
Grupa „Ujawnić Prawdę” 
opublikowała w poniedziałek
20 marca listę z nazwiskami 100 
byłych agentów komunistycznych 
służb bezpieczeństwa. W chwili, 
gdy zamykaliśmy ten numer, 
trwała konferencja prasowa w 
siedzibie lubelskiej „Solidarności”.

Wstępem do poniedziałko-
wych wydarzeń było opubliko-
wanie na stronach interneto-
wych związku, w czwartek 16 
marca, nazwisk 18 osób. – Była 
to nieoficjalna lista – przyznaje 
rzecznik prasowy lubelskiej „So-
lidarności” Cezary Czarnocki. – 
Ta prawdziwa zostanie przed-
stawiona na specjalnej konfe-
rencji prasowej 20 marca – za-
pewniał. Autorzy spisu mają stu-
procentową pewność, że oso-
by, które znalazły się w wykazie, 
były świadomymi współpracow-
nikami bezpieki. Intencją grupy 
„Ujawnić prawdę” jest oczysz-
czenie lokalnego życia publicz-
nego z byłych agentów. – Chce-
my raz na zawsze wyjaśnić to, 

co powinno być zro-
bione dawno temu, a 
więc kto na nas dono-
sił i kto nas krzywdził 
– mówił rzecznik. Na 
piątkowym spotkaniu, 
na którym oficjalnie 
zapowiedziano ujaw-
nienie listy, obecny był 
prezes IPN Janusz Kur-
tyka. Prezes ponownie potwier-
dził, że popiera taką formę lu-
stracji, bo dzięki temu osoby po-
krzywdzone mogą w ten sposób 
informować społeczeństwo, kto 

je prześladował. Stano-
wisko w tej sprawie za-
jął również metropo-
lita lubelski, który w 
„Pasterskim kwadran-
sie” w Radiu eR ostrze-
gał przed niebezpie-
czeństwami pochopne-
go wydawania osądów, 
tym bardziej że infor-

macje na temat współpracy z SB 
były przez te służby często pre-
parowane. Do sprawy wrócimy 
w następnym numerze.

MICHAŁ GROT 

LUBELSKI
26 marca 2006  nr13/394

ZA TYDZIEŃ
  O parafii W BEŁŻYCACH
  Młodzież W I ROCZNICĘ ŚMIER-

CI JANA PAWŁA II
  Rusza KULTUROZNAWSTWO NA 

KUL-U

G
O

ŚĆ
 N

IED
Z

IELN
Y

26 m
arca 2006

I

Po raz szósty w Środę Popielcową 
ruszył w diecezji lubelskiej Bank 

Wielkopostny. Każdy może za darmo stać 
się jego udziałowcem i mieć pewność, 
że  spłaci zaciągnięty kredyt albo dobrze 
ulokuje swój kapitał. W tym banku każdy 
zyskuje – za darmo, bez opłat, prowizji i 
odsetek. Bez pośredników, urzędników i 
czekania w kolejkach. Dlaczego? Ponieważ 
wszystkie lokaty tego banku są duchowe. 
„Drobni inwestorzy” decydują się zrezyg-
nować np. z oglądania telewizji lub grania 
na komputerze. Udziałowcy „długotermi-
nowi” zakładają lokaty na cały Wielki Post. 
Każdy może założyć oddział. Najczęściej 

działają one w szkołach, 
parafiach, organizacjach, 
ale tworzą je również 
osoby indywidualne, a 
minioddziały powstają 
w rodzinach.  

WYSTARCZĄ DWIE, TRZY OSOBY, ABY ZMIENIĆ ŚWIAT

Renata 
Jankowska 
– ekspert
od „duchowego” 
kredytu

BARBARA PYCEL
redaktor wydania

Chcą ujawnić agentów SB

Kto donosił, kto krzywdził?
Mija czwarta niedzie-

la Wielkiego Postu. 
Jeśli ktoś zastanawia się 
jeszcze, jak dobrze prze-
żyć ten czas, mamy pro-
pozycje. Do Niedzieli 
Palmowej trwa coraz po-
pularniejsza już nie tylko 
w diecezji akcja „Bank 
Wielkopostny”. O tym, jak 
działa największy ducho-
wy bank w Polsce czytaj na 
s. IV. W dzisiejszym nume-
rze możemy też na chwilę 
przenieść się do Lwowa, 
a to za sprawą wystawy, 
która gości w Lublinie do 
29 marca, oraz sprawdzić, 
co ciekawego dzieje się w 
parafiach Boby i Matczyn.
 

W konferencji 
prasowej
w lubelskiej 
siedzibie NSZZ 
„Solidarność” 
wziął udział 
prezes IPN
Janusz Kurtyka
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W 62. rocznicę pacyfikacji
REGION. Ponad 60 lat te-
mu Niemcy spalili i wymor-
dowali 152 mieszkańców 
wsi Jamy. 8 marca 2006 roku 
Jarosław Jośko, burmistrz mia-
sta Ostrów Lubelski, z przed-
stawicielami urzędu złoży-
li wieniec przed pomnikiem 
upamiętniającym tragedię 
Jam, gdzie w zbiorowej mogi-
le pochowano zmasakrowane 
ciała poległych. Po Mszy św. 
uczestnicy uroczystości złożyli 
wieńce, kwiaty i znicze przed 
Krzyżem Pamięci obok kapli-
cy. Dwa lata temu w Ostrowie 
Lubelskim odbyła się uroczy-
sta konferencja, podczas któ-
rej świadkowie tamtych wyda-
rzeń opowiadali o przyczynach 
i przebiegu mordu. Wszystkie 
wspomnienia zostały zapisa-

ne na kartach książki Mariana 
Markiewicza „Pacyfikacja wsi 
Jamy” (na zdjęciu).

