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U roczysta gala w Filharmonii 
im. Henryka Wieniawskiego 

zgromadziła wielu znamienitych 
gości z wielu dziedzin, tj. polityki, 
nauki czy biznesu. Ten ostatni był 
silnie reprezentowany, ponieważ 
podczas uroczystości wręczono rów-
nież certyfikaty Marki Regionalnej 
Lubelskie. Otrzymali je „Herbapol”, 
cegielnia „Markowicze” oraz produ-
cent drewnianych beczek „Pawło-
wianka”.

Uroczystość uświetniły m.in. 
koncert Alicji Majewskiej i wy-
stęp zespołu Frakersi. Imprezie 
towarzyszyła degustacja potraw 
regionalnych, wystawa malarstwa 
Bartłomieja Michałowskiego oraz 
wystawa fotograficzna „Lubelskie 
– przestrzeń ekopozytywna”. Ty-
tuły „Ambasadora” przyznawane 

są wybitnym osobom, instytucjom 
i firmom, które wniosły istotny 
wkład w promowanie Lubelszczy-
zny w kraju i poza jego granicami. 
Wśród uhonorowanych w poprzed-
nich latach są m.in. Budka Suflera, 
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 
i Wyższa Szkoła Oficerska Sił Po-
wietrznych w Dęblinie.  brum

Walenty od padaczki

D zień zakochanych. Na ulicach, 
w witrynach sklepów, restaura-

cjach mnóstwo czerwonych serdu-
szek, amorów z łukami i strzałami 
i innych walentynkowych gadże-
tów. Jednak mało kto wie, że niemal 
kompletne szczątki św. Walentego 
znajdują się w dwóch lubelskich 
świątyniach. Jedną z nich jest ko-
ściół pw. Nawrócenia św. Pawła przy 
Bernardyńskiej w Lublinie. Ale w jed-
nym z bocznych ołtarzy spoczywa nie 
patron zakochanych, a święty, do któ-
rego modlą się chorzy na epilepsję. 
Relikwie spoczywają tam od XIX 
wieku. Ponadto w historii było kil-
kunastu świętych i błogosławionych 
Walentych. Przy Bernardyńskiej spo-
czywają prawdopodobnie relikwie 
biskupa Walentego. Szczątki innego 
Walentego można odnaleźć również 
w kościele św. Mikołaja na lubelskim 
Czwartku.� •
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Lublin. Szczątki świętego Walentego znajdujące się w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła

ad
ri

an
n

a 
iw

an

Od prawej stoją: rektor KUL ks. prof. Stanisław Wilk, 
Krzysztof Grabczyk, Beata Kozidrak, Jacek Czerniak

Województwo 
lubelskie znajduje 

się w puli regionów, które 
rozpoczynają ferie jako 
ostatnie. Wiele dzieci 
wyjedzie na zimowiska, 
ale jeszcze więcej zostanie 
w domach. Aby zapewnić 
bezpieczeństwo i jednym, 
i drugim, czuwa sztab 
ludzi. Policjanci na 
przykład kontrolują stan 
techniczny autokarów, 
Straż Pożarna „na 
życzenie” tworzy 
bezpieczne lodowiska, 
a kuratorium oświaty 
prowadzi wizytacje 
zimowisk. Ponadto w 
wielu miejscowościach 
instytucje kultury 
zorganizowały 
atrakcyjne i bezpłatne 
programy dla dzieci i 
młodzieży. O tym i wielu 
innych sprawach w 
dzisiejszym numerze GN.

11. edycja konkursu

Ambasadorowie Lubelszczyzny
Lublinianka,  
liderka zespołu 
Bajm Beata Kozidrak 
została Ambasadorem 
Województwa 
Lubelskiego  
za rok 2009. Oprócz niej  
tytuł otrzymali 
Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II 
i PZL Świdnik.
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Region. Gałęzie drzew w lubelskich 
lasach uginają się pod ciężarem 
mokrego śniegu. Jego waga może 

sięgać nawet kilkuset kilogra-
mów na jednym drzewie. Gałęzie 
i konary są już mało wytrzymałe 
po trwającej kilka tygodni ostrej 
zimie. Dlatego leśnicy apelują, by 
bez konieczności nie udawać się do 
lasu, bo w każdej chwili przeciążo-
na gałąź może nam spaść na głowę. 
Warto również zachować ostroż-
ność w parkach.

Zalegający na drzewach śnieg 
największych spustoszeń dokonał w 
Nadleśnictwie Janów. Zima poważ-
nie przerzedziła drzewostan.   

