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W ielka klepsydra 
stoi przed 

ratuszem i odmierza 
czas do ogłoszenia 
zdobywcy tytułu 
europejskiej Stolicy 
Kultury. lublin czeka 
na tę chwilę od kilku lat. 
Czy mamy szansę, mogą 
Państwo ocenić sami,  
czytając str. IV–V. 
Na str. III zachęcamy 
do włączenia się 
w wydarzenie, jakiego 
jeszcze w lublinie 
nie było – Maraton 
Biblijny. W obecnym 
numerze także 
o utalentowanych 
chórzystach 
z Poniatowej 
(str. VIII) oraz 
o tym, jak jako 
archidiecezja 
dziękowaliśmy Bogu 
za beatyfikację Jana 
Pawła II (str. VII).

do dukata!

krasnystaw. Między 
3 a 5 czerwca odbędą się 
dni Krasnegostawu. 
W programie m.in. 
premiera dukata 
miejskiego – 6 Krasnych, 
„zjazd Minigwiazd”, 
konkursy, gry i zabawy 
z nagrodami, przegląd 
lokalnych zespołów 
muzycznych i tanecznych, 
dzień otwarty w muzeum 
regionalnym, pokaz 
motocykli, koncert 
Norwidowski oraz 
rajd pieszy i rowerowy 
po ziemi krasnostawskiej. 
Szczegółowy program 
można znaleźć 
na stronie 
www.krasnystaw.pl.

Uczył przede wszystkim mi-
łości do drugiego człowieka. 
Bardzo szybko o tym zapo-

minamy, co powoduje, że wśród nas 
jest coraz więcej cierpienia. Przez fe-
stiwalowe wydarzenia chcemy „prze-
mycać” naukę Papieża Polaka – dodaje 
K. Wiśliński.

okazji do  tego nie  brakowało. 
Już pierwszego dnia festiwalu, 17 maja, 
odbył się spektakl poetycki inspirowa-
ny życiem i nauczaniem Jana Pawła II. 
W specjalnym konkursie swoją wie-
dzę o papieżu sprawdzili uczniowie. 
Podczas plenerowej imprezy pod 
hasłem „zagraj Barkę” ok. 80 dzieci 
na różnych instrumentach zagrało 
piosenkę, którą ojciec święty tak 
bardzo lubił. dzień Papieskiej Kre-
mówki, a właściwie wieczór po-
etycko-muzyczny, połączony był 
z degustacją ulubionych ciastek 
Jana Pawła II. dochód z ich sprze-
daży organizatorzy przezna-
czyli na pomoc najmłodszym 
z ubogich rodzin.

Spotkania Jana Pawła II z kra-
śniczanami przypomniała wystawa 
w Centrum Kultury i Promocji. od-
był się także pierwszy rajd papieski, 
który rozpoczął się przy Szkole Pod-
stawowej nr 6, a zakończył piknikiem 
i zabawą z papieskimi akcentami nad 
kraśnickim zalewem. Ciekawostką był 
także konkurs pieśni papieskiej, który 

odbył się w dwóch katego-
riach wiekowych: dzieci 
do lat 15 i dorośli. Uczest-

nicy mieli za zadanie 
przygotować 
co  najmniej 

jeden utwór 
napisany 

do  tekstu 
Karola Woj-

tyły bądź Jana Pawła II 
lub do własnego tekstu 
inspirowanego życiem 
i dziedzictwem Papie-
ża Polaka w kategorii 
utwory autorskie lub 
nowe wykonania znanych utworów 
w nowych aranżacjach.

– To już piąty konkurs. zauważa-
my, że z roku na rok poziom jest coraz 
wyższy, zarówno jeśli chodzi o przy-
gotowanie wykonawców, jak i szersze 
spektrum stylów muzycznych – mówi 
diakon Krzysztof Flis, jeden z juro-
rów. – Przez poezję, którą śpiewamy, 
odkrywamy Jana Pawła II na nowo – 
tłumaczy Jadwiga Brzozowska z ze-
społu didymos, który zdobył grand 
prix festiwalu. – Papież był naszym 
przyjacielem. Ja każdy utwór bardzo 
przeżywam – zapewnia.

Na stronie www.festiwal.djp2.pl 
można przeczytać listy do papieża, któ-
re zwyciężyły w konkursie literackim 
„Serdecznym atramentem...”. Festiwal 
dziedzictwa Jana Pawła II zakończył się 
22 maja koncertem „Bogu dziękujcie, 
ducha nie gaście” w wykonaniu Chóru 
Kameralnego Canticum Canticorum 
i jego przyjaciół.

