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ZA TYDZIEŃ
  O PARAFII w Ćmiłowie
  O PRZYPARAFIALNYCH KLUBACH 

PRACY, które chcą pomagać 
osobom bezrobotnym 
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Afrodyta obawia się, że „po pielgrzymce 
nic w nas nie zostanie, że zapamięta-

my tylko tę uroczą, łamaną polszczyznę 
Benedykta, że ktoś poprowadzi kilkadziesiąt 
koncertów z cyklu „Papieżowi – wdzięczni 
Polacy”, a kolorowe pisma zwiększą swoją 
sprzedaż, dorzucając do gazetek płytkę, pla-
kat bądź gadżecik z papieżem”. Co naprawdę 
w nas zostanie po spotkaniu z Papieżem? 
Dziś dzielimy się tym, jak młodsi i starsi 
mieszkańcy archidiecezji przeżyli te narodo-
we rekolekcje. Przeglądamy listy do redakcji 

oraz spostrzeżenia inter-
nautów, którzy na forum 
Centrum Duszpasterstwa 
Młodzieży w Lublinie bar-
dzo szczerze opowiadali 
o motywacjach wyjazdu, 
ale i swoich obawach, ile 
w nas po nim zostanie. 

Więcej na str. IV–V

PORWANI PRZEZ BENEDYKTA

O tym, jakie 
znaczenie 
miało dla nich 
spotkanie 
z Papieżem 
opowiadają 
młodzi ludzie 
z Krasnegostawu

BARBARA PYCEL
redaktor wydania

Już kilkanaście dni mi-
nęło od zakończenia 

pierwszej pielgrzymki 
papieża Benedykta XVI 
do Polski. Wielu miesz-
kańców diecezji lubel-
skiej wzięło udział w 
spotkaniach w Warszawie 
i Krakowie. Dzisiaj przy-
pominamy te wydarze-
nia również po to, żeby 
każdy z nas mógł zadać 
sobie pytanie, jak wyko-
rzystaliśmy ten czas. W 
swoich wspomnieniach 
do spotkania z Janem 
Pawłem II wraca również 
ks. Ryszard Tujak, od 45 
lat przyjaźniący się i pra-
cujący z osobami niesły-
szącymi.
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Archidiecezja lubelska 
ma 21 nowych kapłanów. 

W przeddzień uroczysto-
ści Zesłania Ducha Świętego, 3 
czerwca, w archikatedrze lubel-
skiej wyświęcił ich metropoli-
ta Józef Życiński. Podczas homi-
lii arcybiskup apelował do mło-
dych księży, aby nie zniechę-
cali się niczym, co przyniesie 
ból i niepewność. „Trwajcie w 
Wieczerniku współczesnej kul-

tury, gdzie krzyżują się 
różnorodne języki i sty-
le. Przywołujcie te naj-
piękniejsze postaci, nie 
zwracając uwagi na to, 
co boli” – mówił me-
tropolita. Już 17 czerw-
ca, podczas spotkania 
duchowieństwa w Wą-
wolnicy, młodzi kapłani 
otrzymają nominacje do 
nowych placówek. Trafią do róż-
nych parafii, gdzie będą pełnić 
funkcje wikariuszy i prowadzić 

katechezy w szkołach. 
Na kapłanów z Polski 
czekają również katoli-
cy poza granicami kra-
ju. Wszyscy wyświęceni 
zobowiązani są do po-
słuszeństwa biskupo-
wi, życia w celibacie i 
odmawiania modlitwy 
brewiarzowej. Nowo 
wyświęconym składa-

my serdeczne życzenia, a ich 
sylwetki przedstawimy w ko-
lejnym numerze „Gościa”.  B
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Nowi księża dla archidiecezji lubelskiej

W stronę nieba

Od momentu 
modlitwy 
eucharystycznej 
nowo wyświęceni 
kapłani 
po raz pierwszy 
odprawiają 
Mszę św. razem 
ze swoimi 
biskupami
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Jubileusz straży

Zaproszenie

Misjonarze z Lublina na Filipinach

Nauczyć się niderlandzkiego

Konkurs rozstrzygnięty

Wizytacja biskupia

STAROŚCIN. Jubileusz 80-le-
cia obchodziła 21 maja Ochotni-
cza Straż Pożarna w Starościnie. 
Mszę św. w intencji strażaków i 
ich rodzin odprawił ks. Jan Jedliń-
ski. Homilię wygłosił kapelan ar-
chidiecezjalny OSP ks. Stanisław 
Wąsik z Garbowa. Podczas litur-
gii poświęcono tablicę pamiąt-
kową z napisem „Rok 1926” (na 
zdjęciu). Na placu szkolnym 29 

zasłużonych druhów ze Starości-
na otrzymało odznaczenia resor-
towe. Z historii OSP w Starościnie 
wiemy tyle, że w 1926 r. pierw-
szą straż ogniową założył ks. pro-
boszcz Jan Baranowski, a naczel-
nikiem został organista Józef Za-
jąc. W minionym roku członkowie 
OSP czynnie wspomagali parafię 
podczas nawiedzenia kopii obra-
zu MB Częstochowskiej. 

