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– Po ponad siedmiu 
latach mojej posługi 
w Finlandii znowu 
wracam do tego 
pięknego miasta, 
tak bogatego 
w tradycje kościelne 
i intelektualne  
– powiedział bp Józef 
Wróbel u progu swojej 
posługi w Lublinie. 

O ficjalne wprowadzenie nowego 
pasterza do naszej archidiecezji 

odbyło się 3 sierpnia.  – Cieszę się, że 
jako biskup mogę powrócić do mo-
jej duchowej ojczyzny, bo to właśnie 
w nieodległym Pliszczynie, gdzie 
mieścił się w latach 70. nowicjat księ-
ży sercanów, zacząłem drogę mojej 
zakonnej i kapłańskiej formacji – mó-
wił do wiernych bp Wróbel. – Miasto 
Lublin wzbogacało mnie duchowo 
i intelektualnie w ciągu kilkudzie-
sięciu lat mojego życia. Tutaj też 

odnalazłem wspaniałych mistrzów 
i oddanych przyjaciół – zapewniał.

Kapłan podzielił się z wiernymi 
mądrością, którą kieruje się w po-
słudze kapłańskiej – „Wszystko, co 
moje, jest Twoje”. Słowa te są zaczerp-
nięte od wielkiego teologa św. Lu-
dwika Marii Grignion de Montfort. 
Zawołanie ma te same korzenie co 

„Totus Tuus” Jana Pawła II. W całości 
maksyma brzmi: Jestem cały Twój 
i wszystko, co moje, do Ciebie należy. 
Przyjmuję Ciebie całym sobą. Daj mi 
swoje serce, Maryjo.

Bp Józef wróbel podziękował me-
tropolicie lubelskiemu za braterskie 
przyjęcie w naszej archidiecezji 

Bartosz Rumiński

XXX Piesza Lubelska Pielgrzymka na Jasną Górę

T rzy tysiące pielgrzymów, 63 oso-
by duchowne, 450 zarejestrowa-

nych pielgrzymujących duchowo, 12 
dni i 320 kilometrów do przejścia. 
W tym roku mottem pielgrzymki 
są słowa: „Aż po krańce świata”. 
Nawiązują do listu Benedykta XVI 
na Światowy Dzień Młodzieży 
w Sydney. Papież zachęca w nim do 
niesienia Ewangelii tam, gdzie je-
steśmy posłani. Daje drogowskazy 
i nawołuje do odnawiania w sobie 
sakramentów inicjacji chrześcijań-
skiej. Pielgrzymi włączą się w du-
chową odnowę Kościoła Lubelskiego 
przez udział w trudzie pątniczym, 
pogłębioną więź z Bogiem poprzez 
żywy udział w sakramentach świę-
tych, żarliwą modlitwę i rozważanie 
słowa Bożego.  •

Na obszerną relację z pielgrzymki 
zapraszamy za tydzień
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Mamy nowego biskupa

Wszystko co moje, jest Twoje
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Lublin 3 sierpnia 2008. Ruszyła XXX Jubileuszowa Piesza Lubelska Pielgrzymka na Jasną Górę

Nowy biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej, Józef Wróbel

X XX Jubileuszowa 
Piesza Lubelska 

Pielgrzymka na Jasną 
Górę jest w drodze. 
3 sierpnia pątnicy 
wyruszyli spod 
lubelskiej katedry. 
Ponadto w numerze: 
historia pilotów ze 
Świdnika, opowieść 
o milejowskich 
rolnikach, którzy 
przeciwstawili się 
komunistycznym 
władzom, zaproszenie 
na drugi Jarmark 
Jagielloński,  
odwiedzimy 
Nałęczów, a także 
wspólnie z kapelanem 
lubelskiej policji 
i funkcjonariuszami 
wydziału ruchu 
drogowego pokażemy, 
jak ważną sprawą jest 
bezpieczeństwo  
dzieci na drogach.



Gość lubelskiII
G

o
ść

 N
ie

dz
ie

lN
y

10
 s

ie
rp

ni
a 

20
08

Adres redakcji: 20-950 Lublin, 
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
Telefon /faks 081 534 61 36
Redagują: ks. Wojciech Pęcherzewski 
– dyrektor oddziału, 
Agnieszka Gieroba, Bartosz Rumiński

lublin@goscniedzielny.pl

Nowy proboszcz wprowadzony

Wojsławice. Parafia pw. Św. Mi- 
chała Archanioła w Wojsławicach 
ma nowego proboszcza. Jest nim 
ks. kan. Zbigniew Kasprzyk. 
Nowego proboszcza w uroczystej 
procesji do kościoła wprowadził 
bp Mieczysław Cisło. Parafianie 
powitali duszpasterza chlebem 
i solą, życzliwymi słowami oraz 
kwiatami. Dziekan dekanatu 
Chełm Wschód, ks. kan. Jan Karaś 
odczytał dokument nominacyj-
ny i przedstawił ks. Kasprzyka 

parafianom. Podczas uroczystej 
Mszy św. bp Mieczysław mówił: 
„Ogłaszaj Chrystusa jako drogę 
do prawdziwego życia i ukazuj 
wszystkim wierzącym, jak można 
żyć z wiary i być świadkiem Jezusa 
Chrystusa zmartwychwstałego”. 
Na uroczystości nie zabrakło 
licznie zgromadzonych kapłanów 
z diecezji lubelskiej. Byli także 
przedstawiciele z Szastarki, gdzie 
wcześniej pracował ks. Zbigniew.
 ks. Sławomir Sura