Joanna Mazurek

Festiwal dziedzictwa Jana Pawła II w Kraśniku

Przemycać papieża
– Chcemy wspierać każdego, kto w śpiewie, słowie, 
obrazie i czynie chce utrwalić świadectwo jego życia – 
podkreśla Krzysztof Wiśliński, jeden z organizatorów.

Festiwalowa 
statuetka
u góry: Grand 
prix festiwalu 
zdobył zespół 
didymos

pod
patronatem
„Gościa”
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I Maraton Biblijny w lublinie

Bieg pod prąd
– Jeżeli 
nie pokocha się słowa 
Bożego, to nie da się 
nim żyć – podkreśla 
ks. Maciej domański.

W yzwania podjęła  się 
parafia pw. św. Micha-
ła archanioła. Polega 

ono na tym, żeby od 5 do 11 czerw-
ca przeczytać całe Pismo święte: 
od Księgi rodzaju po apokalipsę. 
Samo czytanie nie jest tu jednak 
najważniejsze. – Nie robimy sztu-
ki dla sztuki. Nie chodzi o to, żeby 
przeczytać książkę. Mamy usłyszeć 
słowo Boże, odkryć na nowo Pismo 
święte, zobaczyć, że jest w nim wie-
le treści, które dotyczą naszego ży-
cia, spraw radosnych i smutnych. 
To jest żywe słowo, które zostało 
spisane, byśmy zrozumieli, że Pan 
Bóg w tym wszystkim uczestni-
czy. Byśmy odkryli, że to słowo 
realizuje się w Jezusie Chrystu-
sie – wyjaśnia ks. M. domański, 
koordynator akcji.

Maraton Biblijny to w Polsce 
stosunkowo nowa 
inicjatywa. Po  raz 
pierwszy odbył się  
6 lat temu w Pozna-
niu. W archidie-
cezji lubelskiej 
jest orga-

nizowany od 2009 r. w Kraśniku 
Fabrycznym, w lublinie – po raz 
pierwszy.

Nie tylko dla katolików
Ksiądz Maciej domański pod-

kreśla, że aby wziąć udział w ma-
ratonie, nie tylko nie trzeba być 
z lublina ani nawet z naszej archi-
diecezji. Serdecznie przyjęci będą 
nawet ci, którzy nie są katolikami. 
– do maratonu, który odbył się dwa 
lata temu w Kraśniku, zgłosiły się 
dwie osoby z Kościoła zielono-
świątkowego. Bardzo kochały Pi-
smo święte i nie przeszkadzało im, 
że czytanie odbywa się w świątyni 
katolickiej – opowiada.

Żeby czytać Biblię na głos pod-
czas maratonu, trzeba się zapisać. 
Jeśli będą jeszcze miejsca, można 
to robić nawet do ostatniej chwi-
li, czyli do 5 czerwca. Można się 
zgłaszać po każdej Mszy św. lub 
do kancelarii parafialnej od 9.00 
do 10.00 i od 15.30 do 17.30. Trzeba 
wybrać termin, w którym chcia-
łoby się czytać, a także zostawić 
swoje imię i nazwisko oraz numer 
telefonu na liście czytających. War-
to pamiętać, że można przeczytać 

więcej niż jeden 

fragment. Każdemu zostanie przy-
dzielony konkretny urywek i po-
dany dokładny co do minuty czas, 
kiedy będzie czytał. organizatorzy 
dodają, że w domu warto przeczytać 
wyjątek kilka razy, zastanawiając 
się, jak odnosi się on do naszego 
życia i relacji z Bogiem. Czytający 
powinien zgłosić się do recepcji 
maratonu kwadrans przed wy-
znaczonym czasem. Tam też, jak 
podkreśla ks. M. domański, każdy 
będzie mógł odebrać certyfikat, 
że uczestniczył w akcji.

od niedzieli do soboty
Maraton ruszy 5 czerwca 

o 13.00, a zakończy się 11 czerwca 
ok. 17.30 uroczystymi nieszporami 
w wigilię zesłania ducha świę-
tego. Jedyne przerwy w lekturze 
zaplanowane są na czas Mszy św.  
W dzień czytanie będzie się od-
bywało na  zewnątrz kościoła 
przy specjalnej ambonie. W nocy  
– wewnątrz świątyni. Uczestnic-
two w maratonie nie jest zarezer-
wowane tylko 
dla czytających. 
– Można po 
prostu przyjść 
i posłuchać te- 
go, co Pan Bóg 

przez wieki mówił do człowieka, 
jak się objawiał, jak człowiek od-
najdywał kontakt z Bogiem w róż-
nych sytuacjach. Wiele postaci 
biblijnych, takich jak daniel, Józef 
egipski czy abraham, przeżywa-
ło bardzo trudne sytuacje, odpo-
wiadające naszemu życiu – mówi 
koordynator.

