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Lublin był jednym 
z dziesięciu miast 
w Polsce, gdzie odbył 
się finał papieskiego 
konkursu. Spośród 
najlepszej piątki 
uczestników na 
Lubelszczyźnie 
najlepsza okazała 
się Katarzyna 
Barszczewska 
z Włodawy.

D o udziału w konkursie, organi-
zowanym już po raz szósty przez 

Instytut Tertio Millennio, zgłosiło się 
ponad osiem i  pół tysiąca uczniów 
ze szkół ponadgimnazjalnych z całej 
Polski, w  tym 711 z  Lubelszczyzny. 
W pierwszym etapie uczestnicy brali 
udział w quizie internetowym i wypeł-
niali test online. 

Najlepsza dwudziestka z poszcze-
gólnych regionów Polski przechodziła 

do kolejnego etapu, w którym każdy 
miał napisać esej na jeden z zadanych 
tematów. W tym roku prace dotyczyły 
kapłaństwa, sakramentu małżeństwa 
oraz cierpienia. Eseje powstawały 
w oparciu o nauczanie Jana Pawła II 
i podaną przez organizatorów biblio-
grafię. Pięć najlepszych uczestników 
konkursu weszło do ścisłego finału. 
Najlepsi na Lubelszczyźnie okazali 
się Jadwiga Garwolińska, Katarzyna 
Barszczewska, Michał Karp, Karolina 
Zielonka i Kamil Marciniuk. 

Przed specjalną komisją, której 
w Lublinie przewodniczył ks. prof. 

Andrzej Szostek, następowała obrona 
prac. – Wszystkie eseje są znakomite 
i jestem pełen podziwu dla młodych 
ludzi, którzy stworzyli tak wartościo-
we prace. Niestety, możemy wybrać 
tylko jedną z nich – mówił ks. Andrzej 
Szostek. W Lublinie wygrała Kasia 
Barszczewska, która wraz z pozosta-
łymi 9 laureatami z innych regionów 
Polski pojedzie w nagrodę do Rzymu. 

Instytut Tertio Millennio, pomy-
słodawca i  organizator konkursu, 
chce poprzez swoje działania rozpo-
wszechniać bogactwo myśli i czynów 
papieża Jana Pawła II. ag

Marsz Rotmistrza

W 109. rocznicę urodzin śp. Wi-
tolda Pileckiego w  siedmiu 

największych polskich miastach 
(w tym w Lublinie) przeszły Marsze 
Rotmistrza. Pochód poprzedziła Msza 
święta, która odbyła się w kościele gar-
nizonowym. Stamtąd manifestujący 
przeszli pod ratusz, gdzie znajduje się 
wystawa poświęcona „Ochotnikowi do 
Auschwitz”, wielkiemu polskiemu pa-
triocie, na którym 25 maja 1948 wyrok 
śmierci wykonali funkcjonariusze UB. 

Marsze miały przypomnieć tę wy-
bitną postać, co według organizatorów 
stanowi dowód trwałego przywiązania 
do dziedzictwa, jakie pozostawił Rot-
mistrz, ponieważ „Patriotyzm Anno 
Domini 2010” nie jest pustym sloganem.

Ponadto środowiska, które zor-
ganizowały marsze, walczą o to, by 
25 maja był Dniem Bohaterów Walki 
z Totalitaryzmem na terenie Unii Eu-
ropejskiej.  •
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Lublin. 13 maja ulicami miasta przeszedł Marsz Rotmistrza Pileckiego
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Piątka finalistów z Lubelszczyzny papieskiego konkursu. Druga z lewej - 
zwyciężczyni Kasia Barszczewska

O statnio w Polsce 
głośno o Chełmie. 

„Miasto wschodu, warte 
zachodu” (oficjalny miejski 
slogan) odwiedziła znana 
europejska telewizja 
podróżnicza Travel 
Chanel.  Ekipa filmowa 
nakręciła o mieście 
reportaż, który niedługo 
będą mogli obejrzeć 
widzowie na całym 
świecie. Filmowcy trafili z 
terminem nagrania wręcz 
idealnie. W tych dniach 
odbywała się największa 
we wschodniej Polsce 
impreza kulturalna, 
ukazująca religie przez 
pryzmat m.in. filmu, 
fotografii, śpiewu, 
ciekawych dyskusji… 
Chodzi o Dni Kultury 
Chrześcijańskiej, 
z których relację 
przedstawiamy  
na str. IV I V. 

Konkurs papieski organizowany przez Tertio Millenio

Wielki finał
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KUL. Od 17 do 22 maja w siedzibie 
uczelni odbyły się VII Wykłady 
Otwarte o Duchu Świętym (pla-

kat obok). Wykładowcy mówili 
między innymi o  kryzysach 
kapłańskich, formacji kapłańskiej 
w nauczaniu Benedykta XVI oraz 
o tym, czy kapłan jest terapeutą, 
czy Bożym sługą. Na zakończenie 
każdego dnia dyskusji zarówno 
prelegenci, jak i słuchacze wykła-
dów spotykali  się w  kościele 
akademickim Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego, gdzie 
wspólnie się modlili. 

