
Jak dotąd ptasia grypa atakuje 
głównie media. Choć specjaliści 
przekonują, że nie ma powodów 
do paniki, ta rozprzestrzenia się 
szybciej niż wirus H5N1.

Gdy zamykamy ten numer 
(6 marca) Państwowy Instytut 
Weterynaryjny w Puławach po-
twierdził, że u martwych ła-
będzi znalezionych w Toruniu 
odkryto szczep wirusa H5N1. 
– „Test biologii molekularnej, 
specyficzny dla H5 i N1, wy-
padł pozytywnie. Oba łabędzie 
zarażone były tym wirusem”– 
powiedział zastępca dyrekto-
ra ds. naukowych PIW prof. 
Jan Żmudziński w wywiadzie 
udzielonym PAP. Instytut od 
kilku miesięcy bada dostarcza-
ne próbki martwych ptaków 
z całej Polski. W poniedziałek 
odbyło się również spotkanie 
zwołane przez prezydenta An-
drzeja Pruszkowskiego na te-
mat działań na terenie Lubli-
na, w związku z doniesieniami 
z kraju o przypadkach ptasiej 
grypy. Jak informuje na swo-

ich stronach interne-
towych Urząd Miasta, 
obecnie „nie stwierdza 
się w Lublinie zaistnie-
nia zagrożeń, jednak-
że aby im zapobiec, 
podjęto szereg dzia-
łań o charakterze in-
formacyjnym i kontrol-
nym. Na wypadek, gdyby sytu-
acja uległa zmianie na nieko-
rzyść, są przygotowane projek-
ty rozporządzeń Powiatowego 
Lekarza Weterynarii, opisują-
ce konieczne nakazy i zakazy”. 
Odpowiednie służby prowadzą 

działalność informacyj-
ną, prewencyjną i kon-
trolną. Wizytowane 
są fermy drobiu oraz 
prywatne gospodar-
stwa. Obowiązuje na-
kaz trzymania drobiu 
w zamkniętych prze-
strzeniach. Na wnio-

sek MSWiA Wydział Zarządza-
nia Kryzyspowego Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego zlecił 
wykonanie 15 tys. egzemplarzy 
ulotki dla potrzeb akcji infor-
macyjnej na terenie wojewódz-
twa lubelskiego. KP
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ZA TYDZIEŃ
  O NORMALNYM ŻYCIU z wadą 

genetyczną
  O pomocy SAMOTNYM 

KOBIETOM
  U TRÓJCY ŚWIĘTEJ 

na Nałęczowskiej
  Czy Lublin jest MIASTEM UNI-

WERSYTECKIM?
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Śledztwo dziennikarskie w sprawie firm 
wykorzystujących w swojej działalno-

ści handlowej m.in. myśl Jana Pawła II oraz 
cytaty z Biblii rozpoczęło kilkanaście dni 
temu Centrum Duszpasterstwa Młodzieży 
w Lublinie. A zaczęło się niepozornie, 
od poszukiwania pamiątek po Papieżu... 
Kupczenie myślą Jana Pawła II pod szyl-
dem ewangelizacji to tylko jeden z prob-
lemów, który udało się wykryć młodym 

ludziom z Lublina. Już 
na początku śledztwa 
okazało się, że jedna z 
firm chce opatentować 
nazwę „Pokolenie JPII” 
jako znak towarowy 
obecny na produkowa-
nych przez nią gadże-
tach. I właśnie o to to-
czy się dzisiaj w Lublinie 
dyskusja. 

POKOLENIE NIE NA SPRZEDAŻ

Taka bransoletka 
nie może 
identyfikować 
pokolenia JPII, 
nie zapewni 
również stałego 
kontaktu ze 
Słowem Boga 
ani „duchowego 
napędu”

KS. KRZYSZTOF 
PODSTAWKA
redaktor wydania

Ptasia grypa 

Bać się czy nie?
Wszystko jest na 

sprzedaż – śpie-
wał pewien wokalista. 
Odpowiedział mu inny, że 
jednak „są na tym świe-
cie rzeczy, których nie 
można kupić”. W tym 
numerze piszemy między 
innymi o próbach zawład-
nięcia symbolem gene-
racji, która zasługuje na 
miano „Pokolenia JP2”. 
Przekonują, że to okre-
ślenie jest czymś więcej 
niż znakiem towarowym. 
Ono określa ich tożsa-
mość, a ta nie jest na 
sprzedaż. 
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Ptasia grypa 
to problem 
ptaków. 
Ludziom 
wystarczy 
zachowanie 
zdrowego 
rozsądku
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ŚWIDNIK. Od 23 marca w 
gmachu Biblioteki Miejskiej bę-
dzie można oglądać wystawę 
malarstwa Mariusza Kiryły zaty-
tułowaną „Oblicza”. Na werni-
sażu znajdą się obrazy inspiro-
wane Kalwarią Krasnobrodzką i 
twórczością br. Alberta (Adama 
Chmielowskiego). Prace Mariu-
sza Kiryły były reprodukowane 
między innymi w prestiżowym 
katalogu Art & Comunication. Art 
Contemporain, wydanym w Pary-
żu w 1994, oraz w licznych cza-
sopismach, katalogach i drukach 
okolicznościowych w kraju. Swo-
je prace prezentował w Warsza-
wie, Lublinie, Garwolinie i Świd-
niku. Żywą inspiracją dla arty-
sty jest przede wszystkim sztu-
ka ikony, a także sztuka ludowa. 
Wystawa będzie czynna do koń-
ca Wielkiego Postu. Otwarcie 23 
marca o godz. 19.00.

