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Lubelskie, miejskie obchody 216. 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 

3 maja rozpoczęła sesja Rady Miasta 
w Trybunale Koronnym. W spotkaniu 
wzięli udział przedstawiciele władz
wojewódzkich, miejskich i uczelni wyż-
szych. Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Dreher przypomniał zgromadzo-
nym, jak istotnym dokumentem w hi-
storii Polski była Konstytucja 3 maja. 
Niestety, w Trybunale Koronnym zja-
wiło się tylko 10 lubelskich radnych. 
Druga, główna część uroczystości od-

była się po Mszy św. 
sprawowanej w lubel-
skiej archikatedrze, 
skąd uczestnicy prze-
szli na plac Litewski 
pod pomnik Konstytucji 
3 maja. 

Uroczystość z okazji 20. 
rocznicy wizyty Jana Pa-

wła II w Lublinie coraz bli-
żej. Przez ostatnie miesią-
ce staraliśmy się przybli-
żać naszym Czytelnikom 
świadectwa osób, które 
brały udział w tym nie-
zapomnianym spotkaniu. 
Dziś czas na kolejną osobę 
i kolejne wspomnienia. Jak 
zwykle z pierwszej ręki. 
Biskup Ryszard Karpiński 
opowiada o okolicznoś-
ciach, w których do progra-
mu papieskiej pielgrzymki 
wpisano wizytę w lubel-
skiej katedrze. Aż trudno 
dziś uwierzyć, że  mogło 
tego spotkania zabrak-
nąć.  

  

KS. KRZYSZTOF 
PODSTAWKA
redaktor wydania

Nowi diakoni w archidiecezji

Na drogę Chrystusa
Piętnastu nowych diakonów 
przybyło archidiecezji lubelskiej. 
5 maja w kościele NMP Matki 
Kościoła w Świdniku
i w sanktuarium św. Anny
w Lubartowie odbyły się święcenia.
Przewodniczyli im bp Artur 
Miziński i bp Mieczysław Cisło.

Diakonat to najniższy stopień 
sakramentu święceń. Termin 
„diakon” oznacza sługę. Według 
przekazu Dziejów Apostolskich 
dowiadujemy się, że posługa ta 
od początku miała ścisły związek 
z czynnościami charytatywnymi 
oraz sprawowaniem niektórych 
sakramentów i posług liturgicz-
nych. W homilii, którą w świdni-
ckim kościele Matki Bożej wygło-
sił bp Artur Miziński, podkreślał 
on rolę świadectwa diakonów 
we współczesnym świecie. – Z 
chwilą przyjęcia diakonatu wej-
dziecie w szczególny czas, któ-
ry przygotuje was do prezbite-
ratu, owej szczególnej bliskości 
z Chrystusem, która daje możli-
wość sprawowania Eucharystii. 

Ale to jeszcze nie dziś. 
Wejście na drogę Chry-
stusa oznacza walkę ze 
swoim egoizmem, znie-
chęceniem i pokusą sta-
wiania swojej woli na 
pierwszym miejscu. To 
też gotowość na odrzu-
cenie, samotność i trud, 
który nie zawsze prze-
łoży się na spektakularne sukce-
sy. To rezygnacja ze swojej woli, 
zwłaszcza w sprawach dotyczą-
cych ludzkiej natury, jak wyrze-
czenie się rodziny, celibat. Nie 

jest łatwo żyć do końca 
w posłuszeństwie Bogu 
i Kościołowi, ale dziś ta-
kiego świadectwa szcze-
gólnie potrzeba – mówił 
biskup. Nowym diako-
nom składamy gratula-
cje i życzymy wielu łask 
Bożych, a już w przy-
szłym tygodniu, 26 ma-

ja, udamy się na uroczystości 
święceń kapłańskich diakonów, 
studentów VI roku naszego se-
minarium.

ELIASZ

ZA TYDZIEŃ
  WIĘŹNIOWIE do pracy
  Jak POMAGAĆ chorym?
  „ŚWIADKOWIE”, ciąg dalszy

PATRIOTYCZNIE I „BEZ-RADNIE”
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Uczestnicy 
uroczystości
3 Maja
na placu 
Litewskim
w Lublinie

Kościół NMP 
Matki Kościoła 
w Świdniku. 
Kandydaci 
do diakonatu 
podczas śpiewu 
Litanii
do Wszystkich  
Świętych
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CHEŁM. Od 14 do 27 ma-
ja Katolickie Stowarzyszenie 
„Civitas Christiana” organizu-
je kolejną edycję Dni Kultury 
Chrześcijańskiej. Impreza 
ma być skierowana przede 
wszystkim do młodego po-
kolenia. W programie prze-
widziano wykłady, koncer-
ty, panele dyskusyjne, projek-
cje filmów oraz spotkania ze 

znanymi i cenionymi przed-
stawicielami świata kultury i 
mediów. Ważnym wydarze-
niem będzie także specjalny 
dzień poświęcony Ryszardowi 
Kapuścińskiemu i przegląd fil-
mów Krzysztofa Zanussiego. 
Lubelski „Gość Niedzielny” 
objął patronat nad wydarze-
niem. Szczegółowy program 
na www.kuria.lublin.pl. 

