
Pierwsza tura wyborów 
samorządowych za nami. 
W chwili, gdy zamykamy numer 
(12 listopada rano) mamy
prawie pewne informacje. 

Zaskakuje frekwencja w wo-
jewództwie, która na godz. 
6.27 13 listopada wyniosła 
48,52 proc. i była jedną z naj-
wyższych w kraju. Nie dopisał 
Lublin, tu do wyborów poszło 
zaledwie 28 proc. uprawnio-
nych do głosowania. Kolejny re-
kord padł w Godziszowie (diec. 
sandomierska) – blisko 70 proc. 
mieszkańców poszło do urn!

Najbardziej zacięta walka 
toczyła się pomiędzy kandy-
datami na urząd prezydenta 
Miasta Lublina. Po podliczeniu 
94 proc. protokołów prowa-
dzi Izabella Sierakowska (Lewi-
ca i Demokraci) 25,33 proc. tuż 
za nią Adam Wasilewski (PO) 
24,31 proc. Dotychczasowy 
prezydent – Andrzej Pruszkow-
ski (PiS) otrzymał 20,75 proc. 
Druga tura, za dwa tygodnie 
jest zatem pewna. W wybo-

rach do sejmiku zdecy-
dowanie prowadzi Pra-
wo i Sprawiedliwość – 
28 proc., PSL ma 20 
proc. a KW Platformy 
Obywatelskiej otrzy-
mało 17 proc. głosów. 
W Puławach prowadzi 
Janusz Grobel, uzysku-
jąc ponad 58 proc. gło-
sów i prawdopodob-
nie nie będzie drugiej 
tury głosowania, a w 
Radzie Miasta więk-
szość miejsc obsadzi Prawo 
i Sprawiedliwość. W Chełmie 

na dotychczasowego 
prezydenta Krzyszto-
fa Grabczuka oddano 
34 proc. głosów. Wy-
stawiona przez lewi-
cę Agata Fisz ma zale-
dwie o 0,3 proc. gło-
sów mniej. Mieszkań-
ców Lublina i Chełma 
czeka zatem druga tu-
ra wyborów prezyden-
ckich. To będzie zacię-
ta walka, oby przy jak 
najliczniejszym udzia-

le wyborców.
KS. KRZYSZTOF PODSTAWKA

LUBELSKI
19 listopada 2006  nr 47/428

ZA TYDZIEŃ
  Uczniowie ODDAJĄ KREW
  O święcie RODZINY KARMELI-

TAŃSKIEJ
  NIERUCHOMOŚCi w Lublinie
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KS. KRZYSZTOF 
PODSTAWKA
redaktor wydania

To był emocjonujący 
tydzień. Perspektywa 

zbliżających się wyborów 
samorządowych rozgrze-
wała emocje kandydatów, 
polityków, socjologów i 
dziennikarzy. Wszyscy sta-
wiali sobie pytanie o fre-
kwencję. Czy Polacy wie-
rzą w demokrację? Czy 
zatroszczą się o władzę, 
która jest im najbliższa? 
Poszliśmy, poza miesz-
kańcami Lublina, z któ-
rych wielu się nie chciało. 
Szkoda, że nazajutrz po 
Święcie Niepodległości 
zabrakło niektórym pa-
triotycznego ducha. 
Szansa na poprawę już za 
tydzień. 

Uroczystości 11 listopada gromadziły 
nas na miejscach pamięci narodowej, 

w kościołach, na cmentarzach lub w… 
supermarketach. Ci, którzy przybyli do 
lubelskiej archikatedry słuchali biskupa 
Mieczysława Cisło, który apelował, by 
„odświętną miłość do Ojczyzny przekła-
dać na prozę codziennego życia, na re-
akcję na zło, zwłaszcza krzywdę ludzką. 
Obojętność na krzywdę gimnazjalistów 
nie jest odosobniona. Jest odbiciem po-

staw dorosłych, obojęt-
nych często na krzyw-
dę zadawaną drugiemu 
człowiekowi” – mówił. 
Po Mszy św. złożo-
no kwiaty na Grobie 
Nieznanego Żołnierza. 
Podczas Apelu Poległych 
oddano salwę honoro-
wą.

Dzieci 
zbierają 
łuski 
po salwie 
honorowej 
– 11 listopada 
na placu 
Litewskim 
w Lublinie  
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NIEPODLEGŁOŚĆ PO RAZ 88.

Wybory samorządowe na Lubelszczyźnie

Lublin skręci w lewo?





