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ZA TYDZIEŃ
  O chełmskich WARSZTATACH TE-

RAPEUTYCZNYCH
  O festiwalu W TUROBINIE
  A także O TYM, CO ŚWIĘTA TERE-

SKA ZOSTAWIŁA W LUBLINIE
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Zawsze lubiłam 1 listo-
pada. Nigdy ten dzień 

nie wydawał mi się smut-
ny. Lubię zatrzymywać się 
nie tylko nad grobami bli-
skich, ale także tych zu-
pełnie mi nieznanych. 
Czasami zastanawiam się 
nad tym, jakie było ich ży-
cie tu na ziemi, ale czę-
ściej przychodzi reflek-
sja, że dla nich zaczęło 
się życie nowe, że zoba-
czyli twarzą w twarz to, 
co my widzimy tak bar-
dzo niewyraźnie. Zamiast 
myśleć o śmierci w czar-
nych barwach, może le-
piej uświadomić sobie, 
ilu świętych znajomych 
mamy w niebie! 

Lubelskie seminarium duchowne 
rozpoczęło nowy rok akademicki. 

Oczywiście jak zawsze będzie to rok nie 
tylko intensywnej nauki, ale i formacji. To 
tutaj kształcą się przyszli kapłani nie tyl-
ko dla archidiecezji lubelskiej Z wykładów 
korzystają także grekokatolicy i alumni 
z seminarium zamojsko-lubaczowskiego, 
pauliści, kapucyni, ojcowie biali. Rektor 
seminarium ks. Tadeusz Kądziołka pod-
kreśla, że poza wykładami ogromną wa-
gę przywiązuje się oczywiście do forma-
cji duchowej kleryków. W ramach inau-
guracji odbyła się immatrykulacja stu-

dentów I roku, a tak-
że wykład ks. Jarosława 
Marczewskiego z okazji 
jubileuszu diecezji lu-
belskiej. W inauguracji 
uczestniczyli też lubel-
scy biskupi. 

W SEMINARIUM ZACZĄŁ SIĘ NOWY ROK
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Inauguracja 
roku 
akademickiego 
w seminarium 
duchownym 
w Lublinie

Duchowość pogranicza

Szukając wspólnych dróg
Od kilku lat debaty odbywające 
się pod hasłem „Przekraczać 
mury” starają się wniknąć 
w problem tożsamości. 
Lubelszczyzna skłania 
ku tego rodzaju przemyśleniom. 
Od 25 do 27 października 
przedstawiciele różnych kultur 
i wyznań  rozważali w Lublinie 
„Duchowość pogranicza”.

Co pozostało z wielokulturo-
wej mieszanki istniejącej przed 
wojną na Lubelszczyźnie? Jak 
bardzo nasza dzisiejsza tożsa-
mość jest powiązana z historycz-
ną przeszłością? Ale „Duchowość 
pogranicza” to nie tylko nostal-
giczne spojrzenie na historię. To 
także próba dialogu przedstawi-
cieli zwaśnionych przez setki lat 
wyznań: rzymskokatolickiego, 
grekokatolickiego, prawosław-
nego i religii judaistycznej. Te 
grupy chcą dziś ze sobą roz-
mawiać, i pokazać, że dążą do 
wspólnego celu. 

Do dyskusji i uczest-
niczenia we wspólnej li-
turgii zostali zaprosze-
ni wszyscy, którym bli-
skie są problemy tożsa-
mości kulturowej. Tym 
razem zamiast pojedyn-
czej debaty zapropono-
wano cykl trzydniowych spotkań. 
Odbyła się m.in. wystawa zdjęć 
Dariusza Kosteckiego i Grzego-
rza Zabłockiego „Ślady obecno-
ści”, pokazano filmy dokumental-
ne Grzegorza Linkowskiego: „Bra-
cia tego samego Boga” i „Balla-

da chasydzka o Nowym 
Roku”. Były także deba-
ta z cyklu „Przekraczać 
mury”, z udziałem pra-
wosławnego teologa Mi-
chała Klingera, b. Am-
basadora RP w Rumu-
nii, księdza grekokato-

lickiego Stefana Batrucha, Marci-
na Nawrota, b. Ambasadora RP w 
Azerbejdżanie, Michała Świdziń-
skiego, filozofa religii, i o. Toma-
sza Dostatniego OP, oraz wspólna 
modlitwa w lubelskiej cerkwi pra-
wosławnej. AGA

AGNIESZKA PRZYTUŁA
redaktor wydania

W cerkwi 
prawosławnej 
w Lublinie. 
Modlitwa pod 
przewodnictwem 
bpa Sawy
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W ciągłym poszukiwaniu

BYCHAWA. „Malarzu, nie je-
steś mówcą! Maluj zatem i 
milcz” – te słowa Salvadora 
Dalego towarzyszyły 21 paź-
dziernika wystawie prac za-
tytułowanej „Malarstwo olej-
ne” autorstwa Ewy Gąbki. 
Wernisaż prac autorki od-
był się w Domu Kultury w 
Bychawie. Ewa Gąbka urodziła 
się w 1978 roku w Bychawie. 
Jest absolwentką Instytutu 
Sztuk Pięknych UMCS, gdzie 
otrzymała dyplom z malarstwa 

w pracowni prof. Adama Styki. 
W ciągu ostatnich lat uczest-
niczyła w wielu wystawach, 
w tym w Międzynarodowej 
Wystawie Małej Grafiki w 
Hiszpanii. O swoich pracach 
mówi, że są procesem cią-
głego poszukiwania nowych 
rozwiązań w malarstwie olej-
nym. Ich wspólnym elemen-
tem jest inspiracja przedmio-
tami „martwymi” zawieszony-
mi w przekształconej irracjo-
nalnie przestrzeni.