Adres redakcji: 20-950 Lublin,
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
Telefon/faks (81) 534 61 36
Redagują: ks. Krzysztof Podstawka 
– dyrektor oddziału, 
Agnieszka Gieroba, Bartosz Rumiński

lublin@goscniedzielny.pl

Sztandar poświęcony
Czerniejów. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Czerniejowie ma swój 
sztandar. Uroczyste jego poświęce-
nie i wręczenie odbyło się podczas 
obchodów Dnia Strażaka. Oko-
licznościowej Mszy św. w intencji 
strażaków i ich rodzin przewodni-
czył proboszcz parafii ks. Krzysz-
tof Podstawka. W  uroczystości 
wzięli udział przedstawiciele 
władz samorządowych powiatu 
lubelskiego, gminy Jabłonna oraz 
dowództwa Państwowej Straży 
Pożarnej w  Lublinie. Zasłużeni 
strażacy z Czerniejowa otrzymali 
medale i odznaczenia honorowe. 
Obchody Dnia Strażaka uświet-

niła Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
ze Strzyżewic. 

Dni Papieskie
Łęczna. Celem tegorocznych Dni 
Papieskich było uczczenie pamięci 
Jana Pawła II w 90. rocznicę uro-
dzin, które przypadały dokładnie 
18 maja 2010 roku. Organizatorem 
wydarzenia było Katolickie Stowa-
rzyszenie Młodzieży. Uczcili oni 
pamięć osoby ważnej dla każdego 
z nich, bo Papież Polak szczegól-

nie młodych ukochał. Były zatem 
warsztaty: śpiewu, bębniarskie, 
garncarskie, freestyle, malarskie, 
fotograficzne, a ponadto spektakl 
„Spotkanie z poezją Karola Woj-
tyły” w wykonaniu Anny Seniuk. 
Odbyły się także konkursy, kon-
cert zespołu Gospel ON oraz pokaz 
talentów.

Setki poczt w poczcie 

Lublin. Ruszyła działalność jed-
nego z ośmiu, a zarazem jednego 
z  największych węzłów poczto-
wych w Polsce. Powstały kompleks 
Poczty Polskiej, tzw. węzeł ekspe-
dycyjno-rozdzielczy, jest jedynym 
takim centrum logistycznym 
we  wschodniej Polsce. Wartość 
inwestycji sięgnęła 120 mln zł. 
W nowym kompleksie ma praco-
wać około 700 osób. Nowa sortow-
nia przyspieszy obsługę klientów, 
unowocześni pracę oraz poprawi 
warunki socjalne pracowników. 

Węzeł ma obsługiwać wojewódz-
two lubelskie, a  w  przyszłości – 
po zainstalowaniu automatycznych 
maszyn rozdzielczych – również 
sąsiednie województwa.

Przy okazji otwarcia, za duże 
zaangażowanie w budowę węzła 
ekspedycyjno-rozdzielczego w Lub-
linie uhonorowano wojewódzkimi 
i  miejskimi odznaczeniami byłą 
dyrektor Centrum Infrastruktu-
ry Oddział Regionalny w Lublinie 
Jolantę Makarewicz i  obecnego 
szefa centrum Ryszarda Lenarta.

Miasto wespół z medycyną
Puławy. Ratusz we współpracy 
z  Medycznym Studium Zawo-
dowym kontynuuje akcję spo-
łeczną „Puławy – Transplanto-
logii”. Niedawno miały miejsce 
wydarzenia, których celem było 
przybliżenie społeczności tema-
tyki ochrony zdrowia, ratow-

nictwa, transplantologii. W 
„Targach wiedzy i umiejętności” 
uczestniczyły m.in. autorytety 
w  dziedzinie transplantologii, 
była również możliwość wzięcia 
udziału w warsztatach pierwszej 
pomocy, arteterapii, zabiegów 
kosmetycznych. 

„Pieśń nad pieśniami” 
Czwartek. W  kościele św. 
Mikołaja na lubelskim Czwart-
ku odbyła się premiera nowego 
przedstawienia zespołu Akade-
muz. Do  koncertu zespół przy-
gotowywał się od kilku miesięcy. 
Na próbach w Bliźniaku (ośrodek 
Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo) 
zespół stawiał się całym składem. 
– Postawiliśmy sobie za cel doło-
żyć wszelkich starań, aby premie-
rowy koncert wykonać najlepiej, 
jak potrafimy. Próby przeciąga-
ły się czasem do długich godzin 
nocnych – wspomina Marek 
Brodacki, instruktor zespołu. 
Wysiłek artystów zaowocował 
długimi brawami i licznymi gra-
tulacjami, po czym na twarzach 
młodych wykonawców pojawił się 
uśmiech. – Każdy kolejny występ 
to dla nas wielkie wyzwanie, aby 
dać z  siebie wszystko i  pięknie 
zagrać. To również nowe ćwicze-

nie z przełamywania tremy, która 
zawsze pojawia się przed tak waż-
nymi wydarzeniami jak występ 
na Czwartku – mówią członkowie 
Akademuza.

Duch Święty a kapłaństwo 
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Strażacy OSP w Czerniejowie 
ze swoim nowym 
sztandarem
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Węzeł 
ekspedycyjno-
-rozdzielczy 
Poczty 
Polskiej ma 
obsługiwać 
przesyłki 
z całej 
wschodniej 
Polski

W przygotowanie 
przedstawienia „Pieśń nad 
pieśniami” członkowie 
zespołu Akademuz włożyli 
bardzo wiele pracy
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Rusza kampania „Oszustom Stop!”

Łatwowierność jest karcona
Mili, sympatyczni, otwarci 
na ludzi, pomocni. Tacy 
są zazwyczaj starsi ludzie. 
Cechy szlachetne i godne 
naśladowania. Jednak 
w oczach oszustów 
to zwykła, bezwzględnie 
wykorzystywana naiwność.

P ytanie retoryczne. Kogo za swoją ofiarę 
obierze sobie oszust? Dobrze zbudowa-
nego młodego człowieka czy seniora, 

żyjącego samotnie w niewielkim mieszkaniu 
na osiedlu, jakich wiele?