Wakacyjne podróże seniorów

Kraśnik. Senior Fest w Kraśniku 
rozpoczął zespół Biesiada 
działający przy Klubie Seniora 
Krasnostawskiego Domu Kultury, 
prezentując program złożony 
z piosenek biesiadnych i ludo-
wych. Zespół Biesiada działa od 
5 lat i uczestniczył już w wielu 
wydarzeniach i spotkaniach arty-
stycznych, m.in. w Hrubieszowie, 
Dęblinie, Puławach, oraz niejed-
nokrotnie uświetniał Chmielaki 
Krasnostawskie. Przewodnicząca 
klubu Krystyna Malinowska 
oraz opiekun z ramienia 
Krasnostawskiego Domu Kultury 

Waldemar Chw il odebrali 
pamiątkowe statuetki i dyplo-
my z rąk burmistrza Kraśnika. 
Członkowie Klubu Seniora 
intensywnie spędzili pierwszy 
miesiąc wakacji. Korzystając 
z uroków tegorocznego lata, 
wyjeżdżali do Józefowa, nad 
jezioro Białe, na Włodawskie 
Lato z Folklorem, gdzie mogli 
zobaczyć zespoły ze wszystkich 
stron świata: m.in. z Hiszpanii, 
Meksyku, Polski, Słowacji, USA, 
Tajwanu. Członkowie klubu już 
snują plany kolejnych podróży. 
 ms

Piórkiem  
Romana Rogali
Lublin. Miejska 
biblioteka publicz-
na zaprasza na 
wystawę„Detale 
architektonicz-
ne piórk iem 
Romana Rogali”. 
E k s p o z y c j ę 
będzie można 
oglądać do 17 
sierpnia w Galerii 
„Po Schodach” 
MDK 2 przy ul. 
Bernardyńskiej. 
Roman Rogala 
urodził się 15 li- 
stopada 1938 
roku w Lublinie. 
Ukończył tam-
tejsze Państwowe 
Liceum Sztuk Plastycznych oraz 
Studium Nauczycielskie w Łodzi. 
Od 1993 roku jest członkiem 
Towarzystwa Sztuk Pięknych 
w Lublinie. W 2005 i 2008 roku 
otrzymał nagrodę w konkursie 
„Lublin w malarstwie”.
 bw

Nowy sprzęt  
dla Orkiestry 
Dętej

Krasnystaw. W sierpniu reali-
zowany jest projekt pt. „Zakup 
instrumentów i sprzętu trwałe-
go dla Krasnostawskiego Domu 
Kultury” współfinansowany 
ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
Zakupione zostaną instru-
menty dla działającej przy 
Krasnostawskim Domu Kultury 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej, 
m.in. saksofon barytonowy, klar-
nety, trąbki i zestaw perkusyjny 
oraz sprzęt akustyczny. ej

Arcybiskup  
Józef Życiński:

Drodzy wierni, 
W wyniku  

powodzi, jaka ostatnio 
dotknęła Ukrainę, 
w bardzo trudnej 
sytuacji znalazło 

się wiele środowisk, 
które od lat łączy 

bliska współpraca 
z archidiecezją lubelską.  

Kandydaci  
do kapłaństwa 

pochodzący z tamtych 
rejonów studiują 

w naszym seminarium. 
Księża biskupi 

z greckokatolickich 
diecezji  

Drohobycza,  
Sambora i Iwano- 

-Frankiwska często 
uczestniczą w wielu 

uroczystościach 
religijnych w Lublinie. 
Więź przyjaźni, która 

łączy nas od lat, 
stanowi dodatkowe 

zobowiązanie, aby 
pośpieszyć z pomocą 

naszym braciom 
z rejonów dotkniętych 

przez powódź.
Aby wyrazić 

solidarność z braćmi 
oczekującymi pomocy, 
w najbliższą niedzielę 

– 10 sierpnia – zostanie 
przeprowadzona zbiórka 
do puszek na pomoc dla 

ofiar powodzi. 
Można także 

przekazywać osobiste 
ofiary, dokonując 
wpłaty na konto 

Archidiecezjalnej Caritas: 
Pekao S.A. V O/ Lublin 46 

1240 1503 1111 0000  
1752 8351  

z dopiskiem „Ukraina”. 
Niech Bóg wynagrodzi 

Waszą wrażliwość  
serc i otwarcie  

na cierpienia bliźnich. 
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Msza święta z okazji wprowadzenia nowego proboszcza do 
parafii Wojsławice

Jesień życia nie musi być nudna. Wystarczy wybrać się na Senior 
Fest
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Wspólna akcja Kościoła i policji

Błyśnij odpowiedzialnością
Podczas zakupów artykułów 
szkolnych warto zadbać o bez-
pieczeństwo dzieci. Na rynku są 
tornistry, które są wyposażone 
w elementy odblaskowe i wcale 
nie są drogie.

