
Przyjeżdżają tu wierni 
nie tylko z Lubelszczyzny, 
by za jej wstawiennictwem modlić 
się o dar macierzyństwa, szczęście 
w rodzinach, zdrowie
dla swoich bliskich i inne 
potrzebne łaski. Sanktuarium 
św. Anny w Lubartowie każdego 
dnia przyciąga wiernych. 
Najwięcej jednak ludzi przybywa 
25 i 26 lipca na uroczystości 
odpustowe.

Od ponad 270 lat cześć w tym 
miejscu odbiera matka Matki 
Bożej i babcia Pana Jezusa. 
Dlatego homilie głoszone w 
tym miejscu często poświęco-
ne są rodzinie. Te odpustowe 
także nawiązywały do wielopo-
koleniowych rodzin. Mówiono 
o szacunku dla matki i ojca, 
babci i dziadka. W wigilię od-
pustu, 25 lipca, Mszy św. przy 
ołtarzu polowym obok sank-
tuarium przewodniczył ks. bp 
Ryszard Karpiński. Podczas ho-

milii zwrócił uwagę na 
rodzinę w kontekście 
niedawnego spotkania 
w Walencji. Po Mszy 
św. głównymi ulicami 
miasta przeszła procesja ró-
żańcowa z figurą św. Anny. Jak 
co roku procesji towarzyszył 
liczny orszak kapłanów nie tyl-
ko z diecezji lubelskiej.
Główne uroczystości odbyły się 
w południe 26 lipca. W obec-
ności 40 kapłanów odpustowej 
Sumie przewodniczył metropo-
lita lubelski abp Józef Życiński. 
Prosił rodziny o dar jedno-
ści, mówił, że zawierane pod-

czas okupacji małżeń-
stwa trwały tak długo, 
na ile los im pozwolił. 
Zachęcał młodych do 
trwania w miłości i bu-

dowania swoich rodzin na war-
tościach z Ewangelii. Podczas 
uroczystości metropolita po-
święcił też dużą monstrancję 
do kaplicy wieczystej adoracji 
Najświętszego Sakramentu. 
Duszpasterze pracujący w 
sanktuarium zapraszają wier-
nych do odwiedzania kościoła i 
modlitwy za wstawiennictwem 
św. Anny każdego dnia.
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ZA TYDZIEŃ
  O młodych, którzy bez oazy 

nie WYOBRAŻAJĄ SOBIE WAKACJI
  O pielgrzymach, który WY-

RUSZYLI NA PĄTNICZY SZLAK i o 
lipcu ’80 w niezwykłej pu-
blikacji
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Mamy studentów z całego świata. 
Mieliśmy słuchaczy z Chin, Indii, 

Brazylii, nie licząc wszystkich krajów euro-
pejskich. Przez Centrum przewinęło się kilka 
tysięcy studentów z 67 krajów – mówi prof. 
Jerzy Mazur. – Jesteśmy jednym z ośrodków 
w Polsce, który ma bardzo bogatą ofertę dy-
daktyczną, skierowaną do zainteresowanych 
poznaniem naszej kultury i nauką języka 
polskiego. Jest nam bardzo miło, kiedy nasi 
studenci, którzy bywali już w innych podob-
nych ośrodkach, nasz chwalą jako jeden z 
najlepszych. Co roku do Centrum Kultury i 
Języka Polskiego UMCS w Lublinie przyjeż-

dża około 300 osób, aby 
uczestniczyć w letniej 
szkole. Spędzają tutaj 3 
tygodnie na intensywnej 
nauce języka, poznawa-
niu historii i zwyczajów.
 

Z CAŁEGO ŚWIATA

Lekcja języka 
polskiego 
w letniej szkole 
Centrum 
Kultury i Języka 
Polskiego UMCS

AGNIESZKA PRZYTUŁA
redaktor wydania
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Lubartów

Odpust u świętej Anny

Procesja 
z figurą świętej 
Anny
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Tak, są wakacje, a jed-
nak wielu cudzoziem-

ców przyjechało do spe-
cjalnej letniej szkoły w 
Lublinie Przyjeżdżają do 
nas z całego świata, by 
uczyć się polskiego, po-
znawać nasz kraj i kultu-
rę. Niezależnie od tego, 
skąd pochodzą, są zgodni, 
że Polska jest piękna, a 
o jej uroku wcale nie sta-
nowią lazurowe wybrzeża 
i palmy. W tym numerze 
„Gościa Niedzielnego” po-
lecamy nie tylko tekst o 
gościach z zagranicy, ale 
i o zwykłym polskim kraj-
obrazie, którego piękna 
zdarza się nam nie do-
strzegać. 
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Remont Bramy Grodzkiej

LUBLIN. Sypiący się tynk ma 
zniknąć z Bramy Grodzkiej po 
remoncie. Ostatni raz zabytek 
był remontowany w latach 90., 
ale w ciągu ostatnich kilku lat 
tynk w wyższych partiach bra-
my, przy samym sklepieniu, za-
czął odpadać całymi płatami, 
odsłaniając cegłę. Remont bę-
dzie się odbywał pod nadzo-
rem konserwatora zabytków, 
który chce poprzedzić go eks-
pertyzą techniczną. Pomoże 
ona określić zakres i harmono-

gram prac, wskaże także jedno-
znacznie przyczynę odpadania 
tynków. Specjaliści biorą pod 
uwagę dwie ewentualności: 
błędy ostatniej ekipy remon-
towej lub wilgoć, która nisz-
czy stare mury. Remont będzie 
się odbywał wyłącznie na ze-
wnątrz budynku. Zakończy go 
malowanie elewacji na ten sam 
kolor co teraz. Prace budowla-
ne nie spowodują konieczności 
zamknięcia instytucji działają-
cych w Bramie Grodzkiej.