Zaproszenie na wystawę 

Nowe odznaczenie arcybiskupa
LUBLIN. Memoria Iustorum 
(Pamięć Sprawiedliwym) bę-
dzie drugim, po medalu „Lu-
men Mundi” (Światłość Świa-
ta), odznaczeniem metropoli-
ty lubelskiego. Ten medal ar-
cybiskup Józef Życiński zamie-
rza przyznawać za budowa-
nie polsko-ukraińskiej jednoś-
ci.  Otrzymają go ci, którzy, 
jak mówi: „potrafili wznosić 
się ponad konflikty etniczne, 
dawać wyraz chrześcijańskiej 

miłości bliźniego i szukać jed-
ności”. – „Medal na podsta-
wie współpracy z instytucja-
mi, które posiadają odpowied-
nie dokumenty, byłby przyzna-
wany tym Ukraińcom, albo ich 
dzieciom, którzy pomagali Po-
lakom w czasie tragicznych 
wydarzeń na Wołyniu. Z dru-
giej strony byłby przyznawany 
tym Polakom, którzy próbowa-
li budować mosty polsko-ukra-
ińskie”.

UM w Łęcznej na europejską miarę 
ŁĘCZNA. Od niedawna miesz-
kańcy mogą porozumiewać się 
z Urzędem Miejskim w Łęcznej 
przez komunikator gadu-gadu 
pod numerem 959597. To do-
datkowa, obok telefonicznej i 
e-mailowej, droga kontaktu z 
urzędnikami. W budynku Urzę-
du Miejskiego umieszczono tak-
że skrzynkę kontaktową sieci 
Europe Direct – Lublin, Lubel-
skiego Punktu Informacji Euro-
pejskiej. Można wrzucać do niej 
pytania dotyczące Unii Europej-

skiej, na które odpowiedzą kon-
sultanci Europe Direct – ogól-
noeuropejskiej sieci informacyj-
nej, służącej pomocą osobom 
poszukującym informacji o UE, 
jej prawie, funduszach struktu-
ralnych czy programach pomo-
cowych. Skrzynka jest oznaczo-
na i opisana. Konsultanci udzie-
lą odpowiedzi na zadane pyta-
nia i prześlą je na podany na kar-
cie adres pocztowy, elektronicz-
ny lub skontaktują się z pytają-
cym telefonicznie.

Dni otwarte uczelni wyższych
LUBLIN. Po KUL im. Jana Pa-
wła II, gdzie 4 marca odbyły się 
dni otwarte, także inne uczelnie 
wyższe Lublina otwierają swoje 
podwoje dla przyszłych studen-
tów. W najbliższym czasie bę-
dzie można odwiedzić Akade-
mię Medyczną (15 marca), a po-

tem UMCS (17 i 18 marca). Do 
zapoznania się z ofertą zaprasza-
ją również  Wyższa Szkoła Przed-
siębiorczości i Administracji (29 
marca) oraz Politechnika Lubel-
ska (31 marca). Akademia Rolni-
cza organizuje dni otwarte 10 
kwietnia.

„Jan Paweł II” w Kosmosie
LUBLIN. Od 3 marca moż-
na oglądać w lubelskim kinie 
Kosmos najnowszą produkcję, 
opowiadającą historię życia Ka-
rola Wojtyły od 1939 roku do 
śmierci w kwietniu 2005 roku.  
Film wyreżyserował John Kent 
Harrison. Wśród aktorów zoba-
czymy m.in.: Jona Voighta (jako 
Jana Pawła II), Wenantego No-
sula (jako ks. Stanisława Dzi-
wisza), Marcina Kuźmińskiego. 
Karola Wojtyłę gra Cary Elwes, 
a kard. Ratzingera – Mikołaj 
Grabowski. Bilety dla grup zor-
ganizowanych (szkoły, parafie) 
wyceniono na 11 zł.

Wyobrażenie twarzy Chrystusa 
inspirowane obrazem „Ecce Homo” 
św. br. Alberta. Jeden  
z prezentowanych na wernisażu 
obrazów Mariusza Kiryły.
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Gadu-gadu z urzędem. Sprawdziliśmy, to działa!

LUBLIN. Od 31 marca do 2 
kwietnia odbędą się rekolekcje 
wielkopostne dla środowiska 
medycznego Lublina w koś-
ciele pw. Niepokalanego Po-
częcia NMP przy ul. Staszica 

16. Poprowadzi je ks. dr Ar-
tur Katolo, wykładowca Papie-
skiego Wydziału Teologiczne-
go w Neapolu. Początek 31 
marca o godz. 17.45 – Droga 
Krzyżowa.

LUBLIN. W kościele rektoral-
nym pw. Matki Bożej Zwycię-
skiej (powizytkowski) przy ul. 
Narutowicza 6 w Lublinie od 
marca, w każdą pierwszą nie-

dzielę miesiąca, będzie moż-
na uczestniczyć we Mszy świę-
tej sprawowanej w języku hi-
szpańskim. Liturgia będzie 
sprawowana o godz. 15.00

Msza św. w języku Cervantesa

Rekolekcje Służby Zdrowia



Według doniesień niektórych 
mediów lokalnych, zanosiło 
się na burzę. Duszpasterstwo 
Akademickie UMCS miało zachęcać 
osoby homoseksualne do leczenia. 
Co gorsza, za zgodą władz uczelni. 
Jak było naprawdę?

Od kilku tygodni na ulicach 
Lublina można było zauważyć 
plakaty informujące o kolejnym 
spotkaniu-katechezie, organizo-
wanym przez wspólnotę „Jezus 
żyje wśród studentów”, działają-
cą w ramach duszpasterstwa aka-
demickiego UMCS. 