Zosia jeszcze 
nie ma 
czynnego prawa 
wyborczego, 
ale wyrabia 
w sobie 
odpowiednie 
nawyki. W 
całym regionie 
lubelskim 
głosowała 
blisko połowa 
uprawnionych
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Pomagają DSK

LUBLIN. Szpital Wojewódzki 
im. Jana Bożego przy ul. 
Biernackiego w Lublinie otrzy-
mał Certyfikat Jakości ISO 
9001:2000 za „stosowanie sy-
stemu zarządzania zgodnego 
z wymaganiami norm w za-
kresie usług medycznych ho-
spitalizowanym pacjentom w 
specjalnościach reprezento-
wanych przez szpital” – czy-
tamy. Uroczystość wręczenia 
certyfikatu odbyła się 8 listo-
pada w siedzibie lubelskie-
go PZM. Poprzedziła je Msza 
św. w przyszpitalnym koście-
le Karmelitów. Samodzielny 
Publiczny Szpital Wojewódzki 
im. Jana Bożego w Lublinie 
świadczy specjalistyczne usłu-
gi stacjonarne i ambulatoryj-
ne.

ISO dla Jana Bożego

KRZCZONÓW. Uroczystość 
zakończenia prac przy odno-
wionej elewacji kościoła pa-
rafialnego pw. Wniebowzięcia 
NMP zgromadziła wiernych na 
Mszy św., którą 5 listopada 
odprawił abp Józef Życiński. 
– W świątyni, gdzie przez ty-
le wieków gromadzili się lu-
dzie na modlitwie, chcę go-
rąco podziękować za waszą 
współpracę z księdzem pro-
boszczem – mówił metropoli-
ta. Remont elewacji to nie je-
dyne prace przeprowadzone i 
zakończone w ostatnim cza-
sie. Odnowiono plebanię i ka-
plicę w dzwonnicy, a kościół 
otrzymał iluminację świetlną. 
Proboszczem parafii jest ks. 
Jarosław Wójcik.

Renowacja świątyni

LUBLIN–KRAKÓW. Z oka-
zji 50-lecia powstania „Piwnicy 
pod Baranami” odbędzie się 
w Lublinie uroczysty koncert 
z udziałem artystów kabare-
tu. To nie pierwsza wizyta kra-
kowskiego kabaretu w Lublinie. 

Pomysłodawcą i organizatorem 
koncertu jest ks. Piotr Kawałko, 
dyrektor Wydawnictwa Gau- 
dium z Lublina. Koncert odbę-
dzie się 21 listopada 2006 r. w 
Filharmonii Lubelskiej o godz. 
18.00.

Kiermasz Wydawców Katolickich

Promocja „Gościa”

Dyrektor Szpitala im. Jana 
Bożego w Lublinie  Piotr Cioczek 
z certyfikatem ISO, przyznanym 
szpitalowi

Mieszkańcy krzczonowskiej parafii  
w strojach ludowych, które wkładają  
podczas najważniejszych uroczystości 
lokalnych czy kościelnych. Na zdjęciu  
z ks. proboszczem Jarosławem  
Wójcikiem i abp. Józefem Życińskim 

LUBLIN. Już po raz kolej-
ny Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dziecięcego Szpitala Klini-
cznego im. Prof. A. Gębali w 
Lublinie przekazało sprzęt me-
dyczny poszczególnym klini-
kom i oddziałom szpitala w ra-

mach akcji „I ty możesz pomóc 
choremu dziecku”. Za zebra-
ne podczas akcji charytatyw-
nych pieniądze Stowarzyszenie 
kupiło m.in. pompy infuzyjne, 
materace przeciwodleżynowe i 
termometry na podczerwień.
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Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół DSK Bolesław Rykwa (z prawej)  
przekazuje dary prof. Jerzemu Osemlakowi
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LUBLIN. 22 i 23 listopada br. 
na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim odbywać się bę-
dzie IX Kiermasz Wydawców 
Katolickich, organizowany przez 
Stowarzyszenie Wydawców 
Katolickich i KUL. Swój udział za-
powiedziały 34 oficyny wydaw-
nicze z całej Polski. Kiermasz 
będzie wspaniałą okazją dla wy-
dawnictw do zaprezentowania 

swojego dorobku wydawnicze-
go, wymianą doświadczeń po-
między wydawcami i czytelnika-
mi, promowaniem czytelnictwa, 
a wszystkim zainteresowanym 
pozwoli na obdarowanie swo-
ich najbliższych wspaniałym 
prezentem w postaci dobrej i 
wartościowej książki. Otwarcie 
kiermaszu w środę 22 listopada 
o godz. 9.00.

LUBLIN. Promocja naszego 
tygodnika w środowisku lubel-
skich nauczycieli miała miejsce 
w Domu Rekolekcyjnym przy 
ul. Podwale w Lublinie, w ra-
mach comiesięcznych spotkań 
Duszpasterstwa Nauczycieli. 