Jeden z najbardziej znanych zabytków Starego Miasta – Brama Grodzka 
– dziś straszący swoim wyglądem, ma wrócić do dawnej świetności
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Policjant nie złamał przepisów
CHODEL. Policjant, który w 
czwartek 27 lipca śmiertelnie 
postrzelił uciekającego moto-
cyklistę, działał zgodnie z pra-
wem. Według dotychczaso-
wych ustaleń policji i proku-
ratury blokada na drodze by-
ła zorganizowana prawidło-
wo, funkcjonariusz oddał strza-
ły ostrzegawcze w powietrze, 
a badania balistyczne potwier-
dzają, że strzelał do uciekające-
go motocyklisty tak, by zmini-
malizować skutki. W pogrzebie 
Marcina K. wzięło udział ponad 
tysiąc osób, w tym stu moto-
cyklistów. W obawie przed za-
mieszkami, porządku nie pil-
nowali policjanci, ale strażacy. 

Wydarzenie w Chodlu oburzy-
ło opinię publiczną. 
Ks. Szymon Szlachta, przewod-
niczący uroczystości pogrzebo-
wej, przestrzegał jednak przed 
wydawaniem pochopnych są-
dów: „Możemy pytać o win-
nych tej niepotrzebnej śmier-
ci. Trudno znaleźć odpowie-
dzi na wszystkie rodzące się 
wątpliwości, (…) dlatego sta-
jemy w milczeniu wobec tego 
znaku, i w ciszy własnego ser-
ca zapytajmy samych siebie: co 
nam mówi ta śmierć?” – po-
wiedział. Funkcjonariusz, któ-
ry postrzelił śmiertelnie moto-
cyklistę, pozostaje pod opieką 
psychologa.

Plaża w mieście
MOSIR. Przez trzy tygodnie 
na teren ośrodka MOSiR w 
Lublinie zwożono ciężarówka-
mi piasek. Potrzeba było wie-
le ton – a wszystko po to, 
by zasypać basen i zorganizo-
wać plażę. I tak oto wzorem 
Paryża można się w Lublinie 
opalać na piasku w samym cen-
trum miasta. Plaża kosztowa-
ła 50 tys. zł. Jest czysta i bez-
pieczna, bo szef ośrodka za-

dbał i o ochroniarzy, i o ratow-
ników. Są nawet palmy, zrobio-
no je ze słupów oświetlenio-
wych. Opalający chwalą przede 
wszystkim piasek, bo wygod-
niej się leży niż na trawie. A 
skoro jest plaża, to można po-
grać w siatkówkę i w piłkę pla-
żową. Zachętą mają też być ro-
dzinne bilety wstępu. Z plaży 
może jednorazowo korzystać 
trzy tysiące osób.

Plaża w Lublinie
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Niezwykła wystawa
CHEŁM. Wystawę fotograficzną 
pt. „Krajobraz i przyroda okolic 
Chełma” można oglądać w filii nr 
2 Biblioteki Publicznej w Chełmie. 
Eksponowane zdjęcia, autorstwa 
Olgierda Bielaka, pochodzą z ar-
chiwum Zarządu Chełmskich 
Parków Krajobrazowych. Na wy-
stawie są prezentowane foto-
grafie przyrodnicze dużego for-
matu (A3), przedstawiające lo-
kalne krajobrazy (fragmenty par-
ków krajobrazowych, rozlewi-
ska Bugu, ciekawe okazy drzew). 
Można podziwiać również zdję-
cia flory (dziewięćsił popłocho-

listny, lepnica litewska, rosiczka 
okrągłolistna) i fauny (karlik ma-
lutki, borowiec wielki, jaszczur-
ka żyworodna, żółw błotny, pło-
mykówka). Zdjęcia stanowią in-
spirację do odbycia wycieczki do 
miejsc pokazanych przez auto-
ra fotografii. Urokliwe okolice 
oraz piękne okazy roślin i zwie-
rząt znajdują się całkiem nieda-
leko od Chełma. Fotografie moż-
na oglądać do końca września, 
w poniedziałki w godz. 10.00–
16.00, od wtorku do piątku w 
godz. 10.00–18.00.  Zapraszamy 
na wystawę

KRAŚNIK. To prawdopodob-
nie jedyne takie miejsce w 
Polsce. Władze z dumą mó-
wią: jesteśmy w stolicy. Nie w 
sensie administracyjnym, ale z 
powodu niezwykłego faktu, że 
wszystkie placówki oświatowe 
w Kraśniku (nie tylko szko-
ły, także przedszkola) prowa-
dzone przez samorząd mia-
sta uzyskały certyfikat jakości 

ISO. Kraśnik nie jest bogatym 
miastem. Zlikwidowano fabry-
kę broni, która zatrudniało 15 
tysięcy osób, po przekształce-
niach własnościowych tego za-
kładu zatrudnienie nie sięga 4 
tysięcy. Bezrobocie to ogrom-
ny problem miasta. Mimo tych 
trudności zainwestowano w 
edukację i osiągnięto niewąt-
pliwy sukces.

Miasto szkolnictwa
„Gość Niedzielny” w radiu 
DEPTAK. Przez cały lipiec 
lubelska redakcja „Gościa 
Niedzielnego” uczestniczyła 
w czwartkowych przeglądach 
prasy lokalnej, nadawanych ze 
specjalnego studia radiowe-
go, zorganizowanego przez 
Radio eR rozgłośnię archidie-
cezji lubelskiej, na Krakowskim 

Przedmieściu. Program nadawa-
ny na żywo z najbardziej znanej 
lubelskiej ulicy nosił tytuł Café 
LatteM i był specjalną letnią 
propozycją dla słuchaczy, któ-
rzy go bardzo chwalili. Kolejne 
letnie radiowe studio już za rok, 
a „Gość Niedzielny” już dziś ma 
do niego specjalne zaproszenie
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Stowarzyszenie Absolwentów

Uczelnia nas łączy
Niemal wszyscy z sentymentem 
wracają do wspomnień 
związanych z latami studiów. Są 
tacy, którzy po zdobyciu dyplomu 
przez lata nie odwiedzają swojej 
uczelni, są i tacy, którzy z różnych 
powodów wracają do niej często. 
Wszystkich łączy jednak fakt, że 
wyszli z tej samej Alma Mater. 
Od niedawna KUL proponuje 
swoim absolwentom wyjątkowe 
stowarzyszenie.