Homoseksualizm  
i homeopatia
Kontrowersyjny plakat miał 

po jednej stronie, na ciem-
nym tle, napisy: okultyzm, sek-
ty, homeopatia, aborcja, homo-
seksualizm, a z drugiej, na jas-
nym tle: nadzieja, miłość, ra-
dość, modlitwa, nawrócenie. 
W poprzek plakatu temat kate-
chezy: homoseksualizm. Rze-
czywiście zestawienie homo-
seksualizmu z homeopatią by-
ło niewłaściwe i mogło prowo-
kować. Organizatorzy przepro-
sili za zaistniałą sytuację już na 
początku spotkania, obiecując, 
że szata graficzna kolejnych 
plakatów zostanie zmieniona. 
Gdyby nie akcja lubelskiej mło-
dzieży przeciwko kolportażo-
wi obraźliwych koszulek kilka 
dni wcześniej (pisaliśmy o tym 
w poprzednim numerze), za-
pewne wielu nie zwróciłoby na 
nie uwagi. Raczej nie wzbudzi-
łyby zainteresowania mediów.

Niekonsekwentne 
władze UMCS?

„Dziennik Wschodni” i 
„Kurier Lubelski”, dwie naj- 
większe gazety codzienne 
w regionie, natychmiast ze- 
stawiły oba wydarzenia. „ Jak 
to – pytała dziennikarka »Ku-
riera« – uniwersytet nie ma nic 
przeciwko spotkaniu wspólno-
ty, która wzywa homoseksu-
alistów do leczenia, ale miał, 
i to wiele, przeciw wysta- 
wie »Tiszert dla wolności«, 
podczas której miały być pre-
zentowane zdjęcia znanych 
osób (m.in. w koszulkach »Je-
stem gejem«)?”. W podobnym 
tonie komentarz w »Dzienni-
ku«. Oba podparte wypowie-
dziami seksuologa i psycho-
loga, którzy zgodnie twier-
dzili, że homoseksualizm nie 
jest chorobą i nie można go 
leczyć.

Nie chcą leczyć

Spotkanie rozpoczę-
ło się modlitwą, po któ-
rej wyświetlono film, 
przedstawiający środo-
wisko gejowskie, głów-
nie w Holandii, oraz lu-
dzi, którzy pomogli oso-
bom homoseksualnym w 
wyjściu z ich problemu. 
Potem odbyła się właś-
ciwa katecheza popro-
wadzona przez o. Wik-
tora Tokarskiego i dr Agnieszkę 
Kozak, psychologa z KUL. Wbrew 
przepowiedniom katechiści nie 
zachęcali homoseksualistów do 
leczenia. – Chcieliśmy przedsta-
wić nasze spojrzenie na męski 
homoseksualizm, naukę Kościo-
ła na ten temat i to, czym się zaj-
mujemy w naszej pracy, zwłasz-
cza w ramach modlitewnej gru-
py wsparcia „Pascha”. Nie chce-
my nikogo namawiać do przej-

ścia na nasze poglądy czy po-
dejmowania psychoterapii – mó-
wił o. Wiktor. – Nigdy nie mówi-
liśmy, że homoseksualizm trze-
ba leczyć i że każda osoba ho-
moseksualna musi poddać się le-
czeniu. Będziemy mówili o tzw. 
homoseksualizmie egodystonicz-
nym, który jest przez Świato-
wą Organizację Zdrowia wpisa-
ny do rejestru zaburzeń pod nr. 
F 66.1 – dodała dr Kozak.

Tolerancyjni studenci

Wbrew niektórym głosom 
spotkanie odbyło się spokojnie. 
Może poza małym incydentem, 
gdy organizatorzy nie chcieli do-
puścić fotoreporterów do wyko-
nania swojej pracy. Jak widać 

studentom brakuje do-
świadczenia we współ-
pracy z mediami. Z dru-
giej strony, żadna z do-
tychczasowych katechez 
nie cieszyła się zainte-
resowaniem mediów. 
Nikt nikogo nie obrażał, 
a pytania zadawały tak-
że osoby niepodzielają-
ce poglądów prelegen-
tów. Katechezy będą od-
bywały się nadal i nic 
nie wskazuje na to, by 

władze UMCS miały ich zakazać. 
Ostatecznie studenci uczelni ma-
ją prawo do poznania stanowiska 
Kościoła wobec kontrowersyjnych 
tematów, a uniwersytet ze swej 
natury jest najlepszym miejscem 
do wymiany poglądów. W prze-
ciwieństwie do inicjatywy „Tiszert 
dla wolności” nikt z nikogo nie 
drwił i nie narzucał na siłę włas-
nych poglądów. 

WIESŁAW TRUKAN 

G O Ś Ć  L U B E L S K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
12 m

arca 2006

III

Kontrowersyjne katechezy w UMCS?

Zadymy nie było!

Studenci 
mają prawo 
do poznania 
stanowiska 
Kościoła wobec 
kontrowersyj-
nych tematów, 
a uniwersytet 
ze swej natury 
jest najlepszym 
miejscem 
do wymiany 
poglądów
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Kupczenie myślą Jana 
Pawła II pod szyldem 
ewangelizacji to tylko 
jeden z problemów, 

który udało się wykryć młodym 
ludziom z Lublina. Już na po-
czątku śledztwa okazało się, 
że jedna z firm chce opatento-
wać nazwę „Pokolenie JPII” jako 
znak towarowy obecny na pro-
dukowanych przez nią gadże-
tach. I właśnie o to toczy się dzi-
siaj w Lublinie dyskusja. Gdyby 
Urząd Patentowy zastrzegł ten 
znak, każdy zainteresowany wy-
korzystaniem nazwy do celów 
handlowych musiałby firmie za 
to zapłacić. – „Jako młodzi lu-
dzie ukształtowani przez oso-
bę, dzieło i myśl Jana Pawła 
II uznajemy termin »pokolenie 
JPII« za nasze wspólne i wy-
jątkowe dobro, które nie mo-
że być w żadnym razie zmo-
nopolizowane, a zwłaszcza za-
właszczone w celach komercyj-
nych” – pisze młodzież w liście 
do Urzędu Patentowego, pod 
którym do środy 1 marca by-
ły zbierane podpisy w szkołach, 
na uczelniach oraz w Centrum 
Duszpasterstwa Młodzieży. Lada 

dzień protest zostanie wysłany 
do Warszawy.

