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LUBELSKI

Były kwiaty, życzenia 
i podziękowania. Począwszy 
od najmłodszych, skończywszy 
na najstarszych, wszyscy 
uczniowie tego szczególnego 
dnia w roku dziękują swoim 
nauczycielom za ich pracę.

W jednych szkołach były aka-
demie, w innych kameralne ży-
czenia. Nie liczyła się jednak 
forma, ale pamięć o tych, któ-
rzy przez lata starają się nie tyl-
ko przekazać wiedzę, ale i od-
krywać i rozwijać w swoich ucz-
niach talenty. Wszyscy nauczy-
ciele z Lubelszczyzny zaprosze-
ni zostali do archikatedry, w nie-
dzielę 14 października, na uro-
czystą Mszę świętą w ich in-
tencji.

– Do zawodu nauczyciela 
trzeba mieć powołanie – mówi 
Marta Martyniuk, nauczycielka 
ze Szkoły Podstawowej nr 50 w 
Lublinie. – Odkąd sięgam pamię-
cią, moim marzeniem było zo-
stać nauczycielem. Marzenie się 
spełniło. Nigdy nie żałowałam 

swojego wyboru, choć 
praca z dziećmi stano-
wi potężne wyzwanie i 
czasem łatwo nie jest.

Większość nauczy-
cieli potwierdza jednak, że w 
ich pracy znacznie większe trud-
ności sprawiają rodzice niż dzie-
ci. – Łatwiej dojść do porozu-
mienia z klasą, ustalić pewne za-
sady i być konsekwentnym, niż 
dojść do porozumienia z grupą 
rodziców – przyznaje wielolet-
nia nauczycielka Anna Rudnicka.

Praca nauczyciela na co 
dzień wymaga wielu przygoto-
wań. To nie tylko poprowadze-
nie lekcji, ale wcześniej trzeba 

ją dobrze zaplanować, 
przygotować różne po-
moce, by zajęcia były 
atrakcyjne, no i pozo-
staje jeszcze dźwiganie 

zeszytów i kartkówek. Jeśli jed-
nak jest się nauczycielem z po-
wołania, wszystko razem spra-
wia ogromną satysfakcję. – A 
najbardziej cieszy, kiedy gdzieś 
na ulicy kłania się nam jakiś 
uczeń, którego już dawno nie 
uczymy, który skończył szkołę, 
wszedł w dorosłe życie, a jed-
nak wciąż o nas pamięta – mówi 
Marta Martyniuk, życząc sobie i 
wszystkim nauczycielom jak naj-
więcej takich uczniów. AGA
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Dobrze mieć 
dobrych 
nauczycieli

Dzień Nauczyciela

Ten zawód to powołanie
Jesteśmy ponoć Polską B, 

czyli gorszą. Nie zgodzi-
łabym się z tym. Jesteśmy 
może Polską biedniejszą, 
ale nie gorszą. W każdym 
razie mieszkańcy naszego 
regionu radzą sobie w tej 
nie najłatwiejszej sytuacji. 
Pomysłowość nasza okazu-
je się być zaskakująca. O 
tym jak odnajdują się w 
dzisiejszej rzeczywistości 
mieszkańcy przygranicz-
nych terenów, piszemy w 
tekście „Wschodnia Polska 
ukraińska”. Poza tym wra-
camy do głośnej ostatnio 
sprawy byłych betanek, 
odwiedzamy artystów 
amatorów i zapraszamy na 
wiele ciekawych spotkań. 
Zachęcam do lektury.  

ZA TYDZIEŃ
   O EDUKACJI NIEMOWLAKÓW 
     I NIE TYLKO
   NAJPIĘKNIEJSZE NASZE 
     CMENTARZE

Lublin jako dziewiętnasta miejsco-
wość w kraju przystąpił do projek-

tu „Szlak Chasydzki”, którego głównym 
celem jest zachowanie dziedzictwa ży-
dowskiego. Inicjatorem przedsięwzię-
cia jest Fundacja Ochrony Dziedzictwa 
Żydowskiego. Deklarację przystąpienia do 
„Szlaku Chasydzkiego” wystosował prezy-
dent Lublina Adam Wasilewski, uzasadnia-
jąc ją wielowiekowym dziedzictwem kultu-
rowym Lublina, troską o zachowanie trady-
cji i ochroną historycznych miejsc. Wspólne 
działania mogą przyczynić się do podnie-
sienia atrakcyjności turystycznej i kultu-
rowej naszego miasta i regionu. Fundacja 
koncentruje się na porządkowaniu i upa-

miętnianiu cmentarzy ży-
dowskich, rewitalizacji 
zabytków i dostosowania 
ich do potrzeb społecz-
ności lokalnych.  