Stowarzyszenia Absolwen-
tów Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego powstało z inicja-
tywy środowiska KUL. Było tak-
że odpowiedzią na oczekiwa-
nia absolwentów uczelni, któ-
rzy zgłaszali potrzebę utworze-
nia takiej organizacji. – Mimo 
tego, że niemożliwością jest po-
znanie wszystkich w tak ogrom-
nej wspólnocie jaką jest uniwer-
sytet, to jednak w pewien spo-
sób wszyscy jesteśmy sobie bli-
scy, kończąc studia na tej samej 
uczelni – mówi Grzegorz Marci-

niak, absolwent KUL. – 
To ogromnie miłe do-
świadczenie spotkać 
gdzieś w zupełnie in-
nej części Polski kogoś, 
kto okazuje się tak sa-
mo jak ja absolwentem 
KUL. Od razu wydaje-
my się sobie bliżsi, na-
wiązuje się jakaś nić porozumie-
nia, dlatego stworzenie Stowa-
rzyszenia Absolwentów uważam 
za znakomity pomysł, który już 
dawno powinien być realizowa-
ny – podkreśla Anna Truszkow-
ska, także absolwentka KUL.

Sygnałów o potrze-
bie zawiązania takiego 
stowarzyszenia dociera-
ło do uczelni wiele. Od-
powiedzią na nie jest 
właśnie ta inicjatywa. – 
Jesteśmy przekonani, że 
wspólnie będziemy mo-
gli podjąć wiele cieka-

wych i cennych przedsięwzięć 
dla dobra Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
– mówi rektor KUL ks. prof. Sta-
nisław Wilk.

Stowarzyszenie zostało za-
rejestrowane w Krajowym Re-

jestrze Sądowym. Jego zarząd 
tworzą ks. prof. dr hab. Stani-
sław Wilk, prezes, mgr Zdzi-
sław Cieszkowski, wiceprezes, 
mgr Paweł Pieniężny, skarb-
nik.

Według zapisów w Statucie, 
Stowarzyszenie jest organiza-
cją katolicką i prowadzi dzia-
łalność w łączności z hierarchią 
Kościoła katolickiego. Członka-
mi Stowarzyszenia mogą być 
absolwenci KUL, zarówno oby-
watele Rzeczypospolitej Pol-
skiej, jak i cudzoziemcy, w tym 
również niemający miejsca za-
mieszkania na terytorium RP. 
Celem Stowarzyszenia jest sze-
rzenie idei KUL – zgodnie z je-
go zawołaniem „Bogu i Ojczyź-
nie”, promowanie i wspieranie 
działalności KUL, w tym rze-
czowe i finansowe, utrzymy-
wanie więzi pomiędzy członka-
mi Stowarzyszenia i macierzy-
stą uczelnią. 

Wszystkich zainteresowa-
nych zachęcamy do wypełnienia 
deklaracji członkowskiej i prze-
słanie jej na adres: Stowarzysze-
nie Absolwentów KUL, al. Racła-
wickie 14, 20-950 Lublin. A

Dziedziniec 
KUL – to jedno 
z ulubionych 
miejsc 
wszystkich 
studentów 
tej uczelni
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Samorządowcy w parlamencie europejskim

Z Lublina do Brukseli
Byli już studenci, dzieci z bied-
nych rodzin, nauczyciele historii 
i wiedzy o społeczeństwie,  w 
końcu nadszedł czas na samo-
rządowców. Już po raz kolejny 
lubelski eurodeputowany prof. 
Mirosław Piotrowski zorganizo-
wał wycieczkę do Brukseli dla 
mieszkańców Lubelszczyzny. 

Przywilej europosła, któ-
ry może w ciągu roku zaprosić 
do stolicy Unii Europejskiej 90 
osób, poseł Piotrowski skrzęt-
nie wykorzystuje już od prawie 
dwóch lat. W programie wy-
cieczki obowiązkowo znajduje 
się wizyta w parlamencie, spot-
kanie z posłem i zapoznanie się 
z jego pracą, a także zwiedzanie 
Waterloo i centrum Brukseli.

Tak było i tym razem. W 
podróż wyruszyło 45 działa-
czy samorządowych z Lublina 
i okolic, pragnących zobaczyć 
z bliska, jak wygląda „wiel-
ka” europejska polityka. Lub-
linianie wbrew utartym opi-
niom nie musieli się wstydzić 
za polskiego polityka, który 

świetnie daje sobie radę nie 
tylko z ojczystym językiem, 
ale również z trzema najważ-
niejszymi językami Unii. Go-
ście mieli okazję zapoznać 
się z prezentacją multimedial-
ną dotyczącą historii Unii Eu-
ropejskiej oraz jej obecnych 
struktur, a następnie w sali ob-

rad Parlamentu posłuchać, na 
czym polega praca parlamen-
tarzysty. Samorządowcy mie-
li także okazję odwiedzić pla-
cówkę misji polskiej w Bruk-
seli – jedynego polskiego koś-
cioła, który skupia polskich 
katolików na uroczystościach i 
niedzielnych Mszach świętych. 
Przy tym właśnie kościele lub-
linianie posadzili dąb przy-
wieziony z Polski, wyhodowa-

ny z żołędzi 
wcześniej po-
św ięconych 
przez Jana 
Pawła II. Pla-
nuje się jesz- 
cze ok. sześ-
ciu takich wy-
jazdów. J.J.