Dni Kultury Chrześcijańskiej

Orkiestra górnicza z Łęcznej podczas obchodów święta 3 Maja
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NIEDŹWIADA. Prokuratura 
wszczęła postępowanie 
przygotowawcze dotyczą-
ce niezrealizowanej inwe-
stycji Międzynarodowy Port 
Lotniczy Lublin  Niedźwiada. 
Zdaniem prokuratury, pod-
czas planowania i wstępnej re-
alizacji inwestycji mogło dojść 
do niedopełnienia obowiąz-
ków i przekroczenia upraw-
nień przez byłych przedstawi-
cieli samorządu wojewódzkie-
go. Przesłuchani mają zostać 

członkowie byłego i obecne-
go zarządu województwa. W 
ubiegłym roku władze samo-
rządowe przeznaczyły prawie 
1,5 mln zł na dokumentację 
budowy lotniska. Nie zostały 
jednak wykorzystane i zgod-
nie z prawem musiały wrócić 
do Skarbu Państwa. Obecny 
zarząd twierdzi, że nie doszło-
by do tego, gdyby poprzedni 
złożył wniosek o umieszcze-
nie tej kwoty w tzw. puli środ-
ków niewygasających. 

Lotnisko w prokuraturze

ŁĘCZNA. Doroczne uro-
czystości z okazji rocznicy 
Konstytucji 3 maja zainaugu-
rowała w Łęcznej Msza św. w 
kościele pw św. Barbary. Przed 
Mszą zgromadzeni wysłuchali 
programu patriotycznego, przy-
gotowanego przez uczniów 
Gimnazjum nr 2 im. prof. Jana 
Samsonowicza. Homilię wy-

głosił ks. Zbigniew Wojtowicz 
z Wydziału Duszpasterskiego 
Kurii Metropolitalnej. Po litur-
gii uczestnicy uroczystości uda-
li się na plac Kościuszki, gdzie 
po okolicznościowych wystą-
pieniach władz miasta i powia-
tu nastąpiło uroczyste złoże-
nie kwiatów i wieńców przy 
pomniku.

Patriotycznie
KRAŚNIK. Od  13 do 20 maja 
w Kraśniku odbędą się Dni Jana 
Pawła II. Wypełnić je mają roz-
maite inicjatywy, ukazujące bo-
gactwo osobowości i naucza-
nia Jana Pawła II. Według za-
mierzeń organizatorów  częś-
cią obchodów będzie między 
innymi Festiwal im. Jana Pa-
wła II. Jest to pierwsza taka ini-
cjatywa w Polsce. Inicjatorem 
organizowania Dni Papieskich 
są członkowie Stowarzysze- 
nia Muzycznego Chór Ka-
meralny Canticum Canticorum, 
Starostwo Powiatowe w Kraś-
niku, Urząd Miasta Kraśnik i 
Centrum Kultury i Promocji. 
„Gość Niedzielny” patronuje 
wydarzeniom.

Kraśnickie Dni Papieskie

Kraśnicki pomnik Jana Pawła II 
i kard. Wyszyńskiego
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Ikona „Jezus z Przyjacielem”
LUBLIN. Duszpasterstwo Aka-
demii Medycznej w Lublinie goś-
ciło ikonę „Jezus z Przyjacielem”. 
Jest ona darem wspólnoty z Taizé 
dla europejskiej młodzieży. Ikona 
powstała w VI wieku w Egipcie. 

Przedstawia Chrystusa ze św. 
Menasem, żołnierzem, mni-
chem, opatem i męczennikiem. 
Uroczystej liturgii powitania iko-
ny przewodniczył ks. dr Marek 
Sapryga. 

Egipska ikona przedstawiająca Chrystusa i św. Menasa
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BOGDANKA. Wadze woje-
wództwa, związkowcy i lu-
belscy posowie dyskutowa-
li 7 maja o przyszłości ko-
palni w Bogdance. Podczas 
spotkania oceniano zagro-
żenia, jakie moźe spowodo-
wać konsolidacja kopalni z 
elektrownią Kozienice i gru-
pą Enea. – Mamy nadzieję, że 
dzisiejsze rozmowy przyniosą 

oczekiwany skutek – powie-
dział przewodniczący związ-
ku zawodowego Bogdanki, 
Bogusław Szmuc, Radiu eR. 
To ostatnia szansa na to, że-
by zatrzymać proces konso-
lidacji. Jeśli działania parla-
mentarzystów nie przyniosą 
spodziewanych efektów, naj-
prawdopodobniej odbędzie 
się strajk generalny.

W obronie kopalni
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Już po raz piąty 
w wieczór Bożego Ciała 
na placu Litewskim  
w Lublinie 
w Koncercie Chwały 
zagrają razem dobrze znani 
muzycy, ponad 100-osobowa 
grupa amatorów z Chóru 
dla Jezusa i publiczność. 

To spotkanie, jak co roku, 
nie będzie tylko wielkim ple-
nerowym koncertem. Po kilku 
latach zdążyło się wpisać w ka-
lendarz czerwcowych imprez 
w mieście jako pełne młodości 
i radości, a przede wszystkim 
bezpieczne spotkanie tysięcy 
mieszkańców Lublina. Każde-
go roku organizatorzy stara-
ją się zapraszać do udziału w 
koncercie nowe twarze. Tak 
jak rok temu, stroną muzycz-
ną, obok Grzegorza Głucha, 
dyrygenta Gospel Rain, zajmie 
się Paweł Bębenek, znakomity 
kompozytor i propagator mu-
zyki liturgicznej. 