P ółmrok, szarówka i plucha, 
brak chodników, często na-

wet i pobocza – to za kilka mie-
sięcy będzie polska codzienność. 
A dzieci będą musiały iść do 

szkoły i z niej wrócić. Oby szczę-
śliwie. Nie zawsze się jednak uda-
je. Często kierowca zwyczajnie nie 
widzi, że przed nim drogą idzie 
dziecko, przez co nie ma czasu 
na reakcję. Dlatego pieszy musi 
być widoczny. Aby tak się stało, 
można wyposażyć dzieci w ele-
menty odblaskowe.

Od niedzieli 10 sierpnia do 
parafian podczas ogłoszeń para-
fialnych kierowany jest specjalny 

apel. – Poprzez ogłoszenie i plakat 
chcieliśmy pobudzić wyobraźnię 
wiernych – mówi ks. Bogdan Za-
górski kapelan lubelskiej policji. 
– Pieszy zaopatrzony w znaki od-
blaskowe jest naprawdę bardziej 
widoczny. To w znacznym stop-
niu eliminuje ryzyko, że dziecko 
ulegnie wypadkowi – zapewnia. 
– Chcieliśmy dotrzeć do jak naj-
większej grupy ludzi. Szczegól-
nie że przekaz trafi zarówno do 

najmłodszych, ich rodziców, ale 
i dziadków – dodaje Arkadiusz 
Kalita z Wydziału Ruchu Drogo-
wego KWP w Lublinie. – Dzięki 
odblaskom dziecko widoczne jest 
już z 300 metrów – podkreśla.

Na rynku, oprócz tornistrów 
ze znakami odblaskowymi, są 
specjalne kamizelki, naszywki 
oraz opaski. Wyposażenie dziec-
ka w tego typu drobiazgi może mu 
uratować życie. umi

Ku pamięci 7 milionów osób

Świeca, która nie zgaśnie
W 75. rocznicę 
wielkiego głodu  
na Ukrainie  
do Lublina dotarła 
„Niegasnąca 
Świeca”. Jest to 
symboliczny znak 
pamięci największej 
w dziejach tragedii 
narodu naszego 
wschodniego 
sąsiada. 

W latach 1932–1933 władze 
radzieckie na jednym 

z najurodzajniejszych obszarów 
europejskich siłą wprowadza-
ły kolektywizację i rekwizycję 
produktów żywnościowych. Te 
działania, poparte represjami, 
spowodowały, że ludność miast 
i wsi masowo umierała z głodu. 
– Człowiek zadawał człowiekowi 
chyba najbardziej okrutną śmierć 
– śmierć głodową – mówi prawo-
sławny biskup lubelski i chełm-
ski Abel. – W imię totalitarnej, 
ateistycznej ideologii zniszczono 
głodem miliony ludzkich istnień 
– podkreśla. 

Odmówili modlitwę
Aby uczcić pamięć ofiar 

tamtych wydarzeń, ukraińska 

społeczność Lublina przyjęła 
„Niegasnącą Świecę”. Międzyna-
rodowa akcja „Niegasnąca Świe-
ca” prowadzona jest wspólnie 
przez Światowy Kongres Ukraiń-
ców i Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych Ukrainy. Akcja rozpo-
częła się w Australii 6 kwietnia 
2008 r. Ceremonia zapalenia sym-
bolicznej świecy miała miejsce 
przy Pomniku Ofiar Wielkiego 
Głodu na Ukrainie na teryto-
rium Ukraińskiego Centrum 
Prawosławnego w Canberrze. 
W kwietniu świeca wędrowała 
po kolejnych stanach Australii, 
gdzie była przejmowana przez 

miejscowe społeczności ukraiń-
skie. W połowie kwietnia 2008 r. 
została przekazana do Kanady, 
następnie do USA i krajów Ame-
ryki Południowej. Pod koniec 
czerwca znalazła się w Europie. 
Przez Wielką Brytanię, Szwe-
cję, Estonię, Łotwę i Litwę tra-
fiła w połowie lipca na Białoruś, 
a stamtąd na terytorium Polski.

Cynizm i propaganda
Już po wystąpieniu masowe-

go głodu kierownictwo ZSRR od-
mówiło przyjęcia jakiejkolwiek 
pomocy nadsyłanej dla głodują-
cych z zagranicy, zaś w ramach 

kontrpropagandy prowadzono 
akcję prasową (wykorzystując 
do tego dziennikarzy zachodnio-
europejskich), a przedstawicie-
lom elit zachodnioeuropejskich, 
sympatyzującym z ustrojem ra-
dzieckim, urządzano pokazowe 
wizyty na wsi ukraińskiej, by 
dowieść nieistnienia katastrofy 
głodowej. Aż do upadku ZSRR 
władze radzieckie zaprzeczały 
istnieniu klęski głodowej w la-
tach 1932–1933. Rządy lub parla-
menty 26 państw – w tym Polski 
– uznają wielki głód za zbrodnię 
ludobójstwa.

 Jakub Rak

W uroczystości prócz oficjeli brała udział licznie zgromadzona społeczność ukraińska Lublina
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Koncerty, teatry, 
pokaz rycerski, 
a także chodzenie 
po rozżarzonych 
węglach to główne 
atrakcje drugiej 
edycji Jarmarku 
Jagiellońskiego. 

K ozi Gród jest miejscem spo-
tkania Wschodu z Zachodem. 