Grupa lubelskich 
samorządowców 
w Parlamencie 
Europejskim 
poznawała, 
na czym polega 
praca eurodepu- 
towanego JE
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Lisa przyjechała z Anglii, 
Mariano z Hiszpanii. 

Jest też Węgierka, 
Francuzka, Niemka, 

a nawet kobieta 
z Iranu. Tak naprawdę 

są niemal z całego świata. 
Do Lublina przyjechali 

po to, by nauczyć 
się polskiego.

tekst i zdjęcia 
AGNIESZKA PRZYTUŁA

Mówią różnymi ję-
zykami, pocho-
dzą z Europy, Azji, 
Ameryki. Niektórzy 

mają jakieś polskie korzenie, 
ale większość nie ma żadnych 
rodzinnych związków z Polską. 
Łączy ich to, że zaczęli uczyć 
się polskiego. Mariano dlate-
go, że w Madrycie poznał kil-
koro Polaków, którzy stali się 
jego przyjaciółmi i „zarazili” 
go opowieściami o Polsce. Jean 
dlatego, że w Iranie – swoim 
dalekim kraju – poznała przy-
stojnego Polaka, którego po-
kochała i za którego wyszła za 
mąż. Piotr z Francji ma w pla-
nach pracę w międzynarodo-
wej korporacji, która chce in-
westować w Polsce, więc zna-
jomość języka ma ułatwić mu 
karierę, zaś Helena ze Stanów 
Zjednoczonych zaczęła uczyć 
się polskiego z nudów, spędza-
jąc w Lublinie wakacje u cio-
ci. Przeważnie jednak uczest-
nicy letniej szkoły języka pol-
skiego, od lat organizowa-
nej przez Centrum Kultury i 
Języka Polskiego UMCS, to stu- 
denci slawistyki w różnych kra-
jach. Większość z nich pocho-
dzi ze Wschodu, ale nie jest 
to reguła.

Z całego świata

– Mamy studentów z całe-
go świata. Mieliśmy słuchaczy 

z Chin, Indii, Brazylii, 
nie licząc wszystkich 
krajów europejskich. 
Przez centrum przewi-
nęło się w sumie kilka 
tysięcy studentów z 67 
krajów świata – pod-
kreśla prof. Jerzy Ma-
zur, szef Centrum. – 
Jesteśmy jednym z kil-
ku ośrodków w kraju, który ma 
bardzo bogatą ofertę dydak-
tyczną skierowaną do zaintere-
sowanych poznaniem i nauką 
polskiego. Jest nam bardzo mi-
ło, kiedy nasi studenci, którzy 
bywali już w innych podobnych 
ośrodkach, nasz chwalą jako je-
den z najlepszych.

Co roku do Centrum Kultu-
ry i Języka Polskiego UMCS w 
Lublinie przyjeżdża około 300 
osób, aby uczestniczyć w let-
niej szkole. Spędzają tutaj 3 ty-
godnie na intensywnej nauce 
języka, poznawaniu historii i 
zwyczajów, ale także na zwie-
dzaniu. – Stałym punktem kur-
su są wycieczki, choćby do Kra-
kowa i Warszawy – podkreśla 
prof. Mazur.

Ach te odmiany!

Zainteresowani na-
uką polskiego mają do 
wyboru szeroką ofertę, 
w zależności od swo-
ich potrzeb i umiejęt-
ności. Różny też jest 
poziom znajomości 
polskiego, poczynając 

od całkowitych początków, a 
kończąc na grupach całkiem 
nieźle sobie radzących.

Największe problemy spra-
wia odmiana wyrazów, po-
mimo tego da się jakoś po-
rozumieć. Jedna z grup ćwi-
czy właśnie odmianę polskich 
imion. Antoni, komu Anto…? 
Jak to odmienić głowi się Ma-
ry. Jak wy te wszystkie końców-
ki zapamiętujecie – pytają ze 
śmiechem obcokrajowcy.

– Wspaniałe jest to, że lu-
dzie pochodzący z różnych kul-
tur, mówiący różnymi językami 
spotykają się w Lublinie i że-
by porozumieć się między so-
bą, używają polskiego. Czasem 
jest to niemal niezrozumiały 
język dla Polaków, ale oni mię-

Centrum Kultury i Języka Polskiego UMCS

Polski dla cudzoziemców
Sonda

DLACZEGO POLSKI?
LISA Z ANGLII

– Mój dziadek 
pochodził z 
Polski, ale kie-
dy ja się uro-
dziłam, on już 
nie żył, a w do-

mu po polsku nigdy się 
nie mówiło. Żadne z mo-
ich rodziców nie zna te-
go języka, więc nie mam 
z kim konwersować. Kilka 
lat temu poznałam pew-
nego Polaka, który bar-
dzo mi się podobał i z 
którym się przyjaźniłam, 
to zachęciło mnie do na-
uki polskiego. Zaczęłam 
cztery lata temu, kiedy 
w Anglii w porównaniu 
z dniem dzisiejszym było 
jeszcze niewielu Polaków. 
Teraz sytuacja jest zupeł-
ni inna, ale wciąż niewie-
lu rodowitych Anglików 
zna ten język, a szkoda. 
Ja z pewnością nie mó-
wię tak dobrze po pol-
sku jak Polacy po angiel-
sku, ale jeszcze wszystko 
przede mną.