Adres redakcji: 20-950 Lublin, 
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
Telefon/faks (81) 534 61 36
Redagują: ks. Krzysztof Podstawka  
– dyrektor oddziału, 
Agnieszka Gieroba, Bartosz Rumiński

lublin@goscniedzielny.pl

Konkurs na esej o Janie Pawle II 
Archidiecezja 
lubelska. „Jak 
Jan Paweł II wpły-
nął na moje życie?” 
to temat konkursu 
organizowanego 
przez Archidie-
cezjalne Centrum 
Kultury Jana Paw-
ła II w Lublinie 
Prace o objętości 
do 10 stronic nale-
ży nadsyłać do 30 
czerwca 2010 r. 
na adres: Wydział 
D u s z p a s t e r s k i 
Kurii Metropoli-
talnej, ul. Pryma-
sa S. Wyszyńskie-
go 2, 20-105 Lublin, skr. poczt. 198, 
z dopiskiem „Konkurs”. Prace będą 
oceniane w dwóch kategoriach wie-
kowych: do 25. roku życia i powyżej 

25. roku życia. 
Najlepsze z prac 
ukażą się drukiem 
w specjalnym albu-
mie poświęconym 
Janowi Pawłowi II, 
który wydawnic-
two „Gaudium” wy- 
da bezpośrednio po 
beatyfikacji Ojca 
Świętego. Rozstrzy-
gnięcie konkursu 
nastąpi na począt-
ku września 2010 r. 
Dla autorów najlep-
szych prac przewi-
dziane są atrakcyj-
ne nagrody. Zostaną 
oni również obda-

rowani albumami papieskimi oraz 
zwolnioną z opłat możliwością 
udziału w krajowej pielgrzymce 
„Szlakiem Jana Pawła II”. 

Prywatyzacja po włosku
Świdnik. 339 milionów złotych był 
wart jeden z najlepszych zakładów 
na Lubelszczyźnie. PZL-Świdnik 
przejął włosko-brytyjski koncern 
Agusta–Westland.

Umowa zakłada przejście 
na rzecz nowych właścicieli po-
nad 87 proc. akcji spółki. Agu-
sta–Westland i świdnicka fabryka 
współpracują już od 14 lat. Do tej 
pory w podlubelskim mieście 
produkowano kadłuby włoskich 
śmigłowców. Dzięki prywaty-
zacji zakładu dla dawnego PZL 
mają otworzyć się nowe rynki 
zbytu, przez co wzrośnie pro-
dukcja bardziej nowoczesnych 

technologicznie helikopterów. 
Najprawdopodobniej ze świdnic-
kich taśm produkcyjnych będzie 
zjeżdżał kompletny lekki wojsko-
wy śmigłowiec 109 LUH.

O przejęcie PZL Agusta–We-
stland konkurowała z czeską spół-
ką Aero-Vodochody. Ta ostatnia 
z wyścigu odpadła najprawdopo-
dobniej z dwóch powodów. Pierw-
szym była wypowiedź Aleksandra 
Szczygły, szefa BBN, sugerującą 
powiązania firmy ze służbami ko-
munistycznymi. Drugim – słaba 
propozycja Czechów dotycząca 
ochrony socjalnej świdnickich 
pracowników.

Do lasu na własne ryzyko

O przeszczepach

Lublin. „Transplantacja – jestem 
na TAK. Przyłącz się do nas” 
to nazwa akcji, której celem 
było zmobilizowanie uczniów 
i nauczycieli do działań na tere-
nie szkoły mających na celu popu-
laryzowanie wiedzy na temat 
dawstwa i transplantacji tkanek  
i narządów. Czterem najbardziej 
zaangażowanym w akcję osobom 
wicewojewoda lubelski Henryka 
Strojnowska wręczyła albumy. 

Na zakończenie spotkania 
uczniowie III Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Unii Lubelskiej w Lu- 

blinie wystąpili ze spektaklem te-
atralnym pod tytułem „Podaruj 
komuś życie”.

Organizatorami spotkania 
byli: I Klinika Chirurgii Ogólnej, 
Transplantacyjnej i Leczenia 
Żywieniowego UM w Lublinie, 
Stowarzyszenie Przyjaciół I Kli-
niki Ogólnej i Transplantacyjnej 
w Lublinie, a także Społeczne 
Gimnazjum i Liceum im. Jana III 
Sobieskiego w Lublinie. Akcję ob-
jął patronatem honorowym oprócz 
wicewojewody lubelski kurator 
oświaty Krzysztof Babisz.

Stypendia dla doktorantów
Lubelskie. Zarząd Województwa 
Lubelskiego zaprasza doktoran-
tów studiów z uczelni wyższych 
i instytutów naukowych, mających 
siedzibę na terenie województwa 
lubelskiego, do składania wnio-
sków o przyznanie stypendium 

w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki 2007–2013. 
Więcej na www.rsi.lubelskie.pl. 
Nabór wniosków trwa do 26 lutego 
2010 r. 
Miesięczna wysokość stypendium 
wynosi 3452 zł. 

Pierwszą nagrodą 
będzie wyjazd do 
Rzymu na kanonizację 
sługi Bożego Jana 
Pawła II
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Jest coraz więcej akcji promujących transplantologię.  
Liczba przeszczepów w Polsce wzrasta

Równie groźne jak sople 
zwisające z dachów są 
przeciążone śniegiem 
gałęzie w lasach i parkach

Smukła i długa 
kabina to jeden 
z najbardziej 
charakterystycznych 
cech śmigłowców 
Agusta–Westland
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Zawód strażaka wymaga zarówno ogromnej wiedzy,  
jak i świetnej kondycji fizycznej
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Abp Józef  
Życiński
Nad grobem senatora 
Adama Stanowskiego 
marszałek Senatu 
Andrzej Stelmachowski 
mógł wypowiedzieć 
brzemienne słowa 
„Miał życiorys moralnie 
jednoznaczny”. Tak 
bardzo potrzeba nam 
dziś świadectwa tych 
krystalicznie czystych 
osób, które w warunkach 
różnorodnych zagrożeń 
potrafiły dawać czytelne 
i odważne świadectwo 
wartości wyrastających 
z Ewangelii. (…) Tego 
typu świadectwo 
dawali nam jakże często 
ci, którzy płacili cenę 
cierpienia. To było 
pokolenie tych, którzy 
ideowo i bezinteresownie 
potrafili płacić cenę 
swoich zasad i okazywać 
solidarność.