Kilka pytań

W całej sprawie zastanawia 
wiele, np. dlaczego firmy pro-
dukujące kubeczki, obrączki czy 
bransoletki z cytatami z Biblii 
czy innymi symbolami chrześ-
cijańskimi przedstawiają swo-
ją ofertę jako ewangelizacyjną, 
podczas gdy w rzeczywistości 
jest to oferta biznesowa. Fał-
szywa i groźna teologicznie jest 
również – jak pisze na stronie in-
ternetowej duszpasterstwa mło-
dzieży ks. Mieczysław Puzewicz 
– argumentacja dołączona do 
gadżetów. Firma Sacroring gło-
si, że „Bóg spełni w twoim ży-
ciu i w życiu tych, których obda-
rujesz obrączką, to, co obiecał 
w swoim słowie”. Wieje magią, 
tym bardziej że ten argument 
można również zastosować do 
każdego innego przedmiotu z 
cytatem z Biblii. Ewangelia zaś 
uczy, że Bóg przychodzi do tych, 
którzy zachowują Jego słowo w 
sercu. Głęboko fałszywa jest też 
argumentacja, że obrączka da-
je możliwość stałego kontaktu 
ze Słowem Bożym. – „Obrączka 
daje na pewno możliwość stałe-
go kontaktu z metalem, z jakie-
go została wykonana. Daje też 
nadzieję, przy odpowiednim po-
ziomie sprzedaży, konkretnego 
zysku biznesmenom spod War-
szawy” – ripostuje duszpasterz. 
Ale najsmutniejsze jest to, że au-
torzy pomysłu bez żenady przy-
znają się do związków z neoka-
techumenatem, ruchem odno-
wy w Kościele katolickim, kom-
pletnie wypaczając Ewangelię i 
papieskie wezwanie do nowej 
ewangelizacji.

Biblijny napęd

Podobnie działających 
firm lubelskie Centrum Dusz-
pasterstwa znalazło więcej. 

Twórcy bransoletek i 
kubeczków chcą „in-
tegrować pokolenie 
JPII”, pomysłodaw-
cy obrączek wierzą, 
że mogą ewangelizo-
wać za pomocą ob-
rączki z cytatem z Pis-
ma św. lub mottem: 
„Totus Tuus”, „Effat-
ha” czy „Maranatha”. 
Można wybrać także 
symbol: rybę, gołębi-
cę, lwa, oko Opatrz-
ności, krzyże łaciński, 
grecki, jerozolimski. – „Pro-
ponujemy też obrączki z napi-
sem »Jezus« lub hasłem »Sur-

sum corda« – rekla-
mują autorzy. Za je-
dyne 25 zł (lub o 10 
zł więcej w wersji z 
szykownym opakowa-
niem) taki gadżet ma 
przynieść jego właś-
cicielom stały „biblij-
ny napęd” oraz Bo-
żą opiekę – zachęca 
swoich klientów sklep 
internetowy. Autorzy 
utrzymują, że sprze-
daż obrączek to spo-
sób na nową ewan-

gelizację, a na dowód tego 
obiecują, że dziesiątą część 
z ewentualnych zysków prze-

Czy można sprzedać Pokolenie JPII?

Bezcenne pokolenie

Do środy  
1 marca studenci 
zbierali podpisy 
pod protestem 
w sprawie 
zastrzeżenia 
nazwy 
„Pokolenie 
JPII” jako znaku 
towarowego.   
Na zdjęciu  
studenci DA 
Akademii 
Medycznej

tekst 
BARBARA PYCEL

Śledztwo 
dziennikarskie 

w sprawie firm 
wykorzystujących w swojej 

działalności handlowej  
m.in. myśl Jana Pawła II 

 oraz cytaty z Biblii 
rozpoczęło kilkanaście 

dni temu Centrum 
Duszpasterstwa Młodzieży 

w Lublinie. A zaczęło się 
niepozornie,  

od poszukiwania 
pamiątek po Papieżu...
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każą na cele ewangelizacyjne, 
m.in. na działalność Szkoły 
Ewangelizacji i Życia Chrześ-
cijańskiego w Lanckoronie „In 
Christo” oraz na fundację „Ta-
to.net”. 

Z miłości do Papieża

O pomysłodawcach „pa-
pieskich gadżetów” wiadomo 
tyle, że ich „największą sa-
tysfakcją jest współtworzenie 
chrześcijańskiej kultury i at-
mosfery wspólnoty”. – „Kie-
dy zobaczyliśmy reakcję mło-
dych po śmierci Papieża, do-
szliśmy z kolegą do wniosku, 

że byłoby fajnie, żeby ci lu-
dzie się nie rozeszli – mówi-
li niedawno „Gazecie Wybor-
czej” założyciele poznańskiej 
spółki.  – Postanowiliśmy ich 
zjednoczyć. Uznaliśmy, że ta-
ką formą identyfikacji całego 
pokolenia mogą być opaski na 
rękach. Założyliśmy więc spół-
kę pod nazwą Pokolenie JPII i 
zajęliśmy się sprzedażą bran-
soletek z tym hasłem” – opo-
wiada Paweł Rydzyński, jeden 
z właścicieli. Na pytanie Ka-
tarzyny Surowiec z Centrum 
Duszpasterstwa, czy odwoły-
wanie się do idei nowej ewan-
gelizacji i osoby Jana Pawła II 
w ofercie biznesowej jest w 
porządku, szef firmy odpowie-
dział, że lepiej jest zapropo-
nować coś konkretnego, co 
ma wartość również finanso-
wą, niż na przykład stać pod 
kościołem i prosić o to, że-
by ktoś nam dał pieniądze 
na działalność ewangelizacyj-
ną. Żadna z firm nie chce re-
zygnować z argumentacji re-
ligijnej na rzecz zwykłej ofer-
ty biznesowej, ponieważ, jak 
twierdzą jej założyciele, sa-
mi są ludźmi wierzącymi i nie 
widzą tutaj nic sprzecznego z 
zasadami Ewangelii. – „Zresz-
tą Jezus zachęcał, żeby talenty 
rozmnażać, a nie zakopywać” 
– tłumaczą.