– Chciałabym podczas marato-
nu nie tylko przeczytać fragment 
Pisma świętego, ale też sama usły-
szeć to, co on chce mi powiedzieć, 
czego ode mnie pragnie tu i teraz, 
w takich a nie innych realiach mo-
jego życia. Żyję w ciągłym biegu, 
wszystko jest do zrobienia na wczo-
raj. Niełatwo jest się zatrzymać i po-
chylić nad Bożym słowem – mówi 
Monika zając, od niedawna człon-
kini dzieła Biblijnego archidiecezji 
lubelskiej, a od dwóch lat uczest-
niczka Kursu Formacji Biblijnej. 
– Wierzę, że maraton będzie dla 
mnie chwilą oderwania się od tego 
wszystkiego, za czym codziennie 
pędzę, o co tak bardzo zabiegam, 
i spojrzenia na to z perspektywy Bo-
żego słowa i jego logiki, która często 
daje zupełnie inny obraz naszych 
planów, dążeń; czasem wręcz od-
wracając nam ten świat, który sami 
chcemy sobie zbudować, zupełnie 
do góry nogami – dodaje.

Joanna Mazurek

Podczas 
maratonu 

Pismo święte 
będzie czytane 

w 900  
częściach

 
Jo

a
N

N
a

 M
a

zU
re

K

Trzy dni dziękowania

Cykliści ubrani 
byli w koszulki 
przygotowane 
specjalnie  
na pielgrzymkę

kraśnik. Pokonali ponad 300 
km rowerem, żeby uczcić bł. 
Jana Pawła II. rowerową piel-
grzymkę z  Kraśnika na  Jasną 
Górę odbyli po raz czwarty. Tym 
razem było ich 12, głównie kraśni-
czan, ale dołączyły do nich tak-
że osoby z radomia i świdnika. 

do jasnogórskiego sanktuarium 
rowerzyści dotarli 15 maja. Wzięli 
udział we Mszy św. i apelu Jasno-
górskim. Bibliotece klasztornej 
Jasnej Góry przekazali numer 
czasopisma „Czuwanie” wyda-
nego przez Bractwo Księdza Sta-
nisława zielińskiego.

Były pola, jest kościół

lublin. Parafia pw. bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki na Wrotkowie prze-
żywała swoją pierwszą wizytację 
kanoniczną. Przeprowadził ją bp 
ryszard Karpiński. –  Kiedy 52 
lata temu po święceniach kapłań-
skich trafiłem do parafii św. Tere-
sy, tu, na Wrotkowie, były tylko 
pola. dziś powstaje nowa świą-
tynia – mówił. Sprawozdanie z 
funkcjonowania parafii, która 

istniej od niespełna roku, złożył 
ks. Grzegorz Trąbka, proboszcz. 
działa w niej już kilka grup. 
Powstały dwie schole: dziecięca 
i młodzieżowa oraz cztery koła 
różańcowe. regularne spotkania 
mają również ministranci i domo-
wy Kościół ruchu światło–Życie. 
Podczas jednej z Mszy św. w dniu 
wizytacji 33 osoby przyjęły sakra-
ment bierzmowania.

Kierownik na medal
województwo. Stanisław lis, 
kierownik Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu KUl, odebrał 
Medal Wojewody lubelskiego. 
otrzymał go za zaangażowanie 
i przygotowanie sportowe stu-
dentów Wyższego Seminarium 
duchownego diecezji zamojsko--
-lubaczowskiej na Mistrzostwa 

Polski Wyższych Seminariów 
duchownych i zakonnych w piłce 
nożnej, za opiekę szkoleniową nad 
niepełnosprawnymi studentami 
KUl, a także promocję lubelskie-
go sportu akademickiego na are-
nie ogólnopolskiej. Przekazanie 
medalu odbyło się w siedzibie 
lUW.

Parafia  
bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki 
była erygowana 

jako jedna  
z pierwszych 

pod tym 
wezwaniem  

w Polsce

Jubileusz sióstr
lublin. 19 maja w Collegium 
Maius Uniwersytetu Medycznego 
obchodzono dzień Położnej i Pie-
lęgniarki, w tym roku połączony 
z 20-leciem samorządu zawodowe-
go pielęgniarek i położnych. Nie 
zabrakło odznak honorowych 
„za zasługi dla Samorządu”. Spe-
cjalnie wystąpił też lubelski Teatr 
Muzyczny.