Z homilii podczas uroczystości  
20. rocznicy śmierci 

senatora Adama Stanowskiego,  
opozycjonisty, uczestnika 

powstania warszawskiego, 

Archikatedra, 7 lutego 2010 r.

Wiedza o straży Zimowe  
Igrzyska  
Adamów 2010

Czysta  
i darmowa  
energia

Obrońcy tytułu

Nowy most

Bychawa. Już po eliminacjach 
szkolnych, a teraz młodzież przy-
stąpi do gminnych eliminacji 
Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej. Pytania będą 
dotyczyć m.in. tradycji i histo-
rii służby ogniowej, przepisów 
z zakresu ochrony ludności, eko-
logii i ratownictwa, a także sprzętu 

ratowniczo-gaśniczego. Mogą 
zatem pojawić się pytania, czym się 
różni gaśnica pianowa od proszko-
wej, jak najszybciej zdusić ogień 
i jak przeciwdziałać wybuchowi 
pożaru. Organizatorem turnie-
ju jest Zarząd Miejsko-Gminny 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Bychawie.

Lublin. Znamy już logo VI Mistrzo-
stw Polski Księży w halowej piłce 
nożnej. Odbędą się one w Lublinie 
9 i 10 kwietnia. Do miasta zjedzie 
około 200 duchownych – piłkarzy 
z innych diecezji. Tytułu mistrza, 
wywalczonego przed rokiem, 
będą bronić księża z archidiece-
zji lubelskiej. Wydarzenie odbę-
dzie się w obiektach sportowych 

Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II na lubelskiej 
Poczekajce. Podczas turnieju będą 
zbierane fundusze na rzecz Funda-
cji „Mimo Wszystko” Anny Dym-
nej. Odbędzie się m.in. licytacja 
piłki i koszulki podpisanej przez 
reprezentantów Polski. Szczegó-
łowe informacje na stronie www.
ksieza-pilka.pl. 

Radom–Kamień. Budowa mostu 
na Wiśle w Kamieniu ma niedługo 
nabrać realnych kształtów. Kilka 
dni temu miało miejsce uroczyste 
podpisanie umowy o udzieleniu 
pomocy finansowej województwu 
lubelskiemu na realizację zadania 
inwestycyjnego pod nazwą: „Budo-
wa mostu na Wiśle w m. Kamień 
wraz z budową dróg dojazdowych”. 
Spotkali się przedstawiciele zarzą-
dów województw mazowieckiego i 
lubelskiego, bo właśnie te regiony 
połączy nowa przeprawa. Mazow-
sze na inwestycję przekazało około 
50 milionów złotych. Nowy most ma 
być gotowy wiosną 2013 roku.

Zwycięski skład lubelskich kapłanów z wywalczonymi trofeami  
po poprzednich mistrzostwach Polski

Adamów. W gminie otwarto 
Zimowe Igrzyska Programu 
Integracji Społecznej. Odbył się 
panel dyskusyjny nt. „Jak wspie-
rać i rozwijać sport na obszarach 
wiejskich?”. Głównym tematem 
była wizja sportu oraz rozwój 
infrastruktury sportowej. Spo-
tkanie uświetnił występ arty-
styczny dzieci z Zespołu Szkół 
w Suchowoli.
Program jest wdrażany przez 
Ministerstwo Pracy i Polity-
ki Społecznej we współpracy 
z Regionalnymi Ośrodkami Poli-
tyki Społecznej. 
Jego celem jest podniesienie 
poziomu integracji społecznej 
w gminach na terenach wiej- 
skich i miejsko-wiejskich, akty-
w izacja lokalnych społecz-
ności, a także przygotowanie 
ich do korzystania z innych 
programów. 
Działania podjęte w ramach Pro-
gramu Integracji Społecznej przy-
czynią się do lepszego planowania 
usług społecznych przez gminy 
we współpracy z partnerami 
społecznymi, liderami lokalny-
mi i mieszkańcami oraz rozwoju 
lokalnych organizacji.
Imprezę zorganizowano w ramach 
Poakcesyjnego Programu Wspar-
cia Obszarów Wiejskich.