Elokwentny fałszywy wnuczek
Oszuści wykorzystują ufność starszych osób 

na wiele sposobów. Jednym z nich jest tzw. me-
toda na wnuka. Lubelska policja zna przypadki 
szokująco zuchwałych praktyk przestępców. 
Chodzi o fałszywych członków rodziny, którzy 
dzwoniąc, proszą o pieniądze. Mówią, że za chwi-
lę wpadnie kolega i odbierze pożyczkę. Potem 
prawdziwy wnuczek musi wyjaśnić babci, że ni-
gdy żadnego kolegi po pieniądze nie przysyłał. 

Najgorzej jednak, kiedy wpuścimy oszusta 
do mieszkania. Najczęściej złodzieje podszywa-
ją się pod pracowników administracji, akwizyto-
rów, zdarzają się fałszywi listonosze, inkasenci, 
a także osoby proponujące „wyjątkowo atrakcyj-
ne towary” za bezcen. 

– Wszyscy oni wchodzą do mieszkań tylko 
po to, by przekonać się, w którym miejscu trzy-
mamy gotówkę. Wtedy wykorzystując naszą 
nieuwagę, na przykład prosząc o szklankę wody, 
wiedzą, skąd mogą zabrać pieniądze. Ponadto 
najczęściej oszuści są dobrze ubrani i elokwent-

ni. Przez to wzbudzają zaufanie – przestrzega 
Janusz Wojtowicz, rzecznik Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Lublinie. Jednak te z pozoru 
miłe osoby, po zdemaskowaniu mogą stać się 
bardzo agresywne, więc trzeba wiedzieć, jak 
postępować, kiedy staniemy się ofiarą kradzie-
ży, a przede wszystkim co robić, by zapobiegać 
takim przykrym sytuacjom.

Kampanią w problem
„Oszustom Stop!” to tytuł rozpoczynającej się 

na terenie Lubelszczyzny kampanii społecznej 
mającej za cel ograniczenie liczby oszustw, któ-
rych ofiarami padają osoby starsze. W ramach 

kampanii planowane jest dotarcie do szerokiego 
grona osób starszych i samotnie mieszkających 
oraz uświadamianie im zagrożeń, związanych 
z działalnością przestępców, wykorzystujących 
ludzką ufność i otwartość. 

Twarzą kampanii jest Alina Gucma, prze-
wodnicząca Zarządu Oddziału Okręgu Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lublinie. 
– Wstyd się przyznać, ale sama padłam ofiarą 
zuchwałego oszustwa. Do związku zwrócił się 
młody, przyzwoicie ubrany, wiarygodny czło-
wiek, który twierdził, że jego rodzice miesz-
kający w Kanadzie chcą nam oferować pewną 
kwotę pieniędzy. Po dłuższej rozmowie wzbu-
dził jeszcze większe zaufanie i kiedy popro-
sił o kawę, wyszłam na chwilę z pokoju. Gdy 
wróciłam, spisaliśmy wstępne zobowiązanie, 
że kwota pieniędzy będzie związkowi darowana, 
pan bardzo się zaraz potem spieszył i wyszedł. 
Po chwili sięgnęłam do torebki i okazało się, 
że w portfelu brakuje pieniędzy. Nie zgłosiłam 
zdarzenia na policję, ponieważ wstydziłam się, 
że w takim wieku ktoś mnie w ten sposób nabrał 
– opowiada Alina Gucma. 

Plakat na drzwiach
Starsza pani występuje teraz w  krótkim 

filmie, który został nagrany w ramach akcji 
„Oszustom Stop!”. W kampanii oprócz spotów 
radiowych i telewizyjnych wykorzystywane 
są również plakaty i samoprzylepne ulotki in-
formacyjne z miejscem na wpisanie numerów 
telefonów pierwszej potrzeby (telefon do syna, 
córki, na  policję, do  administracji, gazowni 
czy zakładu energetycznego). Wystarczy tylko 
przykleić je, najlepiej po wewnętrznej stronie 
drzwi, by w razie wizyty w naszym domu ko-
goś podejrzanego, w jednym miejscu mieć in-
formację, do kogo zwrócić się po pomoc i kogo 
zawiadomić. Bo właśnie reakcja na działania 
oszustów jest najważniejsza. Materiały te będą 
rozpowszechniane jedynie przez osoby utrzy-
mujące stały kontakt ze środowiskiem seniorów, 
np. pracowników socjalnych. Co ważne, tego 
typu kartki będą rozprowadzały wśród ludzi 
starszych i samotnych osoby im znane. Policja 
przestrzega, by nie wpuszczać do domu nikogo 
obcego, nawet gdyby oferował takie materiały 
informacyjne. 

W pracach zespołu przygotowującego kam-
panię uczestniczyli przedstawiciele Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, lubel-
skiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ks. dr Wal-
demar Sądecki, duszpasterz pracowników po-
mocy społecznej. 

Bartosz Rumiński
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Ulotkę najlepiej przykleić 
po wewnętrznej stronie drzwi

– Pani  
Alina Gucma, 
twarz  
kampanii 
„Oszustom  
Stop!”,  
już nigdy  
więcej  
nie da się  
oszukać
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O d  7 do  23 maja trwa 
w Chełmie ósma edycja 
sztandarowej impre-
zy Polski wschodniej. 

Dniom Kultury Chrześcijańskiej 
wtóruje myśl duchowego rozwoju 
oraz integracja pokoleń. Tradycją 
wydarzenia stało się zapraszanie 
wspaniałych osobowości, które 
swym życiem dają świadectwo 
wiary w  wartości wyższe niż 
te przedstawiane na co dzień przez 
kulturę masową. 