Po Mszy św. celebrowanej 
przez dyrektora lubelskiej edy-
cji „Gościa” każdy z uczestni-
ków spotkania mógł zapoznać 
się z historią i bieżącą pracą 
lubelskiej redakcji oraz nawią-
zać bliższą współpracę.

Jubileusz „Piwnicy pod Baranami”

Ks. Krzysztof Podstawka podczas prezentacji „Gościa Niedzielnego”  
w środowisku nauczycieli 
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Jan Paweł II do artystów. Artyści do Jana Pawła II 

Odpowiedzieli Papieżowi
Jak już informowaliśmy, nakładem 
Wydawnictwa Archidiecezji 
Lubelskiej „Gaudium” ukazała się 
książka „Jan Paweł II 
do artystów. Artyści do Jana 
Pawła II”. W siedem lat 
po publikacji papieskiego Listu 
do artystów najwybitniejsi twórcy 
kultury polskiej dzielą się swoimi 
przeżyciami po lekturze Listu. 
Jak przyznają niektórzy z nich, 
dzięki zaproszeniu do współpracy 
w tworzeniu książki dowiedzieli 
się, że taki list istniał.

Publikacja inspirowana pa-
pieskim przesłaniem zawiera 
komentarze ponad 100 wybit-
nych osób z kręgu kultury i 
sztuki. Znajdziemy tu refleksje 
m.in. Ernesta Brylla, Jacka Cy-
gana, Anny Dymnej, Gustawa 
Holoubka, Krzysztofa Kolber-
gera, Romualda Lipki, Czesła-
wa Miłosza, Leszka Możdżera, 
Zbigniewa Preisnera, Krzyszto-
fa Zanussiego czy Jerzego Zel-
nika. Wszystkie są próbą od-
powiedzi tych osób na posta-
wione przez Jana Pawła II py-
tanie: „Czy sztuka potrzebuje 
Kościoła?”.

Ocalić od zapomnienia

– Książka powstała pod 
wpływem moich spotkań i roz-
mów ze Stanisławem Rodziń-
skim, profesorem krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych – 
mówi dyrektor „Gaudium”, ks. 
Piotr Kawałko. – Profesor wie-
lokrotnie nawiązywał do „Li-
stu”, ubolewając, że jego lektu-
ra została zaniedbana. Powsta-
ła więc myśl, by przypomnieć 
jego treść najpierw środowi-
sku artystycznemu, a później 
szerszemu odbiorcy. Postano-
wiliśmy poprosić artystów pol-
skich o komentarz. To wszyst-
ko zaczęło się ponad trzy la-
ta temu, jeszcze za życia Jana 
Pawła II. Chcieliśmy, by książka 
powstała jeszcze za jego życia, 

ze wstępem Jana Pawła II – 
dodaje.  – Niestety, choroba 
i śmierć Papieża pokrzyżo-
wały te plany. Czuliśmy jed-
nak, że wspierał nas ducho-
wo, a bez jego wstawiennic-
twa i zaangażowania „z góry”, 
trudno by nam było sprostać 
podjętemu zadaniu.

Piękno kontra 
podróbka
„Można żywić na-

dzieję, że dzięki prze-
myśleniom twórców 
kultury dotrze do 
szerszego kręgu od-
biorców papieskie Ma-
gnificat, niosące zara-
zem ewangeliczną ra-
dość i przypomnie-
nie o chrześcijańskim 
świadectwie piękna” – napi-
sał we wstępie do książki abp 
Józef Życiński. Właśnie temat 
piękna pojawia się w komen-
tarzach artystów najczęściej, 
także wtedy, gdy zestawiano 
go ze wszechogarniającą ado-
racją kiczu. „Kościół masowy, 
nastawiony na statystyczną 
skuteczność, nie szuka w sztu-
ce sojusznika. Podrabianej reli-
gijności wystarczają artystycz-
ne podróbki. Dlaczego trzeba 
tłumaczyć, że Penderecki jest 
lepszy od analfabety muzycz-
nego, który coś tam bardzo 
popularnego skomponował? 
Język papieskiego Listu, upar-

cie po-
wtarzane sło-

wa: dobro, piękno, 
prawda, przypomina-
ją realną konieczność 
zasadniczych rozróż-
nień” – napisał Woj-
ciech Kilar.