MARIANO Z HISZPANII
– Poznałem kil-
ka lat temu w 
Madrycie gru-
pę Polaków, z 
którą świetnie 
się rozumia-

łem. Polacy i Hiszpanie 
mają chyba podobne tem-
peramenty i wiele wspól-
nych cech. Słuchając opo-
wiadań o Polsce, tutej-
szych zwyczajach i kul-
turze, chciałem poznać 
ten kraj. Okazało się, 
że niewiele polskiej li-
teratury jest przetłuma-
czonej na język hiszpań-
ski. Pomyślałem sobie: 
Mariano, to wielka szan-
sa, żeby nauczyć się ob-
cego języka i zająć tłuma-
czeniem. Zacząłem więc 
uczyć się tego trudnego 
języka i chcę w przyszło-
ści tłumaczyć polską lite-
raturę na język hiszpań-
ski. Mam nadzieję, że mi 
się uda.

Przed Centrum 
Kultury i Języka 
Polskiego. 
Przerwa 
w zajęciach jest 
doskonałą okazją 
do rozmowy 
po polsku



dzy sobą dogadują się jakoś i 
to ogromnie cieszy – mówi An-
na Dudkowska, kierownik jed-
nego z kursów szkoły letniej.

Przy okazji nauki polskiego 
poznają siebie nawzajem. W 
międzynarodowej grupie do-
skonale widać różnice kulturo-
we. – Może to troszkę stereo-
typy, ale w tym roku znalazły 
one potwierdzenie wśród mo-
ich podopiecznych – mówi kie-
rownik kursu humanistyczne-
go. – Są w grupie dwie Niemki, 
które zawsze są przed czasem 
rozpoczynającym zajęcia i za-
wsze mają solidnie odrobio-
ne zadania domowe. Są też 
Hiszpanie, którzy notorycznie 
się spóźniają i zapominają, co 
było zadane. Kiedy Niemki za-
chowują pewien dystans, Hi-
szpanie otwierają przyjaciel-
sko ramiona, mówiąc z rozbra-
jającą szczerością, że wczoraj 
była impreza i nie dało się ra-
no wstać. Pomimo tych różnic 
studenci jednak potrafią zna-
leźć wspólny język i integro-
wać się w bardzo różnych sy-
tuacjach.

Polski po angielsku

Poproszona o rozmowę z 
polską dziennikarką Lisa z gru-
py najbardziej zaawansowanej 
patrzy z przerażeniem. Prze-
cząco kiwa głową i mówi, że 
nie zna polskiego. Przekonu-
ję ją jednak, że nie będę zada-
wać trudnych pytań. Po kilku 
pierwszych zdaniach dziewczy-
na przestaje się denerwować i 
bez większych przeszkód udaje 
się nam porozumieć. Okazuje 
się, że Lisa jest w tej chwili je-
dyną studentką Oxfordu, która 
studiuje tam język polski. Nie 
dowierza własnym umiejętnoś-
ciom, ale jest jednocześnie peł-
na determinacji, by nauczyć się 
polskiego. Zaczynała cztery la-
ta temu. Wtedy myślała, że bę-
dzie tłumaczem i łatwo znaj-
dzie dobrą pracę w swojej ro-
dzinnej Anglii ze znajomością 
tak egzotycznego języka, jakim 
wydawał się polski. Dziś ma po-
ważne wątpliwości, jeśli chodzi 
o tę pracę. – W Anglii jest teraz 
tak wielu Polaków mówiących 
dobrze po angielsku, że Angli-
cy kaleczący polski nie mają 
przy nich szans – śmieje się, ale 
nie żałuje swojego wyboru.

Wschód i Zachód

Dla jednych Polska jest Za-
chodem, dla innych Wscho-
dem. Studenci przyjeżdżający 
z krajów byłego Związku Ra-
dzieckiego postrzegają nasz 
kraj jako eldorado. Część z 
nich marzy, żeby móc tu zo-
stać, znaleźć pracę. Wydaje się 
im, że to, co widzą, to szczyt 
marzeń, które przy odpowied-
niej dozie szczęścia mogą się 
spełnić. Nie brakuje też takich, 
którzy znajomość języka pol-
skiego uważają za znakomi-
tą okazję do znalezienia pracy 
w firmach polskich inwestują-
cych w ich krajach czy też od-
wrotnie – w rodzimych bizne-

sach współpracujących z pol-
skimi przedsiębiorcami.

Studenci z Zachodu zazwy-
czaj bywają Polską pozytyw-
nie zaskoczeni. Otwarcie przy-
znaje się do tego Mariano z Hi-
szpanii, który myślał, że Polska 
to taki trochę dziki kraj, gdzie 
trudno kupić podstawowe rze-
czy, a codzienne życie przypo-
mina walkę o przetrwanie. – 
Wyobrażałem sobie, że nie ma-
cie tu wielu sklepów, a drogi 
to piaszczyste dukty – śmieje 
się. – Po powrocie do Hiszpa-
nii powiem tym, którzy mnie 
tak straszyli, że jeśli chcą zo-
baczyć „dziki” kraj, to z pew-
nością w Polsce nie mają cze-
go szukać.

Odkąd Polska weszła do 
Unii Europejskiej, coraz mniej 
osób w całej Europie ma wyob-
rażenia o naszym kraju podob-
ne do tego, jakie miał młody Hi-
szpan. Coraz większa wiedza o 
naszym kraju i przekonanie, że 
nie jest on tak niebezpieczny 

jak mówiły jeszcze kilka lat te-
mu stereotypy sprawia, że zain-
teresowanie Polską rośnie z ro-
ku na rok. Ci, którzy raz tu by-
li, chcą wracać znowu. – Nieste-
ty, rzadko przyjmujemy ponow-
nie tych, którzy już raz uczest-
niczyli w letniej szkole języka 
polskiego, bo mamy ograniczo-
ną liczbę miejsc, a chętnych do 
przyjazdu tak wielu, że staramy 
się dawać szansę tym, którzy 
jeszcze w naszym ośrodku nie 
byli – mówi prof. Mazur.