Przeciw kiczowi 
– Głównym zamierzeniem 

organizatorów przedsięwzięcia 
jest  wskazanie młodym, kształ-
tującym swą osobowość ludziom 
godnych do naśladowania wzor-

ców oraz ukazanie im możliwości 
odkrywania własnych zaintere-
sowań. Jest to jedna z alternatyw 
dla tak zwanego kiczu medialnego, 
atakującego zewsząd młode umy-
sły. Chcielibyśmy, by ludzie, którzy 
będą obecni na spotkaniach z wy-
bitnymi osobistościami ze świata 
kultury, dostrzegli coś więcej, niż 
tylko możliwość ucieczki od szarej, 
mętnej rzeczywistości i codzien-
nych problemów. By dostrzegli sens 
wyższych wartości i zgłębili swą 
wartość duchową. Mamy nadzieję, 
że dzięki różnorodności wydarzeń 
kulturowych uda nam się osiągnąć 
podjęte zamierzenia – mówi Tade-
usz Boniecki, organizator DKCh. – 
Ponadto chcemy pokazać, że chrze-
ścijaństwo jest  religią szczęścia 
i  otwartości. Między innymi 

dlatego zaprosiliśmy do udziału 
w Dniach grupy kabaretowe. 

Impreza miała również pomóc 
zjednoczyć w działaniu wiele in-
stytucjonalnych ośrodków kultu-
ry, sportu oraz parafii i Kościołów 
oraz placówek oświatowych. Stąd 
sporo wydarzeń zorganizowanych 
w ramach Dni odbywało się w cza-
sie lekcji w szkołach.

Irak, Afganistan 
i dziecięcy szpital

W Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących nr 6 miała miejsce wystawa 
„Irak – Afganistan w obiektywie 
reportera”. Autorem zdjęć jest Ry-
szard Majewski, dziennikarz 
Polskiego Radia. Fotografie przed-
stawiają głównie dzieci, które re-
porter spotkał w ogarniętych woj-
ną państwach, podczas wyprawy 

w 2008 roku. – Te zdjęcia są swego 
rodzaju przełamaniem pewnych 
stereotypów. Słysząc hasło „Irak 
i  Afganistan”, każdy wyobraża 
sobie uzbrojonych żołnierzy, jeż-
dżących bardzo nowoczesnymi 
pojazdami. Tymczasem tam żyją 
ludzie, dzieci, które nie  miały 
szczęścia urodzić się w czasach po-
koju. Tam głównym zajęciem dzie-
ci nie jest nauka, one często wręcz 
marzą, aby przeżyć następny dzień 
– opowiada Ryszard Majewski. 

Wystawa na co dzień jest wła-
snością Dziecięcego Szpitala Kli-
nicznego w Lublinie. – Córka pana 
Ryszarda jest od kilku lat pacjent-
ką na oddziale pediatrii – nefro-
logii. Te zdjęcia zostały zrobione, 
kiedy Karolina przechodziła bar-
dzo ciężki okres – mówi Agnieszka 
Osińska, rzecznik prasowy DSK. 
– Myślę, że  piękno afgańskich 
i irackich dzieci, jakie uchwycił 
Ryszard, wynika z faktu, iż zrobił 
to przez pryzmat tego, co widział, 
patrząc na swoją córkę. Niektóre 
z nich mają oczy pełne niepokoju, 
lęku, takiego samego jak ten, któ-
ry odnajdziemy w oczach dzieci 
trafiających na leczenie do naszej 
placówki. 

Dwie z prezentowanych foto-
grafii zostały zlicytowane. Dochód 
z aukcji trafił na konto szpitala. 
Pozostałe wiszą w holu jednego 
z oddziałów. Ponadto w przyszłym 
miesiącu Ryszard Majewski ma po-
kazać wystawę zdjęć ze swoich wy-
praw do innych zapalnych miejsc 
na świecie. Chodzi o Czad, Sudan 
i Bałkany. 

Prawda broni się sama
Z kolei w I Liceum Ogólnokształ-

cącym im. Czarnieckiego gościł Ro-
bert Tekieli, dziennikarz i publicy-
sta m.in. „Gazety Polskiej”, „Radia 
Józef” oraz były członek Rady 
Programowej TVP. Wystąpił z wy-
kładem „Współczesne zagrożenia 
duchowe”. Młodzieży mówił o tym, 
co mogą spotkać na swojej drodze, 
czyli o szatanie, demonach, homo-
seksualizmie, aborcji oraz o kon-
frontacji nauki z religią i związanej 
z tym manipulacji. W tym nurcie 
odniósł  się do  pewnego rodzaju 

Duch ważniejszy od kasy 
Dni Kultury Chrześcijańskiej. Kiedyś to był jedynie Tydzień 
Kultury Chrześcijańskiej. Tylko tydzień. Przez lata impreza 
zyskała renomę, zrobiło się o niej głośno w całej Polsce, 
do Chełma postanowiło przyjechać tylu znamienitych gości, 
że od tego roku są to Dni Kultury Chrześcijańskiej.