UM wysyła SMS-y
ŁĘCZNA. Od poniedział-
ku 13 marca klienci Urzędu 
Miejskiego w Łęcznej mogą za-
deklarować chęć poinformowa-
nia przez e-mail lub SMS o 
tym, że ich nowy dowód osobi-
sty jest już do odbioru. Jedyną 
formalnością jest wypełnienie 
prostego druczku i złożenie go 
wraz z wnioskiem o wydanie 
dokumentu w pokoju nr 8 w 
Urzędzie Miejskim w Łęcznej. 
Taki pomysł został zrealizo-
wany na prośbę interesantów. 

Dowody osobiste są wykony-
wane w Warszawie, stąd precy-
zyjne określenie daty odbioru 
jest dość trudne. Z reguły okres 
oczekiwania na wydanie wy-
nosi około 1 miesiąca. SMS-y i 
e-maile będą wysyłane chętnym 
w dniu dostarczenia dowodów 
do Urzędu Miejskiego. Przy od-
biorze nowego dowodu trze-
ba będzie, tak jak dotychczas, 
mieć przy sobie stary dowód 
oraz pokwitowanie wydawane 
przy składaniu wniosku.

W rocznicę odejścia Jana Pawła II

KSIĄŻKA NA WIECZÓR. 
Z kolejną propozycją do swo-
ich czytelników wychodzi 
Wydawnictwo Gaudium. Tym ra-
zem przypominamy książkę le-
karki i psychologa Elżbiety Sujak 
pt. „Rozważania o ludzkim roz-
woju”. Wbrew pozorom nie jest 
to jedynie zawarta na 326 stro-
nach teoria, ale próba konfron-
tacji samej zasady rozwoju z 
doświadczeniem  życia. I właś-
nie życie: religijne, rodzinne, za-
wodowe, jest tutaj pojmowa-
ne jako „droga szansy i rozwo-
ju”. Książka może być użyteczna 
m.in. dla rodziców, wychowaw-
ców i psychologów. To już kolej-
ne wydanie tej cennej pozycji.

LUBLIN. 2 kwietnia 2006 roku 
niejeden z nas powróci po raz 
kolejny do myśli i przesłania Jana 
Pawła Wielkiego. Aktorzy i dyrek-
cja Teatru im. J. Osterwy pragną 
zaprosić do pochylenia się nad 
jego poezją i prozą. Rok po pa-
pieskim odejściu do domu Ojca, 
dokładnie o godz. 20.00 zapre-
zentują publiczności wiersze w 

oprawie nokturnów Fryderyka 
Chopina, oświetlone światłem 
świec. Gospodarzem wieczoru 
będzie tym razem dyrektor ar-
tystyczny Krzysztof Babicki, zaś 
oczekiwać możemy zarówno 
poezji i prozy z lat 50.–60., jak 
i wierszy opublikowanych już po 
przyjęciu przez Karola Wojtyłę 
sakry arcybiskupiej.

ZAPROSZENIE. Wielko- 
postne spotkanie dla przedsię-
biorców i pracodawców organi-
zuje duszpasterstwo tego śro-
dowiska w sobotę 8 kwietnia w 
Domu Fundacji Jana Pawła II w 
Lublinie. Rozpoczęcie zostało 
zaplanowane na godzinę 15.00, 
a w programie znajdzie się 

m.in. wykład: „Chrześcijański 
przedsiębiorca wezwany do 
miłości”, dyskusja, możliwość 
spowiedzi, wspólna Msza św. 
Rekolekcje poprowadzi o. prof. 
Andrzej Derdziuk. Zgłoszenia 
przyjmuje ks. Ryszard Krupa, 
tel. 081/532 15 10, email: 
krupar@sercanie.org.pl.

MARSZ MODLITWY I PA-
MIĘCI. Centrum Duszpaster-
stwa Młodzieży organizuje uro-
czystości związane z pierwszą 
rocznicą śmierci Jana Pawła II. 
Obchody rozpoczną się po po-
łudniu 2 kwietnia przed gma-
chem głównym KUL, skąd wy-
ruszy marsz na Plac Zamkowy. 
Uczestnicy przejdą trasą ubie-
głorocznych marszów, zatrzy-
mując się na placu Litewskim i 
przy kościele Ducha Świętego, 
skąd w „dniach kwietnio-
wych” wyruszały marsze – na 
Majdanek, na Czuby i pod KUL. 
Na placu Zamkowym odbędzie 
się Msza św., której będzie prze-
wodniczyć abp Józef Życiński. 
Spotkanie zakończy apel o 21.37. 
Organizatorzy proszą o zabranie 
ze sobą świecy.