Wniesienie 
Tory do Jesziwy 
w Lublinie 
(luty 2007)

AG
N

IE
SZ

KA
 P

RZ
YT

U
ŁA

SZLAK CHASYDZKI

AGNIESZKA PRZYTUŁA
redaktor wydania
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Dzieci na basen 

NAŁĘCZÓW. 1370 dzieci ze 
szkół podstawowych z terenu 
gminy Nałęczów korzystało za 
darmo z oferty Uzdrowiska Na-
łęczów. Frajdę dzieciakom spra-
wiły Urząd Miasta i Uzdrowisko. 
Zajęcia grupowe odbywały się 
przez tydzień. Codziennie au-
tokar przywozi na basen grupę 
ponad 40 dzieci z opiekunami. 
Udostępnienie uczniom basenu 
w kompleksie Atrium, należą-

cego do uzdrowiska, to wspól-
na inicjatywa Urzędu Miasta Na-
łęczów i Wojciecha Gucmy, dy-
rektora uzdrowiska. Dzieci są 
dowożone autokarami na koszt 
gminy. To ona opłaciła także in-
struktorów fizjoterapeutów, któ-
rzy prowadzą ćwiczenia korek-
cyjne z uczniami, u których wy-
kryto wady postawy. Nad bez-
pieczeństwem dzieci czuwa ra-
townik z uzdrowiska.
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Papieski pomnik
DĄBROWICA. Abp Józef Ży-
ciński poświęcił pomnik Jana Pa-
wła II, który stanął w Dąbrowi-
cy. Na postumencie umieszczo-
no papieskie słowa: „Nie lękajcie 
się”. Proboszcz parafii w Dąbro-
wicy – ks. Andrzej Sternik pod-
kreślał, że parafianie nie tylko 
wznoszą pomniki, ale także pa-
miętają o nauczaniu Papieża. W 
niedzielę 7 października oddawa-
li krew w domu parafialnym. W 
uczczenie dnia papieskiego włą-
czyła się także młodzież, przygo-
towując wystawę poświęconą Ja-
nowi Pawłowi II.

Spotkania biblijne
LECTIO DIVINA. W 
kościele rektoralnym 
przy ulicy Staszica 
ruszają spotkania z 
Biblią czyli Lectio di-
vina. Raz w miesią-
cu, począwszy od 
środy 24 paździer-
nika, po Mszy św. o 
godz. 18.30 odbywać się bę-
dą spotkania, które zatytuło-

wano „W Blasku i mo-
cy słowa Bożego – du-
chowa lektura Biblii”. 
Będzie to nauka czy-
tania Pisma Świętego, 
rozumienia go i odno-
szenia do dzisiejszych 
czasów. Spotkania po-
prowadzi ks. prof. Mi-

rosław Wróbel. Zapraszamy 
serdecznie.

Będzie stadion
MOTOR LUBLIN. Według 
projektu przedstawionego w 
ratuszu miejskim ma być dwu-
funkcyjny – do żużla i piłki 
nożnej. Stadion przy al. Zyg-
muntowskich w Lublinie zosta-
nie przebudowany. Będzie miał 
kilka boisk spełniających nor-
my UEFA i Polskiego Związku 
Motorowego. Autorką projek-

tu jest inżynier architekt Anna 
Kasprzyk. Stadion wyposażony 
będzie także w komplet stano-
wisk komentatorskich oraz stu-
dio telewizyjne. Czas realizo-
wanego projektu zaplanowany 
jest na lata 2008–2010. Poło-
wa kosztów – 17 milionów eu-
ro – zostanie pokryta ze środ-
ków unijnych. 

Uzdrowisko Nałęczów Abp Józef Życiński poświęcił
pomnik Jana Pawła II w Dąbrowicy KR
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wano „W Blasku i mo-
cy słowa Bożego – du-
chowa lektura Biblii”. 
Będzie to nauka czy-
tania Pisma Świętego, 
Będzie to nauka czy-
tania Pisma Świętego, 
Będzie to nauka czy-

prowadzi ks. prof. Mi-
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Kongregacja
LUBLIN. Wieczornym czu-
waniem modlitewnym w pią-
tek 5 października rozpoczę-
ła się trzecia Kongregacja Od-
powiedzialnych Ruchu Światło–
Życie. Kolejny dzień rozpoczęła 
Msza święta, której przewodni-
czył abp Józef Życiński. W homi-
lii skierowanej do uczestników 
podkreślił, że wyzwaniem dla 
naszej epoki jest przezwycięża-
nie lęków na wzór Maryi. Pod-
czas spotkań wykład wygłosił 

m.in. moderator generalny Ru-
chu Światło–Życie ks. Adam Wo-
darczyk. Były także prezentacje 
multimedialne i koncert zespo-
łu diakonii muzycznej archidie-
cezji katowickiej – „AGAPETOS”. 
Ruch Światło–Życie naszej ar-
chidiecezji rozpoczyna także 26 
października spotkania forma-
cyjno-modlitewne dla osób do-
rosłych. Odbywać się będą w 
kościele rektoralnym przy ulicy 
Staszica. Początek godz. 18.00

Diakonia muzyczna podczas Mszy św. rozpoczynającej kongregację
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Obecnie stadion Motoru pozostawia wiele do życzenia
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 R E K L A M A 

Jak żyli ludzie w czasach 
Chrystusa? Co zawierają i o 
czym świadczą tajemnicze 
manuskrypty z Qumran  – o 
tym na sympozjum na KUL.

Qumran to miejsce nieda-
leko Morza Martwego, gdzie 
60 lat temu odkryto ostatnie 
zwoje manuskryptów pocho-
dzących z okresu od II wieku 
przed Chrystusem do I wieku 
po Chrystusie. Odkrycie to by-
ło rewolucją dla różnych dzie-
dzin nauki, począwszy od bibli-
styki,  na historii skończywszy. 
Dzięki tym odkryciom można 
było w nowym świetle spojrzeć 
na judaizm i kontekst histo-
ryczny czasów Pana Jezusa.