Najlepsi na scenę

W tym roku szczególną 
okolicznością wydarzenia jest 
– przypadająca w początkach 
czerwca – 20. rocznica obec-
ności Jana Pawła II w Lubli-
nie. Dlatego głównym wąt-
kiem programu będzie przy-
pomnienie ewangelicznego 
przesłania i świadectwa ży-
cia Jana Pawła II, tym razem 
przedstawionego w podróży 
drogą ośmiu ewangelicznych 
błogosławieństw. Jak odnajdu-
ją je w swoim życiu, opowie-
dzą m.in.: Anna Dymna, Eleni, 
Paweł Kukiz, Jacek Dewódz-
ki, Mate.o i Natalia Niemen. 
– Chcemy, aby koncert budo-
wał wspólną przestrzeń mię-
dzy wykonawcami i słucha-
czami, dlatego poprzez wpro-
wadzenie specjalnych znaków 
pragniemy, aby wszyscy sta-
li się aktywnymi uczestnikami 
tej niezwykłej modlitwy – mó-
wią organizatorzy. 

Taki mix

Muzycy chcą połą-
czyć w jedną całość 
wiele nurtów muzycz-
nych, od gospel, jaz-
zu, praise&worship, 
rocka, hip-hopu, po 
tradycyjne pieśni re-
ligijne czy kanony Ta-
izé. Nieprzypadkowo w czasie 
koncertu zabrzmią obok sie-
bie nowe piosenki oraz nowe 
aranżacje tak znanych pieśni 

religijnych jak Abba 
Ojcze czy Jesteś Królem. 
Wśród wykonawców 
pojawią się znakomi-
ci wokaliści: Krzysz-
tof Zalewski, zespół 
Full Power Spirit, Ma-
te.o oraz występują-
cy wspólnie z chórem 
Gospel Rain ogromny, 

stuosobowy Chór dla Jezusa, 
zespół instrumentalny i kwar-
tet smyczkowy. Program kon-
certu uzupełnią nowoczesne 

projekcje multimedialne oraz 
dynamiczne rozwiązania cho-
reograficzne. Koncert zosta-
nie zarejestrowany przez Te-
lewizję Lublin oraz wydany ja-
ko koncert DVD przez Edycję 
św. Pawła.

Napisz do nas

W najbliższych dniach zo-
stanie udostępniona strona 
internetowa koncertów chwa-
ły – www.koncertchwaly.lub-
lin.pl – na której znajdą się 
zarówno najważniejsze infor-
macje dotyczące tegorocznej 
imprezy, jak również historia 
dotychczasowych koncertów, 
wspomnienia, fotografie i ma-
teriały archiwalne z poprzed-
nich spotkań. Zapraszamy 
do współtworzenia tej stro-
ny poprzez nadsyłanie teks-
tów zawierających wspomnie-
nia z udziału w poprzednich 
edycjach. Można je przesyłać 
na adres anna.bryla@wp.pl 
lub anna.szymanek@poczta.
onet.pl. Zostaną umieszczo-
ne w dziale „Wspomnienia” i 
być może przekonają innych 
do udziału w tym niezwy-
kłym wydarzeniu, które „Gość 
Niedzielny” objął patronatem 
medialnym.

BARBARA PYCEL

CHCESZ ZAŚPIEWAĆ?
Wszystkich chętnych, którzy chcą 
w tym roku zaśpiewać w Chórze  
dla Jezusa, zapraszamy na stro-
nę www.koncertchwaly.lublin.pl 
do działu Chór dla Jezusa, gdzie 
znajduje się formularz zgłosze-
niowy oraz najważniejsze infor-
macje dla chórzystów. Jak w po-
przednich latach, chór popro-
wadzi Grzegorz Głuch razem z 
Pawłem Bębenkiem. Każda oso-
ba, która wyśle zgłoszenie, do-
stanie informację zwrotną o 
przyjęciu do chóru. 



Chcemy, 
aby koncert 
budował 
wspólną 
przestrzeń 
między 
wykonawcami 
i słuchaczami
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V Koncert Chwały

Wszyscy na scenę



Wstyczniu 1987 ro-
ku biskup lubel-
ski Bolesław Pylak 
oraz władze KUL 

pisemnie zaprosiły Jana Pawła 
II do Lublina. Wiadomość lo-
tem błyskawicy rozeszła się 
wśród duchowieństwa i wier-
nych. Uniwersytet, miasto i ca-
ła diecezja zaczęły żyć nadzie-
ją na spotkanie. Tymczasem w 
planach wizyty zabrakło spot-
kania w katedrze. 

Zdecydował Papież

–  Od początku było wiado-
mo, że Ojciec Święty przyjeż-
dża tutaj ze względu na KUL – 
wspomina biskup Ryszard Kar-
piński. Strona rządowa wymo-

gła jednak, aby Papież zatrzy-
mał się choćby na krótką mod-
litwę na terenie byłego obozu 
koncentracyjnego na Majdanku. 
Podczas tamtej wizyty Papież 
nawiedzał katedry w Warszawie, 
Tarnowie, Krakowie, Szczecinie 
i Łodzi. Dlaczego Lublin miał-
by być wyjątkiem? – Nie mo-
głem pogodzić się z faktem, że 
Ojciec Święty tyle razy przycho-
dził tutaj na prywatną modlitwę, 
gdy przyjeżdżał jako profesor 
wcześnie rano pociągiem z Kra-
kowa, a teraz tylko przejedzie 
obok i popatrzy. Chcieliśmy, aby 
był i w katedrze lubelskiej. Liczy-
łem na pomoc delegacji waty-
kańskiej, która 9 marca 1987 ro-
ku przyjechała na wizję lokalną. 
Owszem, goście odwiedzili Maj-
danek, katedrę, miejsce przy-
szłej celebry na Czubach i KUL, 