tekst
Bartosz Rumiński

bruminski@goscniedzielny.pl

W ramach dni Kultury Chrześcijańskiej odbyły się również 
warsztaty muzyczno-wokalne
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ćwiczeń. – Do problemów ducho-
wych może doprowadzić joga, która 
jest techniką religijną, a co za tym 
idzie, ma ona osiągać cele religij-
ne, ale  nie  chrześcijańskie. Ona  
5 tysięcy lat temu nie została wymy-
ślona po to, by wpływać na ścięgna 
i mięśnie, ale po to, by doprowadzić 
do stanu psychofizjologicznego, któ-
ry otwiera człowieka na rzeczywi-
stość demoniczną. Jak ktoś widział 
film o  Buddzie, to  wie, co  robił 
demon na kolejnych etapach wcho-
dzenia na  drogę hinduistyczną. 
Budda nie reagował, ale do tego, 
by być odpornym, trzeba być albo 
Buddą, albo mieć guru, który wie, 
na czym polegają negatywne i za-
wsze pojawiające się konsekwencje 
stosowania technik medytatyw-
nych, takich jak joga, i na czym po-
lega wyprowadzanie ludzi z tego. 
Jeśli ktoś działa sam, albo z guru 
po dwutygodniowym kursie, nara-
ża się na rozszczepienie osobowości. 
W USA cierpi na to już 9 mln osób. 

W Polsce potencjalną najbardziej 
narażoną grupą są studenci – wy-
jaśnia Robert Tekieli. 

– Istotną rzeczą jest  to, aby 
nurty, światopoglądy, postawy, 
które są obecne w mediach najbar-
dziej popularnych, skonfrontować 
z poglądami, które na co dzień wy-
daja się niszowe – mówi Dariusz 
Kostecki, dyrektor I LO im. Czar-
nieckiego w Chełmie. – Chodzi o to, 
aby młodzież mogła  się spotkać 
z ludźmi reprezentującymi różne 
postawy i  poglądy. Traktujemy 
naszych uczniów jak dorosłych, 
to znaczy prezentujemy im różne 
postawy wobec świata i pozwala-
my im wybierać. Myślę, że prawda 
obroni się sama.

Dużo kina, podróży 
i Gruzja

Wachlarz innych atrakcji pro-
gramowych Dni Kultury Chrześci-
jańskiej był naprawdę imponujący. 
Można było spotkać się podróżni-
kami (Ł. Wierzbickim, J. Pająkiem), 
aktorami (O. Łukaszewiczem – zna-
nym m.in. z ról w filmach: „Katyń”, 
„Generał Nil”, „Miasto z morza”, 
„Mistyfikacja”; M. Komorowską, 
która zagrała np. w filmach „Cwał”, 
„Popiełuszko”, „Katyń”) czy też re-
żyserem i scenarzystą Krzysztofem 
Zanussim. Cykl imprez rozpoczęły 
warsztaty muzyczno-wokalne, któ-
re przede wszystkim były skiero-
wane do osób zainteresowanych 
doskonaleniem swych umiejęt-
ności, a także chcących sprawdzić 

swe siły w procesie twórczym. 
Prowadziła je Viola Brzezińska, 

laureatka „Szansy na suk-
ces”, dla której piosen-
ki pisali m.in. Jacek 

Cygan i Piotr Rubik.

Poza atrakcyjnymi spotkania-
mi z  wybitnymi osobistościami 
ze  świata muzyki, filmu, teatru 
i dziennikarstwa, zorganizowany 
został także przegląd twórczości ak-
torskiej Anny Dymnej, podczas któ-
rego przedstawiono wybrane filmy 
i spektakle, m.in. „Duże zwierzę”, 
„Nie ma mocnych”, „Epitafium dla 
Barbary Radziwiłłówny”, „Dziady”. 

Po raz kolejny w ramach DKCh 
odbyła  się Prezentacja Kultury 
Gruzińskiej. W wydarzeniu brał 
udział ambasador Gruzji w  Pol-
sce – Konstantin Kavtaradze oraz 
radca Ambasady Gruzji – Vladi-
mir Sadowski. Nie lada gratką był 
również blok poświęcony znanemu 
dziennikarzowi, reportażyście, fo-
tografowi i poecie – Ryszardowi 
Kapuścińskiemu. 

W programie tegorocznych Dni 
Kultury Chrześcijańskiej nie zabra-
kło także koncertów: prawosław-
nego chóru „Dzwony Wołynia” 
z Łucka na Ukrainie oraz rockowe-
go zespołu Triqeuetra, jak i dużej 
dozy dobrego humoru w wykona-
niu kabaretu Świerszczychrząszcz. 

Nie dla zysku
Uczestnictwo we wszystkich 

wydarzeniach odbywających się 
w ramach DKCh było bezpłatne, 
co z pewnością przyciągnęło wię-

cej widzów. Wynikało to z ogólnego 
założenia organizatorów, którzy 
nie byli nastawieni na napełnianie 
zarobek, lecz zaproponowanie cie-
kawych duchowych przeżyć. 

Ponadto podczas licznych spo-
tkań była prowadzona zbiórka 
pieniędzy na rzecz chełmskiego 
Hospicjum Domowego im. ks. kan. 
Kazimierza Malinowskiego, które 
w tym roku rozpoczęło swą dzia-
łalność.  •

Duch ważniejszy od kasy 

Co na zakończenie?
Niedziela, 23 maja
godz. 11.00 
i lo im. s. czarnieckiego – promocja książki „20 lat nowej 
polski w reportażach według mariusza szczygła” i spotkanie 
z mariuszem szczygłem, dziennikarzem, reportażystą „gazety 
wyborczej”
kiermasz książek wydawnictwa „agora” 
godz. 16.00 
bazylika nnmp – msza św. kończąca dni kultury chrześcijańskiej

Robert Tekieli, dziennikarz i publicysta, przedstawiał młodzieży  
z I LO w Chełmie zagrożenia dla ich duchowości

Dzieci z Iraku i Afganistanu 
w obiektywie Ryszarda 
Majewskiego

Autor fotografii 
wyjaśniał 
młodzieży z ZSO 
nr 6 w Chełmie, 
dlaczego  
w krajach objętych 
wojną fotografuje 
zwyczajne życie, 
przede wszystkim 
dzieci
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Pomagać dzięki sztuce

Talent dla Skrzydeł
Blisko 900 
prac wpłynęło 
na konkurs „Talent”, 
zorganizowany przez 
Caritas Archidiecezji 
Lubelskiej. 
Teraz najlepsze 
z nich mają być 
zlicytowane, a dochód 
z ich sprzedaży 
zasili stypendialny 
program „Skrzydła”. 