Co na to Pokolenie JPII?

Nie można identyfikować 
Pokolenia JPII przez gadże-
ty, ale konkretne działania – 
mówią młodzi ludzie. – „ Jan 
Paweł II w swoim nauczaniu 
nie stosował bransoletek czy 
kubków. On mówił o cywiliza-
cji miłości” – dodaje ks. Mie-
czysław Puzewicz. Podstawo-
wy zarzut pod adresem po-
znańskiej firmy dotyczy te-
go, że nie można zarezer-
wować dla siebie nazwy, któ-
rej nie jest się autorem. Poza 

tym Pokolenie JPII to nie tylko 
nazwa. W sprawie wypowie-
dział się lubelski etyk i uczeń 
ks. prof. Karola Wojtyły – ks. 
Andrzej Szostek. – „Pokole-
nie Jana Pawła II nie jest za-
sługą jakiejś spółki. Dlatego, 
nawet gdyby ta firma miała 
zgodę władz kościelnych na 
tego typu działalność, nale-
żałoby przeciwko temu pro-
testować” – komentuje. Pró-
bę urynkowienia pamięci o 
Janie Pawle II metropolita lu-
belski Józef Życiński nazwał 
w wypowiedzi dla jednego z 
dzienników „urąganiem świa-
dectwu młodzieży”. O słusz-
ności tych komentarzy świad-
czy również opinia internauty 
zamieszczona na forum Wir-
tualnej Polski: „…jak moż-
na zarejestrować znak firmy 
Pokolenie JPII? Ta nazwa zo-
stała stworzona przez ludzi 
z rocznika 1978, a oni bez-
prawnie sobie ją przywłasz-
czyli! Pokolenie JPII to my, 
roczniki 1978–2005!”. Wielu 
autorów, badających genera-
cję, która przyszła na świat 
w latach pontyfikatu Jana Pa-
wła II, sięga jeszcze dalej, za-
liczając do tej grupy dzisiej-
szych 40-latków. Zbigniew 
Nosowski, dziennikarz, re-
daktor naczelny miesięczni-
ka „Więź” pisze, że genera-
cja Jana Pawła II to „feno-
men o zasięgu ogólnoświa-
towym”, a „duchowe dzieci 
Jana Pawła II to ludzie róż-
nych kontynentów, narodów, 
języków i kultur”. Pokolenie 
JPII to ludzie ukształtowani 
przez wiarę polskiego Papie-
ża, pociągnięci jego ponty-
fikatem. O utożsamieniu się 
z nim świadczy fakt, że jego 
członkowie tworzą strony in-
ternetowe, wspólnoty, pracu-
ją jako wolontariusze, hasło 
promuje także Caritas, zbie-
rając środki na cele charyta-
tywne.  

Czy można sprzedać Pokolenie JPII?

Bezcenne pokolenie
Niewątpliwie zestaw 

towarów, które zo-
stały zgłoszone w ce-
lu rejestracji do Urzędu 
Patentowego, świadczy, 
że zgłaszający z całą pew-
nością podjął działania w 
celu komercyjnego wy-
korzystania oznaczenia 
„pokolenie JPII”, że chce 
zmonopolizować i sko-
mercjalizować siłę sym-
boliczną tkwiącą w tym 
oznaczeniu, uosabiają-
cą pewien niezwykły ruch 
społeczno-psychologicz-
ny. Oznaczenie mogłoby 
bez problemu funkcjono-
wać w działalności kul-
turowej czy edukacyjnej. 
Szanse na rejestrację te-
go oznaczenia, w świetle 
okoliczności, które temu 
towarzyszą, są niewielkie. 
A w razie zarejestrowania, 
prawo przewiduje szereg 
instrumentów zmierzają-
cych do podważenia tej 
rejestracji. Niezależnie od 
problemów prawniczych 
można powiedzieć, że ca-
sus firmy i znaku towaro-
wego „pokolenie JPII” z 
całą pewnością ożywi dys-
kusję prawniczą i być mo-
że przyczyni się do dopre-
cyzowania pewnych kon-
strukcji prawnych, zwłasz-
cza w obszarze dóbr oso-
bistych. Moim zdaniem, 
rozwiązaniem sytuacji by-
łoby uchwalenie przez 
polski parlament ustawy 
o ochronie osoby i dzie-
ła papieża Jana Pawła II. 
Polskie ustawodawstwo 
zna takie przykłady. W 
okresie międzywojennym 
uchwalono m.in. ustawę o 
ochronie imienia i nazwi-
ska Józefa Piłsudskiego, 
a w ostatnich latach pol-
ski parlament uchwalił 
ustawę o ochronie imie-
nia i nazwiska Fryderyka 
Szopena. 

MOIM 
ZDANIEM

PROF. RYSZARD SKUBISZ 
kierownik Katedry Prawa Wspólnot 

Europejskich UMCS, 
specjalista w dziedzinie prawa 

własności przemysłowej
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Teren byłego obozu zagłady  
na Majdanku nadal kryje wiele 
tajemnic. Dyrekcja muzeum 
zamierza podjąć prace 
wykopaliskowe, dzięki którym 
moglibyśmy lepiej poznać historię 
cierpienia eksterminowanych  
tam osób. 