ale nie wypowiada-
li się specjalnie na te-
mat katedry jako miej-
sca spotkania z Ojcem 
Świętym. – Mówili, że dużo bę-
dzie zależało od samego Papie-
ża. Biskup Ryszard nie dawał za 
wygraną. Wykorzystując oficjal-
ne wizyty i osobiste kontakty, 
starał się doprowadzić do wpi-
sania katedry w trasę przebiegu 
papieskiej pielgrzymki. – Wyda-
je mi się jednak – wspomina bi-
skup Ryszard – że to sam Pa-
pież zadecydował, aby włączyć 
nawiedzenie katedry do ustalo-
nego już programu. Bp Jan Śru-
twa, poinformował mnie, że bę-
dzie to wizyta prywatna, bez 
spotkań z jakąś grupą osób – 
tylko pracownicy parafii kate-
dralnej i, w drodze wyjątku, kil-
ka innych osób.

Na ostatni guzik

Rozpoczęły się in-
tensywne prace nad 

przygotowaniem wizyty. Nad 
wszystkimi pracami czuwał ów-
czesny administrator parafii ka-
tedralnej ks. Stanisław Dziwul-
ski. Dekoracje wykonała Graży-
na Czapska, architekt wnętrz. 
Wszystko dopięto na ostatni 
guzik. – Ponieważ cała III Piel-
grzymka Ojca Świętego do Pol-
ski była połączona z przeży-
waniem II Kongresu Euchary-
stycznego, wejście do katedry 
zdobił biały krzyż, podzielony 
na dwie połowy, z przełamaną 
hostią. Nad głównym ołtarzem 
wisiała sieć rybacka z napisem: 
„Nie lękajcie się”. W jej pra-
wym rogu był krzyż, a na nim 
hostia, z której spływała kropla 

G O Ś Ć  L U B E L S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
13

 m
aja

 2
00

7

IV

Świadkowie – w XX rocznicę wizyty Jana Pawła II w Lublinie

Niech Bóg błogosławi katedrę

opracowanie 
KS. KRZYSZTOF 

PODSTAWKA
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Czy to możliwe, 
by na szlaku 

papieskiej wizyty 
w Lublinie zabrakło 

spotkania w katedrze? 
Mogło się tak stać, 

gdyby nie osobiste 
zaangażowanie 

biskupa Ryszarda, 
ówczesnego proboszcza 

lubelskiej katedry. 
Oto fragmenty 

jego wspomnień.

Witamy 
w Lublinie



krwi – na wspomnienie wyda-
rzeń Cudu Lubelskiego z lipca 
1949 roku. Od ołtarza aż na ze-
wnątrz katedry posadzkę przy-
krywał czerwony dywan. Po-
nieważ wizyta w tym miejscu 
miała mieć charakter prywat-
nej modlitwy, do ołtarza głów-
nego przeniesiono Najświętszy 
Sakrament (z kaplicy Krzyża 
Trybunalskiego – przyp. red.), 
aby ułatwić Papieżowi adora-
cję – mówi biskup. 

Oczekiwanie

– Rano 9 czerwca pracow-
nik Biura Ochrony Rządu, wy-
znaczony do pilnowania po-
rządku w naszej katedrze, po-
zwolił nam odprawić o godzi-
nie 7.00 Mszę św. koncelebro-
waną, bez udziału wiernych, 
którzy zresztą od samego ra-
na szykowali się lub już szli 
na Czuby. O godzinie 9.00 we-
szli do katedry ci, którzy mieli 
specjalne bilety. Czas upływał 
szybko. Jako biskupi podzieli-
liśmy się funkcjami: bp Pylak 
i bp Śrutwa pojechali powitać 
Ojca Świętego na Majdanek, 
gdzie przewidziano modlitwę 
przy mauzoleum. Bp Hempe-
rek oczekiwał na Papieża przed 
Katolickim Uniwersytetem Lu-
belskim, a ja z księżmi wika-
riuszami – przy samych schod-
kach katedry – wspomina bi-
skup Ryszard.

Kilka papieskich słów

– Kilka minut przed godzi-
ną 10.00 pojawiły się na uli-
cy zwanej wówczas ul. Bucz-
ka pulsujące światła policyj-
nych motocyklistów poprze-
dzających papieskie papamo-
bile. Wewnątrz towarzyszyli 
Ojcu Świętemu biskup lubelski 
Bolesław Pylak i osobisty se-
kretarz ks. Stanisław Dziwisz. 
Po dojściu do głównego ołta-
rza Ojciec Święty nie uklęknął 

na przygotowanym dla niego 
klęczniku przykrytym białym 
płótnem, ale właśnie na skra-
ju tego płótna, opierając się 
lekko ręką o klęcznik. Po kilku 
minutach adoracji w milczeniu 
wstał i podszedł przed obraz 
Matki Bożej Płaczącej. Tutaj 
także uklęknął na chwilę ci-
chej modlitwy. Oczekiwaliśmy, 
że Papież powróci do środ-
ka kościoła, a on tym-
czasem powiedział, że 
powróci tą drogą, któ-
rą zwykle wychodził z 
tej katedry, tzn. bocz-
ną nawą. Dzięki te-
mu mógł się na mo-
ment zatrzymać przed 
nowymi epitafiami. 
Przed samym wyj-
ściem ze świątyni wy-
jąłem z kieszeni mały 
magnetofon i odważy-
łem się poprosić Ojca 
Świętego o specjalne 

błogosławieństwo dla parafian 
katedralnych, którzy już pew-
nie oczekują na Mszę św. na 
Czubach. Papież bardzo chęt-
nie wziął magnetofon w swoje 
ręce. Wtedy ochrona dopuści-
ła także pana Goroni z Radia 
Watykańskiego, aby mógł po-
dejść z profesjonalnym mikro-
fonem i magnetofonem. Usły-
szeliśmy wówczas te słowa: 