K ażdy uczestnik konkursu 
mógł nadesłać po trzy prace. 

Spośród nadesłanych dzieł specjal-
na komisja, złożona z lubelskich 
artystów, wyłoniła 54 najlepsze. 
Ich  autorzy otrzymali nagrody 
i wyróżnienia. – W zeszłym roku, 
w  pierwszej edycji konkursu, 
udało nam  się sprzedać prawie 
wszystkie prace. To  pozwoliło 

dać stypendia jeszcze większej 
liczbie młodych ludzi. Tu zacho-
dzi młodzieżowa solidarność. 
Jest to przede wszystkim wspie-
ranie swoich rówieśników z bied-
niejszych rodzin – mówi ks. Euge-
niusz Kościółko, pomysłodawca 
konkursu „Talent”. 

Podczas gali wręczania na-
gród najlepszym młodym arty-
stom plastykom medalami „Dan-
tibus spem” wyróżniono także 
osoby, dzięki którym istnieje 
program „Talent”. Za pomysł i re-
alizację tego przedsięwzięcia 
zostali odznaczeni: ks.  prałat 

Eugeniusz Kościółko, Krzysztof 
Babisz – kurator oświaty w Lubli-
nie, Krystyna Rudzka-Przychoda 
i Leszek Niewiadomski ze Związ-
ku Artystów Plastyków.

W tym roku poziom artystycz-
ny prac był jeszcze wyższy niż 
podczas pierwszej edycji. Dlate-
go organizatorzy liczą na jeszcze 
większe wpływy z licytacji, co po-
zwoli „przypiąć” więcej Skrzydeł. 
– Celem programu „Skrzydła” 
jest  wsparcie uczniów, którzy 
nie  tylko są  w  trudnej sytuacji 
materialnej, ale i osiągają wysokie 
wyniki w nauce. Pomoc jest udzie-
lana dwutorowo. Z jednej strony 
są to „Skrzydła na co dzień”, czyli 
zaspokojenie podstawowych po-
trzeb bytowych, to jest wyprawki 
szkolnej, opłacenia obiadów, do-
jazdów do szkoły. Drugim progra-
mem są „Skrzydła na przyszłość”, 
czyli środki na rozwijanie zainte-
resowań, kursy językowe, opłace-
nie wyjazdów klasowych – mówi 
ks. Andrzej Głos, dyrektor lubel-
skiej Caritas.  kt

Poznawać, odkrywać, zdobywać

Wakacje z wartościami
Dzieci już odliczają dni do dwu-
miesięcznej laby. Rodzice już szu-
kają oszczędności, by uatrakcyjnić 
pociechom wolny czas. Ważne, by 
przez ten okres nie tylko się lenić, 
ale i przez zabawę nauczyć się cze-
goś pożytecznego. 

K atolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży Archidiecezji Lu-

belskiej zaprasza dzieci i młodzież 
do udziału w tegorocznych inicjaty-
wach wakacyjnych tej organizacji. 

Kolonie są  skierowa ne 
do dzieci w wieku od 7 do 13 lat 
oraz  do  młodzieży od  14. nawet 
do 25. roku życia. W zależności 
od tematyki obozu, jest dla niego 
przygotowany specjalny program. 
W tym roku planowany jest m.in. 
obóz taneczno-hiszpański. Jeśli 
chodzi o obóz w Czarnym Dunajcu, 
to na pewno będzie on obfitował 
w  wycieczki, a  także spotkania 
z góralami.

Innego rodzaju tematycznymi 
koloniami, jakie szykuje KSM, bę-
dzie obóz dziennikarski dla tych, 
którzy wiążą swoją przyszłość 
z pracą w mediach, np. w redakcji 
programu „Spojrzenia” w Radiu Lu-
blin (audycja współtworzona przez 
działaczy KSM).

Miejsca letniego wypoczynku 
dzieci i młodzieży to, oprócz Czar-
nego Dunajca, Częstoborowice, Pu-
ławy, a także ośrodek nad jeziorem 
Białka. Koszt wypoczynku waha się, 
w zależności od programu obozu, 
jego miejsca, a także długości jego 
trwania, od 350 do 950 złotych. 

Celem wakacyjnych inicjatyw 
KSM jest m.in. pomoc młodym lu-
dziom w  naby-
waniu wiedzy 
oraz umiejętno-
ści potrzebnych 
do  organizo-
wania i prowa-
dzenia różnych 

sfer życia młodzieżowego. Mają 
służyć także tworzeniu grupy 
aktywnie działających liderów, 
wykorzystujących wiedzę wynie-
sioną ze szkoleń oraz warsztatów 
do podejmowania inicjatyw o cha-
rakterze prospołecznym i kultu-
ralnym, rozwijających społeczność 
lokalną. W trakcie części inicjatyw, 
oprócz wypoczynku odbędą  się 

różnego rodzaju warsztaty tema-
tyczne, podczas których młodzież 
opracuje projekty, które następnie 
będzie mogła realizować w swoim 
środowisku.