Opinie na temat prac wyko-
paliskowych nie są jednoznacz-
ne. Wśród byłych więźniów, 
zwiedzających i naukowców są 
zwolennicy i przeciwnicy pro-
jektu. Dyrekcja muzeum chce 
podjąć dalsze badania, ale de-
cyzję uzależnia od opinii orga-
nizacji kombatanckich, Towarzy-
stwa Opieki nad Majdankiem i 
Rady Muzeum. Dyskusja na ten 
temat miała miejsce na posie-
dzeniu Rady Muzeum Państwo-
wego Muzeum na Majdanku 28 
lutego. 

Poznać jak najwięcej

Po uzyskaniu pozytywnej opi-
nii muzeum zwróci się po osta-
teczny werdykt do Rady Ochro-
ny Walki i Męczeństwa oraz Wo-
jewódzkiego Konserwatora Za-
bytków. Głównym argumentem 

przeciwników prac wy-
kopaliskowych jest po-
trzeba pozostawienia 
ziemi na Majdanku w 
stanie nienaruszonym, 
ponieważ według nich 
w całości jest ona wiel-
ką relikwią. Zwolenni-
cy mówią o obowiązku 
zdobycia jak najwięk-
szej wiedzy o losach 
więźniów i zachowa-
nia uratowanych po nich pamią-
tek. O słuszności prac przeko-
nują przede wszystkim przepro-
wadzone jesienią zeszłego ro-
ku sondażowe prace wykopali-
skowe. Doszło do nich w wyni-
ku umowy podpisanej ze Stowa-
rzyszeniem Mediów Historycz-
nych z Nowego Jorku na wy-

konanie filmu na Maj-
danku. Jego bohatera-
mi stała się grupa oca-
lałych więźniów Maj-
danka – obecnie oby-
wateli Australii. Autorzy 
scenariusza przeprowa-
dzili z nimi szczegóło-
we rozmowy, w trakcie 
których opowiedzieli 
oni o ukrywaniu osobi-
stych przedmiotów i pa-

miątek, oraz opisywali miejsca, 
w jakich robili to inni więźnio-
wie tuż przed śmiercią. – Dzięki  
pracom wykopaliskowym chcie-
liśmy zweryfikować te relacje. 
Tym bardziej że posiadamy wie-
le pisemnych sprawozdań mó-
wiących o takich przypadkach 
– mówi  Edward Balawajder, dy-
rektor muzeum. 

Opowiedzieć,  
co się tutaj stało
Sondażowe badania prze-

prowadzono za zgodą Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków. (Pozytywną opinię wyda-
ła wówczas także Rada Ochro-
ny Pamięci Walki i Męczeństwa). 
W efekcie trzydniowych poszu-
kiwań, znaleziono 152 ekspo-
naty. Zabezpieczone, sfotogra-
fowane, opisane stanowią włas-
ność Skarbu Państwa i znajdu-
ją się w depozycie muzeum. – 
Pewnego dnia odejdę i nie bę-
dzie już nikogo, by opowiedzieć 
o tym, co tu się stało. Ludzie, 
którzy tutaj ginęli, nie mogą 
o tym opowiedzieć. Ale mówią 
przedmioty jakie po nich pozo-
stały! – podkreślał były więzień, 
Adam Frydman. Dalsze badania 

przeprowadzane miałyby być w 
ramach projektu „Majdanek – 
niedokończone sprawy”. Sfinan-
sować je miałaby strona amery-
kańska. – Prace mogłyby się roz-
począć wiosną tego roku – mó-
wi dyrektor muzeum. 

 MONIKA SKARŻYŃSKA

 R E K L A M A 

Pomnik Walki 
i Męczeństwa 
na terenie 
byłego obozu 
koncentra-
cyjnego  
na lubelskim 
Majdanku, 
wykonany 
wg projektu 
Wiktora Tołkina

O projekcie badań w byłym obozie koncentracyjnym

Majdanek – niedokończone sprawy
KONZENTRATIONS- 
LAGER MAJDANEK 

Obóz koncentracyjny w Lublinie 
był drugim co do wielkości, po 
Oświęcimiu, obozem nazistowskim 
w Europie. O jego powstaniu zade-
cydował Heinrich Himmler, szef SS 
i Policji III Rzeszy, podczas poby-
tu w Lublinie w połowie roku 1941. 
Majdanek zlokalizowano na po-
łudniowo-wschodnich przedmieś-
ciach Lublina, przy drodze prowa-
dzącej do Zamościa i Lwowa (obec-
nie nazwanej Drogą Męczenników 
Majdanka). Taką lokalizację ści-
śle wiązano z polityczno-gospo-
darczymi planami okupanta wo-
bec regionu lubelskiego, dla któ-
rych realizacji  więźniowie obozu 
mieli stanowić bezpłatną siłę ro-
boczą. Miał być też głównym cen-
trum eksterminacji dla Generalnej 
Guberni. Obóz lubelski funkcjono-
wał od października  1941 do lipca  
1944. Brak materiałów źródłowych 
nie pozwala na dokładne ustalenie 
liczby uwięzionych w obozie, jak 
również jego ofiar. Szacunkowo ob-
licza się, że przez Majdanek prze-
szło około 300 000 więźniów 50 
narodowości. Wśród osadzonych 
najwięcej było Żydów (ponad 40 
proc.) i Polaków (ok. 35 proc.). 
Zamordowano ponad dwieście ty-
sięcy osób, z czego blisko poło-
wę stanowili więźniowie żydow-
scy. Więcej informacji: www.maj-
danek.pl 
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Z „Gościem” po zabytkach archidiecezji

Katedralny skarb
Jak już wielokrotnie 
informowaliśmy, Wydawnictwo 
Archidiecezji Lubelskiej 
„Gaudium” z okazji jubileuszu 
200-lecia diecezji lubelskiej 
wydało w 2005 roku album  
„Skarby archidiecezji lubelskiej”, 
ukazujący zabytki sakralne, 
powstałe na jej terenie w ciągu 
kilku minionych stuleci. 