Trzy tygodnie to zarazem 
dużo i mało. Na poznanie ję-
zyka od podstaw z pewnością 
to czas niewystarczający, na 
jego praktyczne doskonalenie 
już nieco lepszy, najważniej-
sze jednak po tych trzech ty-
godniach jest to, że Polska sta-
je się zwyczajnie trochę bliższa 
i bardziej znana,  nie tylko dla 
uczestników kursu, ale także 
dla ich rodzin, przyjaciół, zna-
jomych. I o to przecież także 
chodzi. 
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Polski dla cudzoziemców

Ogromnie cieszy mnie uznanie, jakim nasi studenci da-
rzą Centrum i program, jaki im oferujemy. Zawsze na 

koniec kursu prosimy o wypełnienie specjalnych ankiet, w 
których pytamy o zdanie studentów, ich oczekiwania i suge-
stie, co należy poprawić. Wielu z nich pisze, że propozycji 
jest tak wiele i są tak ciekawe, że trudno się zdecydować, co 
wybrać, a trzy tygodnie to zbyt mało, by móc wykorzystać 
wszystkie możliwości. Jedynym postulatem zmian, jaki po-
jawiał się jeszcze niedawno w tych ankietach, była prośba 
o lepsze warunki zakwaterowania. Odkąd jednak powstały 
w miasteczku UMCS nowe prywatne akademiki, gdzie loku-
jemy naszych studentów, postulat ten zniknął i zaczęły się 
pochwały, że tak dobrych warunków na żadnym kursie nie 
było. Najbardziej jednak cieszy fakt, że ludzie przyjeżdżający 
do nas nie tylko się uczą, ale i reklamują nas w swoich kra-
jach, łamiąc panujące o Polsce stereotypy. Centrum Kultury 
i Języka Polskiego stało się wizytówką uczelni i Lublina w 
wielu krajach, skąd pochodzą nasi studenci.

MOIM 
ZDANIEM

PROF. JERZY MAZUR

dyrektor Centrum Kultury i Języka Polskiego UMCS



Czy lubelska wieś jest dla nas – turystów 
i letników – atrakcyjna? Czy jest warta naszego 
zainteresowania? Przecież zobaczymy tam 
najzwyklejszy wiejski pejzaż: łany zbóż i chłopskie 
zagrody. Czy jest w nim coś szczególnego?

Wielu z nas od wsi woli znane nadmor-
skie kurorty, czy też wypoczynek za granicą, 
przedkładając wyższość południowego kli-
matu nad niepewną pogodę oraz opatrzo-
ne już widoki. Czyż nie potwierdza się pol-
skie przysłowie „cudze chwalicie, swego nie 
znacie”?

Wakacje to doskonała okazja do zwie-
dzania i poznawania nowych pięknych 
miejsc, których również na Lubelszczyźnie 
nie brakuje. Niezależnie od tego, czy wy-
bierzemy się na wschodnie krańce ziemi 
chełmskiej nad Bug, czy zawędrujemy aż po 
Wieprz, na granicę diecezji lubelskiej, wszę-
dzie znajdziemy niepowtarzalne krajobrazy 
i zwyczajne piękno, którego na co dzień po 
prostu nie dostrzegamy.

Co tak naprawdę wiemy na temat tra-
dycyjnego polskiego krajobrazu? Dlaczego 
mijamy go obojętnie? Być może mknąc sa-

mochodem, myślami jesteśmy już 
na gorącej plaży, a może rzeczywi-
ście, patrząc zza szyb auta na wiej-
ski przydrożny pejzaż, nie znajduje-
my w nim żadnego piękna? 

Tymczasem krajobraz ten – tradycyj-
ny, prosty i zwyczajny, to prawda – nie- 
szczególnie wypielęgnowany i przystrzyżo-
ny, ale za to naturalny i szczery w swoim 
wyrazie, ma w sobie wielki ładunek roman-
tyzmu i nostalgii. Nade wszystko zaś  siłę 
wyrazu polskiego charakteru oraz narodo-
wej tożsamości. 

Dlaczego tu jest tak, a gdzie indziej ina-
czej? Dlatego, że właśnie tu, na polskiej 
wsi, od wieków krajobraz był kształtowa-
ny przez naturę – Boga, a także człowie-
ka. Zastanówmy się więc, co właściwie zwy-
czajnemu pejzażowi pól i łąk nadaje niepo-
wtarzalny charakter? Robimy postój w na-
szej podróży, aby przyjrzeć się bliżej temu 
widokowi.

Malowniczo poprzeplatane wstęgi, linie, 
szachownice przyozdobione drzewami, opró-
szone złotem zbóż, przewiązane pasmami za-
drzewień śródpolnych, pośród których często 
wiją się urocze rzeki. Dzięki tradycji niewiel-

kich gospodarstw rodzinnych, czę-
sto spotykaną formą zabudowań są 
luźno rozsiane po okolicy pojedyn-
cze zagrody, z chałupami o charakte-

rystycznych spadzistych dachach. Zabudowa-
nia z reguły wtopione są w zagajniki czy kę-
py drzew. W wielu regionach Lubelszczyzny 
pięknym i malowniczym tłem dla tych siedlisk 
są okoliczne lasy. Niemal zawsze plastyczności 
pejzażowi dodają pagórki i doliny.

Warto zatrzymać się na chwilę i zwy-
czajnie otworzyć oczy, szczególnie że ma-
my w naszym regionie wiele takich pięk-
nych miejsc.