Przedsiębiorcy na rekolekcjach

Papieski wieczór w Teatrze Osterwy

Gaudium zaprasza

Zaproszenie
FAJSŁAWICE. Pierwszy sztafe-
towy bieg Pokolenia Jana Pawła 
II z okazji I rocznicy śmierci Ojca 
Świętego organizuje w czwar-
tek 30 marca Stowarzyszenie 
Młodych Twórczych przy Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum w 
Fajsławicach, parafia pw. Jana 
Nepomucena oraz Centrum 
Duszpasterstwa Młodzieży w 
Lublinie. W programie m.in. 
występ grupy szczudlarzy z 

Ożarowa, prezentacja mul-
timedialna „Cywilizacja miło-
ści” oraz przekazanie „Księgi 
Pokolenia JPII” na ręce mło-
dych. Tłem biegu, jak zapowia-
dają organizatorzy, będzie echo 
śpiewu Jana Pawła II. Początek 
o godz. 9.30 przy gimnazjum. 
Honorowy patronat nad im-
prezą objął wikariusz biskupi 
ds. młodzież ks. Mieczysław 
Puzewicz. 
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Zapraszamy na wystawę

Wieniec Mickiewicza, 
zegar z ratusza i panorama

Na zakończenie swojej rocznej 
wędrówki po Polsce właśnie 
do Lublina, jako ostatniego 
z dziewięciu miast na trasie, 
zawitała wystawa „Piękny Lwów”. 
Będzie można ją oglądać jeszcze 
do 29 marca w Galerii Rusałka 
na terenie Kupieckiej Galerii 
Handlowej w Lublinie. 

118 zaprezentowanych tam 
eksponatów pochodzi z trzech 
placówek kulturalnych Lwowa: 
Lwowskiego Muzeum Histo-
rycznego, Naukowej Biblioteki 
im. Wasyla Stefanyka we Lwo-
wie (dawne Ossolineum) oraz 
Lwowskiej Galerii Sztuki. Na 
pomysł zorganizowania wysta-
wy wpadło Towarzystwo Pro-
mocji Lubelszczyzny Pro Pub-
lico Bono. Najcenniejszym eks-
ponatem – jak nam powiedział 
prezes stowarzyszenia dr Sła-
womir Janicki – jest zimowa 
„Panorama Lwowa”. Obraz au-
torstwa Zygmunta Rozwadow-
skiego i Stanisława Janowskie-
go o rozmiarach: 8,80 m na 
3,30 m to największe płótno, 

jakie kiedykolwiek gościło w 
Lublinie. Pochodzi z początku 
ubiegłego stulecia i przedsta-
wia panoramę Lwowa z drugiej 
połowy XVIII wieku. Pozostałe 
zbiory to obrazy, grafiki, rze-
miosło artystyczne, a także ze-
gar z lwowskiej wieży ratuszo-
wej i srebrny wieniec laurowy 
ufundowany z okazji wzniesie-
nia we Lwowie pomnika Adama 
Mickiewicza. Tę wystawę war-
to obejrzeć nie tylko dlatego, 

że Lwów przez wiele 
wieków był ośrodkiem 
kultury i nauki pol-
skiej oraz świadkiem 
wielkich wydarzeń hi-
storycznych. Ze Lwo-
wem poprzez urodze-
nie bądź życie i działal-
ność związanych było 
wielu  polskich twór-
ców i bohaterów. Wy-
starczy wspomnieć tylko Ma-
rię Konopnicką, Stefana Bana-

cha, Juliana K. Ordo-
na czy zastępy Orląt 
Lwowskich. Do dziś w 
Lublinie mieszka wielu 
Lwowiaków, mają na-
wet swoje stowarzy-
szenie. – „Dla nich ta 
wystawa na pewno bę-
dzie okazją do wzru-
szeń” – twierdzi dr Ja-
nicki. Dla młodszego 

pokolenia może być ciekawym 
uzupełnieniem lekcji historii. 
 

ZAPRASZAMY
Wystawa będzie prezentowana 
tylko do 29 marca br. Dwa dni 
później eksponaty wracają do 
Lwowa. Zapraszamy codziennie 
(także w soboty i niedziele) od 
godz. 10.00 do 18.00, ul. Rusałka 
17. Bilet normalny – 6 zł, bilet 
ulgowy (dzieci, młodzież, eme-
ryci i renciści) – 3 zł. Bilety gru-
powe (co najmniej 10 osób) – 2 
zł od osoby.



AR
C

H
IW

U
M

 G
N

KA
TA

RZ
YN

A 
LI

N
K 

Powyżej:
Panorama 
XVIII-wiecznego 
Lwowa
Poniżej: 
Herb Lwowa, 
jeden 
z eksponatów 
wystawy
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Kapitał stanowią posta-
nowienia wielkopost-
ne oraz prośby i in-
tencje. Nawet te jed-

nodniowe mogą być lokatą 
w banku. Wszyscy, którzy je 
zgłoszą, otrzymują „ducho-
wy kredyt”. Aby zdeponować 
swój kapitał, należy zgłosić 
się do jednego z wielu oddzia-
łów Banku Wielkopostnego i 
zadeklarować na specjalnych 
kartkach, jaki rodzaj loka-
ty i na jaki okres zamierza 
się założyć. „Drobni inwe-
storzy” decydują się zrezyg-
nować np. z oglądania tele-
wizji lub grania na kompute-

rze. Udziałowcy „dłu-
goterminowi” zakła-
dają lokaty na cały 
Wielki Post. Jedynym 
warunkiem, jaki trze-
ba spełnić, jest obiet-
nica codziennej mod-

litwy, dzięki której 
inwestorzy łączą się 
duchowo. Wszyscy, 
którzy wierzą w jej 
moc, mogą codzien-
nie korzystać z ka-
pitału kilku tysięcy 