dzięki za odwagę
województwo. 19 maja odbyły 
się wojewódzkie obchody dnia 
Strażaka. rozpoczęła je Msza św. 
w lubelskiej archikatedrze. Po niej, 
już w Urzędzie Wojewódzkim, 
najbardziej zasłużeni otrzymali 
odznaczenia państwowe i resor-
towe, wyróżnienia i awanse na 
wyższe stopnie służbowe. obec-

nie w województwie lubelskim 
pożary gasi 29 jednostek ratow-
niczo-gaśniczych. W ubiegłym 
roku  strażacy wzięli udział w 19 
970 zdarzeniach, czyli średnio w 55 
dziennie. Większość z nich (13 480) 
to miejscowe zagrożenia, a 6 100 
to pożary. Wartość uratowanego 
mienia to 299 724 tys. zł.

odznaczenie 
wręczyła 

wojewoda 
Genowefa 

Tokarska

Medale za długoletnią 
służbę otrzymało  
aż 80 strażakówCzują klimat

lubelszczyzna. do pracy pie-
szo lub rowerem zamiast samo-
chodem. Takie wyzwanie przez 
dziesięć dni realizowała grupa 
pracowników lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego i Urzędu Miasta. 
Wszystko w ramach konkursu 
Towarzystwa dla Natury i Czło-
wieka pod hasłem „Klimatyczny 
urzędnik”. Jego celem było ogra-

niczenie emisji dwutlenku węgla, 
wydzielanego przez samochody 
podczas dojazdów do pracy. Urzęd-
nicy podzieleni byli na cztery 
grupy, a ich wysiłki można było 
śledzić na blogu. Każda z grup 
spisywała utrudnienia, jakie na 
co dzień muszą pokonywać piesi, 
rowerzyści i pasażerowie komu-
nikacji miejskiej.
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sięcy osób popie-
rających walkę 
lublina o  pre-
stiżowy tytuł. 
Wolontariusze eSK 
2016 podczas akcji za-
tytułowanej „za!-loguj 
się do europejskiej 
Stolicy Kultury” zbie-
rali je przez miesiąc 
w szkołach, na uczel-
niach, w  galeriach 
oraz w instytucjach 
kultury. Także ci 
sami wolontariusze 
na ulicach lublina 
na początku kwiet-
nia zorganizowali 
akcję „Na tropie 
eSK”, promującą 
w niekonwencjonal-
ny sposób ideę eSK 
w naszym mieście. 
Była pielęgniarka 
badająca puls eu-
ropejskiej Stolicy 
Kultury, lekarz 
słuchający bicia 
serca eSK, a nawet 
Widzący z lublina, 
który przepowia-
dał przyszłość 
dla miasta. Na 
finiszu walki nie 
bez znaczenia jest 
także nagroda, którą zdobył lu-
belski Carnaval Sztuk-Mistrzów 
w konkursie „Polska pięknieje –  
7 Cudów Funduszy europejskich”. 
– Uważam, że to genialna impreza 
– mówi Jarosław Matejuk. – I mimo 

że lublin jest małym miastem, to 
jednak może się pochwalić taką 

energią, której inni nie mają.

Bądźmy czujni
W II etapie konkursu 

o tytuł europejskiej Sto-
licy Kultury w 2016 r.  
lublin rywalizuje 

z Gdańskiem, Kato-
wicami, Warszawą 

i  Wrocławiem. 
G ł ó w n y m 

punktem skła-
danej przez nas 

aplikacji jest specyficzne 
miejsce i  rola lublina 
– nazywanego Bramą 
Wschodu – w  dialogu, 
kontaktach i współpracy 
z kulturą i religią krajów 
za wschodnią granicą, 
spoza Unii europejskiej, 
m.in. Ukrainą, Białorusią 
czy rosją.

Tytuł europejskiej 
Stolicy Kultury 2016 r. 
otrzymają dwa miasta 
– jedno polskie i jedno 
hiszpańskie. Będą one 
przez rok prezento-
wały swój dorobek 
kulturalny – m.in. 
organizując koncer-
ty, festiwale, pokazy. 
zwycięzcy konkursu 
otrzymują od Ue po 
1,5 mln euro. Już 13 
czerwca do lublina 

przyjedzie czterech 
ekspertów z międzyna-
rodowej komisji eSK 2016. 
Spędzą w naszym mieście 
dzień i noc. Celem ich wi-

zyty, jak informuje Ministerstwo 
Kultury, jest zapoznanie członków 
Komisji Selekcyjnej z prawdzi-
wym wizerunkiem miasta oraz 
prezentacja głównych wydarzeń 
programu ESK 2016. •

Urządzenie puszczono 
w ruch 13 maja, kiedy to 
do Ministerstwa Kultu-
ry w  Warszawie trafiła 

ostatnia już aplikacja uzupełnia-
jąca, w której lublin pretenduje 
do miana europejskiej Stolicy 
Kultury 2016 roku. W klepsydrze 

umieszczono 40 kul. Codziennie 
w dół spada jedna. Kiedy wszyst-
kie znajdą się na dole, wszystko już 
będzie jasne.