Manuskrypty zostały zna-
lezione w 11 grotach na te-
renie dzisiejszego Izraela. Są 

to pisma papirusowe i perga-
minowe w języku hebrajskim, 
aramejskim i greckim. Doty-
czą one zarówno życia samej 
wspólnoty z Qumran, jak i za-
wierają teksty Starego Testa-
mentu.

Międzynarodowe sympo-
zjum zatytułowane „Qumran 
pomiędzy Starym a Nowym 
Testamentem” odbędzie się na 
Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim od  25 do 27 paździer-
nika. Zaproszono na nie wielu 
znakomitych gości, znawców 
tematu z całego świata. Wy-
kłady są otwarte dla wszyst-
kich zainteresowanych. Roz-
poczynają się o godz. 9.30. 
Szczegółowy program na stro-
nie internetowej www.kul.lub-
lin.pl.

 A

Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne

Manuskrypty z Qumran

„Jan Paweł II – obrońca godności 
człowieka” – pod takim hasłem 
odbywały się w Lublinie Dni 
Godności Człowieka. Przez 5 dni 
można było obejrzeć ciekawy film, 
pójść na koncert, a także włączyć 
się do żarliwej niekiedy dyskusji.

– Dni Godności Człowie-
ka były po to, by zwrócić uwa-
gę na ludzi marginalizowanych 
przez władze, ale i dyskrymi-
nowanych przez nas samych, 
takich jak uchodźcy, dzieci, 
ludzie starsi, a także chorzy 
na AIDS czy prostytutki – mó-
wi Magdalena Popiel-Popielec, 
współorganizator. Chodzi o to, 
by w ogóle zauważyć problem, 
że tak często godność ludz-
ka jest deptana. Dni miały za-
chęcić do pracy nad rozwiąza-
niem tych problemów, skłonić 
ludzi do działania, by walczy-
li z niesprawiedliwością i po-
magali potrzebującym w od-
budowie ich godności. Dni od-
bywały się w ramach obcho-
dów VII Dnia Papieskiego. We-
dług M. Popiel-Popielec, im da-
lej od śmierci Papieża Pola-
ka, tym rzadziej mówi się o je-
go przesłaniu. Przedsięwzięcie 
było formą zwrócenia uwagi, 
że Jan Paweł II czynił wszyst-
ko, by godność nie była spy-
chana na boczny tor i że trze-
ba pochylić się nad potrzebują-
cym człowiekiem. We wskazy-

waniu formy, 
jak to robić, 
pomagali za-
proszeni go-
ście. Jednym z 
nich była Ale-
xandra-Lumi-
nita Petrescu, 
p r zewodn i -
cząca Founda-
tion for Plura-
lism w Rumunii, działaczka na 
rzecz demokracji, społeczeń-
stwa obywatelskiego i praw ko-
biet. Opowiadała o swoich nie-
zliczonych doświadczeniach w 
walce o godność praw kobiet w 
środkowej Azji i północnej Afry-
ce oraz wskazywała na najbar-
dziej skrajne przypadki pogwał-
cenia ludzkiej godności u schył-
ku dyktatury Ceausescu w Ru-
muni. Przytoczyła sceny brutal-
nych pobić na ulicach Bukaresz-
tu, a także sytuację dzieci z do-
mów dziecka, z których przed 
1990 rokiem 80 proc. było za-
rażonych wirusem HIV.

Dni Godności Człowieka by-
ły podzielone na bloki tema-
tyczne, np. „Godności nie mie-
rzy się centymetrem”, „God-
ność nie ma płci i pochodze-
nia”, „Godność ma głos”, „God-
ność nie zna granic”. Organi-
zatorem przedsięwzięcia było 
Centrum Duszpasterstwa Mło-
dzieży w Lublinie oraz Katoli-
ckie Stowarzyszenie Młodzieży 
Archidiecezji Lubelskiej.

BRUM

Dni Godności Człowieka

Godność ma głos

Luminita 
Petrescu 
(w środku) 

opowiadała 
o swoich 

niezliczonych 
doświadczeniach 

w walce  
o godność  

praw kobiet
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Na unijnej granicy

Wschodnia Polska ukraińska

Dorohusk. 25 kilo-
metrów od Chełma. 
Dzień jak co dzień. 
Na granicy mniej-

sze lub większe kolejki. Biało-
-czerwone bariery, odprawa, 
celnicy, żołnierze, a potem już 
tylko moc tanich produktów. 
Nic prostszego, tylko tam ku-
pić, a u nas drożej sprzedać.

Nie wszystko złoto,  
co się świeci?
To tylko pozornie wyglą-

da tak różowo. Zazwyczaj cała 
wyprawa na wschód trwa 3–4 
godziny, ale czasem na przej-
ściu traci się ich kilkanaście. 
Mój kolega stał kiedyś 36 go-
dzin – twierdzi 24-letni Mate-
usz, który, wożąc paliwo, za-
rabia  na studia. – Niedogod-
ności nas jednak nie odstra-
szają. Jeżdżę ja, cała moja ro-
dzina, bliscy mojej narzeczo-
nej oraz większość moich zna-
jomych. A cóż możemy inne-
go robić, skoro ani w Chełmie, 
ani w okolicach nie ma pracy? 
– dodaje. 