Niniejszy 
artykuł ma 
być pierwszy 
z serii chcącej
przybliżyć hi-
storię i piękno 
zabytków uję-
tych w tej publi-
kacji, a także za-
chęcić do obej-
rzenia albumu, 
który zyskał już 
miano Książki Ro-
ku 2005, przyzna-
ne przez Zarząd 
Główny Stowarzysze-
nia Konserwatorów Za-
bytków (za wyjątkowo 
piękną oprawę i walo-
ry poznawcze), a także 
nagrodę Feniksa 2005 
przyznaną przez Sto-
warzyszenie Wydaw-
ców Katolickich (za uka-
zanie bogactwa kultu-
rowego archidiecezji). Mamy na-
dzieję, że ta krótka informacja 
oraz kolejne artykuły poświęco-
ne zabytkom ujętym na kartach 
albumu zachęcą do zapoznania 
się z jego zawartością.

Ukazać piękno

We wstępie arcybiskup Jó-
zef Życiński  napisał: „wykorze-
nienie z poczucia więzi z histo-
rią oraz brzydota komercyjne-
go prymitywizmu stanowią za-
grożenie dla tych wzorców do-
bra i piękna, które przez wieki 
urzekały rzesze zgromadzone w 
świątyniach i tęskniące za świę-
tością. Ich tęsknoty, zaintere-
sowania i świat wartości może-
my rekonstruować na podstawie 

dzieł sztuki i zabytków archi-
tektury. Trzeba nam przywołać 
świadectwa tamtych wartości w 
epoce wielkich przemian niosą-
cych nowe wyzwania”. Album 
prezentuje owe dzieła sztuki na 
przykładzie 52 zabytków, poka-
zując wielorakie style architek-
toniczne oraz znaczącej warto-
ści rzemiosło artystyczne, rzeź-
bę sakralną, szaty liturgiczne, 
malarstwo ścienne i sztalugo-
we. Wszystkie prezentowane na 

kartach albumu zabyt-
ki – w wielu przypad-
kach pokazane na tle 
piękna krajobrazu Lu-
belszczyzny – cechu-
ją się wyróżniającymi 
wartościami kulturo-
wymi i historycznymi 
oraz artyzmem wy-
konania.          

Na początek 
katedra

Wędrówkę po
zabytkach sakralnych 
archidiecezji lubel-
skiej zaczynamy zatem 
– zgodnie z kolejnoś-
cią wyznaczoną w al-
bumie – od kościoła ar-
chikatedralnego, któ-
ry od 1998 roku pod-
dawany jest komplek-
sowym pracom konser-
watorskim, restaurator-

skim i robotom budowlanym. 
Archikatedra, pełniąca do 1773 
roku funkcję kościoła klasztor-
nego oo. jezuitów, jest jedną 
z pierwszych budowli baroko-
wych w Polsce. Wznoszona była 
wraz z zabudowaniami klasztor-
nymi (w tym z kolegium, które 
pierwotnie okalało obecny plac 
przed archikatedrą) od 1586 do 
1625 roku, przy udziale Wło-
chów Jana Marii Bernardonie-
go i Józefa Briccia. Obecny ba-
rokowy wystrój wnętrza – łącz-
nie z iluzjonistyczną polichro-
mią ścienną autorstwa nadwor-
nego malarza Augusta III – Jó-
zefa Mayera – powstał po poża-
rze w 1752 roku. Po kasacie za-
konu jezuitów kościół w koń-
cu XVIII wieku przeznaczono na 

magazyn zbożowy. Od 
1805 roku pełni funk-
cję katedry. Wykona-
ne z artystycznym kun-
sztem fotografie, będą-
ce najbardziej istotną 
częścią albumu, poka-
zują m.in. bryłę archi-
tektoniczną archikate-
dry łącznie z klasycy-
styczną fasadą, zapro-
jektowaną w 1821 ro-
ku przez Antonia Co-
razziego, fragmenty po-
lichromii ściennych, a 
także ruchome wyposażenie i 
przechowywane na co dzień w 
skarbcu misternej roboty na-
czynia liturgiczne oraz mon-
strancje. Ważne miejsce zajmu-
ją też przedmioty kultu, takie 
jak Krzyż Trybunalski i słyną-
cy łaskami obraz Matki Bożej 
(kopia obrazu jasnogórskiego), 
pędzla B. Rutkowskiego, zna-
ny z mającego miejsce w 1949 
roku cudu lubelskiego. Wysiłek 

włożony dotychczas w 
renowację świątyni zo-
stał zauważony przez 
Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w 
Lublinie, który wspie-
ra ją merytorycznie i 
finansowo. Przejawem 
tego jest m.in. nagro-
da Laur Konserwator-
ski, przyznana w 2000 
roku – za prace związa-
ne z konserwacją kapli-
cy pw. Niepokalanego 
Poczęcia Maryi Panny.  
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kacji, a także za-
chęcić do obej-
rzenia albumu, 
który zyskał już 
miano Książki Ro-
ku 2005, przyzna-

ki – w wielu przypad-
kach pokazane na tle 
piękna krajobrazu Lu-
belszczyzny – cechu-
ją się wyróżniającymi 
wartościami kulturo-
wymi i historycznymi 
oraz artyzmem wy-
konania.          

ALBUM KUPISZ
Album można zakupić w 
Wydawnictwie GAUDIUM przy ul. 
Ogrodowej 12 w Lublinie, w do-
brych księgarniach albo zamówić 
w swojej parafii.



Książka, którą 
warto mieć. 
Jubileuszowy 
album 
Wydawnictwa 
GAUDIUM 
otrzymuje wiele 
nagród 
i wyróżnień

Ołtarz boczny 
ze słynącym 
łaskami obrazem 
Matki Bożej 
(kopia obrazu 
jasnogórskiego) 
pędzla
B. Rutkowskiego, 
znany 
z mającego 
miejsce w 1949 
roku cudu 
lubelskiego



Niedawno skończyła 25 lat. 
Z tej okazji nie tylko świętowano 
na wspólnym festynie, ale i wspominano, 
jak to było kiedyś, a także pokazywano, 
jak wygląda dziś. 
Mowa o parafii św. Jadwigi Królowej 
w Lublinie.