W tym mieście przez wieki mie-
szały się dwa światy. Między 
innymi po to, by przybliżyć 
mieszkańcom i turystom tygiel 
kulturowy tych terenów, od 14 
do 17 sierpnia organizowany jest 
Jarmark Jagielloński. Poza tym, 
jest to silne nawiązanie do histo-
rii i tradycji średniowiecznych 
jarmarków lubelskich. Były one 
organizowane w XV i XVI wie-
ku. Słynęły w Rzeczpospolitej 
i Europie jako jedno z najbardziej 
znanych handlowych wydarzeń 
międzynarodowych. 

Zupełnie jak 500 lat temu
Teraz również wydarzenie 

ściąga do Lublina dziesiątki wy-
stawców i twórców ludowych 
z krajów Europy wschodniej. 
Przyjadą handlarze, rzemieślnicy 
oraz artyści litewscy, białoruscy, 
ukraińscy, a także łotewscy czy 

węgierscy. Na Starym Mieście na 
straganach będzie można nabyć 
wyroby twórczości ludowej: m.in. 
hafty, koronki, rzeźby oraz płótna 
malarskie. Obok części handlo-
wej będą warsztaty: garncarskie, 
kowalskie, tańca, malowania 
na szkle oraz – dla odważnych 

– warsztaty chodzenia po ogniu. 
Każdy śmiałek będzie mógł gołą 
stopą przejść po rozżarzonych 
węglach. Innymi atrakcjami jar-
marku będą występy międzyna-
rodowych artystów. – Każdego 
dnia od godz. 19 na placu Po Farze 
posłuchamy koncertów gwiazd 
inspirujących się muzyką trady-
cyjną i folkową – mówi Karolina 
Waszczuk z Ośrodka Animacji 
Kultury Centrum Kultury w Lu-
blinie. – W ciągu dnia będą wy-
stępować polskie kapele ludowe, 
a w niedzielę planujemy koncert 
Orkiestry Świętego Mikołaja 
– wylicza.

Tyś wielkim wojem
Wielkim finałem imprezy 

będzie, podobnie jak rok temu, 
turniej rycerski. Na błonia pod 
Zamkiem zjadą się dziesiątki 
silnych mężczyzn w stalowych 
zbrojach. Pokażą oni, jak wojo-
wało się kilkaset lat temu. Poza 
tym będzie można wziąć udział 
w staropolskich zabawach, np. 
zagrać w palanta. br
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Lublin bawi się w tradycyjnym klimacie

Mieszczki i mieszczanie, 
przybywajcie!

Co 15 sekund ktoś potrzebuje krwi

Każdy może pomóc
Wojewódzka zbiórka krwi osią-
gnęła półmetek. Na apel wice-
wojewody Henryki Strojnowskiej 
tłumnie odpowiedzieli urzędnicy. 
Do akcji przyłączyło się również 
wielu mieszkańców naszego re-
gionu.

W samym tylko urzędzie wo-
jewódzkim w Lublinie od 

43 osób zebrano 20 litrów krwi. 
Oprócz pracowników LUW dro-
gocenny płyn oddawali pracow-
nicy magistratu, urzędu marszał-
kowskiego, a także rządu. Jednym 
z honorowych krwiodawców był 

Krzysztof Żuk, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Skarbu 
Państwa. – Oddanie krwi jest 
indywidualną decyzją każdego, 
ale ci, co mogą, powinni to ro-
bić przynajmniej raz, dwa razy 
w roku. I nie chodzi mi tu tylko 
o urzędników, na apel powinien 
odpowiedzieć każdy – podkreśla 
wiceminister.

Poza stolicą województwa 
podobne akcje odbywały się 
w mniejszych miastach. W powie-
cie łęczyńskim zbiórka trwała trzy 
dni. Wzięło w niej udział 150 górni-
ków z kopalni węgla kamiennego 

w Bogdance. Do wspólnego dzia-
łania przyłączyły się też m.in. 
Włodawa, Poniatowa, Kraśnik czy 
Terespol. Następna zbiórka odbę-
dzie się w poniedziałek 11 sierpnia 
przy ulicy Cichej 14 w Lubartowie. 
– Podczas akcji krew może oddać 
każdy – podkreśla Małgorzata Tata-
ra, rzecznik wojewody lubelskiego. 
Wystarczy po prostu przyjść i wy-
pełnić ankietę. Akcja w mniejszych 
miejscowościach regionu potrwa 
do końca sierpnia. Dodatkowo cały 
czas czynny jest punkt krwiodaw-
stwa przy ul. I Armii Wojska Pol-
skiego 8 w Lublinie. brum

Jednym honorowych 
krwiodawców był Krzysztof 
Żuk, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Skarbu 
Państwa

Na Jarmarku Jagiellońskim można nabyć wiele wyrobów sztuki 
ludowej
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W Nałęczowie jest 
nie tylko park, spa 
i znane w całej Polsce 
przepyszne lody. 
To również historia 
ludzi i miejsc. Żeby ją 
poznać, trzeba zejść 
z utartych szlaków. 

U zdrowisko specjalizujące 
się w leczeniu chorób ser-

ca i układu krążenia znajduje 
się 20 kilometrów na zachód 
od Lublina. Tutaj też kuruje się 
skołatane nerwy lub zwyczajnie 
poprawia samopoczucie. Często 
w Nałęczowie powrotu do formy 
szukają sportowcy. Przyjmują tu 
znakomici specjaliści potrafiący 
niekiedy wyleczyć kontuzje, które 
jeszcze kilka lat temu eliminowa-
łyby zawodnika.