Po raz szósty  
w Środę Popielcową ruszył 

w diecezji lubelskiej  
Bank Wielkopostny. Każdy 

może za darmo stać się 
jego udziałowcem  

i mieć pewność, że spłaci 
zaciągnięty kredyt albo 

dobrze ulokuje swój 
kapitał. W tym banku 

każdy zyskuje  
za darmo, bez 
opłat, prowizji 

i odsetek. Bez 
pośredników, urzędników 

i czekania w kolejkach. 
Dlaczego? Ponieważ 

wszystkie lokaty tego 
banku są duchowe. 

tekst 
BARBARA PYCEL

Zostań udziałowcem duchowego banku

Bank bez afer
JAK ZAŁOŻYĆ  

I POPROWADZIĆ 
ODDZIAŁ?

1. Kapitał banku stanowią 
postanowienia wielkopostne oraz 
prośby i intencje, które wpisu-
je się na specjalnych deklara-
cjach. Do banku można również 
wstąpić przez Internet: www.fsd.
lublin.pl. Nawet te jednodniowe 
mogą być jego lokatą. Z kapitału 
korzystają osoby, które zaciąga-
ją „kredyt miłości”, czyli proszą 
o modlitwę w ważnych dla nich 
sprawach. 
2. Warunkiem założenia lo-
katy jest obietnica codziennej 
modlitwy, dzięki której inwesto-
rzy łączą się duchowo i pomna-
żają kapitał banku. Wszyscy, 
którzy wierzą w jej moc, mogą 
codziennie korzystać z lokat ty-
sięcy inwestorów. 
3. Oddziały można reje-
strować osobiście, e-mailowo: 
biuro@fsd.lublin.pl lub telefo-
nicznie: 532 90 18 w Centrali 
Banku Wielkopostnego (ul. 
Jezuickiej 4/9 w Lublinie). Tu 
również można zaopatrywać się 
w deklaracje oraz potrzebne ma-
teriały (bezpłatne plakaty, ulot-
ki, formularze). 
4. Na zakończenie Wielkiego 
Postu osoby odpowiedzialne za 
prowadzenie oddziału przekazu-
ją wypełnione deklara-
cje do centrali, a w ciągu trwa-
nia akcji dbają o to, aby jak naj-
więcej osób stało się inwestora-
mi banku. 
5. Oddziały powinny mieć własną 
koncepcję działania, np. 
w ramach spotkań wspólnoty, po 
Mszy św. czy Drodze Krzyżowej i 
same mogą zorganizować podsu-
mowanie akcji.
6. Wystarczą 2–3 osoby i 
trochę chęci, aby zmienić świat. 



W centrali 
Renata 
Jankowska jest 
„bankowym” 
ekspertem
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Nasza akcja ma uczyć, jak 
wielką moc ma wyrze-

czenie i modlitwa ofiarowa-
na z miłością w intencji in-
nych osób, nawet jeśli ich nie 
znamy. Pomysł utworzenia 
Banku Wielkopostnego jest 
autorski. Nigdzie w Polsce 
nie można znaleźć podob-
nej inicjatywy. Szósty rok 
naszej działalności każdego 
dnia przynosi wielkie owo-
ce. W jednej ze szkół do ban-
ku wstąpił chłopak niewie-
rzący, który zachwycił się, że 
tak można przeżywać Wielki 
Post. Ludzie przekonują się, 
że w naszym banku napraw-
dę nie trzeba mieć pieniędzy. 
I to działa. Bez pieniędzy, ale 
z wysiłkiem duchowym po-
dejmuję postanowienie, nie 
mając pewności, czy uda mi 
się wytrwać. Dlatego każdy 
członek banku zobowiązuje 
się codziennie ofiarować w 
intencji jego działania jakąś 
modlitwę, np. „Któryś za 
nas cierpiał rany”. Jeśli nie 
uda się wytrwać, jeśli upad-
nę, mam siłę, żeby wstać 
i podjąć postanowienie na 
nowo. Cieszę się, że ta ak-
cja osiągnęła już wymiar 
międzynarodowy i uczy, 
że najważniejszych rzeczy 
nigdy nie da się kupić za 
pieniądze.

MOIM 
ZDANIEM

KS. MIROSŁAW ŁADNIAK

koordynator akcji

udziałowców. – „To jedyny 
bank, w którym akcje stale 
rosną i są pomnażane przez 
codzienną modlitwę akcjo-
nariuszy” – tłumaczy ks. 
Mirosław Ładniak, współor-
ganizator akcji. Ta lokata na-
prawdę się opłaca. Nie wia-
domo, do kogo trafi nasza 
pomoc i to jest w tym nie-
zwykłym banku najważniej-
sze. 