Krasnystaw. Miasto zamierza 
uczestniczyć w projekcie instalacji 
kolektorów słonecznych do ogrze-
wania wody w przypadku uzyska-
nia dofinansowania ze środków 
Unii Europejskiej. 
Realizacja projektu uzależnio-
na jest od pozyskania środków 
finansowych.
W tej chwili kończy się już nabór 
zainteresowanych mieszkańców 
z terenu miasta. Warunkiem uczest-
nictwa w projekcie jest prawidłowe 
wypełnienie ankiety oraz dekla-
racji, które znajdują się na stronie 
internetowej www.krasnystaw.pl.
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28. rocznica pokojowych manifestacji

Spacerem w komunizm

P omysł przyznawania nagród 
zrodził się kilka lat temu. 

Chodziło o to, by promować ludzi, 
którzy mając coś anielskiego w so-
bie, działają w różnych dziedzi-
nach. – Angelus to tak jak powie-
trze: czuć, ale nie widać. Chcieliśmy 
takie postaci wydobywać z różnych 
dziedzin. Ponadto bycie aniołem 
nie jest związane z przynależnością 
do partii, Kościoła takiego czy inne-
go. Nagroda jednoczy osoby róż-
nych profesji (w tym księży i siostry 
zakonne, ale i świeckich), którzy 
chcą dobra dla innych – wyjaśnia 

Jerzy Jacek Bo-
jarski, współ-
pomysłodawca 
przyznawania 

nagrody.  W tym roku wyróżnie-
ni zostali: za całokształt dokonań 
– Jan Oleszczuk, Jolanta Ślęzak-
Chabros – jako człowiek służby 
publicznej, Elżbieta Starosławska 
– w kategorii wyobraźnia miło-
sierdzia, Norbert Wojciechowski 
– w kategorii człowiek kultury 
medialnej, artystą roku został 
Tadeusz Mysłowski, wyróżnio-
nym sponsorem dzieł parafialnych 
– Stanisław Wójcik, a nagroda w 
kat. animator życia kulturalnego 
przypadła Marcinowi Sosze.

Uhonorowani wejdą teraz 
do kapituły konkursu i w przy-
szłym roku razem z wyróżnio-
nymi w poprzednich latach będą 
szukać nowych aniołów. brum

Wyróżnienia dla czyniących dobro

Aniołów nie musi być widać

4 lutego 1982 r. na ulice 
Świdnika wyszło 
kilka osób. Nie chciały 
oglądać Dziennika 
Telewizyjnego. 
Wieść o proteście 
szybko się rozeszła 
i tak narodziły się 
słynne na całą Polskę 
„świdnickie spacery”.

P okojowy protest przeciwko 
komunistycznej propagandzie, 

jaka codziennie płynęła z telewi-
zorów, bardzo rozjuszył władzę. 
Ludzie nie rozbijali witryn sklepo-
wych, nie podpalali samochodów, 
w licznych grupach po prostu 
spacerowali główną ulicą miasta – 
Sławińskiego (dziś Niepodległości). 
Władza komunistyczna nie wiedzia-
ła, co z niepokornymi mieszkańca-
mi zrobić. Przy manifestujących 
jeździły milicyjne suki, a z głośni-
ków płynęły wezwania do rozejścia 
się. Wyłączano oświetlenie ulic, 

przerywano łączność telefonicz-
ną, odcinano energię 
elektryczną oraz do-
pływ wody dla mia-
sta. Wprowadzono 
zakaz ruchu samo- 

chodów osobowych. Ponadto 
po skończonej zmianie w WSK 
nie wypuszczano pracowników 
do domu. Ograniczano wolność 
mężczyznom, by potem z milicyj-
nych głośników straszyć żony, 
że ich mężowie zostaną „na zakła-
dzie” dotkliwie pobici. W końcu, 
żeby uniemożliwić te „nielegalne 
zgromadzenia”, w Świdniku, jako je-
dynym mieście w Polsce, przesunię-
to godzinę milicyjną z 22.00 na 19.00. 
W tłumie znajdowali się również 
tajniacy, którzy pod byle 
pretekstem aresztowali 

spaceru-
jących. 

Wieść o „świdnickich spacerach” 
szybko obiegła cały kraj. Informację 
o takiej formie protestu podało 
Radio Wolna Europa, a akcja rozsze-
rzyła się na inne miasta, np. Lublin 
czy później Puławy. By pamięć 
o tamtych wydarzeniach nie umar-
ła, corocznie na głównym placu 
miasta ma miejsce inscenizacja 
walk z zomowcami. Tak też się dzia-
ło i w tym roku. Kilkunastoosobowa 
grupa uzbrojonych w pałki i tarcze 
milicjantów, aktorów, próbowała 
rozpędzić „nielegalną manifesta-
cję” świdniczan. Były wezwania 
o rozejście się i zachowanie spo-

koju. W związku z planowany-
mi przez władze represjami 

za „spacery”, na prośbę pod-
ziemia świdnicki autorytet 
ks. Jan Hryniewicz zwró-
cił się do mieszkańców 
o zaprzestanie protestów. 
Spacery ustały 14 lutego. 
Mieszkańcy Świdnika 
za swą postawę uhonoro-
wani zostali symbolicz-
ną nagrodą podziemnej 
„Solidarności”.

Karol Tomaszewski
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Angelusy 2009 przyznane. Otrzymali je ludzie „którzy w różny spo-
sób poświęcają swój czas dobru wspólnemu, a właśnie z aniołami 
są w dobrych relacjach”.