Jeśli zaś chodzi o ślad odciśnięty w wiej-
skim krajobrazie na Bożą chwałę, to również 
jest ich u nas bez liku. Znów odrobinę zwol-
nijmy naszą podróż i popatrzmy z uwagą. Na 
pewno dojrzymy strzelistą wieżyczkę wiej-
skiego kościółka, stary cmentarz, przydroż-
ną kapliczkę, krzyż czy świątka. Wtopiły się 
już one na stałe w rodzimy, nie tylko lubelski 
krajobraz, tak że często w ogóle ich nie za-
uważamy. A przecież wiejska architektura sa-
kralna nadaje tradycyjnemu polskiemu krajo-
brazowi szczególnego uroku. 

MICHAŁ STASZKIEWICZ
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Wakacyjna podróż na wieś 

Ślady Boga w krajobrazie

Lubelszczyzna 
– czyż tu nie jest 
pięknie?

Z
D

JĘ
C

IA
 M

IC
H

AŁ
 S

TA
SZ

KI
EW

IC
Z



G O Ś Ć  L U B E L S K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
6 sierpnia 2006

VII

Połowa lipca, ostatni spóźnialscy 
przybiegają do biura
z rozliczeniami, powoli napływają 
nowe wnioski, a przeglądacze 
biurowych papierów wzdychają 
nad nimi i myślami wracają nad 
jezioro. Tam, nad Krasnem, 
w słońcu niemiłosiernym, 
stypendyści wszystkich grup 
wiekowych spędzili piękny 
początek wakacji. Jak to było?

Najazd uczniów szkół śred-
nich na Ducha. Tak popularnie 
młodzi z Lublina nazywają Cen-

trum Duszpasterstwa Młodzie-

ży, które mieści się przy koście-
le Ducha Świętego na Krakow-
skim Przedmieściu. To miejsce 
nie tylko spotkań, narad, dysku-
sji, ale przede wszystkim zna-
ny punkt gromadzenia się mło-
dych i źródło ciągle nowych ini-
cjatyw. Jedną z nich jest fundusz 
„Szansa dla1000”. Powstał z po-
łączenia trzech funkcjonujących 
dotychczas funduszy stypendial-
nych przy Centrum Duszpaster-
stwa Młodzieży w Lublinie (Fun-
dusz Stypendialny Archidiece-
zji Lubelskiej, Fundusz Stypen-
dialny Katolickiego Stowarzysze-
nia Młodzieży Archidiecezji Lu-
belskiej i Fundusz Stowarzysze-
nia NOVO MILLENNIO). To dzię-
ki niemu wielu młodym spełniają 

się marzenia o spokojnej na-
uce. Pomoc stypendialna 
Funduszu skierowana jest 
do osób, które ukończyły 
przynajmniej pierwszą kla-
sę gimnazjum. Przyznawa-
na jest przez okres edukacji 
szkolnej do momentu ukoń-
czenia studiów. Stypendium 
mogą uzyskać osoby, u któ-
rych średni miesięczny do-
chód na członka rodziny jest 
niższy niż 50 proc. najniż-
szego wynagrodzenia brutto, 
ogłoszonego przez upraw-
niony organ, i które przykła-
dają się do nauki tak, że ich 
średnia ocen musi być wyż-
sza niż 3,0. Teraz jednak wa-
kacje w pełni, więc o nauce 
chwilowo się nie pamięta. Po 

roku wytężonej pracy sty-
pendyści mogą wspólnie 
spędzić wakacje.

Nad powiększającą 
się grupą usiłują zapano-
wać wychowawcy, którym 
ostatecznie udaje się zapro-
wadzić wychowanków bez-
piecznie na dworzec, usadzić 
w autokarach i wyekspedio-
wać nad jezioro. Program wa-
kacyjnego zjazdu zbudowany 
został wokół wątku solidarno-

ści. Były spotkania w grupach, po-
chylanie się nad nauczaniem pa-
pieskim, rozmowy. Były też za-
jęcia z rękodzieła (solidarność w 
praktyce z tymi, którzy dzięki 
sprzedaży tych małych cacek mo-

gą otrzymać wsparcie). By-
ło i plażowanie, i rajd oraz, 
oprócz codziennych, jed-
na nocna uroczysta Msza 
święta, z możliwością pod-
pisania deklaracji przystą-
pienia do budowy cywi-
lizacji miłości (tej, do bu-
dowy której wzywał Jan 
Paweł II). Upał był wielki, 
ale jeszcze większa by-
ła radość ze wspólnie 
spędzonego czasu. Te-
raz zostały wspomnienia 
i fotografie.

Szczegółowe infor-
macje o funduszu i waka-
cjach można znaleźć na 
stronach internetowych 
www.mlodziez.lublin.pl. A

Od góry: A kiedy lista 
obecności została 

sprawdzona, wszyscy 
pomaszerowali do 

autokarów
Nie można zapomnieć

o rozgrywkach 
sportowych, nad którymi 

czuwał Wojtek
Ważny punkt programu 

stanowiła także wizyta 
metropolity lubelskiego 
abpa Józefa Życińskiego 

(grupa studencka)

Wakacje z Duchem

Radość większa niż upał

 R E K L A M A 
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ogłoszonego przez upraw-

chód na członka rodziny jest 
niższy niż 50 proc. najniż-

chwilowo się nie pamięta. Po 

się grupą usiłują zapano-
wać wychowawcy, którym 
ostatecznie udaje się zapro-
wadzić wychowanków bez-
piecznie na dworzec, usadzić 
w autokarach i wyekspedio-
wać nad jezioro. Program wa-
kacyjnego zjazdu zbudowany 
został wokół wątku solidarno-Od góry: Punkt zbiórki – dziedziniec 

kościoła Ducha Świętego 
Tłumy nie mogły pomieścić się 
wewnątrz, więc niektórzy czekali 
przed bramą 
W takim słońcu – kapelusz 
niezbędny



Położona nieco
z dala od głównych 
dróg, wśród malowniczych 
krajobrazów, niewielka 
parafia pod wezwaniem 
NMP Matki Kościoła
w Dębie kończy właśnie
15 lat. I choć wspólnota 
jest niewielka, okazało się, 
że wielkie dzieło, jakim 
była budowa kościoła, 
stało się możliwe.