DOMINIKANKI bezhabito-
we zapraszają na rekolekcje dla 
dziewcząt od 23 do 25 czerwca. 
Rozpoczęcie w piątek o godz. 
16.00, zakończenie w niedzie-
lę ok. godz. 14.00. Zgłoszenia 
przyjmowane są pod adresem: 

Misjonarki Szkoły, 20-718 Lublin, 
al. Kraśnicka 58, ul. Namysłow-
skiego 53, tel. (081) 525-30-98, 
e-mail: misjonarki.szkoly@wp.
pl. Zabierz ze sobą: Pismo Świę-
te, różaniec, notatnik, śpiwór, 
serce otwarte na głos Boga. 

MANILA. Pochodzące z die-
cezji lubelskiej małżeństwo Ka-
rolina i Karol Fromontowie od 
stycznia są misjonarzami świe-
ckimi na Filipinach. Odbywa-
ją tam przygotowanie do pra-
cy ewangelizacyjnej i misyjnej 
w ramach katolickiego między-
narodowego instytutu ewange-
lizacji świata ICPE. W czasie stu-
diów byli zaangażowani w jed-
nej ze wspólnot Odnowy w Du-
chu Świętym w Lublinie. Organi-

zowali ewangelizacje, posługi-
wali muzycznie, pracowali rów-
nież jako nauczyciele w jednym 
z gimnazjów. Dzisiaj swoimi ta-
lentami dzielą się m.in. z miesz-
kańcami Payatas, czyli dzielni-
cy ludzi pracujących na śmietni-
sku. Co tydzień razem z kilkoma 
osobami ze wspólnoty prowa-
dzą tam grupy dzielenia i wspar-
cia dla dorosłych oraz proste na-
uczania dla dzieci. Posługują tak-
że w więzieniu.

KUL. Profesorowie z Belgii 
będą przez Internet uczyć stu-
dentów z Lublina języka ni-
derlandzkiego. To w ramach 
współpracy Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego z naj-
starszym na świecie katoli-
ckim uniwersytetem w Leu-

ven w Belgii. Niderlandzki na 
KUL-u ma być specjalnością w 
ramach germanistyki. Rzecz-
nik uczelni Beata Górka doda-
je, że niderlandzki na KUL-u 
jest nauczany już od dłuższe-
go czasu, ale brakuje kadry 
profesorskiej.

KLEMENTOWICE. 3 nieza-
leżne grupy jury VI Międzypo-
wiatowego Konkursu Recyta-
torskiego Poezji i Prozy Religij-
nej w Klementowicach kolejny 
raz wyróżniły utalentowanych 
uczniów z diecezji lubelskiej. 
W tym roku do konkursu stanę-
ło 97 osób, które reprezento-

wały 20 szkół podstawowych. 
10 maja konkurs zorganizowa-
ła Szkoła Podstawowa im. ks. 
St. Rzepeckiego w Klementowi-
cach oraz współpracujący z nią 
Gminny Ośrodek Kultury w Ku-
rowie. Tradycyjnie nasza redak-
cja patronowała tej imprezie.  
Laureaci na zdjęciu. 

LUBLIN. W parafii pw. Miło-
sierdzia Bożego miała miejsce 
wizytacja biskupia, podczas 
której metropolita lubelski Jó-
zef Życiński udzielił I Komunii 
św. 130 dzieciom oraz bierz-
mował 160 gimnazjalistów. Ar-
cybiskup spotkał się tego dnia 
również z grupami duszpaster-
skimi działającymi w parafii. 
Na zdjęciu moment udzielania 
I Komunii św.
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Karol Fromont z dziećmi z Payatas

Metropolita lubelski  
Józef Życiński  

udzielił I Komunii  św.
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Do szesnastu wydłużyła się 
lista strajkujących szpitali 
na Lubelszczyźnie. W poniedziałek 
29 maja dołączył kolejny 
– im. Jana Pawła II w Zamościu. 
Od wtorku 30 maja do strajku 
ma dołączyć szpital z Puław, 
a w kolejnych dniach z Biłgoraja 
i Tomaszowa Lubelskiego. 

Jest i dobra wiadomość. Szpi-
tal Dziecięcy przy ul. Chodźki za-
kończył protest i zaczął normal-
nie pracować po tym, jak po-
rozumiał się w sprawie podwy-
żek. Pozostaje jednak najważ-
niejsze pytanie – jak długo jesz-
cze to potrwa i kiedy szpitale bę-
dą normalnie pracować? „Wró-
cimy do pracy wtedy, kiedy zo-
staną spełnione nasze postulaty, 
czyli 30-procentowa podwyżka 
w tym roku, a w następnym dwu-
krotność średniej krajowej” – od-
powiada protestujący lekarz Ry-
szard Niewiadomski z Krasnego-
stawu. Strajk trwa, pomimo te-
go że rząd przyjął plan naprawy 
służby zdrowia, w wyniku które-
go w ciągu najbliższych 3 lat do 
systemu wpłynie 16 mld zł, a 5 
mld już w roku następnym. Takie 
zapewnienia nie przekonują pro-
testujących, którzy nie zawiesza-
ją protestu. „To nie są żadne pro-
pozycje. Rząd nam proponuje 20 
procent, my chcemy 30” – ko-
mentują lekarze. 

Dosyć wyzysku!