Laureaci 
nagrody 
Angelus 2009
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W rolę zomowców wcielili się 
uczniowie świdnickich 
szkół. obok: By lepiej 
odczuć klimat sprzed  
28 lat, można było 
„nie kupić nic” w komuni- 
stycznym sklepie
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Po ponad 28 latach 
oddano do użytku 
nowy budynek 
chełmskiego szpitala. 
Komfortowe warunki 
znajdzie tam 350 
pacjentów. Budowa 
pochłonęła  
167 mln złotych.

B udowę Szpitala Wojewódzkiego 
w Chełmie rozpoczęto w 1981 r. 

jako tzw. inwestycję centralną, fi-
nansowaną z budżetu państwa. 
Wstępnie placówka miała dys-
ponować 955 łóżkami. Do 1986 r. 
w stanie surowym gotowe były: 
blok łóżkowy, blok diagnostyczno-
zabiegowy, przychodnia oraz kilka 
łączników między blokami. Rok 
później, ze względu na problemy 
finansowe, przerwano budowę 
na 8 lat. W 1995 roku ponownie 
ruszyła, a właściwie znów się śli-
maczyła. A koszty inwestycji dia-
metralnie rosły. W 2004 r. Zarząd 
Województwa Lubelskiego zlecił 
opracowanie nowego, oszczędno-
ściowego „Programu łóżkowego 
szpitala w Chełmie”, opartego 

na rzeczywistych potrzebach 
regionu w zakresie opieki me-
dycznej. Powstała tzw. koncep-
cja programowo-przestrzenna. 
Zrezygnowano z budowy dwóch 
skrzydeł szpitala, co pozwoliło 
zredukować koszty do 120 mln 
zł. Przełomowe dla realizacji in-
westycji były ostatnie trzy lata. 
Dzięki staraniom zarządu woje-
wództwa, budżet państwa finan-
sował ją w ramach kontraktów 
wojewódzkich oraz dotacji celowej 
Ministra Finansów. W 2007 r. bu-
dżet państwa przekazał na szpital 
24 mln zł, zaś w 2008 r. i w 2009 r. 

kolejne 32,718 mln zł. W końcu 
pod koniec 2009 r. do nowych sal 
przeniosły się: anestezjologia, blok 
operacyjny, część szpitalnego od-
działu ratunkowego, ginekologia 

z położnictwem, kardiologia, or-
topedia, chirurgia, laryngologia 
z okulistyką, oddział wewnętrzny, 
neurologia z pododdziałem uda-
rowym, endokrynologia i hema-
tologia. Ale najwięcej chyba zy-
skali pacjenci i personel. Dla nich 
przenosiny oznaczają ogromne 
podniesienie standardów, bo do tej 
pory większość z wymienionych 
oddziałów mieściła się w starych, 
zaniedbanych budynkach, rozrzu-
conych po dość rozległym terenie. 
Do dyspozycji chorych oddano 
komfortowe, dwuosobowe sale 
i najnowocześniejsze urządzenia 
ratujące życie.

Aby w pełni wykorzystać moż-
liwości nowo oddanej placówki, 
w 2010 r. w jej pobliżu ma powstać 
lądowisko dla helikopterów Lotni-
czego Pogotowia Ratunkowego.

Alicja Nowak

■ R e K L A m A ■

Otwarcie szpitala w Chełmie

Wreszcie ukończony

Śnieg i lód to przecież woda

Będzie powódź?
Takich lodów na rzekach nie było 
w kraju od kilkudziesięciu lat. 
Ludność mieszkająca przy ciekach 
wodnych z niepokojem patrzy 
na prognozy pogody. 

Pierwsze podtopienia wystąpi-
ły na Lubelszczyźnie. Chodzi 

o Mościce Dolne nad Bugiem, gdzie 
doszło nawet do ewakuacji. Jednak 
najgorsze może dopiero nadejść 
wraz z ociepleniem. Dlatego Prezes 
Rady Ministrów zwołał naradę, by 
ocenić stan przygotowań do ewen-
tualnych działań przeciwpowo-
dziowych. Na spotkaniu obecna 
była Genowefa Tokarska, wojewo-
da, która złożyła raport o sytuacji 
na Lubelszczyźnie, w szczególności 

w gminach Hanna i Sławatycze. – 
Akcję prowadzimy od 21 stycznia. 
Poprosiliśmy wojsko o pomoc. 
Korzystamy z transportera samo-
bieżnego, który jest w stałej dyspo-
zycji – relacjonowała G. Tokarska. 
Poinformowała również, że prowa-
dzony jest stały monitoring rzeki, 
a służby ratownicze są w pełnej 
gotowości. Innymi dużymi cieka-
mi biegnącymi przez województwo 
lubelskie są Wisła i Wieprz. Ten 
ostatni w środkowym swym biegu 
jest całkowicie skuty lodem od kil-
ku tygodni. Okoliczni mieszkańcy 
martwią się, że gdy przyjdzie ocie-
plenie, koryto nie będzie w stanie 
przyjąć wody z pól i rzeka zaleje 
ich domy.  br
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W otwarciu placówki uczestniczyli m.in. minister Ewa Kopacz 
i marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk
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W ostatni piątek ty-
siące dzieci i mło-
dzieży rozpoczęły 
zimowe ferie. Część 

z nich spędzi ten czas na zimowi-
skach, inni na półkoloniach or-
ganizowanych przez szkoły, dla 
jeszcze innych jedyną atrakcją 
będzie komputer.