„Niech Pan Bóg błogo-
sławi parafii katedral-
nej w Lublinie, z któ-
rą wiąże mnie tyle lat 
pamięci, modlitwy na 
tym miejscu w okre-
sie moich dojazdów 
do Katolickiego Uni-
wersytetu. Ze wzru-
szeniem tu wracam. 
Ze wzruszeniem przy-
pominam też wszyst-
ko, cośmy tu wspólnie 
przeżyli i Millennium 
przed katedrą odpra-

wiane. Niech Wam Bóg błogo-
sławi wszystkim”.

BOR u Komunii 

Na chodniku placu katedral-
nego już od świtu gromadzili 
się ludzie oczekujący na przy-
jazd Papieża. – Gdy tylko wy-
szedł z katedry, wierni zaczęli 
skandować: „Podejdź do nas”. 
Papież podszedł do barierki – 
wspomina biskup – i przeszedł 
wzdłuż niej kilka metrów, po-
dając ręce i błogosławiąc, po 
czym powrócił do papamobile 
i odjechał w stronę KUL-u. Po 
odjeździe Ojca Świętego plac 
szybko opustoszał. Jedni wyru-
szali na Czuby, inni do domów, 
aby dalszy ciąg pielgrzymki śle-
dzić w telewizji. Ostatni ze 
świątyni wychodzili duszpaste-
rze katedralni, pełni radosnych 
wrażeń. – Jeden z pracowni-
ków BOR zwrócił się do kapła-
na, aby udzielił mu Komunii 
świętej, zanim ludzie wejdą do 
kościoła. Zastanawialiśmy się 
później, może to już pierwszy 
owoc duchowy pobytu Papieża 
w naszej katedrze? Pamiątką 
tego szczególnego spotkania 
jest płaskorzeźba przedstawia-
jąca postać Ojca Świętego Jana 
Pawła II wmurowana w fronton 
archikatedry. Umieszczono na 
niej tekst papieskiego błogo-
sławieństwa. To przed tym wi-
zerunkiem Papieża płoną usta-
wicznie światła, zwłaszcza od 
pamiętnej daty jego śmierci, 2 
kwietnia 2005 r., i symbolizu-
ją modlitwę wiernych o szyb-
kie wyniesienie go do chwały 
ołtarzy. 

Artykuł powstał na podstawie 
wspomnień bp. Ryszarda Karpińskiego, 
które ukażą się w jubileuszowej księdze 
poświęconej wizycie Jan Pawła II 
w Lublinie. Publikację przygotowuje 
Wydawnictwo „Gaudium”, 
któremu dziękujemy za udostępnienie 
materiałów. 
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Świadkowie – w XX rocznicę wizyty Jana Pawła II w Lublinie

Niech Bóg błogosławi katedrę

„Niech Pan 
Bóg błogosławi 
parafii 
katedralnej 
w Lublinie, 
z którą wiąże 
mnie tyle 
lat pamięci, 
modlitwy na tym 
miejscu” 
– te papieskie 
słowa 
zarejestrował 
biskup Karpiński



43 placówki edukacyjne z całego 
kraju należą do Klubu Szkół 
im. Bohaterów Monte Cassino. 
Przedstawiciele większości 
z nich przyjechali do Chełma 
na V Ogólnopolski Młodzieżowy 
Sejmik Szkół Karpackich, 
zorganizowany w Zespole Szkół 
Ekonomicznych i III LO w Chełmie 
im. gen. Władysława Andersa.

Klub Szkół im. Bohaterów 
Monte Cassino zrzesza licea, 
gimnazja, zespoły szkół, szkoły 
podstawowe, katolickie szkoły 
podstawowe oraz dwie nieza-
leżne organizacje harcerskie. 
Łączy ich to, że za swoich pa-
tronów mają bohaterów spod 
Monte Cassino lub postacie hi-
storyczne związane z tą bitwą, 
która z 17 na 18 maja 1944 r. 
rozsławiła siłę i honor polskie-
go oręża. 

Spotkania trwały 
od 19 do 21 kwietnia 
br. Z tej okazji w bazy-
lice Narodzenia NMP 
odbyła się Msza świę-
ta, zaś na głównym 
placu, gdzie usytuowa-
ny jest pomnik Niepodległości, 
w towarzystwie kompanii ho-
norowej WP złożono wiązan-
ki kwiatów. Uczestnicy spot-
kali się też na uroczystościach 

patriotycznych, na któ-
rych m.in. wręczono 
odznaczenia i okolicz-
nościowe medale. W 
części artystycznej za-
prezentowała się mło-
dzież ZSE i III LO w 

Chełmie oraz grupa taneczna 
z międzynarodowymi osiągnię-
ciami „Bugi Opus Twist”. Du-
żym zainteresowaniem cieszy-
ła się prezentacja strojów ry-

cerskich oraz pokaz sztuki wal-
ki, przedstawiony przez Bra-
ctwo Grodów Czerwieńskich.

Szczególnymi gośćmi by-
li przedstawiciele organizacji 
kombatanckich: Maria Szczepa-
niec – prezes Stowarzyszenia 
Klubu Przyjaciół Szkół i Orga-
nizacji Monte Cassino oraz puł-
kownik w stanie spoczynku Ta-
deusz Czerkawski – honorowy 
prezes Stowarzyszenia Byłych 
Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie „Karpatczycy”.