Środa 24 maja była dniem 
głośnego sprzeciwu pracowni-
ków zakładów opieki zdrowot-
nej województwa lubelskiego. 
Pod siedzibą lubelskiego oddzia-
łu NFZ zgromadziło się kilkaset 
osób. „Dość wyzysku”, „Dość 
poniżania” to okrzyki, które czę-
sto było słychać z tłumu. Prote-
stujący przyjechali z różnych za-
kątków Lubelszczyzny: z Kras-
negostawu, Kraśnika, Opola Lu-
belskiego, Parczewa, Zamościa, 
Lubartowa, Białej Podlaskiej, Ja-
nowa Lubelskiego, Hrubieszowa 
czy Puław. „Przybyliśmy tu do-

magać się od NFZ na-
tychmiastowego pod-
wyższenia stawki za 
świadczenia zdrowot-
ne, kupowane przez 
NFZ na rzecz ubezpie-
czonych” – mówił Ja-
nusz Spustek, przewodniczący 
Regionalnego Komitetu Prote-
stacyjnego. „Przez taką politykę 
nasi pracownicy są wyzyskiwani, 
dlatego podjęliśmy protest” – 
kontynuował. Pod siedzibą NFZ 
strajkujący złożyli swoje postu-
laty, domagając się ich spełnie-
nia. Po godzinie rozmów wice-
dyrektor lubelskiego NFZ przed-
stawił zgromadzonym ustale-
nia. „Wystąpiłem z wnioskiem 
o zwiększenie wartości punkto-
wej świadczeń, co mogłoby spo-
wodować sfinansowanie rosz-
czeń” – mówił. Co ciekawe, od-
mawia się podwyżek lekarzom, 
ale pracownikom NFZ w Lubli-
nie pensje wzrosły o 13–20 zł. 
Rzecznik prasowy lubelskiego 
NFZ Elżbieta Lasota tłumaczyła 
ten fakt zwykłą indeksacją płac, 
która jest konsekwencją obo-
wiązującego w NFZ układu zbio-
rowego.

Chcemy godnie żyć

Anna Kielec, pielęgniarka, 
przyjechała na pikietę z Toma-

szowa Lubelskiego. 
„Mam osiemnastoletni 
staż pracy. Moja pod-
stawowa pensja to 760 
zł. Za noce otrzymuję 
dodatkowo jakieś 160–
180 zł.  W sumie na rękę 

dostaję 800 zł, a na utrzymaniu 
mam dwoje dzieci. Jak tu żyć?” – 
mówiła. Po studiach medycznych 
świeżo upieczony absolwent mo-
że liczyć na 600 zł podstawy. Z 
tego trzeba się ubrać, wyżywić, 
zapłacić mieszkanie i dokształ-
cać się, a kurs kosztuje 400–500 
zł za tydzień, a niekiedy 3 razy 
tyle. To nie zraża do studiowa-
nia medycyny. „Pomimo nędz-
nych zarobków zamierzam zo-
stać lekarzem. Mam nadzieję, że 
jak już nim zostanę, to nie bę-
dę musiał strajkować” – mówił 
Grzegorz Barszczewski. Pensja w 
służbie zdrowia odpowiada pen-
sji pracownika z wykształceniem 
podstawowym, a nie z maturą, i 
wynosi 1000 zł. Na Lubelszczyź-
nie lekarz otrzymuje za godzi-
nę 9 zł, a pielęgniarka 4,5 zł. „Za 
tę kwotę wymaga się od nas: fa-
chowości, serca, zaangażowania, 
pełnych umiejętności, podnosze-
nia kwalifikacji. Za co?” – pyta-
ła Wiesława Sidorowska-Floriań-
czyk, przewodnicząca Ogólno-
polskiej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych. 

Strajk służby zdrowia

Końca nie widać

DZWOŃ: 9488
Specjalnie dla pacjentów zdez-
orientowanych strajkami w szpi-
talach Lubelszczyzny wojewo-
da lubelski uruchomił infolinię. 
Ubezpieczeni z terenu wojewódz-
twa lubelskiego mogą dzwonić 
pod całodobowy i bezpłatny nu-
mer 9488. Tutaj można zdobyć 
informacje, w jakim szpitalu zo-
staniemy przyjęci.



Dla szpitala 
każdy dzień 
strajku to 
kilkaset tysięcy 
złotych strat

Czy pielęgniarkom uda się 
wywalczyć podwyżkę?
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Afrodyta
obawia się,

że „po pielgrzymce 
nic w nas

nie zostanie,
że zapamiętamy pewnie 
tylko tę uroczą, łamaną 
polszczyznę Benedykta. 

Pewnie ktoś poprowadzi 
kilkadziesiąt koncer-
tów z cyklu »Papieżowi 
– wdzięczni Polacy«, a 

kolorowe pisma zwiększą swo-
ją sprzedaż o 457 procent, 
dorzucając do gazetek płyt-
kę, plakat bądź gadżecik z pa-
pieżem”– mówi z przekąsem 
Afrodyta

Wbrew opiniom mediów, 
które jeszcze przed przyjaz-
dem Benedykta XVI do Polski 
licytowały się w porównaniach 
z Poprzednikiem, a nawet za-
powiadały medialną klapę tej 
wizyty, uważnie słuchaliśmy te-
go, co mówił Papież, i z każ-
dym dniem coraz bardziej po-
zwalaliśmy się mu prowadzić. 
Dziś dzielimy się tym, jak młod-
si i starsi mieszkańcy archidie-
cezji przeżyli spotkanie z Bene-
dyktem XVI. Przeglądamy listy 
do redakcji oraz spostrzeżenia 
internautów, którzy na forum 
Centrum Duszpasterstwa Mło-
dzieży w Lublinie bardzo szcze-
rze opowiadali o motywacjach 
wyjazdu, ale i swoich obawach, 
co po nim w nas zostanie. 