Zebranie antykryzysowe
Aby każdemu dziecku zapew-

nić bezpieczeństwo, kilka dni 
temu do urzędu wojewódzkiego 
przybyli przedstawiciele służb 
mundurowych oraz lubelski ku-
rator oświaty. Powstał plan, który 
kompleksowo reguluje kwestie 
wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Jeśli chodzi o młodzież wy-
jeżdżającą na zimowiska, to nad 
bezpieczeństwem na drodze 

będą czuwać inspekto-
rzy transportu drogo-
wego razem z policją. 
Oprócz stanu technicz-
nego pojazdu funkcjonariusze 
sprawdzą trzeźwość kierowcy 
i jego stan psychofizyczny. – Or-
ganizator wyjazdu bądź rodzice 
na numer 997 mogą zgłosić ter-
min wyjazdu autokarów. Wtedy 
przeprowadzimy kontrolę. Ape-
lujemy, by zgłaszać fakt wyjazdu 
odpowiednio wcześniej, bo jeśli 
poprosi się o kontrolę w dzień 
odjazdu, to czas oczekiwania się 
wydłuży i dzieciaczki, zamiast je-
chać na zimowisko, będą czekać, 
aż policjanci skończą inne kontro-
le – mówi podkom. Renata Laszcz-
ka-Rusek z Wydziału Prasowego 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Lublinie. Ponadto na ulicach ma 
pojawić się więcej mundurowych 
w tzw. patrolach prewencyjnych, 
a i na stoku też możemy spotkać 
policjanta. Funkcjonariusze mają 
również kontrolować punkty 
sprzedaży alkoholu, szczególnie 
na imprezach masowych, czyli 
wszędzie tam, gdzie na młodego 

człowieka czekają po-
kusy. A co z tymi, któ-
rzy spędzą ferie przed 
komputerem? Tu nic 

nie zastąpi zdrowego rozsądku 
rodziców – powinni oni czu-
wać, na jakie strony wchodzą 
ich pociechy.

Kierunek wschód
Zdarza się, że zimowiska orga-

nizowane są poza granicami na-
szego kraju. Na przykład na Ukra-
inie. Tutaj nie ma obaw, że dzieci 
utkną w kolejkach na granicy. – 
Funkcjonariusze Placówki Straży 
Granicznej w Dorohusku na bie-
żąco współpracują z funkcjo-
nariuszami Służby Celnej oraz 
ze służbami granicznymi strony 
ukraińskiej w zakresie prowadze-
nia sprawnej odprawy granicznej 
autokarów, pojazdów przewożą-
cych dzieci i młodzież. Do kon-
troli autokarów turystycznych 
przewożących dzieci i młodzież 
wyznaczeni są dodatkowi funk-
cjonariusze. W zależności od na-
silenia ruchu granicznego, auto-
kary kierowane są na dodatkowe 

pasy przeznaczone do odprawy 
granicznej – zapewnia ppor. SG 
Joanna Ćwikła-Sztembis

Na miejscu 
na Lubelszczyźnie

Gdy dzieci dotrą do miejsca 
przeznaczenia, na samym zimo-
wisku za ich bezpieczeństwo będą 
odpowiedzialni opiekunowie. Nad 
tym, czy ci ostatni dobrze wykonują 
swoje obowiązki, czuwać będzie Lu-
belskie Kuratorium Oświaty. – Skon-
trolujemy 50 proc. miejsc, w których 
będą odpoczywać dzieci i młodzież. 
Będą to kontrole zapowiedziane 
z jednodniowym wyprzedzeniem. 
Chodzi o to, by uniknąć sytuacji, gdy 
przyjedzie wizytator, a dzieci będą 
na wycieczce czy na stoku – mówi 
Krzysztof Babisz, lubelski kurator 
oświaty. Ponadto na stronie inter-
netowej kuratorium znajduje się 
spis zimowisk zatwierdzonych 
przez władze oświatowe. Oznacza 
to, że zostały one sprawdzone m.in. 
przez straż pożarną i inspekcję bu-
dowlaną. A co, jeśli na liście nie ma 
placówki, w której wypoczywa lub 
ma wypoczywać nasze dziecko? 

Ferie 2010 
na Lubelszczyźnie. 
Już są, zaczęły się. 
Przed uczniami 
dwa tygodnie 
zimowego 
wypoczynku. 
Dla rodziców 
tyle samo czasu 
pytań, czy nasze 
dzieci są podczas 
zimowych 
wakacji 
bezpieczne. 

tekst i zdjęcia
Bartosz Rumiński

bruminski@goscniedzielny.pl

Tylko kilkanaście 
dni

Deska, stok, 
ferie w pełni
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– Wtedy organizator wypoczyn-
ku jest nierzetelny i nie należy mu 
ufać. W sytuacjach tego typu ku-
rator nie ma wiele do powiedzenia 
– dodaje Babisz.