Na wernisaż prac Ewy Gąbki przyszło wielu miłośników sztuki

Radiowe wspomnienia 
ŚWIDNIK. Radio Solidarność 
Świdnik to wspólny pro-
jekt multimedialny Studia 
Reportażu i Dokumentu, Infor-
macyjnej Agencji Radiowej i 
Redakcji Internetowej, który 
został zrealizowany we współ-
pracy i przy pomocy świdnic-
kich radiowców – byli to m.in. 
Ireneusz Haczewski i Henryk 
Gontarz (na zdjęciu siedzą od 
lewej; na pierwszym planie na-

dajnik). Audycja została nadana 
w Programie I Polskiego Radia 
24 października. Multimedialny 
projekt, w tym dokument nt. 
Radia Solidarność w Świdniku, 
przygotowany został jako wi-
zytówka Polskiego Radia na 
uroczystości Radiowego Dnia 
Kultur Europejskich (Radio 
Day of European Cultures 
2005), obchodzony 16 paź-
dziernika.

Odznaczenie dla miasta 
LUBLIN. Zarząd Główny 
Związku Sybiraków przyznał 
miastu Lublin odznakę sybira-
ka za zasługi na rzecz 
upamiętniania losu sy-
biraków oraz pomoc w 
wybudowaniu pomnika 
żołnierzy AK, zwanych 
borowiczakami, wywie-
zionych z Lublina w 
1944 roku do północ-
nej Rosji w rejon miej-
scowości Borowicz. 
Kopię powiększonej 
odznaki (na zdjęciu) 
wmurowano w ścia-
nę Ratusza 23 paź-
dziernika. Tego dnia 
Mszę świętą w lu-
belskiej archikate-

drze w intencji sybiraków od-
prawił abp senior Bolesław 
Pylak.

ka za zasługi na rzecz 
upamiętniania losu sy-
biraków oraz pomoc w 
wybudowaniu pomnika 
żołnierzy AK, zwanych 
borowiczakami, wywie-
zionych z Lublina w 
1944 roku do północ-
nej Rosji w rejon miej-

ka za zasługi na rzecz ka za zasługi na rzecz 
upamiętniania losu sy-
biraków oraz pomoc w 
wybudowaniu pomnika 
żołnierzy AK, zwanych 
borowiczakami, wywie-
zionych z Lublina w 

CHEŁM. W Chełmskiej Bi-
bliotece Publicznej wydawnic-
two archidiecezji „Gaudium” 
prezentowało 25 paździer-
nika swój dorobek wydaw-

niczy. Wystawa publikacji lu-
belskiego wydawnictwa wpi-
sywała się w obchody jubile-
uszu 200-lecia istnienia diece-
zji. Zaprezentowano wszystkie 
publikacje, jakie od momentu 
powstania „Gaudium” w 2001 
roku ukazały się jego nakła-
dem. Jedną z ostatnich ksią-
żek wydawnictwa są „Okruchy 
słowa” (na zdjęciu) autorstwa 
metropolity lubelskiego abpa 
Józefa Życińskiego. Jest to wy-
bór krótkich rozważań publi-
kowanych wcześniej na łamach 
„Tygodnika Powszechnego”. Ich 
książkowa treść została przygo-
towana z myślą o tych wszyst-
kich, którzy poszukują odpo-
wiedzi na słowa Boga kierowa-
ne do człowieka. Wydawnictwo 
otrzymało ostatnio także na-
grodę polskich konserwatorów 
zabytków za album „Skarby ar-
chidiecezji lubelskiej”.

„Gaudium” prezentowało 

Zaproszenie do konkursu
KLEMENTOWICE. Szkoła 
Podstawowa im. ks. kanoni-
ka Stanisława Rzepeckiego w 
Klementowicach zaprasza ucz-
niów szkół wiejskich klasy 
IV–VI szkoły podstawowej i gim-
nazjum do wzięcia udziału w IV 
Międzypowiatowym Konkursie 
Recytatorskim Poezji i Prozy o 
tematyce wiejskiej „O puchar 
starosty powiatu puławskiego”. 

Konkurs odbędzie się 10 grudnia, 
zgłoszenia przyjmowane są do 1 
grudnia w Szkole Podstawowej 
w Klementowicach. Celem kon-
kursu jest zainteresowanie dzie-
ci i młodzieży literaturą ludową, 
zwrócenie uwagi na ludzi war-
tościowych, mało znanych, a ży-
jących obok nas, oraz włączenie 
młodego pokolenia w kulturę 
regionu lubelskiego.
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Jubileuszowa pielgrzymka nauczycieli

W służbie dusz i charakterów
Przybyli z całej archidiecezji.  
Z dużych i małych szkół.  
Ci z Lublina przychodzili  
z całymi rodzinami, ci, którzy 
przyjeżdżali z daleka, włączali 
się na miejscu do jednej wielkiej 
rodziny nauczycieli. Jubileuszowa 
pielgrzymka pracowników nauki 
22 października rozpoczęła się 
w archikatedrze Mszą św., której 
przewodniczył abp Józef Życiński.

– Świętując jubileusz 200-le-
cia diecezji, często wracaliśmy 
do historii. Mówiliśmy o jej po-
czątkach, ważnych wydarzeniach 
i przemianach. To także dzięki na-
uczycielom młodzi ludzie mogą 
poznać przeszłość, ocenić wyda-
rzenia, a tym samym łatwiej od-
naleźć się w teraźniejszości, dlate-
go właśnie w zakończone jubileu-
szowe obchody archidiecezji swo-
ją obecnością wpisali się także na-
uczyciele – podkreśla ks. Piotr Go-
liszek z Wydziału ds. Wychowa-
nia Katolickiego.

„Jesteście elitarnymi kręgami, 
które starają się kształtować du-

sze powierzonych wam wycho-
wanków” – mówił do nauczycie-
li podczas homilii Metropolita lu-
belski. Zaznaczył, że na środo-
wisku pedagogów spoczywa od-

powiedzialne zadanie. „Rolą elit 
jest nie powtarzanie sloganów, 
ale stawianie konkretnych pytań o 
naszą obecność w polskiej kultu-
rze czasu głębokich przemian. W 
tej kulturze jesteście Chrystusowi 
potrzebni z ewangelicznym prze-
słaniem nadziei, miłości i szacun-
ku dla człowieka. Bo jeśli tej po-
stawy braknie w naszym szkolnic-
twie, w wychowaniu młodego po-
kolenia, możemy stać się gronem 
istot agresywnych, wręcz nieludz-
kich” – podkreślał Metropolita.