Dotknąć
Trudno nie zgodzić się z tym, 

że to, co zapamiętujemy na dłu-
go, co wspominamy po latach, 
co porusza nasze serca, to emo-
cje związane z ważnymi wyda-
rzeniami. Tak stało się i w przy-
padku niedawnej pielgrzymki Be-
nedykta XVI do Polski. Podob-

ne przeżycia towarzy-
szą i młodszym i star-
szym: grupie młodzieży 
z Krasnegostawu, rodzi-
nie pana Marka, nasze-
go korespondenta z Lu-
bartowa, KSM-owiczom 
z Centrum Duszpaster-
stwa Młodzieży z Lubli-
na czy grupom z różnych 

parafii diecezji. Jednych 
do dziś wzruszają słowa 
piosenki towarzyszącej 
spotkaniu młodzieży na 
Błoniach: „Nie lękajcie 
się”, inni zapamiętali 
kilka zdań z homilii. Te 
słowa, radość, skando-
wane przez setki tysię-
cy osób: „Benedetto”, 

„Jesteście 
nadzieją 
Kościoła” 
– wołali
do młodych
i Jan Paweł II
i Benedykt XVI

Ks. R. Jurak – zorganizował wyjazd 
i był natchnieniem pielgrzymów

Długa podróż, duże oczekiwania Każdy witał, jak umiał
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Lublinianie po pielgrzymce

Porwani przez Benedykta
tekst

BARBARA PYCEL



rozgrzane klaskaniem dło-
nie, polowe spowiedzi, zim-
na noc pod gołym nie-
bem, wspólne podró-
że, czasem łzy, na-
wet te przed telewi-
zorem. To wszystko 
doświadczenia, któ-
re i ci, śledzący wizy-
tę Papieża w domach, będą dłu-

go wspominać. Właśnie te do-
świadczenia, mądrze pokierowa-
ne przez kapłanów i animatorów, 
mogą przynieść ogromne owo-
ce, o jakie wołał podczas spo-
tkania na Błoniach papież Bene-
dykt XVI. 

„Rozpylacie pranienie”

Wątpliwości niektórych, co 
do chłodnego przyjęcia Papieża 
– Niemca, nieprzyzwyczajonego 
do okazywania emocji – natych-
miast musiały ustąpić na widok 
skandujących młodych 
duchem ludzi. Nie prze-
szkadzało ani zimno, ani 
specyficzna polszczyzna 
papieża z Niemiec. – „Ja 
się nie dziwię, bo i wielu 
»naturalnych« Polaków 
ma problemy z wymo-
wą słów »błogosławień-
stwo« czy »różnorod-

ność«” – komentuje krakowskie 
spotkanie ks. Mieczysław Puze-

wicz.  Okazało się, że prawo bytu 
w języku liturgii mają nawet ta-
kie nowalijki jak: „rozpylacie pra-
nienie” (rozpalajcie pragnienie). 
Reakcje słuchaczy – może i koja-
rzące się z „atmosferą stadiono-
wą” – okrzyki i oklaski, znaczyły 
tyle co: Tak, zgadzamy się z tym, 
co mówisz, Ojcze Święty! Za-
miast teoretycznego kazania by-
ło piękne nauczanie o życiu jako 
domu. I tak jak przed dwudzie-
stu ośmiu laty Jan Paweł II odkrył, 
że młodzi są przyszłością świata 
i Kościoła, potwierdził to na kra-

kowskich Błoniach Be-
nedykt XVI.  

Internauci

Karolina z Krasne-
gostawu, jadąc do Kra-
kowa, była przekona-
na, że spotka przeci-
wieństwo Jana Pawła 
II. – „Naprawdę poko-
chałam tego papieża i 

wiem, że Jan Paweł II może 
być dumny ze swojego po-
kolenia!” – napisała w li-

ście do naszej redakcji. 
Niektórzy, mimo 

zmęczenia, tak 
jak pan Marek z 
rodziną, posta-
nowili popatrzeć 

jeszcze na Papieża 
na Franciszkańskiej. 

Na Błonia, mimo choro-
by wybrała się też Joasia. 

Z pasją opisuje to, co się działo 
podczas spotkania. Zapamięta-

ła emocje, dobre emocje. Takie, 
które na długo po powrocie do-
dają sił do nauki w szkole, zaan-
gażowania w parafii i po prostu 
bycia dobrym. Ma szczęście, bo 
jest w grupie, która może liczyć 
na prowadzenie swojego pro-
boszcza. Więcej obaw ma Afro-
dyta, której wypowiedź zacy-
towaliśmy we wstępie, że zno-
wu pojawią się głosy, że może 
to i papież, ale jednak Niemiec, 
że „nasz Papież” był lepszy, bo 
był „nasz”, i tak dalej. Ile w nas 
zostanie? Życie pokaże. Obok 
słów niech przemówią i fotogra-
fie, dołączone do naszego teks-
tu, one też są niezapomnianym 
świadectwem. 