Dodatkowo należy dodać, że fe-
rie dla lubelskiego kuratorium roz-
poczęły się już kilka tygodni temu, 
kiedy na wypoczynek wyruszyła 
młodzież z innych województw. 
Wielu z nich wypoczywało na Lu-
belszczyźnie, a miejsca ich pobytu 
też trzeba było skontrolować.

Nie będzie dyskoteki
Jednym z organizatorów zi-

mowego wypoczynku jest Caritas 
Archidiecezji Lubelskiej. Zorga-
nizowała ona cztery tygodniowe 
turnusy wypoczynkowe dla 240 
uczniów, pochodzących w więk-
szości z ubogich domów. Dzieci pod 
opieką wolontariuszy (nauczycieli 
i studentów) odpoczywać będą, 
w dwóch ośrodkach lubelskiej 
Caritas, w Dąbrowicy i Firleju. – 
Każdy turnus ma swój program 
wychowawczy, program zabaw. 
Codziennie jest Msza święta. Reszta 
zależy od pogody. Jeśli będzie śnieg, 
to na pewno zorganizujemy kulig. 
Poza tym będą zawody sportowe, 
a także początkowo dyskoteki. Tro-
chę nieszczęśliwie dla dzieci ferie 
w tym roku przypadają w więk-
szości w okresie Wielkiego Postu. 
Ale na pewno będą inne formy 
zabaw, by dzieci się dobrze czuły 
– mówi ks. Andrzej Głos, dyrektor 
lubelskiej Caritas.

Środki na sfinansowanie zimo-
wego wypoczynku dzieci pocho-
dzą z Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom. 

Dla tych w domu
Ci, którzy nie wyjeżdżają, 

również mogą spędzić miło czas 
w rodzinnych miejscowościach. 
Do lokalnych instytucji z cieka-
wą inicjatywą wychodzi straż 

pożarna. Przygotuje ona 
dla dzieci i młodzieży bez-
pieczne lodowiska. – Jeśli 
jakaś szkoła, rada osiedlo-
wa czy inne stowarzysze-
nie przygotuje bezpiecz-
ny grunt i skontaktuje się 
z właściwym komendan-
tem powiatowym straży, 
ten nie odmówi udo-
stępnienia samochodu, 
wylania wody, by taka 
ślizgawka powstała – po-
twierdza st. kpt. Ryszard 

Starko, rzecznik prasowy 
Lubelskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Straży 
Pożarnej. Chodzi o to, 
żeby dzieci nie kusiło 
by wejść na zamarznięte 
jezioro, staw czy rzekę 
i tam jeździć na łyżwach. 
Wiadomo, na zamarznię-
tych akwenach o tragedię 
nietrudno. 

Atrakcje w mieście
Domy kultury, a tak-

że urzędy miejskie wielu 
lubelskich miejscowości 
organizują dzieciom wy-
poczynek. W Świdniku 
program ferii zapowia-

da się niezwykle atrakcyjnie. – Zima 
w mieście to działania skierowane 
na wypełnienie dzieciom i mło-
dzieży czasu wolnego. Skierowa-
ne są do różnych grup wiekowych. 
Będą warsztaty piosenki literackiej 
oraz projekt przybliżający kulisy 
produkcji filmu dokumentalnego 
„Domowa kronika filmowa”. Uczest-
nictwo jest bezpłatne – zachęca Ewa 

Jaśkowiak z Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Świdniku.

W Lubartowie uczniowie 
prawdopodobnie będą mogli 
korzystać z bezpłatnego base-
nu, będzie się działo również 
w miejscowym ośrodku kultu-
ry. Dodatkowo zajęcia z dziećmi 
i młodzieżą będą prowadzić bra-
cia kapucyni z parafii św. Anny. 
W Łęcznej natomiast postawili 
na warsztaty plastyczne, tanecz-
ne, wokalne oraz naukę pierwszej 
pomocy.�� •

Co robić w ferie?
Kryspin 
– zostaję 
w lublinie. Będę 
chodził na narty, 
na łyżwy, różnie. 
chciałbym też 

pograć w piłkę, wziąć 
udział w jakimś sportowym 
konkursie. u nas w szkole 
organizują takie zajęcia. 
można pograć w ping-ponga, 
piłkę ręczną i kosza.

Daniel 
– Pojadę na ferie 
do babci na wieś. 
tak minie pierwszy 
tydzień. drugi 
posiedzę w domu. 

dobrze, że są koledzy, którzy 
nigdzie nie wyjechali. 
w ogóle to bardzo cieszę się 
z ferii. dla mnie mogłyby 
być dwa miesiące szkoły, 
a dziesięć ferii na zmianę 
z wakacjami.

W czasie ferii 
zawsze można 

iść na łyżwy 
na bezpieczną 

ślizgawkę 
przygotowaną 

przez strażaków
poniżej:

Nie wszystkie 
dzieci wyjadą 

na narty.  
Na te,  

którym się 
uda, czekają 

doskonale 
przygotowane 
stoki, również 

na Lubelszczyźnie
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Pokazem mody 
i konkursem stylizacji 
fryzur uczcili  
15. rocznicę 
przyznania patronatu 
uczniowie z Zespołu 
Szkół Odzieżowo-
-Włókienniczych 
w Lublinie. Od lat 
Władysław Stanisław 
Reymont i najnowsze 
trendy współistnieją 
bez kolizji. 