Według danych Po-
wiatowego Urzędu Pra- 
cy w Chełmie stopa bez-
robocia na koniec lip-
ca 2007 roku wynosi-
ła 21,6 proc., a do urzę-
du wpływa średnio 550 
ofert pracy. – Co z te-
go, jeśli jeździ 70 proc. 
mieszkańców przygra-
nicznych miejscowości 
– twierdzi 50-letnia Kry-
styna, od 7 lat regular-
nie odwiedzająca Ukrai-
nę. – Są to często ludzie 
bez pracy, ale wielu ma 
stałe zatrudnienie i chy-
ba tylko pazerność pcha 
ich na wschodnią stro-
nę. Ja zawszę wiozę „legal”, czy-
li 1 litr wódki, karton papierosów 
i 10 litrów paliwa w karnistrze – 
dodaje. Dziennie wykonuję śred-
nio dwa kursy. Po to, by nie draż-
nić celników. Jednocześnie roś-
nie konkurencja. Wielu jest mło-
dych, którzy sprowadzili tanie 
auta z Niemiec i wykorzystują je 
do przemytu alkoholu i papiero-
sów, ale nie tylko. Niektórzy zre-
zygnowali nawet ze studiów, by 
mieć więcej czasu na to, by jeź-

dzić. Młodych kuszą ta-
nie ubrania, które stały 
się także żyłą złota dla 
drobnych handlarzy. Na 
przykład markowe buty 
można za granicą kupić 
za 65 złotych i sprze-
dać je w Polsce za po-
nad sto. Jeśli chodzi o 
papierosy i alkohol, to 
karton najpopularniej-
szych kosztuje 20 zło-
tych, a półlitrówkę czy-
stej można mieć już za 3 
zł i 48 gr. Krocie przyno-
si również sprzedaż pali-
wa. Litr ropy na Ukrainie 
można obecnie kupić za  

2 złote i 15 gr, a benzyna kosztu-
je 2 zł 50 gr. Po polskiej stronie 
ceny artykułów oczywiście idą 
w górę, ale i tak są bardzo atrak-
cyjne. Papierosy i alkohol scho-
dzą na pniu. Kupującymi są naj-
częściej sąsiedzi, znajomi, a tak-
że dalsza rodzina. Ważną rzeczą 
jest to, by mieć stałych odbior-
ców szczególnie na paliwo. Wte-
dy nie trzeba zbyt długo skła-
dować niebezpiecznych, łatwo-
palnych substancji na przykład 
w garażu. Cały biznes daje 100–
150 złotych czystego zysku z jed-
nego kursu. I to nawet po odli-
czeniu łapówek dla ukraińskich 
funkcjonariuszy.

Nawet 6 tysięcy 
złotych miesięcznie 

zarabiają 
mieszkańcy 

przygranicznych 
powiatów 

Lubelszczyzny. W jaki 
sposób? Trzeba tylko 

„jeździć na szlaban”.

tekst i zdjęcia 
BARTOSZ RUMIŃSKI

Początek kolejki 
– 10 kilometrów 
przed szlabanem

Tablica 
informująca 
o liczbie 
kilometrów. 
Lublin  
od Ukrainy dzieli 
niecałe 100 km
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Na unijnej granicy

Wschodnia Polska ukraińska

Droga przez 
mękę
Na Ukrainie trzeba 

płacić mundurowym dosłownie 
za wszystko. Za wydanie kwitu, 
za wypełnienie kwitu, za podbi-
cie kwitu i za przyjęcie kwitu. I 
to już przy wjeździe! To, że mo-
żemy przekroczyć granice, kosz-
tuje 25–30 hrywien. Wymuszo-
ne opłaty diametralnie wzrasta-
ją przy wyjeździe. Wahają się 
od 100 do 300 hrywien. Wy-
sokość haraczu jest uzależnio-
na od kilku czynników: od dłu-
gości kolejki, od ilości przewo-
żonych towarów, oraz... od hu-
moru pogranicznika. Jednak nie 
swego rodzaju dziesięcina jest 
na przejściu najgorsza. Mrów-
ki najbardziej boją się... innych 
mrówek. W kolejce niekiedy od-
bywają się dantejskie sceny. Bój-
ki, wyzwiska, kłótnie, wymusze-
nia to niestety prawie codzien-
ność. – Kiedyś podobno w ko-
lejce ktoś biegał z nożem. Jeden 
mężczyzna zginął – mówi 22-let-
nia Magda, mieszkanka Chełma. 
– Też bardzo boję się kilkuoso-
bowych grupek ukraińskich wy-
rostków, które żądają drobnych, 
a kiedy im się nic nie da, gro-
żą wybiciem okien w samocho-
dzie. Są jak szarańcza. Potrafią 

przez dwadzieścia mi-
nut stać nad człowie-
kiem – dodaje.

Całe życie pod górkę 
Niedawno żyjącym z grani-

cy doszedł nowy problem. We-
dług mrówek, w ostatnich mie-
siącach ceny ukraińskich artyku-
łów znacząco wzrosły. Przyczyny 
takiej sytuacji upatrują w ograni-
czeniach ruchu granicznego po-
między Polską a Białorusią. Co 
ma piernik do wiatraka? To, że 
mieszkańcy powiatów bialskie-
go, parczewskiego, a nawet sie-
miatyckiego (Podlasie) nie mo-
gąc jeździć na Białoruś, maso-
wo przyjeżdżają na polsko-ukra-
ińskie przejście w Dorohusku. 
To wydłuża kolejki i rodzi jesz-
cze większe frustracje, awantu-
ry, a popyt w ukraińskich skle-
pach winduje ceny.

