-
dzielono na trzy funkcjonalne 
części. Rejon zakwaterowania 
składa się z trzech pawilonów. 
W każdym z nich znajdują się  
4 oddziały mieszkalne, a obok zlo-
kalizowano dwa pola spacerowe. 
Obszerny rejon administracyjno- 
-ochronny to budynek administra-
cyjno-wartowniczy, śluza wjazdo-
wa i budynek do realizacji przyjęć, 

zwolnień oraz widzeń. Zabudowę 
uzupełniają kompleks kuchenno-
-magazynowy, warsztaty i garaże, 
tworząc rejon o przeznaczeniu go-
spodarczo-technicznym. Całość 
otacza 7-metrowy mur ochronny. 
Ponadto jednostka wyposażona 
jest w nowatorskie rozwiązania 
w zakresie elektronicznego za-
bezpieczenia. W wartowni znaj-
duje się pomieszczenie do stwo-
rzenia zintegrowanego centrum 
dowodzenia. – Nie ma uzbrojonych 
strażników, pilnujących więźniów 
z wieżyczek. Wykorzystujemy 
za to najnowocześniejsze zabez-
pieczenia elektroniczne. Wszyst-
ko dlatego, że pamiętamy, co się 
zdarzyło w Sieradzu (w 2007 r. 
strażnik więzienny zastrzelił tam 
trzech policjantów – przyp. red.) – 
wyjaśnia mjr Luiza Sałapa, rzecz-
nik Centralnego Zarządu Służby 
Więziennej.

W jednostce przewidziano 
uruchomienie zespołu szkół na po-
ziomie gimnazjalnym i licealnym. 
Centrum kształcenia ustawicznego 

zapewni naukę dla ok. 130 osadzo-
nych. – Szkoła ruszy w lutym. Wła-
śnie kompletujemy kadrę. Chętni 
więźniowie będą mogli pobierać 
tu naukę, a najwytrwalszym zdoby-
ta tu wiedza przyda się na studiach 
– mówi mjr Artur Nowosad, zastęp-
ca dyrektora Zakładu Karnego 
w Opolu Lubelskim. Dodatkowym 
wyposażeniem szkoły będzie sala 
sportowa mieszcząca pełnowymia-
rowe boisko do siatkówki oraz ze-
spół boisk na świeżym powietrzu. 

W zakładzie zaplanowano 
utworzenie również oddziału tera-
peutycznego dla skazanych uzależ-
nionych od środków odurzających 
lub substancji psychotropowych. 
Będzie to pierwszy tego typu od-
dział w okręgu lubelskim.

Więziennictwo. 
Nie ma 
reflektorów  
na wieżyczkach 
i pilnujących 
uzbrojonych 
strażników. 
Są za to sale 
lekcyjne i hala 
gimnastyczna. 
Tak teraz  
w Polsce 
buduje się 
zakłady karne.

Opolskie Alcatraz
tekst i zdjęcia
Bartosz Rumiński

bruminski@goscniedzielny.pl

Mimo że opolskich osadzonych 
będą strzegły głównie 

zabezpieczenia elektroniczne, 
to w razie potrzeby gotowe 

do działania są wyspecjalizowane 
oddziały służby więziennej
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Otwarcie z pompą

Uroczystość otwarcia zakładu 
karnego rozpoczęła Msza święta, 
która odbyła się w więziennej ka-
plicy pw. św. Maksymiliana Marii 
Kolbego. Wybór patrona nie był 
przypadkowy. – Kolbe zginął 
w obozie koncentracyjnym w celi 
śmierci. Tam okazał świętość, 
oddając życie za brata. To nawią-
zanie, bo podobnie jak osadzeni 
w opolskim zakładzie święty był 
w izolacji. Chodzi też o to, by osa-
dzeni naśladowali patrona, a w nich 
samych dokonała się wewnętrzna 
przemiana – mówi ks. Mirosław 
Flak, referent ds. duszpasterstwa 
w zakładach karnych i aresztach. 