Na tropie tytułu
W wygraną lublina w tej nieco-

dziennej walce wierzy wielu miesz-
kańców. – Mamy niewątpliwie 
tytuł do tego, żeby lublin był w cen-
trum uwagi europejskiej – mówi 
biskup Mieczysław Cisło. – z racji 

swojej historii, wielokulturowości, 
wielonarodowości, ale także z ra-
cji tego, co prezentuje dzisiaj jako 
miejsce spotkań kultur i narodów. 
Wojtek Kornet jest fotografem, 
który między innymi współtwo-
rzył lubelską aplikację, dołączając 
do niej zdjęcia. – dla mnie przede 
wszystkim najważniejsze jest to, 
w jaki niesamowity sposób idea 
lublin eSK 2016 zaktywizowała 
i zjednoczyła ludzi. Wszyscy mamy 

świadomość, w jakiej sytuacji znaj-
dują się nasze miasto i nasz region. 
dlatego naprawdę wierzę w zdoby-
cie tytułu. W pewien sposób już go 
zdobyliśmy, angażując się w projekt 
– dodaje.

W starania o zwycięstwo za-
angażowali się nie tylko urzędni-
cy, ale także zwykli lublinianie. 
z końcem marca na placu litew-
skim zawisł baner o wymiarach 
6 na 12 metrów z podpisami 9 ty-

europejska 
stolica kultury. 
Klepsydra 
ustawiona 
przed lubelskim 
ratuszem zaczęła 
odmierzać 
dni pozostałe 
do ogłoszenia 
zwycięzcy  
w walce o tytuł 
eSK 2016 i… 
niszczeje. – To 
świadomy zabieg 
– wyjaśnia jej 
twórca Jarosław 
Koziara – 
rdzewieje 
i podkreśla tym 
samym upływ 
czasu. Taka jest  
jej rola.

tekst
justyna jarosińska

jjarosinska@goscniedzielny.pl

Największa międzynarodowa impreza kulturalna w mieście 
przyciąga tłumy widzów

– Jak uświadomić ludziom ważność naszych starań o tytuł eSK 
2016? – zorganizować nietypowy happening

Praca wolontariuszy eSK 2016 jest nieoceniona

lubelski bezmiar szaleństw

lublin idzie po tytuł przebojem

W akcji „za!-loguj się do eSK 2016” wzięli udział i duzi, i mali

ostatnia prosta

 Polska pięknieje i lublin pięknieje

 Już za niecały miesiąc wszystkie kule będą na dole
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Jedni żonglują, 
inni chodzą  
na szczudłach
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Po dniach Kultury Chrześcijańskiej w Chełmie

Nakarmić ducha
o spotkaniu 
ze zbigniewem 
zamachowskim, 
filmach Jana Jakuba 
Kolskiego i pieszych 
podróżnikach 
z Tadeuszem 
Bonieckim, 
przewodniczącym 
chełmskiego 
oddziału Katolickiego 
Stowarzyszenia 
„Civitas Christiana” 
i organizatorem 
imprezy, rozmawia 
ks. rafał olchawski.

ks.  rafał olchawski: Jak to  się 
stało, że  program dni Kultury 
Chrześcijańskiej jest  tak rozbu-
dowany?
tadeusz boniecki: – Poprzed-
nie edycje (to jest już dziewiąta) 
nauczyły nas, co robić, aby z każ-
dym rokiem było u nas ciekawiej 
i atrakcyjniej. Na początku był 
to Tydzień Kultury Chrześcijań-
skiej – kilka spotkań i jeden kon-
cert. Po każdej imprezie przycho-
dziła chwila refleksji, wniosków, 
podsumowań. zauważyliśmy 
wtedy wraz z wolontariuszami 
i uczestnikami, że wartości chrze-
ścijańskie przejawiają się w bardzo 
różnych obszarach kultury. Wyko-
rzystaliśmy to przy poszerzaniu 
repertuaru o wystawy i projekcje.

Skąd pomysł na festiwal filmowy 
w  ramach tych dni? I  dlaczego 
w  tym roku w  centrum zainte-
resowania znalazł się akurat Jan 
Jakub Kolski?