Jubileuszowe spotkanie by-
ło nie tylko okazją do wspólnej 

modlitwy, ale także do dzielenia 
się doświadczeniami pracy zawo-
dowej. W ciągu roku szkolnego 
wielu nauczycieli w diecezji ko-
rzysta także ze spotkań propono-
wanych przez duszpasterstwo na-
uczycieli. – Proces wychowania 
młodego pokolenia wymaga dziś 
ogromnego poświęcenia i współ-
pracy wielu osób i środowisk – 
podkreślał ks. P. Goliszek, posłu-
gujący także w duszpasterstwie 
nauczycieli.

Duszpasterstwo nauczycie-
li w archidiecezji lubelskiej wy-
chodzi naprzeciw tym oczeki-
waniom. W ciągu roku organi-
zuje liczne spotkania formacyj-
ne, konwersatoria i wykłady. Pro-
pozycje te dają możliwość zasta-
nowienia się nad współczesnymi 
problemami pedagogiczno-wy-
chowawczymi.

Podczas spotkania zgroma-
dzeni wysłuchali także wykładu 
pt. „Podręcznik katechetyczny w 
służbie dialogu z edukacją”, któ-
ry przygotował ks. Piotr Toma-
sik z Uniwersytetu Kard. Stefana 
Wyszyńskiego z Warszawy, oraz 
obejrzeli montaż słowno-muzycz-
ny w wykonaniu młodzieży z Gim-
nazjum nr 15 w Lublinie. AGA
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ANNA DUNIN- 
-DUDKOWSKA

wykładowca języka polskiego. 
Codzienna praca nauczycieli to 
nie tylko przekazywanie wiedzy, 
ale i kształtowanie młodych cha-
rakterów.



Świdnik 

Nasz śmigłowiec w Anglii
Kameralne, pamiętające czasy 
bitwy o Anglię, lotnisko Duxford 
niedaleko Cambridge było po 
raz kolejny miejscem organizacji 
śmigłowcowej wystawy Helitech. 
Jest to wystawa dość niezwykła w 
porównaniu z wielkimi salonami 
w Paryżu czy Berlinie. Nie ma 
na niej tłumu gapiów, są za to 
profesjonaliści: producenci, użyt-
kownicy, ludzie tworzący opinię o 
prezentowanych maszynach. Tam 
zadebiutował śmigłowiec SW-4, 
najmłodsze dziecko PZL-Świdnik. 

Jan Ziubrzyński, przedstawi-
ciel handlowy wytwórni na ryn-
ku brytyjskim, nie krył zachwytu 
z powodu obecności śmigłowca 
na wystawie. – Udało się wresz-

cie to, na co czekałem już dwa la-
ta – mówił. – Co innego opowia-
dać, że śmigłowiec istnieje, co in-
nego dać potencjalnym klientom 
możliwość dotknięcia go, odby-
cia lotu próbnego. Moja „Lalunia” 
(tak o SW-4 wypowiada się J. Ziu-
brzyński – przyp. red.) wylądowa-
ła wreszcie w Anglii. Jestem dziś 
najszczęśliwszym człowiekiem! 

Andrzej Stachyra, szef marke-
tingu lotniczego, jest nieco bar-
dziej powściągliwy: obecność 
SW-4 na Helitech 2005 to niewąt-
pliwie duży postęp w promocji 
naszego śmigłowca na rynku eu-
ropejskim. Mimo ogromnej kon-
kurencji, ma on na Starym Konty-
nencie spore szanse powodzenia. 
W drodze do Anglii śmigłowiec 

uczestniczył w prezentacjach w 
Koblencji i Mannheim w Niem-
czech, po wystawie dwukrotnie 
prezentowany był około trzydzie-
stoosobowej grupie biznesme-
nów – właścicieli małych firm lot-
niczych. Wyraźnie widać, że suk-
ces SW-4 zależy od dwóch czynni-
ków: wyeliminowania wad „mło-
dzieńczego wieku” konstrukcji 
oraz zaplanowanej akcji promo-
cyjnej z wykorzystaniem pokazo-
wego śmigłowca wyposażonego i 
„dopieszczonego” pod względem 
estetycznym, tak jak najgroźniejsi 
konkurenci. Egzemplarz SW-4 po-
kazywany w Duxford posiada bo-
gaty zestaw instrumentów kon-
troli lotu i zestaw pięciu foteli fir-
my Fischer. „Mamy bardzo dobry 

kontakt z brytyjską firmą Mac-
Carthy, która uzyskała zamówie-
nie na wykonanie wnętrz samo-
lotów Airbus A 380. Myślę, że nie 
trzeba lepszej rekomendacji. Je-
steśmy na dobrej drodze, potrze-
ba tylko konsekwencji – zapewnia 
A. Stachyra. 

SW-4 jest śmigłowcem, który 
mieści się w wymaganiach wielu 
segmentów rynku. Jednak wyda-
je się, że użytkownicy komercyjni 
mogą dać nam największą szan-
sę. Warunkiem jest jak najszybsze 
uzyskanie certyfikatu wydanego 
przez CAA, czyli brytyjski organ 
nadzoru lotniczego, a następnie 
Europejską Agencję Bezpieczeń-
stwa Lotniczego.

JAN MAZUR
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Sonda

ŻYCIE  
NA EMERYTURZE

HALINA LINK, 73 LATA
Na emeryturze 
jestem od 10 lat. 
Im jestem star-
sza, tym czas 
szybciej ucieka. 
Mam dużo za-

jęć i nie ma chwili, żebym 
się nudziła. Moją pasją jest 
działka, której poświęcam 
dużo czasu. Sporo trudu 
kosztuje utrzymanie kwia-
tów, cebuli i wszystkich in-
nych upraw. To hobby, które 
traktuję też jako swój obo-
wiązek. Nie brakuje także 
zajęć domowych, opiekuję 
się wnukami. To wspania-
łe uczucie być świadkiem, 
jak rośnie nowe pokolenie. 
Ale emerytura to nie tylko 
praca i zajęcia domowe, to 
także więcej czasu na włas-
ny rozwój, udział w róż-
nych spotkaniach, koncer-
tach. Jestem zadowolona z 
życia. Przejście na emery-
turę nie było szokiem. Mój 
charakter nie pozwala mi 
się nudzić.