Tata prezes

Każdy może założyć od-
dział. Najczęściej działają 
one w szkołach, parafiach, 
organizacjach, ale tworzą je 
również osoby indywidual-
ne, a minioddziały powstają 
w rodzinach. Tylko tu prezes 
jest jednocześnie i udzia-

łowcem i kredytobiorcą. W 
szkołach uczniowie rozpro-
wadzają deklaracje na dłu-
gich przerwach. Grupy mod-
litewne przekazują je pod-
czas swoich spotkań, a w pa-
rafiach władze oddziału roz-
dają je po każdej niedziel-
nej Mszy św. Od lat 
zarządzaniem banku 
zajmuje się młodzie-
żowa redakcja radia 
eR oraz Akademia 
Młodzieżowa dzia-
łająca przy Fundacji 
Szczęśliwe Dzieciń-
stwo w Lublinie. – 
„Coraz częściej do naszego 
banku wstępują osoby nie-
wierzące – widząc przykład 
swoich kolegów, chcą zmie-
niać złe cechy charakteru” – 
opowiada ks. Mirek. Zasięg 
tej inicjatywy przekroczył 
już granice Polski i dotarł 
na Ukrainę, do Niemiec, Sta-
nów Zjednoczonych, a na-
wet do Polonii w Oslo. Dzia-
łające w ramach fundacji 
ośrodki zaangażowały swo-
ich podopiecznych, którzy w 
zeszłym roku na okres Wiel-
kiego Postu w ramach wy-
rzeczeń składanych w banku 
zrezygnowały ze słuchania 
muzyki. Oprócz tego stwo-
rzone na ten czas spółki za-
łożyły tu lokaty grupowe i 
indywidualne, by przez mod-
litwę pomnażać duchowy ka-
pitał banku. 

Bank bez granic

W pierwszej edycji dzia-
łania banku wzięło udział 
100 tys. inwestorów, zarów-
no tych, którzy lokowali swój 
duchowy kapitał, jak i tych, 
którzy z niego korzystali. Ta 
liczba utrzymuje się do dziś. 
Zasady jego działania wytłu-
maczyli organizatorom akcji 
prawdziwi bankowcy. To po-
mogło im w założeniu jedy-
nego jak dotąd w Polsce Ban-

ku Wielkopostnego. 
Jego centrala znajdu-
je się przy ul. Jezui-
ckiej 4/9 w Lublinie, 
gdzie każdy oddział 
składa deklaracje wy-
pełnione przez człon-
ków nietypowego 

funduszu. Blankiety można 
znaleźć na stronach interne-
towych Fundacji Szczęśliwe 
Dzieciństwo oraz w centrali. 
Rejestracji oddziałów Banku 
Wielkopostnego można do-
konywać od poniedziałku do 
piątku w godz. 10.00–16.00 
w centrali banku (tel. 532 90 
18, e-mail: biuro@fsd.lublin.
pl) i tam dostępne są również 
materiały potrzebne do pro-
wadzenia oddziału. Szczegó-
łowe informacje można od-
naleźć na stronie www.fsd.
lublin.pl oraz www.kuria.lub-
lin.pl. Akcja trwa do Niedzie-
li Palmowej.  

Zostań udziałowcem duchowego banku

Bank bez afer

PRZYKŁADY LOKAT 
WIELKOPOSTNYCH

Modlitwa, posty, pomoc kole-
gom w odrabianiu lekcji, od-
wiedzenie osoby samotnej, 
uczestnictwo w nabożeństwie 
Drogi Krzyżowej, Gorzkich 
Żalach, wyrzeczenie się oglą-
dania telewizji, powstrzymy-
wanie się od gry na kompute-
rze, walka z nałogami, troska 
o relacje w rodzinie, klasówka, 
trudne spotkanie itp.



Każdego dnia 
do oddziałów 
Banku 
Wielkopostnego 
zgłaszają się 
nowi udziałowcy
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Z „Gościem” po zabytkach archidiecezji 

W trzech kolorach
„Katolicy mają szczególny, trzeba 
to mocno podkreślić, obowiązek 
pracy nad (…) kulturą, od 
religijnej poczynając – pisze prof. 
Jerzy Kłoczowski we wstępie do 
albumu „Skarby Archidiecezji 
Lubelskiej”.  Mądre utożsamienie 
się z dziedzictwem kulturowym 
stanowi, jego zdaniem, 
ogromne bogactwo, a wręcz 
warunek naszego znalezienia 
się i zajęcia czynnej postawy 
w dzisiejszym świecie. Kolejną 
perłą archidiecezji, 
którą dzisiaj 
prezentujemy, 
jest neogotycki 
kościół 
pw. Najświętszego 
Serca Jezusa
w Bobach.