Przez wiele lat, by 
uczestniczyć we Mszy 
św., musieli dojeżdżać 
do kościoła w Kurowie. 
W czasach, kiedy jesz-
cze niewiele samocho-
dów jeździło po na-
szych drogach, te kilka 
kilometrów, jakie mie-
li do pokonania miesz-
kańcy Dęby, by dotrzeć 
do kościoła, było nieła-
twym zadaniem. 

Marzenia
o kościele
Ich marzeniem sta-

ła się więc własna świą-
tynia, by nie martwić 
się deszczem czy mro-
zem, który utrudniał po-
konanie drogi. Chcieli 
mieć możliwość w każ-
dej chwili zatrzymać się 
choć na krótką modli-
twę w swoim własnym, 
bliskim kościółku. Ten 
cel zjednoczył miesz-
kańców. Nie szczędzili 
sił i czasu, by zrealizo-
wać swoje marzenia. 

Najpierw  w  1982 
roku powstała w Dębie 
kaplica dojazdowa, dzie-
więć lat później utworzo-
no tutaj parafię. – To nie-

wielka 
wspólnota, licząca nie-
spełna 200 rodzin. Nie 
chodzi jednak o ilość, 
ale o zaangażowanie lu-
dzi – mówi ks. Andrzej 
Karp, proboszcz para-
fii. – To, co dziś moż-
na oglądać, czyli kościół 
i plebania, to dzieło lu-
dzi, którzy sami dbali o 
wszystko i stawali ramię 
w ramię przy budowie. 

Życie codzienne

Dziś życie codzien-
ne mieszkańców para-
fii nie jest łatwe. Duża 
część żyje z uprawy ty-
toniu, bądź dojeżdża do 
pracy do Puław. Młodzi 
jednak szansy dla siebie 
szukają przede wszyst-
kim za granicą. – Zahar-
towani do ciężkiej pracy 
na roli, nie boją się jeź-
dzić w świat, by też pra-
cować na różnych plan-
tacjach. To ciężki kawa-
łek chleba, ale przy oka-
zji chcą zobaczyć nowe 
kraje, poznać innych lu-
dzi, zwyczaje, więc pew-
nie nie ma co się dziwić, 
że korzystają z okazji i 
wyjeżdżają – opowiada 
ksiądz proboszcz.

Oczywiście marze-
niem, nie tylko dusz-
pasterzy, byłoby, żeby 
na miejscu były warun-

ki i możliwości dające 
nie tylko młodym moż-
liwość utrzymania, ale i 
szansę rozwoju.

Małe społeczno-
ści, takie jak Dęba, ma-
ją swoje i dobre, i gorsze 
strony. Przykładem jest 
choćby miejscowa szko-
ła, w której uczą się dzie-
ci do trzeciej klasy. W su-
mie to tylko piętnastu 
uczniów, ale dzięki te-
mu każdemu z nich na-
uczyciele są w stanie po-
święcić maksymalną ilość 
swojego czasu. Może to 
mieć jednak swoje minu-
sy – zdarza się, że dzie-
ci niepewnie czują się w 
większych społecznoś-
ciach i może im być trud-
niej odnaleźć się w szko-
le w Kurowie, gdzie tra-
fiają do czwartej klasy. 

Łatwiej narzekać niż 
coś zmieniać, ale ksiądz 
Andrzej wierzy, że z Bo-
żą pomocą i dzięki życz-
liwości ludzi wszystko 
jest możliwe. A
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KS. ANDRZEJ 
KARP

Urodzony w 1939 roku, 
święcenia kapłańskie przy-
jął 12 czerwca 1965 roku. 
Jest kanonikiem honoro-
wym kapituły lubelskiej.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Cieszy mnie ogromnie zasłuchanie moich para-
fian w słowo Boże. Jestem też dla nich pełen po-
dziwu, gdyż przez kilka lat ich duszpasterzem 
był kapłan mający problemy logopedyczne, więc 
trzeba było bardzo się starać, żeby dobrze zro-
zumieć jego słowa. Mimo tego ludzie zawsze 
wsłuchiwali się w nauczanie, co też czynią do 
dziś. Szczególnym przeżyciem są każde reko-
lekcje, kiedy to słowo Boże jest przez nich jesz-
cze bardziej oczekiwane, ale i każda niedziela 
jest okazją do zgłębiania treści Ewangelii.
Dęba słynie też z kapliczek i krzyży, których 
na terenie parafii jest wiele. W czasach zabo-
rów to właśnie w tych okolicach biegła grani-
ca rosyjsko-austriacka, wzdłuż której Polacy 
budowali kapliczki i stawiali krzyże, dając 
tym samym wyraz swojej wiary i przywiązania 
do Kościoła. Moi parafianie w tych szczegól-
nych miejscach budują np. ołtarze na procesje 
Bożego Ciała. Niestety wiele z tych miejsc wy-
maga odnowienia i remontu, bo niektóre liczą 
sobie ponad 100 lat. Myślę, że to kolejne za-
danie, które stoi przed naszą wspólnotą.

Porządek Mszy św.
  Niedziela 9.00 i 11.00
  Dzień powszedni 18.00 latem, 16.00 zimą
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LUBELSKI

dróg, wśród malowniczych 

parafia pod wezwaniem 

w Dębie kończy właśnie
15 lat. I choć wspólnota 
jest niewielka, okazało się, 
że wielkie dzieło, jakim wielka 

Na górze lewej: Dzwon 
ufundowany przez parafian 

wzywa na modlitwę
Na górze z prawej: Ten 

drewniany krzyż pamięta 
czasy zaborów

PANORAMA PARAFII
Parafia Dęba

Własnymi siłami