Informacji, jakoby Polacy 
mogli przekraczać granicę z 
Białorusią jedynie 3 razy w mie-
siącu, nie potwierdził nam An-
drzej Wójcik, rzecznik komen-
danta Nadbużańskiego Oddzia-
łu Straży Granicznej. Jedno-
cześnie dodał, że słyszał o jakiś 
ograniczeniach, ale jego zda-
niem odnoszą się one do limitu 
przewożonych towarów.

Jeśli chodzi o ewentual-
ne kary za próby przemytu, to 
wahają się one od 100-złoto-
wego mandatu, a w przypad-
ku wykrycia większej kontra-
bandy sprawa kierowana jest 
na drogę sądową. Mrówki naj-
bardziej boją się wpisania sa-
mochodu do ewidencji. Dzie-
je się tak, kiedy celnicy wy-
kryją przemyt. Potem przez 
trzy miesiące znajdujący się 
w komputerowej bazie samo-
chód musi za każdym razem 
wjeżdżać na tzw. kanał. Tam 
pogranicznicy bardzo dokład-
nie szukają skrytek, niekiedy 
rozkręcając samochód na czę-
ści pierwsze. 

Wschodnia granica  
Unii europejskiej
Jednym z elementarnych 

wymogów akcesji Polski było 
uszczelnienie wschodniej grani-
cy. Od początku lat 90. nastąpiło 
stopniowe umocnienie wschod-
nich rubieży kraju. Początkowo 
Nadbużański Oddział Straży Gra-
nicznej liczył 8 jednostek. Teraz 
jest ich 17, a liczba funkcjona-
riuszy wynosi ponad 2 tysiące.  
1 maja 2004 był dla pogranicz-
ników egzaminem szczelności. 
Według rzecznika, funkcjonariu-
sze zdali ten egzamin, a po-
wszechny przemyt to już hi-
storia. Kontrabandę na masową 
skalę wykrywa się teraz jedynie 
w autokarach i pociągach, np. 
relacji Kijów–Warszawa–Berlin. 
Wójcik podkreśla, że kontrolo-
wanych jest 100 procent prze-
kraczających granicę i że Nadbu-
żański Oddział Straży Granicz-
nej na pewno jest przygotowa-
ny na dołączenie Polski do Stre-
fy  Schengen (układ z Schengen 
zakłada, że 1 stycznia 2008 ro-
ku znikną szlabany na zachod-
nich i południowych granicach 
Polski, a jedyną zaporą pozosta-
nie właśnie wschodnia i północ-
na granica naszego kraju). 

LUDZIE 
MRÓWKI

MATEUSZ CHOINA
– Jeśli cho-

dzi o mrówki, 
to w pewnym 
stopniu rozu-
miem ich sytu-
ację. Jeżeli we 
wschodniej Polsce nie ma 
pracy, to naturalne jest, że 
muszą jeździć. Z drugiej 
jednak strony na przemy-
cie cierpi państwo. Prze-
cież na te towary nie jest 
nałożony podatek akcyzo-
wy. W ten sposób rozwi-
ja się szara strefa. To błęd-
ne koło.

BARBARA STROIŃSKA
– Rząd po-

winien zadbać 
o tych ludzi. 
Dać im pracę. 
W samej kon-
stytucji jest 
napisane, że państwo 
musi stwarzać warunki 
pracy i likwidować bez-
robocie. Jeśli będą miej-
sca pracy, to ludzie będą 
mieli z czego płacić po-
datki, a wschodnia Polska 
przestanie być tą klasy B.  
Z drugiej strony państwo 
musi działać dwutorowo i 
już teraz uszczelniać gra-
nice. To bardzo trudna 
sprawa.

JAN TOMASZEWSKI
– Sam ku-

puję tańsze pa-
pierosy, zwłasz-
cza że miesz-
kam blisko tar-
gu. Po co wy-
dawać pieniądze i słono 
przepłacać? Za cały kar-
ton płacę tylko 30 zło-
tych, a jak kupuję dwa za 
jednym razem, to kosztu-
je mnie to tylko 50 zło-
tych. W normalnym skle-
pie musiałbym wydać dwa 
razy więcej. Wszyscy moi 
sąsiedzi kupują. Jeśli cho-
dzi o tanią ukraińską wód-
kę, to nie kupuję. Mam 80 
lat, zdrowie już nie po-
zwala.

Budka straży 
granicznej
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Byłe betanki opuściły dom w Kazimierzu

Eksmisja po 2 latach
Przed tygodniem  zakończyła się okupacja 
domu zakonnego w Kazimierzu Dolnym  
przez byłe siostry betanki. Przez dwa 
lata władze kościelne usiłowały dojść 
do porozumienia z byłymi zakonnicami. 
Bezskutecznie. Sprawę oddano do sądu.  
Swój finał znalazła ona 10 października.