Pogadaj z Głowackim 
Kuracjusze mają do dyspo-

zycji 6 sanatoriów. Uzdrowisko 
ma już blisko 200-letnią historię. 
Lecznicze właściwości wód nałę-
czowskich odkryto w 1817 roku. 
W końcu XIX w. był to już bardzo 
znany kurort, ulubiony przez naj-
wybitniejszych polskich pisarzy: 
Henryka Sienkiewicza, Bolesława 
Prusa, Stefana Żeromskiego. Dwaj 
ostatni, którzy spędzili w Nałęczo-
wie wiele lat życia, mają tu swoje 
muzea. Aleksander Głowacki ma 
tu też swoją ławeczkę. Autor „Lal-
ki” siedzi tam teraz tak jak przed 
laty i zdaje się mówić do prze-
chodzących: „Bez przesady moż-
na powiedzieć, że w Nałęczowie 
prawie nie ma punktu, z którego 
nie ukazywałby się krajobraz 
ładny, a czasem – niepospolicie 
piękny”. 

Nałęczów to miasto-ogród, 
położone pośród bogatych 
lasów i wąwozów, gdzie co 
rusz spotykamy przepiękne 
zdrojowe wille, niejedno-
krotnie wzorowane na 
domach z ta-
trzańskich 
i alpejskich 
kurortów. 
Najwięcej 

takich obiektów znajdziemy przy 
ul. Armatnia Góra (m.in. willa 
Podgórze, Oktawia, Czekoladka) 
oraz przy al. Lipowej (willa Tolin, 
Raj, Pod Matką Boską). 

Tam, gdzie Dom Zdrojowy
Centrum uzdrowiska stanowi 

rozległy Park Zdrojowy z klasy-
cystycznym Pałacem Małachow-
skich (warto zwrócić uwagę na 
wnętrza I piętra – w tym Salę 
Balową – bogato zdobione sztu-
kateriami) i innymi zabytkowymi 
obiektami: m.in. Stare Łazienki, 
Sanatorium nr 1, Domek Grecki 
czy Domek Gotycki. Uzdrowi-
sko, słynące z doskonałych wód 
mineralnych, oferuje dziś nowo-
czesne basenowe centra rekreacji 
i hydroterapii.

W doborowym 
towarzystwie

We wschodniej części mia-
sta, na Bochotnickim Wzgórzu 
znajduje się skromny barokowy 
kościół parafialny fundacji Ma-
łachowskich, a tuż obok cmentarz 

uznawany za jeden z najcenniej-
szych w regionie. Są tu groby 
wielu wybitnych postaci zwią-

zanych z Nałęczowem, m.in. 
założycie-

li uzdro-
wiska – 
lek a rz y 
F e r d y -
n a n d a 

Nowickiego, Wacława Lasockie-
go i Konrada Chmielewskiego, 

rysownika i autora ilustracji 
do „Pana Tadeusza” Michała El-
wiro Andriollego, pisarki Ewy 
Szelburg-Zarembiny, historyka 
Henryka Wiercieńskiego czy 
inspiratorki życia kulturalnego 
w miasteczku i pierwszej żony 
Żeromskiego – Oktawii z Radzi-
wiłłowiczów Żeromskiej. 

Uzdrowione uzdrowisko
Kilka lat temu uzdrowisko 

Nałęczów od Skarbu Państwa 
kupiła prywatna firma. Było to 
do tej pory jedyne tego typu posu-
nięcie w kraju. Dane pokazują, że 
prywatyzacja wyszła uzdrowisku 
na zdrowie, ponieważ zwiększyła 
się liczba zabiegów, miejsc nocle-
gowych, powstał kompleks spa, 
a dochody wzrosły o kilkadziesiąt 
milionów złotych rocznie.

brum

Lubelszczyzna na wakacje

Pierwsze sprywatyzowane uzdrowisko

■ R e K L A m A ■

Dom Zdrojowy to wizytówka miasta. Na dole: Tylko tutaj można 
przysiąść na ławeczce obok Bolesława Prusa
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Na płonącej ziemi

L inia ognia przekraczała 
12 km długości. – Przez 
czarny obłok dymu 
prześwitywała ledwo 

krwistoczerwona tarcza słońca 
– wspomina Dariusz Zach, pilot,  
od kilkunastu lat gaszący hiszpań-
skie lasy. – Dym był tak gęsty, że 
w słoneczny, bezchmurny dzień 
widzialność nie przekraczała 1 ki-
lometra. Na jednej flance pożaru 
pracowały śmigłowce, a na drugiej, 
odległej o jakieś 2 kilometry – sa-
moloty – opowiada. – Nabierałem 
wodę z malutkiego, kwadratowego 
zbiornika, o boku może 4 m, potem 
skierowałem śmigłowiec do strefy 
zrzutu i wpatrywałem się w przed-
nią szybę, bo przez dym naprawdę 
niewiele było widać – relacjonu-
je pilot. Kiedy już był gotowy do 
wylania tysięcy litrów wody na 

płonący las, kierując się nad kil-
kumetrowej wysokości płomie-
nie, nagle tuż przed nim z dymu 
wyłonił się wielki, dwusilnikowy 
samolot. – Serce podskoczyło mi do 
gardła – mówi D. Zach. – Żaden z 
nas nie zrobił nic, bo i tak było już 
za późno – przyznaje. Na szczęście 
maszyny minęły się w odległości 
mniejszej niż 30 metrów. Okazało 
się, że pilot samolotu po zrzucie 
zgubił się w gęstym dymie i nie-
chcący wleciał w strefę opero-
wania śmigłowców. Pan Dariusz 
zgadza się, że w lotnictwie należy 
dążyć do doskonałości w zakresie 
umiejętności i kwalifikacji, ale 
dla wieloletniej działalności w tej 
dziedzinie niezbędny jest również 
element szczęścia. – Czasem bez 
niego żadne umiejętności nie po-
mogą – zapewnia.