Imprezą towarzyszącą by-
ło rozstrzygnięcie dwóch kon-
kursów, plastycznego i litera-
ckiego, które poświęcone były 
dowódcy II Korpusu Polskiego, 
generałowi Władysławowi An-
dersowi. Goście zwiedzili też 
chełmską Górkę oraz podzie-
mia kredowe. Na zakończenie 
wspólnie posadzono pierwszy 
w Polsce dąb im. Władysława 
Andersa.

MARIUSZ KWIETNIEWSKI
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Bohaterowie przyjechali do Chełma

Spotkanie Karpatczyków 

Kombatanci 
spod Monte 
Cassino 
opowiadali 
o bitwie
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Już po raz 29. wyruszy 3 sierp- 
nia Piesza Pielgrzymka Lublin–
Jasna Góra. W tym roku pod 
hasłem „Odkryć godność po- 
wołania”. 

Hasło nawiązuje do tego-
rocznego programu duszpa-
sterskiego, ogłoszonego przez 
Konferencję Episkopatu Polski. 
Dodatkowo pielgrzymka będzie 
się wpisywać w diecezjalne ob-
chody 20. rocznicy pobytu Jana 
Pawła II w Lublinie, przeżywa-
ne pod hasłem „Służyć godno-
ści człowieka i jego wyzwole-
niu”. Wędrówka tradycyjnie po-
trwa 12 dni, pielgrzymka wyj-
dzie z Lublina 3 sierpnia, do 
Częstochowy dotrze 14 sierp-
nia. Wyjście z Lublina zapla-
nowano po Mszy św. na pla-
cu Archikatedralnym o godzi-
nie 8.30. Lubelska Pielgrzym-
ka przez kilka dni pójdzie w 3 
kolumnach, wszyscy pielgrzymi 

połączą się w połowie drogi na 
Świętym Krzyżu. 

Wcześniej, 1 sierpnia, wyj-
dą w trasę pątnicy z Chełma. 
Z główną kolumną pielgrzym-
ki połączą się 6 sierpnia w 
Annopolu. Wojsko tradycyjnie 
pielgrzymuje w grupie nr 5. 
Pielgrzymka liczy w sumie 18 
grup, pątnicy mają do przej-
ścia około 320 kilometrów. 

Konferencje głoszone i emi-
towane na trasie przygotowa-
ne zostały przez księży salezja-
nów z ośrodka krakowskiego. 
– Codziennie będziemy przed-
stawiać różne aspekty powoła-
nia – mówi przewodnik lubel-
skiej pielgrzymki, ks. Mirosław 
Ładniak. 

Również i w tym roku bę-
dzie można wesprzeć Fundusz 
„Idę z Tobą”. Dzięki życzliwo-
ści ofiarodawców, rok temu w 
pielgrzymce wzięło udział bli-
sko 300 osób, których udział 

sfinansowali dobro-
czyńcy. – Nie przewi-
dujemy podwyżki wpi-
sowego. Koszt uczest-
nictwa będzie nadal 
wynosił 70 złotych. Po-
dobnie jak w latach ubiegłych, 
będą obowiązywały zniżki ro-
dzinne i grupowe – mówi ks. 
Mirek. 

Już pod koniec maja ka-
techeci ze wszystkich placó-
wek w archidiecezji otrzyma-

ją materiały promują-
ce naszą pielgrzym-
kę. Materiały będzie 
można wykorzystywać 
w szkołach i grupach 
formacyjnych. O ter-

minie zapisów poinformujemy 
w późniejszym terminie. Orga-
nizatorem XXIX Lubelskiej Pie-
szej Pielgrzymki na Jasną Gó-
rę jest Duszpasterstwo „Piel-
grzymka Archidiecezji Lubel-
skiej”. P

29. Piesza Pielgrzymka Lublin–Jasna Góra 

Już zapraszamy

Pielgrzymka 
ruszy jak zwykle 
na początku 
sierpnia
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...ale czy ekspresowo? 
Oto pytanie, które nie schodzi 
z ust mieszkańców Lubelszczyzny, 
odkąd dowiedzieli się o planach 
budowy drogi ekspresowej S-19, 
biegnącej od przejścia granicznego 
w Kuźnicy Białostockiej, 
przez Białystok, Lublin, Rzeszów 
i Krosno do granicy w Barwinku. 

Konferencja prasowa na 
ten temat odbyła się w lubel-
skim Ratuszu w poniedziałek 
23 kwietnia. Spotkanie było 
podsumowaniem wcześniej-
szych rozmów na temat pro-
jektu, którego realizacja sta-
nowi „priorytetową inwesty-
cję Rządu RP oraz olbrzymią 
szansę rozwoju gospodarcze-
go miast i regionów  poło-
żonych w pobliżu planowa-
nej trasy” – mówią organiza-
torzy. W spotkaniu uczestni-
czyli prezydenci zainteresowa-
nych miast razem z dyrekto-
rami regionalnych oddziałów 
Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Nie zabra-
kło także głosu komitetu orga-
nizacyjnego mistrzostw. Adam 
Olkowicz, lublinianin, zapew-
niał, że do mistrzostw Europy 
w 2012 roku na Lubelszczyź-
nie w końcu będziemy mieć 
szybką trasę do Warszawy, po-
zbawioną korków w Rykach i 
Garwolinie, lotnisko w Świd-
niku i stadion w Lublinie. To 
wielka szansa dla tego regio-
nu. Olkowicz sądzi, że takie 
miasta jak Puławy, Kazimierz 

Dolny, Zamość czy 
miejscowości położo-
ne w przepięknym re-
gionie Roztocza po-
winny już teraz zabie-
gać o umowy z touro-
peratorami. Z takiej 
szansy powinien sko-
rzystać również Lub-
lin, który cztery lata 
po Euro 2012 zamierza ubie-
gać się o tytuł europejskiej 
stolicy kultury.