ANIELA STRZAŁKOWSKA, 
63 LATA

Moja emerytu-
ra ma specyficz-
ny charakter, bo 
mimo wyższe-
go wykształce-
nia zrezygnowa-

łam z pracy zawodowej i 
zajęłam się wychowaniem 
trójki dzieci. Przejście na 
emeryturę nastąpiło więc 
w momencie, kiedy dzie-
ci się usamodzielniły. Mam 
teraz więcej czasu na włas-
ne hobby. Z przyjemnością 
czytam zaległe lektury, cho-
dzę na długie spacery i na 
wieczorną Mszę do katedry. 
Oczywiście ogromną radoś-
cią są także moje wnuki, z 
którymi mam bardzo dobry 
kontakt. Jedyny dyskom-
fort, jaki odczuwam, to brak 
środków finansowych. Po la-
tach wychowywania dzieci 
nie przyznaje się świadczeń 
emerytalnych.

Kto to są ludzie starsi? 
Ile lat trzeba mieć,  

by zaliczać się do tej grupy 
wiekowej? Siedemdziesiąt? 

Sześćdziesiąt? 
Pięćdziesiąt,  

a może już 40? 
Okazuje się, że już 

czterdziestolatkowie  
w wielu dziedzinach 

życia są 
dyskryminowani. 

Lublin był jednym z ośmiu 
miast w Polsce, gdzie bliżej 

przyglądano się problemowi 
dyskryminacji 

ze względu na wiek.

tekst 
AGNIESZKA PRZYTUŁA

Niełatwo tym tematem 
zainteresować szer-
szą opinię publicz-
ną. Więcej,  wydał on 

się niemedialny wielu redak-
cjom, do których organizato-
rzy zwrócili się z prośbą o na-
głośnienie problemu. 

Małgorzata Stanowska, 
współorganizator konferen-
cji „Stop dyskryminacji ludzi 
starszych”, opowiada: – Od 
jednego z lubelskich dzien-
nikarzy usłyszałam, że raczej 
nie mamy co liczyć na więk-
sze zainteresowanie konfe-
rencją. „Nie ma szans, żeby-
śmy pisali o staruszkach. Lu-
dzie tego nie będą chcieli czy-
tać” – powiedział. Kiedy jed-
nak usiłowałam mu wytłuma-
czyć, że to nie tylko problem 
staruszków, wykrzyknął: „No 
tak, fakt, ja sam, choć mam 
dopiero 47 lat, usłyszałem od 

alergologa, że jestem 
już za stary na lecze-
nie”.

Platynowa 
młodzież  
czy stary 
gruchot?

Mówi się, że po-
mysłowość ludzka nie 
ma granic. Udowod-
nili to młodzi ludzie, 
którzy na prośbę stu-
dentów lubelskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku odpowiadali na pytanie, 
jakim mianem określają lu-
dzi starszych. Na niemal sto 
podanych przykładów jedynie 
23 można uznać za pozytyw-
ne. Wśród nich znalazły się 
mile brzmiące określenia, ta-

kie jak platynowa mło-
dzież, druga młodość, 
gołąbeczki. Gorzej 
brzmiało jednak po-
nad 70 innych wyra-
żeń. Ramol, zgred, sta-
ry gruchot, stary trep, 
skwary, purchawka, sta-
re pudło, żyła, sponsor, 
rupieć, lampucera, reu-
matyk czy stara klem-
pa – to tylko nieliczne 
przykłady pomysło-
wości młodzieży. Cie-
kawe, jak za lat, po-
wiedzmy, 40 określi 

ich kolejne młode pokolenie.

Sekretarkę młodą

Niestety, nie do rzadkości 
należą ogłoszenia typu: „za-
trudnię sekretarkę w wieku 
do 40 lat” (a nierzadko nawet 

Stop dyskryminacji ze względu na wiek

Za stary na życie?

Z mojego życia 
wykreśliłam 
jedynie pośpiech. 
Liczę się jednak  
z czasem  
i nie odkładam 
realizacji planów. 
Żyję aktywnie 
i jednocześnie 
refleksyjnie. 
Nadal ulubionym 
zajęciem jest 
pisanie. Tematy 
dyktuję sobie 
sama – opowiada 
pani Ewa



G O Ś Ć  L U B E L S K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
6 listopada 2005

V

do 35!). Często jeśli o jedno 
stanowisko ubiega się oso-
ba czterdziestoletnia z do-
świadczeniem zawodowym i 
osoba młodsza bez doświad-
czenia, właśnie ta druga ma 
większe szanse, bo po prostu 
jest młoda.

– Nie zawsze jednak tak 
łatwo problem dyskrymina-
cji wytropić. Najczęściej ma-
my do czynienia z dyskrymi-
nacją pośrednią – mówi An-
na Gińko-Furmanik z Lubel-
skiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku.

Prostym przykładem jest 
choćby mała czcionka na dru-
kach bankowych czy w pis-
mach urzędowych, której w 
większości nawet młodzi lu-
dzie nie czytają. Niestety, ma-
łą czcionką zazwyczaj bywa 
napisane to, co może znie-

chęcić potencjalnego inte-
resanta czy też klienta. Mi-
mo licznych utrudnień w ży-
ciu codziennym, ludzie star-
si często bądź nie uświada-
miają sobie, że są dyskrymi-
nowani, bądź nie chcą się do 
tego przyznać. Słowo dyskry-
minacja brzmi obco i kojarzy 
się raczej z dyskryminacją ra-
sową. Jednak w rozmowie o 
codziennych sprawach często 
opowiadają o sytuacjach, w 
których odczuli gorsze trak-
towanie.