G O Ś Ć  L U B E L S K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
11 czerw

ca 2006

V

II. – „Naprawdę poko-
chałam tego papieża i 

wiem, że Jan Paweł II może 
być dumny ze swojego po-
kolenia!” – napisała w li-

ście do naszej redakcji. 
Niektórzy, mimo 

jeszcze na Papieża 
na Franciszkańskiej. 

Na Błonia, mimo choro-
by wybrała się też Joasia. 

rozgrzane klaskaniem dło-
nie, polowe spowiedzi, zim-
na noc pod gołym nie-
bem, wspólne podró-

rozgrzane klaskaniem dło-
nie, polowe spowiedzi, zim-
na noc pod gołym nie-

II. – „Naprawdę poko-
chałam tego papieża i 

wiem, że Jan Paweł II może 
być dumny ze swojego po-
kolenia!” – napisała w li-

ście do naszej redakcji. 

jeszcze na Papieża 
na Franciszkańskiej. 

Na Błonia, mimo choro-
by wybrała się też Joasia. 
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Nie pojechałam na spot-
kanie z Papieżem. 

Wirus wygrał z planami 
i szansą na ponowne do-
świadczenie tej atmosfery, 
którą zapamiętałam z po-
przednich pielgrzymek 
Głowy Kościoła do Polski 
czy choćby z Tor Vergata 
ze Włoszech. Jedni walczyli 
z zimnem i deszczem, ja 
z gorączką i zatkanym no-
sem. Nie widziałam Papieża 
osobiście, ale i ja doświad-
czyłam tego spotkania. Nie 
spodziewałam się, że słowa 
następcy Jana Pawła II tak 
bardzo będą mnie poru-
szać. Szczególnie te wypo-
wiedziane na Błoniach do 
młodzieży o domu i o tym, 
że warto mieć marzenia, że 
warto o nie walczyć i że 
nawet, kiedy ktoś będzie je 
podważał albo wyśmiewał, 
nie jestem sama. Bo mój 
dom jest zbudowany na 
Skale. A więc nie runie.

MOIM 
ZDANIEM

Przekażcie to światłoJesteśmy nieprzemakalni

Te kamienie 
przywiezione 
przez młodzież 
zostaną 
wmurowane
w fundamenty 
Centrum
Jana Pawła II
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Lublinianie po pielgrzymce

Porwani przez Benedykta

BARBARA PYCEL
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Przegląd Teatrów Dziecięcych

Nie tylko zabawa
Jeszcze do niedawna wszystko 
odbywało się pod jednym hasłem 
„Przegląd Teatrów Dziecięcych”. 
Swoim talentem aktorskim  
czy recytatorskim chce się 
tymczasem pochwalić tak wielu, 
że imprezę trzeba było podzielić. 
Tak powstał Przegląd Teatrów  
oraz Turniej Poezji Dziecięcej.

Młodzieżowy Dom Kultury 
w Lublinie, który w tym roku 
świętuje jubileusz 50-lecia dzia-
łalności, tradycyjnie już stał się 
miejscem spotkania i artystycz-
nej konkurencji. Ostatnie lata po-
kazują, że teatry dziecięce prze-
żywają swój rozkwit. – Świadczy 
o tym nie tylko liczba zespołów 
zgłaszających się na przegląd, ale 
przede wszystkim ich poziom 
warsztatowy, poszukiwanie co-
raz to nowych środków artystycz-
nych i dynamika. Często swoim 
profesjonalizmem dzie-
ci ze szkoły podstawo-
wej przewyższają teatry 
młodzieżowe – mówi 
Halina Kobylarz z Mło-
dzieżowego Domu Kul-
tury w Lublinie.

Wystarczy pasja 

Laureat przeglą-
du wyjeżdża na ogól-
nopolskie Forum Tea-

trów Dziecięcych do Poznania. 
Podczas ostatniego przeglądu 
ogólnopolskiego właśnie re-
prezentacja Lubelszczyzny za-
jęła pierwsze miejsce, otrzy-
mując złotą maskę. Zwycięski 
teatr pochodził z małej szkół-
ki w Święcicy, której ostatnimi 
czasy groziła likwidacja.

– Świadczy to o tym, że 
nie trzeba mieć szczególnych 
środków finansowych czy za-
plecza. Nauczyciel prowadzą-
cy tę grupę właściwie był zda-
ny tylko na siebie, jak więk-
szość nauczycieli prowadzą-
cych szkolne teatry, a jednak 
wraz z dziećmi dokonał rze-
czy niemożliwych. Mali ak-
torzy okazali się tak cudow-
ni i poruszający, że jury nie 
miało wątpliwości, przyzna-
jąc tej grupie pierwsze miej-
sce w województwie, a ogól-
nopolska nagroda potwierdzi-
ła ten zachwyt – opowiada pa-
ni Halina.

Ciągła praca

Zazwyczaj szkol-
nymi teatrami zajmu-
ją się nauczyciele po-
loniści, jednak same 
studia polonistycz-
ne nie wystarczają do 
prowadzenia teatru. 
Najczęściej nauczy-
ciele ci to wielcy pa-
sjonaci sztuki, którzy 

szukają też możliwości włas-
nego rozwoju. Także Młodzie-
żowy Dom Kultury w Lublinie 
oferuje zainteresowanym pe-
dagogom pomoc w prowadze-
niu takiej grupy przez możli-
wość korzystania z konsulta-
cji i warsztatów. Wiele wie-
dzy i pomysłów można tak-
że podpatrzeć, uczestnicząc 
w różnego rodzaju przeglą-
dach teatralnych, nie tylko dla 
dzieci. Zwyczajem lubelskie-
go MDK jest omawianie każ-
dego przedstawienia z prowa-
dzącym teatr nauczycielem.