– Uczestniczyłem kiedyś 
w  Kazimierzu dolnym w  spo-
tkaniu z Jerzym Stuhrem, który 
opowiadał o filmach Krzysztofa 
Kieślowskiego. robił to z wielką 
pasją. Pomyślałem wtedy, że war-
to włączyć kino moralnego niepo-

koju do programu naszej imprezy. 
Podzieliłem się tą myślą z przyja-
ciółmi i wolontariuszami. Po obej-
rzeniu filmów wszyscy zgodzili 
się, że to dobry pomysł. zaprosi-
liśmy Marię Kieślowską, która 
opowiadała o życiu swego męża, 
o jego wątpliwościach ducho-
wych. Publiczność przyjęła filmy 
entuzjastycznie i tak zrodziła się 
tradycja przeglądu filmowego 
w ramach dni Kultury Chrześci-
jańskiej. Po zakończeniu imprezy 
wolontariusze i uczestnicy sami 
zainteresowali  się filmografią 
Kieślowskiego. W tym roku za-
proponowaliśmy kino Kolskiego, 
ciekawego reżysera, można rzec 
„małomiasteczkowego”, bo w swo-
ich filmach pokazuje niewielkie 
społeczności. Potrafi w intrygu-
jący sposób wykreować postaci, 
ich  charaktery. Jest  mistrzem 
szczegółu. Te elementy skłaniają 

widza do refleksji i o to też między 
innymi nam chodzi.

Co  najbardziej zapadło Wam 
w pamięć?

– Wielkim przeżyciem było 
spotkanie ze zbigniewem zama-
chowskim. ludzie znali go przede 
wszystkim z ról w filmach takich 
jak „Pułkownik Kwiatkowski” 
czy „ogniem i mieczem”, a u nas 
czytał poezję Karola Wojtyły. 
Widziałem reakcję słuchaczy, 
jak przeżywali wraz z  nim 
te wiersze. To również pokazuje, 
że wszyscy potrzebujemy obco-
wania z literaturą piękną, która 
zyskuje dodatkowe walory, gdy 
prezentuje ją  wybitny aktor. 
W życiu codziennym nie mamy 
czasu na czytanie, interpretowa-
nie poezji, dlatego zorganizowa-
liśmy tego typu spotkanie. dzięki 
niemu ludzie mogli zatrzymać się 

i poczuć inny klimat, doświadczyć 
nowych wrażeń estetycznych. 
W  tym roku zaprosiliśmy też 
wielu podróżników. Chcieliśmy 
pokazywać młodzieży ludzi, 
którzy nie zamykają się w swo-
im świecie, w obrębie swojego 
miasta, ale przekraczają granice 
między państwami i pokonują 
ludzkie słabości. Jednym z tram-
pów jest dominik Włoch, który 
pieszo z Gdańska dotarł do Jero-
zolimy, pielgrzymował również 
do Santiago de Compostela. obec-
nie przygotowuje się wraz z przy-
jaciółmi do wędrówki do asyżu, 
by uczcić 25. rocznicę spotkań 
ekumenicznych zainicjowanych 
przez Jana Pawła II.

Co Chełm może zaoferować swo-
im gościom?

– zależy nam, by poczuli kli-
mat tego miasta i chcieli do nas 
wracać w przyszłości, a szczegól-
nie by pamiętali spotkania z mło-
dymi chełmianami. oczywiście 
wszyscy są też zachwyceni pięk-
nem i niesamowitym usytuowa-
niem naszej bazyliki. zbigniew 
zamachowski odwiedził Chełm 
po  raz pierwszy. Stwierdził, 
że  jest  to  miejsce tajemnicze, 
a także kopalnia ludzkiego po-
tencjału. zapewniał, że jeszcze 
tu wróci.

środowisko chełmskie nie  wy-
obraża sobie chyba, by tego wy-
darzenia zabrakło w następnych 
latach?

– Ta impreza integruje szereg 
placówek kulturalnych i sporto-
wych. W organizacji biorą udział 
również szkoły. Władze samorzą-
dowe traktują to przedsięwzięcie 
jak swoje. zresztą cała impreza 
odbywa się pod patronatem pre-
zydent agaty Fisz. rozmawiając 
z  innymi przedstawicielami 
władz lokalnych, odnoszę wraże-
nie, że nie wyobrażają sobie Cheł-
ma bez takich dni. a potwierdza 
to spora suma pieniędzy, przezna-
czona przez nich na przygotowa-
nie naszego festiwalu.
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– Jesteśmy pozytywnymi wirusami, które zarażają innych – mówi 
Tadeusz Boniecki o sobie i wolontariuszach

– Gdyby żył, 
śpiewalibyśmy 
mu dziś „Sto lat”, 
świętując 91. rocznicę 
jego urodzin, ale dziś 
śpiewamy „Bogu 
niech będą dzięki” – 
mówił  
abp Celestino 
Migliore 
w archikatedrze 
lubelskiej.