Powstał w miej-
scu dwóch poprzed-
nich – drewnianych, we-
dług projektu znanego 
warszawskiego architek-
ta, dziekana Wydziału Ar-
chitektury Politechniki War-
szawskiej – Józefa Piusa 
Dziekońskiego, autora wie-
lu innych budynków na te-
renie Lubelszczyzny, m.in. 
kościołów w Garbowie i Ry-
kach oraz szpitala dziecięce-
go przy ul. Staszica w Lub-
linie. 1907 rok to początek 
prac budowlanych. Zgodnie 
ze zmodyfikowaną wersją pro-
jektową, kościół wydłużono 

i poszerzono, czyniąc go trzy-
nawowym, z wysoką wieżą od 
frontu. Architekci postanowili 
również zmienić materiały, wy-
korzystując do budowy funda-
mentów głazy granitowe, a na 
ściany cegłę w trzech kolorach. 
Projekt Dziekońskiego objął 
także aranżację wnętrz. Mimo 
trudności finansowych kościół 
został poświęcony i oddany do 
użytku 7 lat od rozpoczęcia bu-
dowy. Niestety, już rok póź-
niej musiał przejść pierwszy re-
mont, który usunął poważne 
uszkodzenia powstałe w wyni-
ku ostrzału artyleryjskiego wal-
czących ze sobą wojsk rosyj-
skich i niemiecko-austriackich. 
Kilka pocisków do dziś tkwi w 
elewacji budynku. 

Nowe 
wezwanie

Podczas 
powtórnego 
poświęce-
nia kościo-

ła, 8 grudnia 
1920 roku, 
kanonik ka-

tedry lubel-
skiej ks. J. Sci-
pio del Cam-

po nadał świą-
tyni wezwanie 
Na j świę t sze -
go Serca Jezu-
sowego. Wśród 
wielu ważnych 

dat w historii budowla-
nej tego zabytku, trze-
ba wyróżnić fakt poło-
żenia nowej posadzki 
z marmuru kieleckie-
go (w latach 1951–
1952) oraz przepro-
wadzony w 1968 ro-
ku remont wnętrz, po-
łączony z malowaniem 
ścian. Na szczególną 
uwagę zasługują także 
prace budowlano-restaurator-
skie we wnętrzu, wykonane w 
latach 2002–2003, wyróżnione 
przez Lubelskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków 
w Lublinie Laurem Konserwa-
torskim 2005. To wtedy udało 
się odnowić rzeźby śś. Piotra 

i Pawła, usunąć wtór-
ne warstwy malarskie, 
uzupełnić tynki, oczyś-
cić detale architekto-
niczne, pomalować ca-
łość wnętrza, a także 
zakonserwować poli-
chromie ścienne. Dziś 
pokazujemy tylko dwie 
fotografie prezentują-
ce kościół, ale w albu-
mie można przyjrzeć 

się z bliska wszystkim detalom 
architektonicznym.

DARIUSZ KOPCIOWSKI

Przepraszamy Dariusza Kopciowskiego
za niepodpisanie jego nazwiska 
pod artykułem „Katedralny skarb”, 
który ukazał się w nr. 11 na s. 7.

Trójkolorowy 
kościół 
w Bobach. 
W 1988 
roku służby 
konserwatorskie 
wpisały 
go do rejestru 
zabytków 
woj. lubelskiego
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perłą archidiecezji, 

pw. Najświętszego 

Powstał w miej-
scu dwóch poprzed-
nich – drewnianych, we-
dług projektu znanego 
warszawskiego architek-
ta, dziekana Wydziału Ar-
chitektury Politechniki War-
szawskiej – Józefa Piusa 
Dziekońskiego, autora wie-
lu innych budynków na te-
renie Lubelszczyzny, m.in. 
kościołów w Garbowie i Ry-
kach oraz szpitala dziecięce-
go przy ul. Staszica w Lub-
linie. 1907 rok to początek 
prac budowlanych. Zgodnie 
ze zmodyfikowaną wersją pro-
jektową, kościół wydłużono 

czących ze sobą wojsk rosyj-
skich i niemiecko-austriackich. 
Kilka pocisków do dziś tkwi w 

Nowe 
wezwanie

Podczas 
powtórnego 
poświęce-
nia kościo-

ła, 8 grudnia 
1920 roku, 
kanonik ka-

tedry lubel-
skiej ks. J. Sci-
pio del Cam-

po nadał świą-
tyni wezwanie 
Na j świę t sze -
go Serca Jezu-
sowego. Wśród 
wielu ważnych 

pw. Najświętszego 

Powstał w miej-
scu dwóch poprzed-
nich – drewnianych, we-
dług projektu znanego 
warszawskiego architek-
ta, dziekana Wydziału Ar-
chitektury Politechniki War-
szawskiej – Józefa Piusa 
Dziekońskiego, autora wie-
lu innych budynków na te-
renie Lubelszczyzny, m.in. 
kościołów w Garbowie i Ry-
kach oraz szpitala dziecięce-
go przy ul. Staszica w Lub-
linie. 1907 rok to początek 
prac budowlanych. Zgodnie 
ze zmodyfikowaną wersją pro-
jektową, kościół wydłużono 

Kilka pocisków do dziś tkwi w 
elewacji budynku. 

wezwanie

powtórnego 
poświęce-
nia kościo-

ła, 8 grudnia 
1920 roku, 
kanonik ka-

tedry lubel-
skiej ks. J. Sci-
pio del Cam-

po nadał świą-
tyni wezwanie 
Na j świę t sze -
go Serca Jezu-
sowego. Wśród 
wielu ważnych 

Kamienny anioł
– fragment

dekoracji 
architektonicznej

elewacji

 R E K L A M A 
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Akademia Młodzieżowa „Złota 9”

Kuźnia liderów
Mają od 15 do 16 lat. Pochodzą 
z różnych części województwa 
lubelskiego i mimo różnych 
zainteresowań łączy ich jedno: 
w przyszłości chcą aktywnie 
uczestniczyć w życiu publicznym  
i społecznym swojego kraju. 