– W naszym jury zawsze 
zasiadają wysokiej klasy fa-
chowcy, dlatego ich wskazów-
ki i omówienie przez nich 
spektaklu jest szczególnie 
ważne dla nauczyciela – pod-
kreślają organizatorzy prze-
glądu.

Korzyści doraźne

Teatr z pewnością nale-
ży do jednego z trudniej-
szych przedsięwzięć, które-
go podejmują się nauczyciele 
z młodzieżą szkolną. Można o 
nim powiedzieć, że jest syn-
tezą kilku umiejętności. Tu li-
czy się zarówno dykcja, kultu-
ra mowy, interpretacja tekstu, 
jak i muzyka, plastyka i ruch.

Obserwując dzieci zaan-
gażowane w teatr, organiza-
torzy przeglądu podkreślają, 
że to nie tylko doskonała za-
bawa i atrakcyjne spędzanie 
wolnego czasu, ale i korzy-
ści doraźne, które przydają 
się w życiu. – Łatwiej takim 
dzieciom przychodzi choćby 
autoprezentacja, wystąpie-
nia przed jakąś grupą, czy 
w przyszłości przed praco-
dawcą. Nie do przecenienia 
jest także nabyta w teatrze 
czy podczas recytacji, umie-
jętność pięknego mówienia i 
kultura języka – mówi pani 
Halina Kobylarz.

Przegląd Teatrów i Turniej 
Poezji w MDK w Lublinie od-
bywają się pod patronatem 
lubelskiego kuratora oświaty. 
 AP

Turniej Poezji  
w Młodzieżowym 
Domu Kultury 
w Lublinie. 
Publiczność 
z uwagą 
wsłuchiwała się 
w interpretację 
tekstów 
uczestników 
konkursu
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Jubileusz abpa Seniora

Tobie, Panie, 
zaufałem

W wieku 45 lat, 29 maja 1966 
roku, w katedrze lubelskiej ks. 
Bolesław Pylak przyjmował świę-
cenia biskupie z rąk ówczesnego 
biskupa lubelskiego Piotra Kałwy.  
Od tamtego pamiętnego dnia 
minęło właśnie 40 lat jego posługi 
Kościołowi lubelskiemu. 

Z tej okazji 29 maja w kurii 
metropolitalnej odbyło się spot-
kanie duchowieństwa archidiece-
zji z Jubilatem. Obok metropolity 
lubelskiego abp. Józefa Życińskie-
go przybyli biskupi pomocniczy, 
dziekani, proboszczowie, siostry 
zakonne oraz świeccy i duchow-
ni pracownicy kurii oraz przed-
stawiciele świata mediów. Skła-
dając życzenia, metropolita lubel-
ski powiedział m.in. „Dziękujemy 
Bogu za tę pełnię kapłaństwa, w 
którą wszedł Ksiądz Arcybiskup 
czterdzieści lat temu. Jest dla nas 
Ksiądz Arcybiskup Senior praw-
dziwym skarbem wiary”. Z kolei 
Jubilat, podsumowując lata swo-
jej posługi, wspominał: „Decyzja 
o zgodzie na biskupstwo była jed-
ną z najtrudniejszych w moim ży-
ciu, ale z Panem Bogiem się nie 
dyskutuje, Pana Boga się słucha. 
Tej decyzji nie żałuję”. 

Abp Bolesław Pylak urodził się 
20.08.1921 r. w Łopienniku Gór-
nym. Święcenia kapłańskie przy-
jął 29.06.1948 r. W 1969 r. habi-
litował się z zakresu teologii dog-
matycznej, a w 1988 r. uzyskał ty-
tuł profesora zwyczajnego. Od 
25.03.1992 r. do 14 czerwca 1997 
r. pełnił posługę arcybiskupa me-
tropolity lubelskiego. ELIASZ

Arcybiskup Jóżef Życiński składa 
życzenia arcybiskupowi seniorowi 
Bolesławowi Pylakowi z okazji  
40. rocznicy jego święceń biskupich
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Aktualności ze świata ciszy

Przemigałem 45 lat
Przekreślony symbol ucha  
w kwadracie pod krzyżem.  
Tak wygląda logo Duszpasterstwa 
Niesłyszących. Mało kto wie,  
że właśnie ten znak, używany 
dziś w całej Polsce, wymyślił 
ks. Ryszard Tujak – wieloletni 
kapelan i przyjaciel osób 
niesłyszących. 10 czerwca mijają 
44 lata jego kapłaństwa  
i 45 lat migania.

Zaczął jeszcze w semina-
rium. Pierwszych słów i zna-
ków uczył się od ks. Zbigniewa 
Staszkiewicza, który po specjal-
nym przygotowaniu do pracy z 
głuchymi w Warszawie i Kato-
wicach przyjechał do diecezji 
lubelskiej, aby dalej przekazy-
wać swoją wiedzę. Został dusz-
pasterzem niesłyszących i wy-
kładowcą dla swoich nowych 
studentów – diakonów z VI ro-
ku. – „Kurs obejmował 20 go-
dzin teorii i praktyki, która mia-
ła nam dać podstawy do pracy 
z osobami głuchymi” – wspo-
mina ks. Ryszard. Z tamtego 
kursu do dziś z głuchoniemymi 
oraz studentami pracuje paulin 
ks. Zygmunt Okliński i ks. An-
toni Świerkowski z Chełma. Do 
niedawna opiekę duszpasterską 
nad ośrodkami w Kraśniku i 
Popkowicach sprawował śp. ks. 
Kazimierz Krakowiak. 