– Nie wiem, czy to jest 
dyskryminacja, ale na pewno 
jesteśmy traktowani jako ka-
tegoria ludzi bezużytecznych, 
którzy stanowią obciążenie 
dla pracujących. Mówią nam, 
że żyjemy kosztem podatni-
ków – opowiada pan Jan.

Państwu to my już 
dziękujemy
Obszary, w których najczęś-

ciej dochodzi do dyskryminacji 
ze względu na wiek, to rynek 
pracy, służba zdrowia, uczest-
nictwo w życiu społecznym, 
urzędy, media i reklama oraz 
komunikacja miejska.

Badania przeprowadzone 
w Polsce pokazują, że oso-
by pracujące po 40. roku ży-
cia rzadziej wysyłane są przez 
pracodawcę na szkolenia niż 
osoby młodsze. O dyskrymi-
nacji w służbie zdrowia świad-
czy fakt, że często ludzie star-
si, skarżący się na jakieś dole-
gliwości, nie są kierowani na 
kompleksowe badania, a sły-
szą, że „w pańskim wieku to 
normalne”. Generalnie w Pol-
sce brakuje lekarzy geriatrów. 
Czyżby bycie osobą starszą 
było przekroczeniem dobre-
go smaku?

– Będąc niedawno w szpi-
talu, słyszałam niejednokrot-
nie, jak pielęgniarki zwraca-

ły się do starszego pana: „No, 
dziadku, robimy zastrzyk” lub 
„Dziadku, bądź cicho”. Zapy-
tałam w końcu jedną z sióstr: 
„Czy to jest pani dziadek?”. 
Może to nie jest rażące, ale 
moim zdaniem świadczy o po-
dejściu służby zdrowia do lu-
dzi starszych – opowiada pa-
ni Maria.

Kolejną sferą z licznymi 
utrudnieniami dla ludzi star-
szych są urzędy. Nie chodzi tu 
tylko o bariery architektonicz-
ne. Często brakuje miejsc sie-
dzących dla oczekujących inte-
resantów. Jeśli osobie starszej 
przychodzi stać w kolejce pół 
godziny, staje się to dla niej 
problemem. Do rzadkości tak-
że nie należy nieżyczliwy per-
sonel czy złe traktowanie.

– Zdarza się, że ludzie star-
si nie są traktowani poważnie 
w urzędach. Słyszą: „Niech pa-
ni przyjdzie z córką”. Urzędni-
cy nie chcą rozmawiać z oso-
bami starszymi, traktując je jak 
dzieci, które nie są w stanie 
zrozumieć tego, co się do nich 
mówi – opowiada Anna Gińko-
-Furmanik.

Rozwój
– to dla młodych
Przemysł, nowe technolo-

gie, wynalazki, jednym sło-
wem nowoczesność. Ona naj-
częściej też jest tworzona z 
myślą tylko o młodych. Przy-
kładem jest telefon komór-
kowy, który najczęściej jest 
zwyczajnie zbyt mały dla lu-
dzi starszych. Standardem sta-
ły się problemy z uzyskaniem 
kredytu czy ubezpieczenia dla 
osób starszych. W przepisach 
bankowych brak rozporzą-
dzeń o limicie wiekowym przy 
udzielaniu kredytu czy wyda-
waniu kart kredytowych, jed-
nak w praktyce pracownicy 
mają zakaz świadczenia takich 

usług klientom powyżej pew-
nej granicy wiekowej.

Osoby starsze nie należą 
także do ulubionych przez me-
dia. W telewizji czy prasie nie 
pokazuje się zazwyczaj osób 
starszych żyjących aktywnie. 
Jeśli pojawia się ta tematyka, 
to zazwyczaj jest to reklama 
leku, który ma ulżyć w cier-
pieniu.

Warto się zastanowić, czy 
rzeczywiście temat dyskrymi-
nacji ze względu na wiek powi-
nien być traktowany jako ma-
ło interesujący. Kiedy sprawa 
ta zacznie dotykać nas osobi-
ście? A może już ktoś powie-
dział nam, że jesteśmy na coś 
za starzy, a my przecież mamy 
jeszcze tyle w życiu do zrobie-
nia! 

Stop dyskryminacji ze względu na wiek

Za stary na życie?
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AGNIESZKA PRZYTUŁA

Pisząc ten tekst, zapyta-
łam kilkoro moich sąsia-

dów na emeryturze, czy czują 
się dyskryminowani w jakiejś 
dziedzinie życia. Pierwszą ich 
reakcją był śmiech. „Nie, ależ 
skąd” – odpowiedzieli. Kiedy 
wyjaśniłam im, dlaczego o to 
pytam, przyznali, że rzeczy-
wiście zdarza się, że ktoś ich 
potraktuje jak duże dzieci, któ-
re same nie potrafią załatwić 
swoich spraw. Postanowiłam 
jednak sprawdzić, czy rzeczy-
wiście problem dyskryminacji 
ze względu na wiek dotyka tyl-
ko osób starszych. Może nie 
wypada, a jednak zaryzykuję 
i przyznam, że sama o sobie 
myślę raczej jako o człowieku 
młodym. Kiedy więc zadzwo-
niłam do jednej z osób, która 
zajmuje się szukaniem chętnych 
do pracy jako hostessa, rekla-
mująca w dużych sklepach jakiś 
wyrób, i zapytałam o możliwość 
podjęcia takiej pracy, usłysza-
łam, że w gruncie rzeczy to 
szukają kogoś młodszego, no 
ale ostatecznie jeszcze mogliby 
mnie przyjąć. Przyznam, że po-
czułam się staro. Czyżby prob-
lem dyskryminacji ze względu 
na wiek zaczynał dotyczyć już 
także i mnie?
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Uroczystość Wszystkich Świętych w Lublinie

Aby kiedyś nie zapomnieli o tobie
Uroczystość Wszystkich Świętych, 
wbrew temu, co próbuje 
nam zaszczepić Zachód 
z wszechobecnym 
już od października Halloween, 
wciąż pozostaje świętem polskim. 
Porządkujemy groby, ustawiamy 
znicze, a przede wszystkim 
pamiętamy o modlitwie. 
Administratorzy lubelskich 
cmentarzy dbają o to, aby nawet 
wtedy, gdy mieszkamy poza 
granicami miasta lub kraju, 
groby naszych bliskich 
nie pozostały zapomniane. 