To z myślą o nich powsta-
ła Akademia „Złota 9”. Przy-
szłym liderom ma ona pomóc 
w przygotowaniu się do ak-
tywnej działalności w życiu 
publicznym, opierając się na 
wartościach ogólnoludzkich 
i chrześcijańskich. Oprócz 
tego akademia ma budo-
wać wspólnotę ludzi wrażli-
wych i otwartych na proble-
my współczesności. Przede 
wszystkim jednak ma prze-
kazywać wiedzę o sprawach 
ważnych dla Polski i świa-
ta oraz pomagać szukać od-
powiedzi na wyzwania XXI 
wieku. 

Zrobię z nich 
prawdziwych  
obywateli
Tego trudnego zadania 

podjął się razem z Funda-
cją Nowy Staw dominikanin 
o. Ludwik Wiśniewski. Swe-
go czasu, przebywając poza 
Lublinem, przyglądał się, jak 
podobne inicjatywy działają 
w Gdańsku, Szczecinie i we 
Wrocławiu. – Chciałem coś 
podobnego zrobić u nas. Do-
piero po moim powrocie do 

Lublina nadarzyła się 
taka okazja – mówi 
zakonnik. Nazwa „Zło-
ta 9” została zaczerp-
nięta od adresu klasz-
toru lubelskich do-
minikanów. Jej ofer-
ta zaadresowana jest 
do młodzieży liceal-
nej z całego województwa. 
Do tych, którzy chcą zostać 
liderami, chcą być kreatywni, 
mieć własne zdanie na róż-
ne tematy, oraz do tych, któ-
rzy chcą poznać interesują-
cych ludzi. – Dzięki akademii 
chciałbym wprowadzić mło-
dzież w życie kraju, bo nikt 
jej do tego nie przygotowu-
je – wyjaśnia ojciec Wiśniew-

ski. Spotkania odby-
wają się dwa razy w 
miesiącu. Brali w nich 
udział wybitni przed-
stawiciele świata kul-
tury, polityki, nauki 
i gospodarki. Do tej 
pory gośćmi akademii 
byli: marszałek sena-

tu Bogdan Borusewicz, sena-
tor i wokalista Budki Sufle-
ra Krzysztof Cugowski, a tak-
że prezydent Wrocławia Rafał 
Dutkiewicz. 

Liderzy w  teorii  
i praktyce
Częścią składową każde-

go ze spotkań są dyskusje 

oraz warsztaty. Ostatnie spot-
kanie, które odbyło się w so-
botę 4 marca, dotyczyło isto-
ty samorządu terytorialnego. 
Uczestnicy zostali podzieleni 
na 5 klubów, w których uczy-
li się m.in., jak zawierać koa-
licje oraz jak negocjować. Ich 
zadaniem było zagospodaro-
wanie nadwyżki budżetowej. 
Pierwsze spotkanie zgroma-
dziło 40 osób, ale na kolejne 
zadeklarowało swe przyjście 
dwa razy więcej. Żeby uczest-
niczyć w spotkaniach akade-
mii, wystarczy tylko przyjść i 
zapisać się. Młodzież jest za-
chwycona. – Jest super. Przy-
chodzimy tu z przyjemnoś-
cią – opowiadają z entuzja-
zmem Kazik i Gosia. Nie dość, 
że mogą podyskutować i po-
dzielić się swoimi poglądami 
z gośćmi, mogą też poznać 
nowych znajomych. Przykła-
dem jest choćby Kuba,  który 
ma nadzieję, że może wśród 
uczestników akademii znaj-
dzie... wokalistę do swoje-
go zespołu, ale i przyjaciół. 
Są pełni wiary i idealizmu. – 
Chcemy w przyszłości zmie-
nić kraj, w którym żyjemy, 
na lepsze – mówią z powagą. 
Nie wykluczają, że być może 
w przyszłości, właśnie dzięki 
uczestnictwu w akademii, za-
angażują się mocniej w dzia-
łalność społeczną czy poli-
tyczną. Gościem następnego 
spotkania, które odbędzie się 
25 marca, będzie ojciec Wac-
ław Oszajca. 

MICHAŁ GROT

Podczas 
warsztatów 
można nauczyć 
się m.in. zasad 
komunikacji 
międzyludzkiej.
Na dole:
Przyszli liderzy
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Jeśli zdarzyło się nam 
ostatnio narzekać na 
trudne czasy, depresję 
i mróz, zapraszamy do 
parafii w Matczynie. 
Istniejący do dziś kościół 
parafianie budowali 10 
lat, przez cały okres 
okupacji niemieckiej i tuż 
po zakończeniu II wojny 
światowej, od 1938
do 1948 roku. Dziś 760-
-osobowa parafia razem
z proboszczem kończy 
remont wnętrza świątyni. 