Ćwierć wieku może nie wydawać 
się historią zbyt długą, jeśli chodzi 
o istnienie parafii, ale za to z pew-
nością jest historią bardzo barwną, o 
której może opowiadać wielu ludzi. 
Tak jest w przypadku tej parafii. Po-
czątkowo myślano, że na lubelskim 
Czechowie będzie to jedyny kościół. 
Bardzo szybko jednak ks. Jan Mitu-
ra, powołany do prowadzenia budo-
wy, poszedł do księdza biskupa Bole-
sława Pylaka prosić, by myślano już 
o następnym.

– To było nowe osiedle, budowały 
się nowe bloki, sprowadzały się nowe 
rodziny, odległości z nowych osiedli 
do kościoła stawały się większe. Po-
myślałem wtedy, że kościół, który bu-
duję nie wystarczy – wspomina ks. 
Jan. Miał rację, dziś na lubelskim Cze-
chowie są cztery parafie i każda gro-
madzi kilka tysięcy wiernych.

Ludzie wiary

Parafia św. Jadwigi zmieniała się 
bardzo przez minione 25 lat. Kiedy 
powstawało osiedle, sprowadzało się 
na nie wiele młodych małżeństw. Włą-
czały się one w budowę nie tylko te-
go materialnego kościoła, ale także 
duchowego. Dzisiaj często to dzieło 
kontynuują ich dzieci. 

– Niektórzy opuścili parafię. Cza-
sy się zmieniły, można było budować 
własne domy, więc ci, którzy mogli, 
wyprowadzali się, sprzedawali miesz-
kania lub przeznaczali je na stancje. 
Dziś w parafii mamy wiele mieszkań 
wynajmowanych studentom czy ucz-
niom – mówi ksiądz proboszcz.

Oczywiście wielu ludzi także po-
zostało i od samego początku zwią-
zanych jest z tą parafią. – Nasi para-

fianie to prawdziwy skarb. Ludzie o 
ogromnej wierze i przywiązaniu do 
Kościoła – mówią pracujący w para-
fii kapłani.

Mówimy im o Bogu

Każdego dnia we Mszy świętej 
uczestniczy kilkaset osób. Ks. Jan za-
pytany, jak zachęcić ludzi do takiej 
postawy, odpowiada prosto: codzien-
nie mówić im o Panu Bogu. Zwycza-
jem stało się, że każdego dnia pod-
czas wieczornej Mszy świętej wygła-
szane są krótkie homilie. To z pew-
nością także przyciąga ludzi.

Parafia żyje wspólnotami i rucha-
mi religijnymi. Zarówno młodzi, i jak 
starsi mają możliwość zaangażować 
się w wybraną przez siebie wspólno-
tę, i chętnie z tego korzystają. Cechą 
charakterystyczną wiernych z parafii 
św. Jadwigi jest umiłowanie pielgrzy-
mowania. Kilka razy w roku duże gru-
py wiernych wraz ze swymi kapłana-
mi wyruszają do różnych sanktuariów 
w Polsce. Najwięcej uczestników liczy 
co roku pielgrzymka do Częstochowy, 
organizowana 26 sierpnia z racji jas-
nogórskiego odpustu.

W tej parafii swoje miejsce zna-
lazła też Katolicka Szkoła Podstawo-
wa im. św. Jadwigi, której uczniowie 
pochodzą z całego miasta. Na dobre 
pomysły i inicjatywy służące innym 
ksiądz proboszcz zawsze jest otwarty. 
 AGA
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KS. JAN MITURA
Święcenia kapłańskie przy-
jął 31 maja 1964 roku. 
Jest kanonikiem honoro-
wym Kapituły Lubelskiej, 
budowniczym kościo-
ła św. Jadwigi Królowej w 
Lublinie

ZDANIEM PROBOSZCZA
Pod koniec maja 1980 roku otrzymałem 
wiadomość, że biskup chce się ze mną 
spotkać. Pierwszy wolny czas wykorzysta-
łem, by się udać do Pasterza. Wówczas 
otrzymałem propozycję budowy kościoła na 
Czechowie. Byłem tym zupełnie zaskoczony. 
Rozumowałem tak: nie mam żadnego przy-
gotowania technicznego, nie posiadam ani 
młotka, ani gwoździa, nie znam nikogo na 
Czechowie, od czasu rozpoczęcia budowy 
osiedla nigdy tam nie byłem. W duchu mó-
wiłem sobie, że to przecież nie wyjdzie, ale 
księdzu biskupowi powiedziałem, iż to jest 
zbyt poważne zadanie, muszę więc bez emo-
cji zastanowić się i w ciągu dwóch tygodni 
dam odpowiedź. Później dowiedziałem się, 
iż kilku kapłanów miało propozycje budo-
wy tej świątyni. Mniej więcej po dwóch ty-
godniach jechałem do Lublina jeszcze bar-
dziej niezdecydowany. To, czego się w tym 
czasie dowiedziałem na wyżej wymieniony 
temat, jeszcze bardziej napełniło mnie oba-
wą. W takim nastroju otworzyłem drzwi do 
pokoju biskupa, a on uprzedził moje wątpli-
wości i powiedział: „Cieszę się, że będziesz 
budował kościół! Inni budują, ty też zbudu-
jesz”. Tak to się zaczęło…

Porządek Mszy świętych
  Niedziela:  

7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00
  Dni powszednie:  

7.00, 7.30 i 18.00
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PANORAMA PARAFII  
Pw. św. Jadwigi w Lublinie

Potrafią się dzielić

Nie tylko ważne 
uroczystości, ale także 
codzienna Msza święta 

gromadzi dużą liczbę 
wiernych