święty w Kościele katolickim to 
ten, kto zarezerwował w swo-

im życiu wystarczające miejsce 
dla Boga. To ten, kto głęboko 
żyje słowami ewangelii i wcie-
la ją w swoje życie – podkreślał 
nuncjusz apostolski w  Polsce. 
Uroczystości dziękczynne, któ-
rym przewodniczył, odbyły się 
18 maja. arcybiskup najpierw 
na  Katolickim Uniwersytecie 
lubelskiem Jana Pawła II wygło-
sił wykład poświęcony prawom 
człowieka w świetle nauczania Pa-
pieża Polaka. Wieczorem w zapeł-
nionej wiernymi i kapłanami ar-
chikatedrze przewodniczył Mszy 
św., którą archidiecezja lubelska 
dziękowała Bogu za beatyfikację. 
Poświęcił także obraz przedsta-
wiający Jana Pawła II umieszczo-
ny na jednym z bocznych ołtarzy. 
Po eucharystii obrazek z tym sa-
mym wizerunkiem ojca świętego, 

namalowanym specjalnie dla ar-
chikatedry przez Tatianę Majew-
ską, każdy mógł zabrać sobie do 
domu. oprawę muzyczną Mszy 
św. przygotował chór KUl-u wraz 
z orkiestrą Teatru Muzycznego 
w lublinie. Po Mszy św. odbył 
się koncert. Nuncjusz apostol-
ski podkreślał, że zaproszenie 
do udziału w uroczystościach 
dziękczynnych za beatyfikację 
Jana Pawła II skierował do niego 
krótko przed swoją śmiercią abp 
Józef Życiński. – Moja obecność 
dziś tutaj stwarza dobrą okazję 
do wyrażenia uznania dla niego, 
biskupa wypróbowanej wiary, 
gorliwego pasterza i człowieka 
wielkiej kultury.

– Chodził po naszych ulicach. 
Nawiedzał nasze kościoły. od 
katedry profesorskiej wędrował 
do katedry biskupiej, aby tutaj, 
przed obrazem Matki Płaczącej, 
ponawiać swoje zawierzenia. 
Szedł dalej, do bazyliki drzewa 
Krzyża świętego, aby dopełniać 
odprawianą codziennie drogę 
Krzyżową – mówił o Janie Pawle 
II bp Mieczysław Cisło. admini-
strator archidiecezji przypomniał 
także papieską wizytę w lublinie 
w czerwcu 1987 r. – Przez wynie-
sienie na ołtarze zostaje nam po-
nownie dany na czas wolności, 
nowego zmagania o ład moralny 
w naszej ojczyźnie, w europie 
i świecie, na budowanie gmachu 
wolności na fundamencie Bożych 
prawd i godności osoby ludzkiej, 
z poszanowaniem chrześcijań-
skiego dziedzictwa w kulturze, 

edukacji, w życiu społecznym 
i  naszej ojczyzny, i  europy – 
zwracał uwagę bp M. Cisło. – 
zostaje nam dany orędownik 
u Boga, ale także jako przykład 

człowieczeństwa kształtowanego 
przez ewangelię i łaskę. Potrzeba 
nam wierności wszystkim prze-
słaniom jego pontyfikatu – dodał.

Joanna Mazurek

archidiecezjalne dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II

drugi raz nam dany

■ r e K l a M a ■

Ten obraz specjalnie dla archikatedry lubelskiej namalowała 
Tatiana Majewska

– Jan Paweł II pozostawił nam w testamencie swoje osobiste 
doświadczenie Boga – mówił abp Celestino Migliore
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Sukcesy poniatowskich chórów

Nieprzerwana lekcja muzyki
ledwo opadły emocje 
po dwóch dużych 
występach w lublinie, 
już zespoły 
intensywnie 
przygotowują się 
do kolejnych dwóch – 
na Międzynarodowy 
Festiwal Chóralny 
w Macedonii 
i na 25-lecie parafii 
pw. świętego ducha 
w Poniatowej.

ć wierćwiecze wspólnoty 
to szczególne wydarzenie 
dla miasta. – Teraz ćwiczy-

my „alleluja” haendla. zabrzmi 
pięknie w naszym kościele pod-
czas uroczystości jubileuszowych 
– mówi Grzegorz Przybycień; w ze-
spole dla dorosłych „Cum Musica” 
jest od początku jego istnienia. 
– długo czekałem na taką sposob-
ność. Na chór młodzieżowy byłem 
już za stary. Gdy dowiedziałem 
się, że takiej inicjatywy podjęło się 
paru zapaleńców, natychmiast zde-
cydowałem się do nich przyłączyć 
– wspomina.