Najważniejszy jest…
alfabet palcowy. Autorem pod-
ręcznika z 2,5 tys. fotografii zna-
ków jest Kazimierz Hendzel, 
który do dziś tłumaczy na język 
migowy filmy w telewizji. Jego 
ojciec niezależnie od ks. Stasz-
kiewicza prowadził dodatkowe 
zajęcia z diakonami. Ks. Ryszard 
Tujak jest jednym ze współauto-
rów słownika migów religijnych 
z 300 nowymi znakami liturgicz-
nymi. Niedawno jako pomoc dla 
księży i katechetów świeckich 
pojawiły się kursy na 
płytach dotyczące pro-
wadzienia zajęć z głu-
choniemymi. Co dwa la-
ta ks. Ryszard prowadzi 
specjalne zajęcia surdo-
pedagogiki dla studen-
tów KUL, a raz w tygo-
dniu można go spotkać 
na dyżurze w świetlicy 

Związku Głuchych na Zielonej w 
Lublinie. W każdą ostatnią sobo-
tę miesiąca spotyka się tam rów-
nież grupa 50 osób głuchoniewi-
domych, ludzi w różnym wieku, 
którzy mogą ze sobą porozma-
wiać, a dzięki ks. Tujakowi sko-
rzystać z sakramentu pokuty.

Kilka tygodni temu 

ks. Ryszard głosił kazanie do 25 
gimnazjalistów oczekujących na 
przyjęcie sakramentu bierzmo-
wania. – „Nie bez powodu mó-

wiłem o papieżu Janie 
Pawle II jak o przyjacie-
lu głuchych – tłumaczy 
ks. Tujak. – Proszę po-
patrzeć jak wiele ośrod-
ków nosi jego imię”. 
Niewiele osób wie, że 
pierwszą posługą bi-
skupią Karola Wojtyły 
było właśnie bierzmo-

wanie osób 
g ł u c h o n i e -
mych w Kra-
kowie. Potem 
już jako pa-
pież w 1983 
roku spotkał 
się w Rzymie 
z opiekunami 
duchowymi 

osób niesłyszących różnych wy-
znań z całego świata. – „W cią-
gu 3 tygodni warsztatów mogli-
śmy podzielić się życiem z na-
szych środowisk, nawzajem po-
znawać, nawiązywać kontakty. 
Pamiętam, że choć Papież nie 
miał w tym czasie w planie spot-
kania z nami, postanowił skrócić 
obiad z biskupami i zaprosił nas 
do siebie” – wspomina kapelan. 
Ks. Ryszard wierzy, że błogosła-
wieństwo, które wtedy otrzy-
mał, do dziś dodaje mu sił do 
pracy, mimo dwóch wypadków, 
które niedawno przeszedł.

BARBARA PYCEL
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Pamiątkowa 
fotografia  
z bierzmowanymi. 
Od lewej:  
ks. Ryszard 
Tujak, biskup 
Ryszard Karpiński 
i ks. Zbigniew 
Staszkiewicz

PRZYJACIEL 
NIESŁYSZĄCYCH

Ks. Ryszard Tujak – przez 8 
lat kapelan służby więziennej z 
Zamościu. Kocha muzykę, gra 
na skrzypcach. Miganie poma-
ga mu w rehabilitacji po niedaw-
nym wypadku. Spowiada, rozma-
wia, jest tłumaczem między ro-
dzicami a ich niepełnosprawnymi 
dziećmi. O jego pracy powstał re-
portaż w ramach pracy dyplomo-
wej w Studium Komunikowania 
Społecznego i Dziennikarstwa 
KUL. – „Dla przyjaciela osób nie-
pełnosprawnych nie ma nic nie-
możliwego – mówi ks. Ryszard. 
A kiedy jest trudno, przypomi-
nam sobie moich podopiecznych 
i tych wszystkich, którzy mimo 
swoich ograniczeń osiągają to, co 
ich zdrowi koledzy”. 



Niesłyszący 
używają 
tzw. migów 
religijnych, 
których 
współautorem 
jest ks. Ryszard 
Tujak
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Parafia Wilczopole to 
niespełna 1200 osób. 
Wielu ma techniczne 
i inżynierskie wykształcenie 
rolnicze. Prowadzą 
duże wyspecjalizowane 
gospodarstwa, ale znajdują 
też czas, żeby zajrzeć 
do parafialnej i gminnej 
biblioteki.