Zarząd Cmentarzy Rzym-
skokatolickich przy ul. Lipo-
wej i ul. Unickiej w Lubli-
nie  oferuje sprzątanie na-
grobków. Usługa standardo-
wa obejmuje umycie płyty 
specjalnym środkiem do kon-
kretnego kamienia, zapalenie 
znicza i pielęgnację najbliż-
szego otoczenia, zimą – 
odśnieżanie. Usługę sprząta-
nia można zamówić jako jed-
norazową, wielokrotną lub  
cykliczną. Cena jednostkowa 
porządkowania grobu wyno-
si 12 zł brutto. „Wprowadzi-
liśmy tę usługę na prośbę ro-
dzin, których bliscy spoczy-
wają na naszych 
cmentarzach” – 
opowiada pra-
cownica kan-
celarii przy 
ul. Lipowej. 
Przed 1 listo-
pada wpły-
nęło kilkana-
ście zleceń, 
szczególnie od 
osób starszych, 
którym trudno 
jest zaopiekować 
się wszystkimi groba-
mi. Są wśród nich zgłosze-
nia z Warszawy, Wrocławia, 
był nawet telefon z zagranicy. 
Porządkami zajmują się pra-
cownicy kościoła rektoralne-
go, który zarządza cmenta-

rzami przy ul. Lipowej i Uni-
ckiej. Zamówienie można 
składać osobiście lub przez 
Internet. W podobny sposób 
uiszcza się opłatę. Szczegó-
ły podaje kancelaria cmenta-
rza od poniedziałku do piąt-
ku od godziny 8.00 do 14.30., 
w środy do godz. 16.00, tel. 
532 02 15. Zarząd cmenta-
rza komunalnego przy Dro-
dze Męczenników Majdanka 
(tel. 744 04 16, 745 98 55) 
nie zajmuje 
się tego ty-
pu usługami, 
ani nie mo-
że ich zlecać 
firmom ze-
wnętrznym. 
Działa na in-
nych zasadach niż cmentarze 
wyznaniowe i podlega mia-
stu. Stąd opiekę nad danym 
grobem można zlecić tylko 
indywidualnie znajdującym 
się w okolicy prywatnym fir-
mom. 

Zadbajmy o stare groby

Kto by pomyślał, że naj-
starszy cmentarz w Lublinie li-
czył kiedyś zaledwie 3 morgi 
i był ogrodzony drewnianym 

parkanem. Wielokrot-
nie powiększany zajmu-
je obecnie powierzchnię 
ponad 12 ha. O ponad 

200-letniej historii 
nekropolii świad-
czą stare lipy, od 

których wzię-
ła nazwę 
przebiegają-
ca nieopo-
dal ulica. 
Już od paź-
d z i e r n i k a 

na alejkach 
rozpoczyna się 
wzmożony ruch 
porządkujących 

groby bliskich, bo 
zbliżają się święta. Nawet naj-
starsze nagrobki nie pozosta-
ją zapomniane. Cmentarz przy 
ulicy Lipowej to prawdziwa 
galeria sztuki na wolnym po-
wietrzu, która od 1985 roku 

jest wpisana do rejestru za-
bytków województwa lubel-
skiego. To dzieła sztuki rzeź-
biarskiej m.in. artystów lu-
belskich, warszawskich i kra-
kowskich. Dziś jest on nie tyl-
ko jedną z najpiękniejszych 
nekropolii w kraju, ale stano-
wi ważny zapis historii Pol-
ski i Lublina, uwiecznionej 
w dziełach rzeźbiarzy i rze-
mieślników sztuki nagrobnej 
wielu pokoleń. Nie sposób 
wyliczyć mężów stanu, żoł-

nierzy wojen i powstań na-
rodowych, ludzi nauki i kul-
tury, działaczy i dostojników 
Kościoła, którzy tu znaleź-
li miejsce odpoczynku. Od 
20 lat we Wszystkich Świę-
tych Społeczny Komitet Od-
nowy Zabytków Lublina or-
ganizuje kwestę na rzecz naj-
starszych grobów na cmenta-
rzu. Do tej pory dzięki zebra-
nym funduszom sfinansował 
konserwację ok. 150 nagrob-
ków.  BP

Przez cały rok 
można wpłacać 

nawet drobne 
ofiary na remont 

zapomnianych 
grobów

MOŻESZ POMÓC
Najstarsze nagrobki znajdują się w pobliżu wejścia na cmentarz oraz 
kaplicy. Najczęściej mają formę steli, z mniejszym lub większym za-
stosowaniem motywów antycznych. Elementy pogańskie przeplata-
ją się tutaj z chrześcijańskimi: urny, wazy, amfory, często opasane 
girlandami roślin lub draperii, dziewice, płaczki i żałobnice, postać 
Matki Boskiej na piedestale, anioły i skrzydlate geniusze, Chrystus 
w Ogrójcu. Jednym z najpiękniejszych przedstawień na cmenta-
rzu jest anioł z żałobnicą na nagrobku Bobrowskich z 1888 roku 
w sekcji 5a, ale do najstarszych należy pomnik dzieci Rudnickich, 
wykonany w 1884 roku, w sekcji 4a. Walory plastyczne nagrobków 
z Lublina można porównać z wieloma dziełami sztuki znajdują-
cymi się na cmentarzach w Warszawie, Krakowie i we Lwowie. 
Każdy, kto chciałby pomóc w renowacji zabytkowych pomni-
ków na lubelskich cmentarzach, może wpłacić dowolna sumę 
na konto: PEKAO S.A. IV o/Lublin, nr 10701412-570242-2221-0100.
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Wolontariat nie ma granic

Zakochani po uszy
Być wolontariuszem to nie 
tylko od czasu do czasu 
pomóc drugiemu człowiekowi. 
Wolontariat nie kończy się 
z chwilą wyjścia od swego 
podopiecznego. Czym więc jest?  
To zakochanie,  
które prowadzi przez życie.