W homilii metropolita lubelski 
zwracał się do pracowników służby 
więziennej. Mówił o ich trudnej, 
wymagającej psychologicznego 
podejścia pracy. Przytoczył rów-
nież historię pewnego byłego 
więźnia, którego biskup spotkał 
podczas pielgrzymki na Jasną 
Górę. Ów więzień w grudniu 

zeszłego roku w Areszcie Śledczym 
w Lublinie uczestniczył w przed-
bożonarodzeniowej Mszy świętej 
(„Gość Niedzielny” towarzyszył 
wydarzeniu). Wtedy arcybiskup 
podpisywał święte obrazki kilku-
dziesięciu osadzonym. Aresztanci 
wysłali je później swoim rodzinom. 
Ów były więzień opowiedział bi-
skupowi, że po wyjściu z więzienia 
bardziej docenia, jak szczęśliwe ma 
życie. Jak się cieszy, że żona nie ode-
szła, że dzieci są przy nim, że szyb-
ko znalazł pracę. Metropolita lu-
belski życzył każdemu więźniowi 
takiej przemiany. Później, wspólnie 
z abp. Sawą, prawosławnym metro-
politą Warszawy i całej Polski, po-
święcili więzienne mury.

W otwarciu więzienia uczestni-
czył również Andrzej Czuma, mi-
nister sprawiedliwości. Za zasługi 
w pracy penitencjarnej przyznał 
wyróżniającym się funkcjonariu-
szom Brązowe Odznaki. 

Trzy metry wolności
Mimo że opolski zakład działa 

zaledwie od kilku dni, jego wszyst-
kie cele już są praktycznie zajęte. 
Nie oznacza to, że przestępczość 
na Lubelszczyźnie nagle lawino-
wo wzrosła. Chodzi o to, by jak 
najszybciej każdy polski więzień 

miał wymagane prawnie 3 metry 
kwadratowe dla samego siebie. – 6 
grudnia wchodzi w życie wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego, gwa-
rantujący każdemu osadzonemu 
minimalną przestrzeń życiową. 
Zatem musimy przewieźć osadzo-
nych z najbardziej przeludnionych 
zakładów, nawet gdyby oznaczało 
to znaczne oddalenie od ich faktycz-
nego miejsca zamieszkania 
na wolności – wyjaśnia 
mjr Luiza Sałapa. Sytuacja 
nie jest prosta i nie wiado-
mo, czy uda się wyegze-
kwować wyrok TK. Opol-
ski zakład jest pierwszą 
nowo otwartą placówką 
od sześciu lat. Wcześniej, 
w 2003 r., powstało mieszczące 
ponad 700 osadzonych więzienie 
w Piotrkowie Trybunalskim. Sy-
tuację jeszcze bardziej komplikuje 
fakt, że na odbycie kary pozbawie-
nia wolności czeka w całym kraju 
kilkadziesiąt tysięcy osób.

Szansa dla miasta
Budowę Zakładu Karnego 

w Opolu Lubelskim rozpoczęto 
w 2006 r. Zakład przeznaczony 
jest dla mężczyzn odbywających 
karę pozbawienia wolności po raz 
pierwszy oraz młodocianych. 

W jednostce wydzielone zostały 
także dwa oddziały dla tymczaso-
wo aresztowanych. W sumie jed-
nostka dysponuje 623 miejscami 
zakwaterowania.

Nowy zakład karny stał się też 
jednym z największych pracodaw-
ców w Opolu Lubelskim. Zatrud-
nionych tam zostanie łącznie 250 
osób. 

Koszt realizacji inwestycji 
to ok. 80 mln zł. •

Poświęcenia więziennych murów 
dokonał abp Józef Życiński
Po lewej: Kompleks więzienny 
przecinają korytarze utworzone 
ze szczelnej siatki

Makieta Zakładu Karnego  
w Opolu Lubelskim 
Poniżej: Były minister 
sprawiedliwości Andrzej Czuma
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Gość lubelski

A kcja trwa przez cały październik. 25 pla-
katów zawisło w Lublinie, a kolejne 25 

w innych mniejszych miastach regionu.
– Teraz chcieliśmy pokazać indywidualne 

losy naszych bohaterów. Chodziło o to, by za-
demonstrować, jak oni tutaj żyją, jakie mają 
problemy, ich pierwsze skojarzenia z Polską. 
Pokazują oni swoją życzliwość w stosunku do 
Polaków – wyjaśnia Wojciech Wiseł, lider me-
rytoryczny projektu „Bo byłem przybyszem... 
– kampania społeczna”.