P ółtorej dekady – tyle upłynęło 
od momentu, kiedy nasz ze-

spół szkół otrzymał imię wielkie-
go noblisty. Wszystkie działania, 
coroczne uroczystości przybliżają 
nas do patrona, znaczącym akcen-
tem wpisując się w tradycję szkoły. 
A goście tegorocznej gali wyrażali 
słowa uznania za doznane wraże-
nia estetyczne. To tylko utwierdza 
nas w przekonaniu, że dobrze 

wykonujemy swoją misję nauczy-
cielską – mówi Alicja Bartoś.

Pokaz
Tradycją Dnia Patrona stały się 

pokazy mody. Jubileuszowy był „Po-
wrotem do przeszłości”. Kolekcja 
składała się z czterech części: „Stro-
je historyczne”, „Wieczorne tajem-
nice”, „Nocne kwiaty”, „Klasyczny 
szyk”. Do oszałamiających kreacji 
doszły jeszcze fryzury, modelo-
wane przez własną szkolną kadrę, 
i makijaże wykonane przez szkolne 
wizażystki. Było to możliwe, ponie-
waż szkoła niedawno wzbogaciła 
swą ofertę o specjalności fryzjerską 
i kosmetyczną. Odbył się zatem III 
już Szkolny Konkurs Fryzjerski.

„15 lat bliżej Reymonta”. Pod 
taką nazwą odbyła się jubileuszo-
wa gala. Na niej szkolne władze 
nagrodziły zwycięzców licznych 
konkursów literackich i laureatów 
Castingu na Jagnę Borynową. Pod-
kreślić należy, że szkolne Jagny 
urodą nie ustępowały tej filmowej. 
Odbyły się również wspomnienio-
we kolegium redakcyjne gazetki 
„Bliżej Reymonta”, a także „Wigilia 

u Boryny” – widowisko oparte 
na powieści „Chłopi”. 

Rozwój
Szkoła nie tylko sięga w prze-

szłość, ale z roku na rok dynamicz-
nie się rozwija. – Przede wszystkim 
od roku staliśmy się wyłącznymi 
właścicielami budynku szkolnego. 
Należało więc zaadaptować odzy-
skaną część, tak by stworzyć całość, 
od wejścia zachęcającą przyszłych 
uczniów – by chcieli tu zostać… 
aż do matury. Od wejścia wita wcho-
dzących Galeria Reymontowska. 
Pod portretem patrona, pod obra-
zami przedstawiającymi epizody 
z jego życia, pod różnojęzycznymi 
tłumaczeniami fragmentu „Chło-
pów” autograf złożył sam  
W. S. Reymont – podkreśla 
Marcin Brodzik.

Początki 
Decyzja o wy-

borze Reymonta 
na patrona placów-
ki zapadła po ogól-
noszkolnej dys-
kusji, której 

efektem był wniosek do Kuratorium 
Oświaty i Wychowania o nadanie 
szkole imienia noblisty. Wtedy 
ożywiło się życie szkolne. Nawią-
zano kontakty ze szkołą w Lipcach 
Reymontowskich, odbywały się 
konkursy, sesja popularnonauko-
wa i wreszcie – w 76. rocznicę przy-
znania W. S. Reymontowi literackiej 
Nagrody Nobla szkoła otrzymała 
swoje imię. Po tym bp Ryszard Kar-
piński poświęcił sztandar szkoły 
i odprawił liturgię słowa. Odsłonię-
to popiersie pisarza, a informacja 
o uroczystości wyemitowana zosta-
ła w wieczornym wydaniu Rozgło-
śni�Katolickiego�Radia�Watykan.�•
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Fundacja Servire Veritati, In-
stytut Edukacji Narodowej, a także 
Instytut Pedagogiki KUL zaprasza-
ją na IX Ogólnopolską Konferen-
cję Nauczycieli i Wychowawców 
„Zawód: nauczyciel – trudności 

i perspektywy”. Odbędzie 
się ona 6 marca 2010 w Auli 
Stefana Kard. Wyszyńskie-
go KUL.

W programie m.in. wy-
powiedź filmowa o. prof. 

Mieczysława A. Krąpca 
„Nauczyciel wobec wycho-
wania”, a także wykład ks. 
dr. Andrzeja Adamskiego 
(UKSW) „Obraz nauczycie-
la w mediach”. Zgłoszenia 

udziału przyjmowane są do 4 
marca pod nr. tel. (081) 743 75 15 
(pon.–pt. w godz. 8.00–15.00); lub 
pocztą elektroniczną na adres:  
www.ien@ien.pl. Opłata konfe-
rencyjna wynosi 25 zł.

zaproszenie

pod
patronatem
„Gościa”

na zdjęciach: 
Galę uświetnił 
przygotowany  

przez uczniów pokaz 
mody. Odbył się 

również III Szkolny 
Konkurs Fryzjerski

Jubileusz szkoły

Bliżej Reymonta 