Wielokrotnie „Gość Niedzielny” pisał 
już o sprawie. Mediacji z siostrami, któ-
re zamknęły się w domu zakonnym w Ka-
zimierzu, nie uznając nowej przełożonej 
zgromadzenia, podejmowali się biskupi, 
księża profesorowie KUL i świeckie auto-
rytety. Bezskutecznie. Ponad 60 kobiet, 
głównie młodych sióstr, które nie złoży-
ły jeszcze ślubów wieczystych, na wezwa-
nie byłej siostry generalnej Jadwigi Ligo-
ckiej przybyło do klasztoru i odcięło się 
od świata. Do zakonnic dołączył wkrótce 
były franciszkanin Roman Komaryczko. 

Była przełożona s. Jadwiga twierdzi, że 
ma prywatne objawienia, którymi 
kieruje się w życiu. To wokół jej 
osoby zebrały się młode siostry, 
w efekcie wypowiadając posłu-
szeństwo władzom zgromadze-
nia, a ostatecznie także i Kościo-
łowi. W ciągu trwania konfliktu 
młodym siostrom wygasły śluby 
czasowe i z mocy prawa stały się 
osobami świeckimi, bezprawnie przeby-
wającymi w domu w Kazimierzu. Siostry, 
które były po ślubach wieczystych, odmó-
wiły posłuszeństwa przełożonym zgroma-
dzenia, zostając z niego wykluczone. Po 
wielu bezskutecznych mediacjach sprawa 
została oddana do sądu, który orzekł eks-
misję przebywających nielegalnie w kazi-
mierskim domu kobiet.

Ranek
Środa. 7 rano. Kazimierz Dolny, ulica Pu-

ławska, tuż przy Wiśle. Wozy transmisyj-
ne, kilkudziesięciu dziennikarzy, policjanci, 
straż pożarna, pogotowie, gapie i ogarnia-
jąca wszystko mgła. Tak gęsta, że ledwo wi-
dać wyłaniający się spośród bujnej zieleni 
dom zakonny Sióstr Rodziny Betańskiej. Na-
przeciwko niewielka grupka ludzi. To rodzi-
ny kobiet zajmujących budynek. Unikają roz-
mowy z prasą. Zdawkowo rzucają tylko, że 
czują się źle, że stresują ich dziennikarze, a 
przede wszystkim że są przerażeni, bo nie 
wiedzą, co się wkrótce stanie. 

Tuż po 9 do bramy zakonu puka komor-
nik. Nikt nie otwiera. Drzwi musi otworzyć 

ślusarz. Komornik w asyście kilku 
policjantów wchodzi do środka. W 
stronę bramy kieruje się policyjny 
kordon. W sumie kilkudziesięciu 
zaopatrzonych w tarcze munduro-
wych. Cisza, spokój, mgła opada. 
Mariusz Sokołowski, rzecznik Ko-
mendy Głównej Policji, przekazu-

je, że w jednym z pomieszczeń znaleziono 
rozwieszone pieluchy i kobietę trzymają-
cą na rękach dziecko. Okazało się, że mat-
ką niemowlęcia jest siostra jednej z byłych 
betanek, która od około dwóch tygodni ra-
zem z mężem mieszka na terenie zgroma-
dzenia. Dziecko wraz z matką do szpita-
la odwiozła karetka, by sprawdzić ich stan 
zdrowia.

Trudne porozumienie
Ksiądz Mieczysław Puzewicz, rzecznik 

abp. Józefa Życińskiego, obecny podczas 
czynności komorniczych w domu betanek, 
potwierdza, że zachowania byłych sióstr 
wskazują na duży stopień psychomanipu-
lacji. Kobiety nie mają kontaktu z rzeczy-
wistością, są w amoku wywołanym pieś-
niami religijnymi, nie są w stanie odpowie-
dzieć na zadawane im pytania.

Większość byłych zakonnic wobec 
działań policji zachowuje spokój. Tylko 
niektóre nie chcą opuścić zajmowanych 
pomieszczeń. Największym problemem 
dla policji okazał się były franciszkanin, 
który zachowywał się bardzo agresyw-

nie. Opuścił dom zgromadzenia w kaj-
dankach.  

Wśród byłych zakonnic znajdowało się 
pięć cudzoziemek (Rosjanki i Białorusin-
ki), które nielegalnie przebywały na tery-
torium Polski. Kobiety zostały przewiezio-
ne do aresztu deportacyjnego przy ul. Pół-
nocnej w Lublinie. W końcu po 6 godzi-
nach negocjacji byłe siostry zgadzają się 
opuścić dom w Kazimierzu. 

Finał sprawy
W trosce, by nie zostały bez dachu 

nad głową, przygotowano dla nich miej-
sca w trzech domach rekolekcyjnych, do 
których zostały przewiezione autokarami. 
Byłe siostry nie chcą jednak skorzystać z  
pomocy oferowanej przez archidiecezję. 
Spod domów rekolekcyjnych zabierają je 
prywatne samochody. 

Próbując rozwiązać dramat młodych ko-
biet i ich rodzin – przecież wstępując do 
zgromadzenia, chciały służyć Bogu i Koś-
ciołowi, a nie występować przeciw niemu –  
abp Józef Życiński zwracał się z apelem do 
wiernych o wsparcie modlitewne dla sióstr i 
o przyjęcie ich w rodzinach w klimacie życzli-
wości i spokoju. Na apel odpowiedziało kilka-
naście rodzin, które były gotowe gościć u sie-
bie byłe zakonnice, pomagając im odnaleźć 
się w nowej sytuacji. Jednak i z tej propozycji 
żadna z kobiet nie chciała skorzystać.