Zapisy w  Centrum Duszpa-
sterstwa Młodzieży w Lublinie, 
ul. Krakowskie Przedmieście 1, tel. 
81 532 13 95. Więcej na www.ksm.
lublin.pl. Alicja Nowak

Poziom artystyczny prac młodych ludzi pochwalił  
abp Józef Życiński
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Ponad 200 wyda-
rzeń artystycznych i kultural-
nych, przygotowanych specjalnie 

na tę okazję przez 
instytucje kultury, 
lubelskich twórców 
i animatorów kul-
tury. Noc Kultury 
to manifestacja kul-
turalna miasta Lublin. To wszyst-
ko już za dwa tygodnie. 
Artystyczne wydarzenia opa-
nują nie tylko centrum miasta, 
ale też jego pozostałe dzielnice, 
miejsca znane i nieznane, a insty-
tucje kultury otwarte będą do 
samego rana. Na uczestników 
czekają teatry, muzea, galerie, 
filharmonia, sale koncertowe, 
ulice i place miasta, a także pro-
fesjonalni i niezależni artyści, 
muzycy, aktorzy, malarze, poeci. 
Tej jedynej w roku nocy Lublin 
tętnić będzie rytmem sztuki 
i zapełni się artystami. 
Cały program imprez, jakie w tę 

wyjątkową czerwcową noc pro-
ponuje Lublin, można znaleźć 
w internecie na stronie www.
nockultury.pl. 

Czerwcowe wydarzenie z pewno-
ścią może pomóc Koziemu Grodo-
wi w uzyskaniu tytułu Europej-
skiej Stolicy Kultury w 2016 roku.
Noc Kultury już na trwałe wpisa-
ła się w harmonogram lubelskich 
wydarzeń artystycznych. W tym 
roku odbędzie się ona w  nocy 
z  5 na 6 czerwca. Jak w  latach 
poprzednich, organizatorzy, 
uczestnicy i  widzowie mają wiel-
ki apetyt na to, by odnieść kolejny 
sukces.  brum

T rwa cykl wykładów poświęco-
nych ks. Jerzemu Popiełuszce. 

Organizowane są one z powodu 
beatyfikacji męczennika. Ciekawe 
informacje o księdzu z Żoliborza 
przybliżają wszystkim chętnym 
profesorowie związani z Katolic-
kim Uniwersytetem Lubelskim. 

Najbliższe prelekcje:
• 23 maja (niedziela) 
18.00 – „Lubelskie echa śmierci 
ks. Jerzego Popiełuszki”, Janusz 
Wrona 
Lublin, kościół pw. św. Józefa, ul. 
Filaretów 7 
19.00 – „Ksiądz Jerzy Popiełusz-
ko jako bohater ludowy”, prof. 
Bartmiński 
Lublin, kościół pw. Świętej Rodzi-
ny, al. Jana Pawła II 11 
• 30 maja (niedziela) 
19.00 – „Kapłan i Polak”, o. Ludwik 
Wiśniewski OP 

Lublin, kościół pw. św. Stanisława, 
ul. Zbożowa 75 
18.00 – „Być świętym dziś – przykład 
ks. Jerzego”, ks. prof. Henryk Misztal 
Lublin, kościół pw. bł. Władysława 
Gorala, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 
28b 
 
• 6 czerwca (niedziela) 
19.00 – „Ojczyzna i solidarność w 
przesłaniu ks. Jerzego Popiełusz-
ki”, prof. Jerzy Kłoczowski 
Lublin, kościół powizytkowski, ul. 
Narutowicza 6 

Ponadto zachęcamy do uczestnic-
twa w wykładzie ojca Jarosława 
Kupczaka „Podstawy nowego 
feminizmu w myśli Jana Pa- 
wła II”. Odbędzie się on w niedzielę 
23 maja  o godz. 17.00 w klasztorze 
dominikanów, przy ul. Złotej 9. 
Więcej na www.szkolawiary.
dominikanie.pl/lublin. •

12 i 13 czerwca w para-
fii Księżomierz odbędzie 
się IV Międzydiecezjalny 
Przegląd Pieśni Maryjnej. 
Organizatorzy zapraszają 
do uczestnictwa w prze-
glądzie dzieci, młodzież i 
dorosłych, którzy chcą śpiewać na 
chwałę Najświętszej Maryi Panny 
w księżomierskim sanktuarium.
Dla każdego wykonawcy przewi-
dziane są pamiątkowe upominki, 
a dla laureatów – nagrody. Orga-
nizatorzy zapewniają bezpłatne 
posiłki oraz noclegi dla uczestni-
ków przeglądu. Zgłoszenia udzia-
łu w przeglądzie należy przysłać 

na dołączonej karcie zgło-
szeniowej do 30 maja na 
adres Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gościeradowie, 
23-275 Gościeradów, fak-
sem – tel./faks: 015 838 11 68 
lub osobiście w godzinach 

od 11.00 do 16.00 oraz pocztą elek-
troniczną na adres: annapotocka@
poczta.fm lub roman.biss@goscie-
radow.pl. 
Informacji na temat przeglądu 
udzielają: Anna Potocka – UG 
Gościeradów tel.: 015  838 11 05, 
502 571 607; Roman Biss i Marek 
Mochol – GOK w Gościeradowie 
tel.: 015 838 11 68. •

zaproszenia

Będą śpiewem chwałę głosić

Pod
patronatem
„Gościa”

Pod
patronatem
„Gościa”

■ R E K L A m A ■

Cykl wykładów

Nie tylko o ks. PopiełuszceEuropejska stolica nocą

Noc Kultury to klimat, taniec 
barw z muzyką, przenikanie 
sztuki
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Ubóstwo materialne i duchowe

Rodzina w potrzebie
Co powoduje 
społeczne 
wykluczenie 
i co robić, by zwalczać 
negatywne skutki 
odtrącenia? Czym 
jest ubóstwo i gdzie 
go najwięcej? Tego 
typu zagadnienia 
były omawiane 
na dwóch 
toczących się 
niedawno 
konferencjach.  