Sprawa jest dyskutowana w 
mediach. Pojawiają się również 
nowe wątki, takie jak wniosek 
marszałka województwa po-
morskiego, dotyczący pozba-
wienia części środków pomo-
cowych województw, w któ-
rych nie odbędą się mecze Mi-
strzostw Europy w Piłce Noż-
nej w 2012 r. Wojewoda lubel-
ski Wojciech Żukowski, któ-
ry ten pomysł przyjął z de- 
zaprobatą, skierował w tej 

sprawie pismo do mi-
nistra rozwoju regio-
nalnego Grażyny Gę-
sickiej. – „Sektorowe, 
regionalne programy 
operacyjne i Program 
dla Polski Wschodniej 
stanowią szansę wy-
równania zapóźnień w 
rozwoju społeczno-go-

spodarczym województw Pol-
ski wschodniej – twierdzi wo-
jewoda lubelski – a zabranie 
części środków z tych progra-
mów niweczyłoby ją”. Przez 
województwo lubelskie, jako 
region graniczący z Ukrainą, 
będą przemieszczać się tysią-
ce kibiców na poszczególne 
mecze w ramach mistrzostw. 
Tak więc realizowane na Lubel-
szczyźnie projekty infrastruk-
turalne będą się wpisywać w 
program Euro 2012, kształtu-
jąc wizerunek całej Polski. 

Oprac.BP
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Są nadzieje 
i szanse 
na dobre drogi 
w regionie. 
Przykładem 
może być 
ta obwodnica 
Piask k. Lublina
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Dziękuję, Redakcjo!

Zawsze z przyjemnością 
sięgałam po „Gościa Niedziel-
nego”, znajdując tutaj dużo 
treści, które mnie interesowa-
ły. Ostatnio jednak sięgam po 
„Gościa” nie tylko z zaintere-
sowaniem, ale i ze wzrusze-
niem. A to dlatego, że dzię-
ki cyklowi „Świadkowie”, któ-
ry od pewnego czasu zaistniał 
na łamach lubelskiego GN, 
odżywają w mojej pamięci 
niezwykłe chwile spotkania z 
papieżem Janem Pawłem II w 
Lublinie. Niby wszyscy wspo-
minają to samo, a jednak każ-
de świadectwo jest wyjątko-
we i niepowtarzalne. Każdy 
ze świadków wspomina swo-
je osobiste przeżycia i pa-
mięta inne drobiazgi. Wyłania 
się z tego atmosfera tam- 
tych dni, która odżywa na no-
wo. Czytając te wspomnie-
nia, przypominam sobie rze-
czy z tamtego czasu, o któ-
rych od dawna nie pamię- 
tałam. Aż trudno uwierzyć, 
że od tamtego niezwykłe-
go spotkania z Papieżem 
minęło 20 lat. Mam wraże-
nie, jakbym przenosiła się 
w czasy mojej młodości. Pa-
miętam, jak z moimi bli- 
skimi szłam na to spotka- 
nie, jak bardzo się cieszy- 
łam i jak smakowały ka- 
napki, które zabraliśmy ze 
sobą.

Od czasu, kiedy zaczął 
pojawiać się cykl „Świad- 
kowie”, lekturę „Gościa” co 
tydzień zaczynam właśnie 
od tej strony. Dziękuję, dro- 
ga Redakcjo, za ten pomysł 
i malowane słowem wspo-
mnienia.

BARBARA NOWICKA

Cieszymy się, że zbierane  
przez nas wspomnienia ożywiają 
pamięć o papieskiej wizycie  
w Lublinie. Zachęcamy wszystkich, 
którzy pamiętają tamte chwile,  
do dzielenia się z nami.  
Najciekawsze opublikujemy  
na łamach GN.

Pojedzie spotkać się z młodzieżą

Arcybiskup na polskim Woodstock
Arcybiskup Józef Życiński 

przyjął zaproszenie do 
uczestnictwa w kolejnej edycji 
kontrowersyjnego Przystanku 
Woodstock, organizowanego 
od kilku lat m.in. przez Jerzego 
Owsiaka. Wprawdzie, jak powie-
dział na konferencji prasowej, ar-

cybiskup nie zna jeszcze progra-
mu imprezy, ale chce pojechać 
tam, by spotkać się z młodymi 
i dyskutować o ich egzystencjal-
nych wyborach. Trzynasta edycja 
Przystanku Woodstock odbędzie 
się 3 i 4 sierpnia w Kostrzynie 
nad Odrą. Przystanek to kon-

cert muzyki rockowej, organi-
zowany przez Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy jako po-
dziękowanie dla wolontariuszy. 
W nazwie i treści nawiązuje do 
koncertów z sierpnia 1969 r., 
które odbyły się w Betel, w sta-
nie Nowy Jork, w USA. WT

Czy na Lubelszczyźnie powstaną nowe drogi?

Ma być ekspresowa...