Tylko lubelskie Centrum 
Wolontariatu od 1999 roku 
przeszkoliło blisko trzy tysią-
ce osób, które chciały podjąć 
pracę wolontariusza. – Niemal 
codziennie przychodzi do nas 
ktoś, kto chce pomagać innym. 
Nie znaczy to, że każdy zostaje 
na dłużej, ale zainteresowanie 
wolontariatem jest ogromne – 
mówi Katarzyna Braun z lubel-
skiego Centrum Wolontariatu.

Większość zgłaszających 
swoją chęć do pomocy to lu-
dzie młodzi, przeważnie ucznio-
wie szkół średnich i studenci, 
ale pewną grupę stanowią tak-
że emeryci i inni, mający więcej 
wolnego czasu. Wolontariat nie 
ma ograniczeń wiekowych, nie 
ma granic i barier językowych. 
Chodzi tu o to, by kochać dru-
giego człowieka.

Etos wolontariusza

Kazimierz nad Wisłą stał się 
w październiku miejscem spo-
tkania trzynastu centrów wo-
lontariatu z całej Polski. Jego 
uczestnicy zastanawiali się, jak 
z ideą wolontariatu trafiać do 
jeszcze szerszej grupy ludzi, 
zarówno tych potrzebujących, 
jak i tych, którzy chcą poma-
gać. – Na spotkaniu tym wraca-
liśmy także do etosu wolonta-
riusza, tzn. ważne jest, by po-
magać drugiemu nie dlatego, 
że ja osobiście będę mieć z te-
go jakieś korzyści, ale dlatego, 
że zwyczajnie drugi człowiek 
pomocy potrzebuje – mówią 
uczestnicy kazimierskiego spo-
tkania.

W Lublinie można ich spo-
tkać w bardzo różnych miej-
scach. Są w szpitalach, na 
dworcach wśród bezdomnych, 

w noclegowniach, w 
świetlicach dla dzieci, 
na osiedlach, w ośrod-
kach dla uchodźców. 
Wielu także ma swoich 
podopiecznych w pry-
watnych domach czy 
zakładach opieki spo-
łecznej. 

Praca wre

Zajęć dla wolonta-
riuszy nigdy nie bra-
kuje. Centrum Wo-
lontariatu samo jest 
pośrednikiem pomię-
dzy tymi, którzy po-
trzebują pomocy, a 
tymi, którzy chcą pomagać. 
Każdy czas jest dobry na wo-
lontariat. Nadchodząca zima 
jak zwykle przyniesie wię-
cej zgłoszeń od potrzebują-

cych, ale wolontariu-
sze są przygotowani. 
Od kilku lat, wraz z 
pierwszymi zimnymi 
nocami i przymroz-
kami, wyruszają na 
dworce do bezdom-
nych z gorącą herba-
tą i kanapkami. Stara-

ją się pomagać tym, 
dla których zima by-
wa bardzo trudna. 
Poza tym wciąż trwa 
codzienna praca wo-
lontariuszy, spotka-
nia z podopiecznymi, 
jednym słowem – co-
dzienność.

Lubelskie Centrum Wo-
lontariatu mieści się przy 
ulicy Jezuickiej 4 na Starym 
Mieście.

A

Pomoc 
bezdomnym  
jest jednym 
z zadań 
podejmowanych 
przez lubelskich 
wolontariuszy

Niewiele trzeba, 
aby dzieciom 
sprawić radość, 
wiedzą o tym 
wolontariusze, 
którzy  
na co dzień 
pracują  
z najmłodszymi

DLACZEGO 
CHCĘ BYĆ 

WOLONTARIUSZEM

LUCYNA, STUDENTKA 
III ROKU SOCJOLOGII
Chcę po prostu pomagać, 
mam taką potrzebę. Ja to na-
zywam takim swoim dziw-
nym rodzajem egoizmu. Po 
prostu, kiedy widzę, że lu-
dzie się radują, to od razu 
mnie też jest weselej i le-
piej. Chciałabym pracować w 
szpitalu z dziećmi.
ANIA, STUDENTKA PSYCHOLOGII
Chciałabym chodzić do dzie-
ci chorych, które są w szpita-
lach. Mam duże doświadcze-
nie w opiekowaniu się dzieć-
mi na rekolekcjach. Chcę 
kontynuować ten kontakt, 
szczególnie z tymi, którzy 
są chorzy. To jest takie moje 
marzenie. No i mam nadzie-
ję, że to wyjdzie, że to się 
uda, że i one będą z tego po-
wodu szczęśliwe, i ja.
PRZEMEK, 
STUDENT PSYCHOLOGII
Jestem tu, dlatego że działa-
łem już kiedyś w takiej orga-
nizacji, ale wyjechałem z te-
go miasta, w którym to ro-
biłem. Byłem tam wolonta-
riuszem w domu dziecka. 
Jest to dobre doświadczenie, 
które daje satysfakcję. 
TOMEK, STUDENT 
III ROKU PRAWA NA KUL
Szefowie programów nie 
ukrywali tego, że praca jest 
ciężka i nie dla mięczaków. 
Zostaną tylko najwytrwal-
si, a pozostali odejdą. Koor-
dynatorzy powiedzieli także 
o ciężkiej drodze do zosta-
nia wolontariuszem. Powiem 
szczerze, że troszkę mnie 
przerazili. Teraz mam trochę 
mieszane uczucia. Nie wiem, 
czy się nadaję do tego dzie-
ła, czy podołam. Najbardziej 
mnie przestraszyło, że nie 
można do tego podchodzić 
tak lekko. Trzeba być odpo-
wiedzialnym, no i w sumie 
dać z siebie wszystko. 