– Prof. Karol Badyna z 
Krakowa przygotował tę 
Drogę Krzyżową specjal-
nie do naszego kościoła – 
opowiada ks. Adam Szpo-
nar, wskazując na ścianę 
po prawej stronie, gdzie 
w figurę trójkąta zosta-
ły wpisane poszczególne 
stacje. To nie jest typo-
wy projekt, jaki znamy z 
kościołów, ale na pewno 
zmusza do zatrzymania 
i zastanowienia – tłuma-
czy proboszcz. W części 
wypełniają go sceny sym-
boliczne, ale część zosta-
ła przedstawiona reali-
stycznie. Jest tu np. sce-
na umycia rąk przez Piłata 
czy rzucanie kości o szatę 
Chrystusa. Całość zosta-
ła bardzo dobrze przyjęta 
przez parafian. Przeciwle-
głą ścianę zdobi również 
trójkątny witraż z tajem-
nicami różańcowymi, na-
wiązujący do tytułu koś-
cioła MB Siewnej. – To 
typowo rolnicza parafia 
– tłumaczy ks. Adam – 
stąd kolorowe szkło two-
rzy obraz łąki pełnej kło-
sów, kwiatów i trawy. 
Dzięki technice wypa-
lania i zgrzewania ze 
sobą poszczegól-
nych elemen-
tów można 
dziś oglądać 

wyjątkowe efekty. Temat 
maryjny został powtórzo-
ny w witrażu na chórze, 
gdzie pojawiła się postać 
Maryi z cudownego me-
dalika. Podświetlenie po-
zwala oglądać go wieczo-
rem z zewnątrz.

Ciekawe pomysły

To tylko część inwe-
stycji w kościele. Jak to 
możliwe – pytam – że 
w ponadtysięcznej para-
fii udało się zrealizować 
tak wiele. – W 50 proc. 
koszty pokrywają para-
fianie. A to nie są małe 
sumy – odpowiada pro-
boszcz. Krok po kroku 

realizujemy kolejne po-
mysły, ale w kościele nie 
spotkamy zbędnych ele-
mentów; wszystkie są 
przemyślane, np. dwu-
tonowe dzwonki, fotel 
dla prezbitera ze szcze-
liną, w którą łagodnie 
może spłynąć ornat, bez 
konieczności zarzucania 
go na oparcie, taberna-
kulum umieszczone za 
witrażem. W czasie uro-
czystości wystrój kościo-
ła dopełniają tylko kwia-
ty. Proboszcz zdaje so-
bie sprawę, że nieczęsto 
spotyka się takie wyczu-
cie smaku wśród para-
fian, szczególnie miesz-
kających w małych miej-
scowościach. Jednak jest 
to umiejętność, któ-
rej można się nauczyć. 
W najbliższym czasie w 
kościele staną nowe kon-
fesjonały nawiązujące do 
całej stylistyki świątyni, 
a za rok prace przenio-
są się na zewnątrz koś-

cioła. To wszystko bar-
dzo pomaga w mod-

litwie – tłumaczy 
proboszcz. 
BARBARA PYCEL

KS. ADAM 
SZPONAR

Proboszcz parafii pw. MB 
Siewnej w Wilczopolu 
od 1989 roku. 12 wrześ-
nia br. konsekracji kościo-
ła dokonał arcybiskup Józef 
Życiński.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Mam świadomość, że trudno jest prze-

łamać pewne nawyki choćby w myśleniu o 
wystroju kościoła. Mnie się udało, ponie-
waż moi parafianie również zrozumieli po-
trzebę wprowadzenia jednego stylu. Chcie-
li się tego nauczyć, choć nie było łatwo. 
Do parafii weszli mieszkańcy z 3 różnych 
ośrodków duszpasterskich, a zatem ludzie 
o różnych mentalnościach i innym wyczu-
ciu smaku. Pewne rzeczy można wypraco-
wać po wielu latach pracy, a pierwsze owoce 
zbiera się nawet po pierwszej dekadzie. 
Cieszę się, że dzisiaj moi parafianie traktu-
ją ten kościół jak własny, ponieważ mają w 
nim swój udział. Dbają i o sam budynek, i o 
 Kościół żywy. Z około 50 osób, z którymi 
zaczynałem się modlić na początku istnie-
nia parafii, dziś ta frekwencja dochodzi do 
500. Na pewno ma na to wpływ bu-
dowanie relacji z moimi wiernymi. Już ko-
lejny raz po zakończeniu roku szkolnego 
spotkam się z dziećmi i ich rodzicami, któ-
rzy organizują przy kościele ognisko. Właś-
nie kończymy przygotowywać miejsce na na-
sze spotkanie.

Porządek Mszy świętych
  Niedziela: godz. 9.00, 10.30
  Dzień powszedni: godz. 7.30, względnie 17.00, nabo-

żeństwo czerwcowe godz. 18.00

PANORAMA PARAFII
Parafia pw. MB Siewnej w Wilczopolu

Potrzebny jest czas

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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Pierwszy kamień 
pod przykościelne 

miejsce na ognisko
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wiązujący do tytułu koś-
cioła MB Siewnej. – To 
typowo rolnicza parafia 
– tłumaczy ks. Adam – 
stąd kolorowe szkło two-
rzy obraz łąki pełnej kło-
sów, kwiatów i trawy. 
Dzięki technice wypa-
lania i zgrzewania ze 
sobą poszczegól-
nych elemen-
tów można 

to umiejętność, któ-
rej można się nauczyć. 
W najbliższym czasie w 
kościele staną nowe kon-
fesjonały nawiązujące do 
całej stylistyki świątyni, 
a za rok prace przenio-
są się na zewnątrz koś-

cioła. To wszystko bar-
dzo pomaga w mod-

litwie – tłumaczy 

Droga Krzyżowa