BARTOSZ RUMIŃSKI
współpraca AGNIESZKA PRZYTUŁA
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Żeby dostać 
się do domu 
zgromadzenia, 
trzeba było 
drabiny  
i ślusarza
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Najpierw było otwarcie 
wystawy fotografii w Ratuszu, 
potem najsłynniejsza chyba 
lekcja w literaturze i w końcu 
uroczyste wręczenie honorowego 
obywatelstwa Lublina Ricie 
Gombrowicz.

Czarno-białe fotografie 
przedstawiają Witolda Gomb-
rowicza z żoną i przyjaciółmi. 
Rita z fotografii i ta żywa, któ-
ra przyjechała do Lublina, ma 
wciąż ten sam uśmiech. Żału-
je, że nie nauczyła się polskie-
go, ale jako honorowa lubli-
nianka poczuła się w obowiąz-
ku wziąć się do pracy i zmienić 
ten stan rzeczy.

Na jej cześć Ratusz udeko-
rowano specjalnymi wstęgami z 
nazwiskami wszystkich honoro-

wych obywateli miasta, a przy 
wejściu ustawiono scenę, na 
której aktorzy Kompanii Teatr 
i Teatru Provisorium odegrali 
słynny fragment lekcji z najsłyn-
niejszego dzieła Gombrowicza 
„Ferdydurke”. Z zachwytem na 
popisy aktorskie patrzyli ucz-
niowie III Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Unii Lubelskiej, któ-
rzy tak wczuli się w gombrowi-
czowskie klimaty, że wznosili 
hasła zaczerpnięte z „Ferdydur-
ke”, skandując „precz ze szko-
łą” i „niech żyje szkoła”.

Uroczysta sesja rady mia-
sta zaczęła się równo w połu-
dnie w gmachu Trybunału Ko-
ronnego na Starym Mieście. – 
Bliskie i regularne związki pa-
ni Rity z naszym miastem po-
wodują, że ta laudacja jest nie 
tyle na cześć jej męża, wielkiej 
postaci polskiej kultury, co na 

cześć naszego wielkie-
go przyjaciela – mówił 
Włodzimierz Wysocki, 
zastępca prezydenta 
Lublina, który wygła-
szał laudację. 

Z okazji uroczy-
stości nadesłano tak-
że dla pani Rity Gomb-
rowicz listy gratulacyj-
ne. A bohaterka uro-
czystości przyznała, 
że czuję się całkowicie 
zlublinizowana. – Wi-
told zawsze ze mnie 
się nabijał. Teraz na-
bijałby się jeszcze bar-
dziej, bo nie znosił ta-
kich uroczystości. Ja 
jednak jestem wzru-
szona, bo było pełno 
uczuć i byli moi przyja-
ciele – wyznała po uro-
czystości.

Rita Gombrowicz 
jest siódmą z kolei 
osobą uhonorowa-
ną tytułem honoro-
wego obywatela Lub-
lina. Przed nią tego 
zaszczytu dostąpi-
li: rok 1994 – Marian 
Chojnowski, pierw-
szy prezydent miasta 
po II wojnie świato-
wej, rok 1997 – pa-
pież Jan Paweł II, rok 
1997 – arcybiskup lu-
belski Bolesław Pylak, 
rok 2000 – prof. Nor-
man Davies, wybitny 
brytyjski historyk, rok 
2002 – Ryszard Kaczo-
rowski, ostatni prezy-
dent RP na obczyźnie, 
rok 2005 – prof. Roc-
co Buttiglione, włoski 
filozof i polityk AGA

Honorowy obywatel

Rita Gombrowicz lublinianką
Na górze, po lewej: 
Ratusz 
udekorowano 
wstęgami  
z nazwiskami 
honorowych 
obywateli
Lublina

Po prawej:
Rita Gombrowicz

Poniżej:  
Fragmenty 
przedstawienia 
„Ferdydurke”
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W zdrowym ciele zdrowy duch. 
Tę maksymę musiały poważnie 
potraktować władze miejskie, 
ponieważ w przyszłym roku w 
Lublinie odbędą się dwie wiel-
kie imprezy kolarskie.

Ojcem pierwszej będzie 
do niedawna najlepszy polski 
kolarz Cezary Zamana, który 
po zakończeniu kariery zajął 
się promocją sportów rowe-
rowych na terenie kraju. Te-
raz przyszedł czas na Lublin. 
15 czerwca odbędzie się je-
den z etapów maratonów ro-

werowych z cyklu MBT. Ma 
być to impreza, w której każ-
dy będzie mógł wziąć udział. 
Oprócz kolarzy górskich ma-
ją pojawić się również wybit-
ne postaci kolarstwa szosowe-
go. Zawody mają odbywać się 
na terenach wokół Zalewu Ze-
mborzyckiego.

Drugą wielką imprezą na 
Lubelszczyźnie będzie jeden z 
etapów największego i najbar-
dziej prestiżowego wyścigu w 
Polsce – Tour de Pologne, któ-
ry rozpoczyna się we wrze-
śniu. BR

„Malowanie wypływa  
z potrzeby mojego serca,  
stało się mym sposobem  
na życie” – mówi Teresa 
Prendecka, artystka amatorka.