N iektórzy sądzą, że najważniej-
szymi z problemów są te eko-

nomiczne, że  jak rodziny będą 
mieć należyte zaplecze, to wszystko 
będzie idealnie. Niestety, prakty-
ka wskazuje, że jest wiele rodzin, 
gdzie mimo finansowego powodze-
nia brak czasu, brak wrażliwości 
i  uczuć odbija  się fatalnie na  jej 
członkach – przestrzegał abp Jó-
zef Życiński zebranych w  Wyż-
szej Szkole Ekonomii i Innowacji 
w Lublinie na konferencji „Rodzina 
w potrzebie”. 

Nie wstydź się prosić 
o rady

Psycholodzy radzą, by nie lek-
ceważyć tego typu problemów 
rodzinnych, ponieważ można 
je rozwiązać. – Zachęcam do ko-
rzystania z pomocy specjalistów, 
na przykład terapeutów rodzin-
nych, którzy obiektywnym okiem 
spojrzą na całą sytuację rodzin-
ną. Jeśli tylko osoby potrzebu-
jące pomocy same będą chciały 
cokolwiek zmienić, to  są  w  sta-

nie, przy niewielkiej pomocy 
specjalisty, to zrobić – podkreśla 
Magdalena Tyburczyk, psycholog 
ze Świdnika. 

Podczas drugiego ze zorgani-
zowanych paneli dyskusyjnych 
omawiano kwestie związane 
z ubóstwem w znaczeniu material-
nym oraz wykluczeniem społecz-
nym. – Najbardziej zagrożonymi 
grupami społecznymi są dzieci 
i młodzież oraz seniorzy, chociaż 
nie należy zapominać o bezrobot-
nych, uzależnionych czy bezdom-

nych. Nie możemy ich wszystkich 
piętnować, a należy pokazywać, 
w jaki sposób możemy im pomóc 
i ich chronić. Dlatego w ramach 
Europejskiego Roku Walki z Ubó-
stwem i Wykluczeniem Społecz-
nym będziemy nagłaśniać te pro-
blemy i inspirować ludzi, którzy 
na co dzień chcą pomóc najsłab-
szym – mówi Monika Lipińska, 
dyrektor Regionalnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lublinie. 

Trzeba działać
Każdy może walczyć ze spo-

łecznym wykluczeniem. Najlep-
szym sposobem jest wolontariat. 
Można udzielać się w ośrodkach 
pomocy, tworząc i  wspierając 
programy np.  pomocy bezro-
botnym czy organizować zajęcia 
dla dzieci. – Zajmujemy się m.in. 
kwestowaniem, organizacją zbió-
rek pieniężnych, uczestniczymy 
w  akcjach ratowniczych pod-
czas klęsk żywiołowych, uczy-
my pierwszej pomocy – mówi 
Agnieszka Walczak, stażystka 
w Polskim Czerwonym Krzyżu.  
– Moją pracę rozumiem jako od-
dawanie siebie innym ludziom – 
podkreśla Krzysztof Kowalczyk, 
wolontariusz z PCK. 

Karol Tomaszewski

Uczelnia przez pryzmat osobowości

Różni ludzie i różne pomysły
Ruszyła druga części projektu 
„Twarzą w twarz – Uniwersytet 
tworzą ludzie”. Tworząca go wy-
stawa przedstawia pracowników 
administracyjnych oraz technicz-
nych Uniwersytetu Marii Curie- 
-Skłodowskiej.

P ierwszą część projektu stano-
wiły zaprezentowane w stycz-

niu tego roku zdjęcia i wywiady, 
przeprowadzone przez studentów 
z pracownikami obsługi.  Pomysł 
na  tego typu projekt zrodził  się 
w wyniku zdarzeń, wywołanych 
przez zapowiedź zwolnień grupo-
wych na UMCS we wrześniu 2009 
roku, zaś jego celem jest przedsta-
wienie ludzi tworzących wspólnotę 

uniwersytecką: od pracowników 
pionu technicznego poczynając, 
a  na  pracownikach naukowych 
kończąc. Twórców projektu in-
teresuje struktura uczelni, którą 
budują jej pracownicy – różni lu-
dzie i różne pomysły.  Tym razem 
wystawa składa  się z  fotografii 
przedstawiających pracę i twarze 
pracowników administracyjnych 
i technicznych UMCS, a także z fol-
deru zawierającego najciekawsze 
fragmenty rozmów przeprowa-
dzonych przez studentów z Koła 
Medialnego Politologii UMCS. 
Fotografie odsłaniają przestrzenie 
i ludzi, których działalność czyni 
uniwersytet czymś więcej niż tylko 
jednostką edukacyjną; jest on rów-

nież: biurem, muzeum, galerią wy-
stawienniczą. Całość wywiadów 
oraz materiały z pierwszej edycji 
projektu dostępne są w internecie 

na stronie: http://www.twarza-w-
twarz.pl.  Wystawę będzie można 
oglądać do  28 maja 2010 w  holu 
ACK „Chatka Żaka”.  brum

Wolontariusze i rękodzieło wykonane przez dzieci ze świetlicy 
prowadzonej przez PCK
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