W pełnej gotowości
Gaszący pracują na zasadach 

dyżuru z gotowością do startu w 

10 minut od otrzymania informacji 
o pożarze. Dyżur trwa 12 godzin, 
każdego dnia, świątek piątek czy 
niedziela. Bazy są wyposażone w 
miejsca do wypoczynku i przygo-
towywania posiłków. Po usłysze-
niu syreny do helikoptera prócz 
pilotów wsiada współpracująca 
ze śmigłowcem brygada straża-
ków – 10–11 osób. Startują i lecą 
do wskazanego miejsca pożaru. 
Maszyna wyposażona jest w GPS, 
który znakomicie pomaga szybko 
odnaleźć płonący rejon, jak rów-
nież konieczne do jego ugaszenia 
zbiorniki wodne. Po dotarciu do 
wyznaczonej strefy, obejrzeniu po-
żaru z powietrza i decyzji o strate-
gii działania, śmigłowiec zostawia 
strażaków. Ci maszerują do ognia, 
a piloci lecą po wodę. 

megaprysznic
Do helikoptera doczepiony jest 

Bambi Bucket – to worek o pojem-
ności 1600 litrów, który zanurza 
się w wodzie jak wiadro, wykonu-
jąc zawis nad zbiornikiem. Wodę 
czerpie się z każdego zbiornika, 
jeśli tylko ma on odpowiednią 
głębokość (ok. 1,5 m) i można nad 
nim zawisnąć. Może to być ocean, 
jezioro, rzeka, zalew, a także spe-
cjalnie do tego celu przygotowane 
rezerwuary. – Zasobnik widzimy 
wyłącznie w lusterku umocowa-
nym na zewnątrz, z przodu kabiny. 
Przy silnym wietrze i spowodo-
wanej nim turbulencji już samo 

zanurzenie Bambi w zbiorniku 
stanowi nie lada wyzwanie – 
przyznaje Dariusz Zach. Sokół z 
Bambi pełnym wody leci nad pożar 
i tam, zgodnie z udzielanymi drogą 
radiową wskazówkami szefa bry-
gady strażaków, dokonuje zrzutów 
gaśniczych, z wysokości 10–20 m 
nad wierzchołkami drzew. Stopień 
trudności wykonywanych akcji 
gaśniczych jest różny. Bywa, że 
pożar uda się zdusić w zarodku, 
ale niejednokrotnie ogień roz-
przestrzenia się w zatrważającym 
tempie, a zgaszenie go stanowi nie-
zmiernie niebezpieczne zadanie. 
– Moją najtrudniejszą akcją była 
ta, kiedy w dużym zadymieniu o 
mały włos nie uderzyliśmy w li-
nię wysokiego napięcia – dodaje 
Leszek Szczepaniak, pilot z blisko 
40-letnim doświadczeniem.

Szybszy sposób 
karczowania

Przyczyny wybuchu ognia w 
Hiszpanii na ogromną skalę były 
i są wielorakie. Przede wszystkim 
są to uwarunkowania klimatyczne 
oraz niezwykle łatwopalna struk-
tura tamtejszych lasów. Lata w 
Hiszpanii są gorące, słoneczne i 
suche. To, co z jednej strony ściąga 
do tego kraju miliony turystów, z 
drugiej stanowi duże zagrożenie 
dla terenów leśnych Hiszpanii. 
Wystarczy niedopałek, by ogień w 
mgnieniu oka się rozprzestrzenił. 
Jeśli chodzi o roślinność, występują 

tekst
Bartosz Rumiński

brumiński@goscniedzielny.pl

Superbohaterowie z Lubelszczyzny.  
W kabinie 60 stopni. Turbulencje, dym, 
góry, linie elektryczne. Kilkadziesiąt 
metrów nad ziemią niebezpieczeństwo 
czai się wszędzie. To zwyczajny dzień 
pilotów ze Świdnika, gaszących pożary  
w lasach Hiszpanii.

Strażak 
pracujący  
na dole
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Na płonącej ziemi
tu olbrzymie obszary porośnięte 
krzewami o nazwie tojo oraz lasy 
eukaliptusowe. Jedna i druga rośli-
na zawiera olejki eteryczne, które 
w kontakcie z ogniem palą się jak 
benzyna. 