Na terenie gminy Jabłonna 
istnieje wiele ludowych 
zespołów śpiewaczych, 
ale jednym z najbardziej 
utytułowanych jest zespół 
z Tuszowa „Tuszowianki”. 
W tym roku zespół 
obchodzi jubileusz 30-lecia 
istnienia. W sobotę 
21 kwietnia odbyły się 
oficjalne uroczystości 
jubileuszowe w Tuszowie, 
zaś w niedzielę 22 kwietnia 
w kościele parafialnym 
w Bychawce ksiądz 
proboszcz Stanisław Góra 
odprawił uroczystą Mszę 
św. w intencji jubilatek. 

Nieco historii. Zes-
pół wyłonił się z za-
łożonego w 1959 ro-
ku Koła Gospodyń Wiej-
skich. Członkinie ko-
ła były zapraszane na 
święta ludowe organi-
zowane przez gminę, 
na które układały pio-
senki i je wykonywały. 
Z tego okazjonalnego 
śpiewania wyłonił się w 
1977 roku zespół śpie-
waczy, który występo-
wał coraz częściej na 
festynach ludowych i 
tam został zauważony 
przez ludzi zajmujących 
się kulturą ludową. Kie-
rownikiem zespołu wy-
brano Aleksandrę Bo-
gut. Panie zaczęły wy-
stępować na różnych 
przeglądach muzyki lu-
dowej, w tym także na 
przeglądach wojewódz-
kich. Udział w nich za-
owocował ostatecznie 
zaproszeniem na Ogól-
nopolski Festiwal Kapel 

i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu. W 1988 
roku zdobyły trzecie 
miejsce, w 1997 pierw-
sze. 

Repertuar 

to pieśni religijne i ob-
rzędowe, związane z lu-
dowymi rytuałami (do-
żynki, wesele), piosenki 
biesiadne, ballady, któ-
re znają z dzieciństwa, 
których nauczyły się od 
swoich prababć, babć i 
mam. Część repertua-
ru wymagała poszuki-
wań. Była to napraw-
dę mozolna praca. Jak 
te poszukiwania wyglą-
dały? Aleksandra Bogut 
opowiada: – Miałyśmy 
tu, w Tuszowie, ta-
ką jedną starszą panią, 
to ona trochę pamię-
tała te pieśni, od niej 
się nauczyłyśmy, poza 
tym starsze, nieżyjące 
już kobiety z naszego 
zespołu: Borowiecka, 

Woźniakowa, 
Klimkowa, pa-
miętały różne 
pieśni od swo-
ich mam i babć. 
To były takie 
pieśni, że my 
nie mogłyśmy 
tego pojąć, bo 
to nie jest ta-
kie proste, to 
jest stare, „roz-
łaźne”, nie bar-
dzo się komu 
podoba. Jednak 
współpracujący z nami 
pan Chyżyński powie-
dział, że te pieśni pasu-
ją do naszych twarzy i 
że powinnyśmy się ich 
nauczyć, no to nauczy-
łyśmy się – dodaje.  

O przyszłości 
zespołu

nie można myśleć spo-
kojnie. Niestety, nie ma 
chętnych pań, które 
chciałyby wykonywać 
starą muzykę ludową. 

„Tuszowianki” 
a n g a ż o w a -
ły młodych lu-
dzi do różnych 
okolicznościo-
wych przed-
stawień, takich 
jak herody czy 
wesele, jednak 
te osoby nie 
chciały śpiewać 
i włączać się w 
stałą współpra-
cę z zespołem. 
Zdaniem pani 

Bogut, chodzi też o to, 
że młodsi nie rozumie-
ją znaczenia dawnych 
obrzędów. Na 20-le-
cie istnienia zespołu 
ukazała się monogra-
fia. Aleksandra Bogut 
wspomina, że zdobycie 
pieniędzy na książkę 
wymagało wiele zacho-
du i uporu z jej stro-
ny: – Jednymi drzwia-
mi mnie wypychali, to 
drugimi wchodziłam 
– mówi. Wielokrotnie 
proponowano zespoło-
wi nagranie płyty, ale 
o pieniądze muszą nie-
stety postarać się sa-
me, a to zadanie, które 
przewyższa ich siły.

Współpraca 
z parafią 
Proboszcz parafii By-

chawka, ks. Stanisław 
Góra, jest pełen uznania 
dla działalności zespo-
łu śpiewaczego za to, że 
są strażniczkami i opie-
kunkami pamięci naro-
dowej, że ocalają od za-
pomnienia pamiątki lu-
dowej kultury, która tak 
mocno wrosła w nasz na-
ród. – Swoją działalnoś-
cią ukazują nam nasze 
korzenie, skąd właściwie 
jesteśmy – mówi ks. Gó-
ra. Podkreśla, że współ-
praca z zespołem układa 
się bardzo dobrze, panie 
chętnie uczestniczą w 
uroczystościach kościel-
nych, takich jak procesja 
Bożego Ciała, odpust pa-
rafialny, uświetniły swo-
imi śpiewami także na-
wiedzenie kopii obra-
zu Matki Bożej Często-
chowskiej w 2005 roku. 
Nam pozostaje życzyć 
Jubilatkom dużo zdro-
wia i żeby nigdy nie za-
nikła tradycja wiejskich 
zespołów śpiewaczych. 

BARBARA MIROSŁAW
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Ludowe tradycje Lubelszczyzny

„Tuszowianki” śpiewają już 30 lat 

Zespół 
„Tuszowianki” 
z proboszczem 
parafii 
w Bychawce, 
ks. Stanisławem 
Górą (po prawej) 
i ks. Krzysztofem 
Targońskim oraz 
uczennicami 
Szkoły 
Podstawowej 
w Tuszowie
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