Nie tylko nuty
By wesprzeć tę kulturalną dzia-

łalność i zintegrować się, w 2005 
roku założone zostało Stowarzy-
szenie Miłośników śpiewu Chóral-
nego „Cum Musica”. Należą do niego 
przede wszystkim wychowankowie 
państwa danielewiczów i opieku-
jącej się od 5 lat chórzystami dag-
mary Matysik, którzy z chóralnym 
śpiewem zetknęli się już we wcze-
snej młodości. Wśród śpiewaków 
nie  ma jednak zawodowców. 
Są za to pedagodzy, przedsiębior-
cy, rolnicy. Grzegorz Przybycień 
jest nauczycielem. – Uczestnictwo 
w chórze to dla mnie możliwość cią-
głego osobistego rozwoju muzycz-
nego pod okiem dobrego dyrygenta. 
dzięki ogromnej wrażliwości pani 
dagmary śpiewanie jest duchowym 

przeżyciem – dodaje. ale wbrew 
pozorom chór to nie tylko muzy-
ka. – To fantastyczne spotkania 
z pozytywnie zakręconymi ludź-
mi. Bardzo miła atmosfera pracy 
i okazja do wspólnych wyjazdów 
– wymienia pan Grzegorz. Niektóre 
z nich pamięta się bardzo długo, jak 
np. podróż do austrii czy dwa wy-
stępy na 25. i 30. rocznicę powstania 
poniatowskich zespołów państwa 
danielewiczów, które odbyły się 
w Filharmonii lubelskiej.

drugi to chór młodzieżowy 
„Carduelis”, który działa od kil-
kunastu lat. Praca z  młodzieżą 
i z dorosłymi to dwa różne wyzwa-
nia. – okres gimnazjum i liceum 
to przede wszystkim czas rozwoju, 
problemów wychowawczych, dlate-
go wymaga też większego zaanga-
żowania w kwestie wychowawcze – 
mówi dagmara Matysik. – Muzyka 
ma na młodzież wręcz nieoceniony 

wpływ. Uczy samodyscypliny, orga-
nizacji czasu, poszerza umiejętno-
ści czysto intelektualne – wylicza. 
Martwi się, że w edukacji młodego 
pokolenia coraz rzadziej sięga się 
po sztukę jako narzędzie do prze-
kazywania i utrwalania wiedzy. 
a przecież to sztuka, jak zaznacza, 
uczy wrażliwości na dobro i piękno.

Bez chwili wytchnienia
dla pani dagmary i jej chórzy-

stów każdy festiwal jest ważny. daje 
możliwość konfrontacji, pozwala 
zobaczyć, nad czym pracują zespo-
ły z Polski i ze świata. – Na około 
30 festiwali i konkursów w Polsce 
i za granicą, w których braliśmy 
udział, wszystkie wygraliśmy. 
z każdej nagrody cieszę się tak 
samo – mówi pani dyrygent.

Jednym z  ostatnich dużych 
przedsięwzięć były dwa koncer-
ty, z których pierwszy odbył się 

w lublinie w kościele parafialnym 
kapucynów na Poczekajce. – Wy-
konaliśmy tam fragment dużego 
programu wielkopostnego – mówi 
d. Matysik. Natomiast w kościele 
parafialnym w Poniatowej można 
było wysłuchać koncertu „zawi-
taj, Ukrzyżowany”. – zaprezen-
towaliśmy tam dzieła autorstwa 
polskich kompozytorów i utwory 
opracowane przez lubelskich pro-
fesorów, m.in. profesora andrze-
ja Nikodemowicza. oprócz tego 
w repertuarze znalazły się teksty 
bł. Jana Pawła II, poezja romana 
Brandstaettera i Jana Kasprowicza 
– opowiada pani dagmara. Na kon-
cercie śpiewały połączone chóry. 
Na organach akompaniowała im 
elżbieta Charlińska z KUl-u.

W swoim repertuarze zespoły 
mają ponad 60 utworów. Wśród 
nich znajdują się te reprezentujące 
muzykę dawną, rozrywkową i sa-
kralną. Wbrew dzisiejszym tren-
dom, to właśnie ten ostatni rodzaj 
muzyki podoba się młodzieży. Ceni 
sobie ona przede wszystkim kompo-
zycje dotyczące Krzyża świętego, 
sekwencji Stabat Mater. również 
dorośli w tych utworach odnajdu-
ją piękno. – Bardzo lubię śpiewać 
utwory religijne, a szczególnie wiel-
kopostne. Mają głębię w warstwie 
tekstowej i muzycznej. Na 5-lecie 
naszego chóru przygotowaliśmy 
„Missa brevis” Jana Szopińskiego, 
piękny utwór w lekko jazzowej 
aranżacji – dorzuca pan Grzegorz.
 Ks. rafał olchawski
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Grupa  
z Poniatowej 

pod Wiedniem 
po prawej: 
obchody 

 5-lecia zespołu 
dorosłych 

świętowano 
w poniatowskim 

Centrum 
Kultury, 

Promocji 
i Turystyki 