Do występowania pożarów 
przyczyniło się również... tamtej-
sze prawo. Jeszcze kilka lat temu 
dla „oczyszczenia” terenu ze 
wszędobylskiego, kłującego tojo, 
porastającego tysiące hektarów 
wzgórz, najlepszym rozwiązaniem 
było podłożenie ognia. Tojo osiąga 
3 metry wysokości, jest bardzo gę-
ste, kolczaste, mocno ukorzenione 
i trudne do usunięcia nawet buldo-
żerami. Na wypaloną ziemię bez 
przeszkód mógł wkroczyć dewelo-
per i budować kolejne, ekskluzyw-
ne osiedle mieszkaniowe. Dziś to 
prawo już nie obowiązuje. 

Nasi najlepsi
Przez kilkanaście lat Hiszpa-

nie i Polacy zaprzyjaźnili się. Ich 
przyjaźń ma solidne podstawy. 
Wynika z szacunku do wzajem-
nych umiejętności. – Od pierwszej 
chwili członkowie polskich załóg 
pokazali w swojej pracy wielki 
profesjonalizm, co przełożyło 
się na wieloletnią współpracę – 
mówi Rodriguez Carballo Xose, 
szef hiszpańskiej części zespołu 
w bazie Campińo koło Pontevedry. 
Polacy bardzo szybko zintegrowali 
się z hiszpańską społecznością, do-
chodząc do doskonałej znajomości 

języka i kultury. – Teraz ich udział 
w walce z pożarami lasów jest bar-
dzo ważny dla całego państwa 
hiszpańskiego i mamy nadzieję 
kontynuować korzystanie z ich 
usług w przyszłości. Ponadto, 
niezależnie od tego, że nigdy nie 
przestają być Polakami, poprzez 
doświadczenie tak wielu lat, są 
traktowani jak tutejsi. Tak samo 
przeżywają problemy środowiska 
naturalnego, walczą z pożarami, 
chroniąc naszą ziemię jak własną. 
Prawdę mówiąc, to także jest ich 
ziemia, tak jak oni należą do niej 
– dodaje. 

Palce lizać
Świdniccy piloci pracują w 

Hiszpanii przez około 6 miesięcy 
w roku. Tęsknią przede wszyst-
kim za rodzinami, ale już nie za 
polską kuchnią. Zaradni panowie 
w lotniczych bazach zorganizowa-
li nawet własne wędzarnie! Kiedy 
mięsiwa są już gotowe, rozkoszu-
ją się ich smakiem. – Hiszpanom 
tylko ślinka cieknie, ale czasem 
dajemy im spróbować – śmieją się 
świdniccy piloci. Galicyjczycy w 
zamian częstują polskich kolegów 
rybami, owocami morza, a tak-
że sławnymi na całym świecie 
winami. 

Obecnie na Półwyspie Pirenej-
skim pracuje łącznie ok. 50 osób: 
piloci, mechanicy oraz kierownic-
two kontraktu i mechanicy serwi-
su. Bazy rozsiane są od Katalonii, 

przez Aragonię, Kastylię, Eks-
tremadurę po Asturię i Galicję, 
gdzie jest największe zagęszczenie 
śmigłowców z polskimi znakami 
rejestracyjnymi.

– Praca tutaj daje nam wiele sa-
tysfakcji. Sam fakt, że od tylu lat tak 
duża liczba pilotów i mechaników 
pracuje na obcej ziemi, i nie są to 

Niemcy, Francuzi, Włosi, a właśnie 
Polacy, świadczy o tym, że naszą 
pracę wykonujemy naprawdę do-
brze. Hiszpanie 
mówią, że cenią 
nas najbardziej 
– podsumowu-
je Dariusz Zach.
 •

Wizyta 
premiera 

Hiszpanii José 
Luisa Zapatero

Jak Sokoły doleciały do Hiszpanii
Pod koniec lat osiemdziesiątych na Półwyspie iberyjskim 
brakowało floty powietrznej, by opanować powtarzającą się  
co roku plagę pożarów tysięcy hektarów lasów. wtedy narodziła 
się współpraca polskich pilotów z hiszpańskimi strażakami. 
Polacy dysponowali maszynami, a przede wszystkim świetną 
kadrą wyszkoloną w zakresie zwalczania ognia. Początkowo 
ogień gasiły śmigłowce mi-2, a od 1991 roku w hiszpańskich 
bazach zadomowił się przez wielu uważany za najlepszy 
na świecie śmigłowiec do tej ciężkiej pracy: produkowany 
w świdniku sokół.

Akcja widziana 
oczami pilota

Po lewej: Sokół 
nabiera wodę 

do Bambi 
Bucket

Akcja gaśnicza jest bardzo niebezpieczna ze względu na duże zadymienie.
Zrzut wody z Bambi Bucket
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Historia sprzeciwu lubelskich rolników

Kiedy władza gnębi chłopa
Komitet Samoobrony 
Chłopskiej Ziemi Lubelskiej 
powstał 30 lat temu. Rolnicy 
z okolic Milejowa buntowali 
się przeciw niesprawiedliwej 
ustawie emerytalnej.  
Dla młodego pokolenia to 
nieznany epizod, mimo że 
wieś korzysta z owoców tej 
walki do dzisiaj.

W 1976 r. robotnicy Radomia i Ursusa 
wystąpili przeciw podwyżkom cen. 

Zaczęła powstawać zorganizowana opozycja, 
i to nie tylko wśród robotników i młodej inteli-
gencji, ale i na wsi. Pierwszy powstał Komitet 
Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej (30 
lipca 1978 r.).