– „Jeśli się napraw-
dę ciężko pracuje, wi-
dać efekty” – twierdzi 
proboszcz, ks. Andrzej 
Dołba. Trudno się z nim 
nie zgodzić. Matczyn 
to jedna z 4 wsi, któ-
re wchodzą w skład pa-
rafii. Większość miesz-
kańców ma gospodar-
stwa, kilka osób nawet 
bardzo znaczące. Tu 
rytm wyznacza praca. 
Może dlatego duszpa-
sterstwo na wsi ogrom-
nie się różni od tego 
w mieście. Podczas gdy 
w wakacje mieszkańcy 
miast wyjeżdżają, tu-
taj jest wtedy najwię-
cej pracy. Ci, którzy ma-
ją gospodarkę, są za-
jęci od świtu do nocy. 
A dobre wyniki, to tyl-
ko efekt bardzo cięż-
kiej pracy. – „Nie ma-
my się czego wstydzić – 
przekonuje ks. Andrzej. 
– Nasze wyroby są do-
skonałe”. Okazuje się, 
że na nawet na wschod-
niej ścianie sukces jest 
możliwy. 

Będzie dom

Kilka lat temu Stowa-
rzyszenie Rodzin Ruchu 
Światło–Życie – Oaza Ro-
dzin – odkupiło od para-
fii hektar ziemi. Zgodnie 
z planami obok kościo-
ła ma powstać dom, dla 
formacji Oazy Rodzin i 
całego ruchu, ale nie tyl-
ko. To doskonałe miej-
sce, świetnie usytuowa-
ne, z dobrym dojazdem 
do miasta. Będą mogły 
z niego korzystać wspól-
noty działające w Koście-
le, ale ma on być również 
otwarty dla organizato-
rów szkoleń czy spot-
kań firmowych. Na miej-
scu będzie kaplica, za-
plecze gastronomiczne, 
25 pokoi 4-osobowych, 
z sanitariatami w każ-
dym, pojedyncze poko-
je dla prowadzących, kil-
ka sal konferencyjnych, 
parking i ogród z tyłu 
domu. Na terenie parafii 
znajduje się szkoła pod-
stawowa oraz dom po-
mocy społecznej dla po-
nad 150 podopiecznych 

w różnym wieku: dzieci 
i dorosłych. – „Ten dom 
ma ogromny wpływ na 
mieszkańców” – twier-
dzi proboszcz. Nie tyl-
ko na tych, którzy w 
nim pracują, ale i na in-
nych, dla których obec-
ność niepełnosprawnych 
dzieci na Mszy w koście-
le jest czymś zwyczaj-
nym”.

BARBARA PYCEL

Adres redakcji: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 
20-950 Lublin  tel./faks 081 534 61 36
Redagują: ks. Krzysztof Podstawka – dyrektor oddziału, 
Agnieszka Przytuła, Barbara Pycellublin@goscniedzielny.pl
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KS. ANDRZEJ 
DOŁBA

Urodzony 28 październi-
ka 1964 r. w Hrubieszowie, 
święcenia kapłańskie przy-
jął 10 grudnia 1988 r.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Cieszę się, że moi parafianie są wrażliwi i że 
Kościół jest dla nich ważny. Świetnie pracuje ra-
da duszpasterska. Inne wspólnoty i grupy, typo-
we dla miejskich parafii, nie zdają egzaminu w 
tak maleńkiej wspólnocie. Młodzi ludzie uczą się 
w Lublinie, a do domu przyjeżdżają na weeken-
dy. W kościele spotyka się Legion Maryi, co so-
botę przychodzą dzieci. Pojedyncze osoby z pa-
rafii należą do różnych wspólnot, ale w Lublinie. 
Mieszkańcy mają jednak okazję do lepszego po-
znania się oraz formacji podczas organizowanych 
co roku krótkich wyjazdów pielgrzymkowych 
dla dorosłych i dłuższych dla dzieci i młodzieży, 
głównie latem. Od 3 lat w okresie wakacji organi-
zujemy dla nich rekolekcje oazowe. Po żniwach, 
a przed pierwszymi jesiennymi zbiorami są takie 
2 tygodnie, kiedy można zostawić na chwilę pra-
cę. Wtedy jedziemy. Byliśmy już we Włoszech, na 
Słowacji, Węgrzech, w Czechach. W tym roku pla-
nujemy z dorosłymi wyjazd do Ostrej Bramy na 
Litwę. Umiemy pracować i odpoczywać. Ja sam 
właśnie tutaj nauczyłem się świętować niedzielę. 

Porządek Mszy świętych
  W dni powszednie (listopad–marzec): godz. 17.00, 

(kwiecień–październik): godz. 18.00. W poniedział-
ki, piątki i soboty Msza św. w kaplicy u sióstr w domu 
pomocy społecznej o godz. 6.30.

  W niedziele Msza św. o godz. 8.30 i 11.00.

PANORAMA PARAFII
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Matczynie

Nie mamy się czego wstydzić

XVII-wieczny drewniany 
kościół, który stał kiedyś

na tym placu,
dzisiaj znajduje się

w lubelskim skansenie

Chociaż ta księga 
metrykalna pochodzi

z XVII wieku, atrament jest 
wciąż doskonale czytelny
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