Wszystkie osoby, których twarze znajdują 
się na plakatach, brały udział w pierwszym 
etapie akcji, poza Tonym. To Nigeryj-
czyk, w Polsce 
przeby w ając y 
już 20 lat. Hasło 
znajdujące się na 
billboardzie z jego 
podobizną wydaje 
się zatem logiczne: 
„Polska to także 
mój dom”. Z kolei 
Jana, mieszkająca 
w Świdniku od 7 
lat, za najbliższą 
sobie myśl przewod-
nią obrała sentencję: 
„Chcę tu budować 
swoją przyszłość”.

Szukać dróg dialogu
Celem kampanii społecznej „Bo byłem 

przybyszem…” jest m.in. budowanie dialogu 
międzykulturowego.

– Chcemy zwrócić uwagę na obecność cu-
dzoziemców szczególnie tych spoza Unii Euro-
pejskiej w Polsce, na wielokulturowość, której 
doświadczają także mieszkańcy Lublina. Pra-
gniemy spojrzeć na to poprzez pryzmat społecz-
nej świadomości i odpowiedzialności, że obok 
nas żyją ludzie innej kultury, religii. Wspólnie 

możemy szukać dróg dialogu i mieć swój udział 
w specyficznej wymianie kulturowej – wyjaśnia 
Jacek Wnuk, koordynator projektu.

Akcja rozpoczęła się w maju wielkim kon-
certem w Ogrodzie Saskim. Teraz dwa razy 
w tygodniu kampania w cyklicznych audy-
cjach gości na antenie Radia Lublin, a także 
w telewizyjnych spotach. Trafi też do szkół 
i uczelni.

Z unijnych funduszy
Projekt „Bo byłem przybyszem…” potrwa 

do końca roku.
Pieniądze na kampanię w większej części 

pochodzą z Funduszu Solidarnościowego, po-
wołanego przez Komisję Europejską w celu 
wspierania integracji cudzoziemców. Koszt 
akcji to ok. 450 tysięcy złotych , z czego 10 proc. 
pochodzi z budżetu państwa, a 15 proc. ze środ-
ków Centrum Wolontariatu w Lublinie.

Bartosz Rumiński

Druga odsłona kampanii społecznej o imigrantach

Przybysze znowu na billboardach

Festiwal Piosenki 
Religijnej
Akcja Katolicka i proboszcz para-
fii św. Dominika serdecznie zapraszają na XIV 
Przegląd Piosenki Religijnej, który odbędzie 
się 25 października w Turobinie od godz. 
10.00. Zgłoszenia: romanski.adam@wp.pl lub 
telefonicznie: Adam Romański 084 683 33 22 po 
godz. 20.00; ks. dziekan Władysław Trubicki 
084  683 33 50. Zapraszamy zarówno solistów, 
jak i zespoły. Należy przygotować trzy piosenki 
o tematyce religijnej, w tym jedną powołaniową 
z racji Roku Kapłańskiego.

Wcześniej razem huśtali się 
na linie, teraz każdy billboard 
przedstawia odrębną historię 
już niecudzoziemca.

Pierwszy plakat kampanii przedstawiał przybyszów chodzących po linie
Poniżej: W drugiej odsłonie kampanii plakaty opowiadają indywidualne  
historie przybyszów
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24 i 25 października Ognisko Światła i Miło-
ści w Kaliszanach oraz Dzieło Biblijne im. Jana 
Pawła II Archidiecezji Lubelskiej organizują 
spotkanie biblijne na temat „Orędzie biblijne 
palestyńskiej błogosławionej Mariam od Jezusa 
Ukrzyżowanego (Małej Arabki)”. Prowadzi ks. 
prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel. Roz-
poczęcie spotkania w sobotę 24 października o 
godz. 9.30. Zakończenie po południu w niedzielę 
25 października. Zapisy: Ognisko Światła i Miło-
ści w Kaliszanach – tel. (81) 82 85 008. Serdecznie 
zapraszamy! •