Polityka rabowania ziemi 
Lata komunizmu na wsi to lata zmagań 

o obronę rodzinnych gospodarstw chłop-
skich. Mimo to polityka dyskryminacji go-
spodarstw indywidualnych przyniosła pew-
ne efekty. W komunistycznej rzeczywistości 
być rolnikiem indywidualnym oznaczało być 
kimś gorszym. Zagrożenia dla wsi i dla Pol-
ski w związku z nieustannym dążeniem do 
zagarnięcia własności chłopskiej doskonale 
wyczuwał Kościół. Konferencja Episkopatu Pol-
ski była zaniepokojona zarówno postępującą 
kolektywizacją, ucieczką młodzieży ze wsi, jak 
i projektem ustawy emerytalnej w wersji władz. 
W liście z 26–27 VI 1975 r. episkopat zwraca się 
do młodzieży „aby przejęła trud i owoc pracy 
swoich rodziców w postaci majątku rolnego 
i swoją pracę na roli traktowała jako ważną 
służbę wobec społeczeństwa i narodu – ceniąc 
sobie dziedziczoną po rodzicach ziemię jako 
wielki skarb”. 

Zagrożenie kolektywizacją 
narastało

27 października 1977 r. Sejm uchwalił Usta-
wę o zaopatrzeniu emerytalnym i świadcze-
niach dla rolników i ich rodzin. Oznaczała ona 
konieczność opłacania składek emerytalnych 
oraz przekazanie gospodarstwa następcom 
lub państwu. Ustawa została odebrana jako 
kolejne obciążenie finansowe i narzędzie 
wypierania rodzinnych gospodarstw. W nie-
których rejonach odmowa płacenia składek 
emerytalnych miała charakter masowy. W 
dawnym województwie lubelskim w kwietniu 

1978 r.  około 30 proc. rolników nie zapłaciło 
pierwszej raty składki emerytalnej. Wielu 
odmówiło przyjęcia nakazów płatniczych. 
W całym województwie lubelskim około 3 tys. 
osób. W okolicach Milejowa do końca listopada 
1978 r. wpłynęło tylko 54,5 proc. składek. 

W lipcu nastąpiły próby egzekucji ko-
morniczej nakazów przy obecności milicji 
i wezwania mieszkańców na posterunek 
w Milejowie. Pod koniec miesiąca w odpo-
wiedzi na działania komorników, milicji i SB 
chłopi z dziewięciu wsi wstrzymali dostawy 
mleka. Protest stał się głośny dzięki kore-
spondentom prasy zachodniej i Radia Wolna 
Europa.

Narodziny komitetu
Organizatorem rolniczego sprzeciwu 

w okolicach Milejowa został rolnik z Kolonii 
Górne Janusz Rożek. 30 lipca w Ostrówku 
odbyło się spotkanie z udziałem ok. 200 osób 
z gmin Milejów, Mełgiew, Puchaczów. Obecni 
byli przedstawiciele KSS „KOR” m.in. J.J. Lip-
ski, Wiesław Kęcik, Henryk Wujec, Ludwik 
Dorn i Andrzej Zozula. Ogłoszono  powstanie 
Tymczasowego Komitetu Samoobrony Chłop-
skiej. Uchwalona na tym spotkaniu rezolucja 
podaje niesprawiedliwą ustawę emerytalną, 
brak dyskusji nad nią, a także działania władz 
wobec rolników po wejściu w życie ustawy 
jako bezpośrednie przyczyny powołania ko-
mitetu. Został on upoważniony do pertraktacji 
i do organizowania samoobrony przed ewen-
tualnymi represjami władzy. 

Terror psychiczny

Rozmiary protestu zaskoczyły  władze, ale 
i samych jego organizatorów. Władza uderzyła 
z furią, a chłopi nie byli przygotowani na zma-
sowane represje. Wprowadzono coś w rodzaju 
stanu wyjątkowego, krążyły patrole milicji 
i bezpieki. Zatrzymywano i przesłuchiwa-
no masowo członków i współpracowników 
komitetu. Po wycofaniu się dwóch członków 
komitetu, zachowania milicji i SB stały się 
ostrzejsze. We wsi otoczonej „kordonem sa-
nitarnym” panował psychiczny terror.

Represjom towarzyszyła akcja propagan-
dowa miejscowych władz partyjnych, z jednej 
strony zachwalająca nowy system emerytalny, 
z drugiej piętnująca tych, którzy ośmielili się 
wystąpić przeciwko ustawie. Ponadto Spół-
dzielnie Kółek Rolniczych odmawiały usług 
członkom komitetu i związanym z nim rolni-
kom. A był czas żniw.

Taki stan rzeczy trwał mniej więcej do 
listopada, kiedy to SB wymusiła rozwiązanie 
komitetu. Nim jednak upadł komitet chłopów 
z okolic Lublina, powstały inne. Przykład 
działał mimo blokady informacji. Przełama-
na została bariera strachu i wieś zaczęła się 
organizować przeciw komunistycznej wła-
dzy. Warto przypomnieć też, że fala strajków  
z 1980 r., która zakończyła się pamiętnymi 
Porozumieniami Sierpniowymi w Stoczni 
Gdańskiej, miała swój początek w dawnym 
województwie lubelskim.  
 Józef Baran

Dziś na ulicach Milejowa jest spokojnie. 30 lat temu jeździły tędy milicyjne radiowozy
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