Rzeźby, rysunki, fotografie, 
obrazy, a wśród nich portrety, 
martwe natury, malownicze pej-
zaże – wszystko wykonane dzię-
ki niesamowitej pasji tworze-
nia przez artystów skupionych 
w Towarzystwie Przyja-
ciół Sztuk Pięknych w 
Lublinie. 43-letnia dzia-
łalność TPSP na stałe 
wpisała się w kulturalny 
krajobraz Lublina i Lu-
belszczyzny.

Dla każdego 
Nie brakuje wśród nich zarów-

no profesjonalistów, sympatyków 
sztuki różnych zawodów oraz ar-
tystów amatorów. Prezentowane 
ostatnio prace członków Towa-
rzystwa w galerii „Przy Bramie” 
zachwyciły zwiedzających. Nie do 
uwierzenia był fakt, iż ich auto-
rami są ludzie, którzy malarstwo 
uprawiają amatorsko – Tomasz 
Winiarski i Ewa Czarnota. Pan To-
masz maluje głównie obrazy olej-
ne. Jak sam twierdzi, każdą wolną 
chwilę spędza przy sztaludze, aby 
ukazać na płótnie piękno przyro-
dy i architektury. Nadal poszuku-
je sposobu i techniki malowania, 
by to, co dostrzega w naturze, 
wyrazić na płótnie. Pani Ewa tak-
że uprawia malarstwo. „Szpach-
lą i olejem przenoszę na płótno 
kwiaty, pejzaże oraz martwą na-
turę. Próbuję także malować iko-
ny i z przyjemnością do nich po-
wracam” – mówi autorka.

Odrobina szczęścia
Malowanie może stać się 

świetnym sposobem na życie, 

wystarczy tylko odrobi-
na talentu i chęci do je-
go pielęgnowania. Że-
by go odkryć, potrze-
ba czasem odrobiny 

szczęścia lub  splotu okolicz-
ności. Tak było w przypadku Te-
resy Prendeckiej, lubelskiej ar-
tystki. Swoje zmagania ze sztu-
ką rozpoczęła w Ognisku Pla-
stycznym w TPSP. Dziś jej obra-
zy znajdują nabywców nie tyl-
ko w Polsce, ale i w USA, Izra-
elu i Wielkiej Brytanii. Za swą 
działalność w dziedzinie kultu-
ry na rzecz Lublina i Lubelszczy-
zny została odznaczona nagro-
dą Prezydenta Miasta Lublina. – 
W swoich pracach Tereska szu-
ka potwierdzenia swojej oso-
bowości oraz oderwania się od 
codziennego życia. Jej obrazy 
odznaczają się ciekawą gamą 
kolorystyczną, dostrzega się w 
nich grę światła i odpowiednią 
kompozycję – mówi Kazimierz 
Drzewiński, prezes TPSP, doce-
niając twórczość pani Teresy.

Artyści wiedzeni pasją two-
rzenia zapisują w rzeźbach, 
obrazach piękno codziennej, 
zwyczajnej rzeczywistości. 
Podłoża do ich rozwoju do-
starcza im oczywiście Towarzy-
stwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, 
organizując wystawy wiosenne 
i jesienne, konkursy, plenery i 
inne imprezy. 

MIROSŁAW RÓG

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych –  
plastycy amatorzy

Sposób na życie
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Ewa Czarnota 
prezentująca 
swoje prace

Dla studentów

Kursy przedmałżeńskie
Ruszają przedmałżeńskie kursy 
dla studentów. Początek dru-
giej edycji specjalnych zajęć dla 
przyszłych małżonków rozpo-
cznie się już 24 października.

– To nie będą wykłady, 
a warsztaty, na których bę-
dzie można swobodnie mó-
wić o swoich problemach w 
relacjach damsko-męskich – 
mówi ksiądz Marek Szołdra z 
Duszpasterstwa Akademickie-
go UMCS. Przez dziesięć tygo-
dni będą poruszane wszystkie 
najważniejsze kwestie zwią-
zane z małżeństwem, 
od liturgicznych, po-
przez prawne, kończąc 
na psychologicznych. 
W poprzedniej edy-

cji warsztatów brało udział 12 
par. Uczestnicy twierdzili, że 
dużo dowiedzieli się na swój 
temat, a kiedy pojawiał się pro-
blem, moderatorzy warsztatów 
pomagali go rozwiązać. Po za-
kończeniu kursu uczestnicy 
otrzymują specjalne zaświad-
czenia, które można przed ślu-
bem okazać w parafii. Czyni 
to zadość formalnościom, jakie 
trzeba wypełnić przed zawar-
ciem małżeństwa. 

Pierwsze spotkanie od-
będzie się 24 października o 
godz. 20, w sali przy koście-

le Niepokalanego Po-
częcia NMP (garnizo-
nowym), przy al. Racła-
wickich 20 w Lublinie.

BRUM

Lublin kolarstwem stoi

Będzie wyścig

lublin@goscniedzielny.pl
LUBELSKI
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Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin
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Zakochani 
powinni dobrze 
przygotować się 
do małżeństwa

PI
O

TR
 G

IE
RO

BA