Z
D

JĘ
C

IA
 A

RC
H

IW
U

M
 G

N



G O Ś Ć  L U B E L S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
6 

lis
to

pa
da

 2
00

5

VIII

Pochodzi ze Świdnika.  
Z tym miastem jest od lat 
związany i tu tworzy.  
Jednak jako artysta często 
szuka inspiracji poza swoim 
bezpośrednim otoczeniem,  
choć w tym przypadku trudno 
powiedzieć, że sanktuarium  
w Wąwolnicy jest dla niego nowe.  
A jednak.

Zainspirowany cudowną fi-
gurą Matki Bożej Kębelskej, 
tak dobrze znanej mu od lat 
i tak bardzo ukochanej przez 
mieszkańców Lubelszczyzny, 
postanowił podjąć się nieła-
twego zadania – stworzenia cy-
klu obrazów, których bohater-
ką jest Kębelska Pani.

– Nie było to zadanie pro-
ste, bo prosto nie da się oddać 
postaci trójwymiarowej figury 
na obrazie. Spróbowałem jed-
nak, i tak powstały kolejne ob-
razy tej samej Maryi, a jednak 
każdy inny – opowiada Mariusz 
Kiryła, autor prac.

Dlaczego cudowna?

W kronice parafialnej czy-
tamy opowieść, przekazywaną 
w wąwolnickiej tradycji od po-
czątku kultu na tych terenach: 
„Strasznym był rok 1278 dla 
Polski. Nawała tatarska zala-
ła ją całą. Ziemia Lubelska naj-
więcej od innych spustoszeniu 
uległa, wtedy w głąb kraju kro-
cie spieszyły barbarzyńskie za-
gony, tu zakładały główne swo-
je obozowiska, tu zwozili łupy 
świeżą krwią zbroczone. Spę-
dzane krocie nieszczęśliwych 
jeńców przeznaczonych na nie-
wolników chana”. Po wielkich 
spustoszeniach Lublina przy-
szła kolej na położoną od nie-
go o 4 mile drogi Wąwolni-
cę. Bitwy rozgrywały się w Kę-
ble koło Wąwolnicy, wśród la-

sów, gdzie znajdowała się sta-
tua Matki Bożej. Przy drodze 
koło wielkiego kamienia Tata-
rzy rozbili obóz, tu gromadzili 
łupy i przetrzymywali jeńców. 
Na ogromnym głazie ustawili 
statuę Matki Bożej, a ponieważ 
wiedzieli, jaką czcią otaczali Ją 
Polacy, a szczególnie miesz-
kańcy tych okolic, urządzali so-
bie z niej kpiny na oczach znie-
wolonych. W tym czasie pod 
Głuskiem Opolskim rozgrywała 
się ostateczna walka Tatarów z 
dziedzicem Wąwolnicy Otto-
nem Jastrzębczykiem. Chorą-
giew chana padła. „Kiedy ucie-
kający w popłochu najeźdźcy 
zbierali łupy i jeńców z Kę-
bła, nad Matką Bożą ukazała 
się jasność i unosić się zaczę-
ła w górę. Na przeciwległej gó-
rze o paręset kroków stanęła 
na lipie, jakoby uchodząc z rąk 
niewiernych. Jeszcze bardziej 
przerażeni Tatarzy jak najszyb-
ciej uciekali tak, że łupy co nie 
były na wozach, i jeńców po-
zostawili, nie myśląc o zdoby-
waniu zamku. Po ich ucieczce 
statua Matki Bożej nazad sta-
nęła na kamieniu. Patrząc na te 
wydarzenia, jeńcy zrozumieli, 
że nadszedł czas łaski, poczu-
li obecność Boga, który przy-
wrócił im wolność. Działo się 
to w pierwszych dniach wrze-
śnia 1278 roku”.

Inspiracja 
dla wrażliwej duszy

Od tamtej pory ludzie wy-
praszają za pośrednictwem 
Matki Bożej Kębelskiej wiele 
łask. Cudowna figurka przenie-
siona do kościoła w Wąwolnicy 
stała się też źródłem inspira-
cji dla artysty Mariusza Witol-
da Kiryły. Artysta ten jest po-
stacią niezwykle wyrazistą, na 
trwałe wpisaną już w kultural-
ny pejzaż Lubelszczyzny. Bar-
dzo aktywnie uczestniczy w 
życiu kulturalnym jako twórca 
i animator. Jego aktywność ar-
tystyczna przejawia się w wie-
lu dziedzinach plastycznych. 
Jest grafikiem, rysownikiem, 
ale przede wszystkim mala-
rzem. Posługuje się różnymi 
technikami. Pociągają go czę-
sto eksperymenty techniczne 
czy technologiczne. Przykłady 
tej malarskiej pasji można po-
dziwiać, oglądając choćby pra-
ce poświęcone Matce Bożej Kę-
belskiej.

Stworzył szereg cykli pej-
zażowych i sakralnych, a tak-
że jest autorem prac o cha-
rakterze bardziej użytkowym. 
Wśród nich są projekty okła-
dek wielu książek. Symbolicz-
ne znaczenie ma fakt, iż to 
właśnie M. Kiryła, mieszkają-
cy w Świdniku, jest autorem 
projektu okładki obszernej 
okolicznościowej księgi, wy-
danej z okazji jubileuszu mia-
sta pt. „Nasz Świdnik. 50 lat 
miasta Świdnika. Środowisko 
– Ludzie – Dokonania”. Innym 
świdnickim akcentem w tym 
zakresie jest projekt okład-
ki książki A. Mieczkowskiego: 
„Ksiądz kanonik Jan Hrynie-
wicz. Ojciec duchowny świd-
niczan”; ostatnią tego typu 
pracą była okładka do książ-
ki opisującej strajki sprzed 
ćwierćwiecza „Świdnicki Li-
piec 1980–2005”. 

Na co dzień artysta dzia-
ła w pracowni plastycznej przy 
parafii NMP Matki Kościoła w 
Świdniku oraz bierze czynny 
udział w ruchu wystawienni-
czym. AP

lublin@goscniedzielny.pl
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LUBELSKI

Świdnik – Wąwolnica

Jedna Maryja – wiele twarzy
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Matka Boża Kębelska  
w pracach Mariusza Kiryły

Mariusz Kiryła