Wiara 
w dziwnych czasach

Dla Czesława Miłosza pa-
pieski List o pięknie jest po-
chwałą rzeczy stworzonych 
„choćby były one niewypowie-
dzianie bolesne”. „Żyjemy w 
dziwnych, pełnych paradoksów 
czasach, w których artystą nie 
jest ten, kto tworzy wielkie 
dzieła, ale ten, kto często po-
jawia się w mediach, potra-
fi przykuć uwagę swoim wy-
glądem, sposobem zachowa-
nia, czy też pełnym skandali 
życiem prywatnym” – napisał 
Zbigniew Preisner. – Gdzie to 
piękno? Gdzie prawdziwa sztu-
ka? Gdzie prawdziwi artyści? 
– pyta kompozytor. „Artysta 

to każdy człowiek, który pod-
daje się natchnieniu” – zdaje 
się odpowiadać Leszek Moż-
dżer. „Nie wiem, czy byłbym w 
stanie przekonać kogokolwiek, 
gdybym robił rzeczy, w któ-
re nie wierzę. Wiara jest pod-
stawową siłą każdego twórcy. 
Bez niej nie powstałoby żadne 
dzieło” – dodaje.

Naród nie chce tandety

Zespół redakcyjny wraz z 
zaproszonymi artystami po-
dróżuje po kraju, promując 
tę niezwykłą książkę-świa-
dectwo. Po Poznaniu, Krako-
wie i Warszawie, 6 listopa-
da przyszedł czas na Lublin. 
Promocja książki miała miej-
sce w szczelnie wypełnionej 
słuchaczami archikatedrze. 
Przy akompaniamencie śpie-
wu Chóru „Szczygiełki” z Po-
niatowej fragmenty Listu do 
artystów czytali Jerzy Zelnik 
i Krzysztof Kolberger. Na-
stępne promocje już wkrót-
ce we Wrocławiu, Gdańsku 

i Zakopanem. Ogromne zain-
teresowanie książką i spotka-
niami z autorami świadczą, 
że rację ma Marek Piwow-
ski, pisząc w książce: „Otóż 
naród wcale nie chce tande-
ty”.  Prawdziwa sztuka ciągle 
jest w cenie. – Chciałbym, aby 
książka trafiła nie tylko do lu-
dzi sztuki i kultury, ale do każ-
dego człowieka. Z Listu Papie-
ża wynika jasno, że każdy jest 
twórcą własnego życia. W tym 
sensie każdy z nas jest artystą 
– dodaje ks. Piotr Kawałko.

KS. KRZYSZTOF PODSTAWKA

JAN PAWEŁ II 
DO ARTYSTÓW

Artyści do Jana Pawła II. Lublin 
2006. Wydawnictwo Archidiecezji 
Lubelskiej GAUDIUM. Książkę 
można nabyć w wydawnictwie 
i dobrych księgarniach na tere-
nie całego kraju.



dodaje.  – Niestety, choroba 
i śmierć Papieża pokrzyżo-
wały te plany. Czuliśmy jed-
nak, że wspierał nas ducho-
wo, a bez jego wstawiennic-
twa i zaangażowania „z góry”, 
trudno by nam było sprostać 

cie po-
wtarzane sło-

zaproszonymi artystami po-
dróżuje po kraju, promując 
tę niezwykłą książkę-świa-
dectwo. Po Poznaniu, Krako-
wie i Warszawie, 6 listopa-
da przyszedł czas na Lublin. 
Promocja książki miała miej-
sce w szczelnie wypełnionej 
słuchaczami archikatedrze. 
Przy akompaniamencie śpie-
wu Chóru „Szczygiełki” z Po-
niatowej fragmenty Listu do 
artystów czytali Jerzy Zelnik 

i Zakopanem. Ogromne zain-
teresowanie książką i spotka-

Jerzy Zelnik 
i Krzysztof 
Kolberger 
w archikatedrze 
lubelskiej czytali 
fragmenty Listu 
do artystów
Jana Pawła II
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Najważniejszą rzeczą 
w naszej szkole jest 
upodmiotowienie ucz-
nia – mówi Michał 

Bobrzyński, inicjator i pierwszy 
dyrektor Prywatnego Katolickie-
go Liceum i Gimnazjum im. ks. 
K. Gostyńskiego w Lublinie. – 
Chodzi o to, żeby uczeń stał się 
współautorem swojej nauki, or-
ganizowania sobie wiedzy, żeby 
nauka stała się pewną grą, przy-
godą w życiu dziecka, wymaga-
jącą wytrwałości i codziennej sy-
stematyczności. 

Tradycja ustępuje 
koedukacji
Szkoła mieści się w bu-

dynku parafialnym kościoła 

św. Maksymiliana w 
Lublinie. Istnieje od 
początku lat dzie-
więćdziesiątych. Po-
wstała dzięki autor-
skim pomysłom Mi-
chała Bobrzyńskie-
go, pedagoga i har-
cerza, twórcy Stowarzysze-
nia Harcerstwa Katolickiego 
„Zawisza”. Początkowo naj-
bardziej spektakularną cechą 
szkoły był jej męski charak-
ter. Rozwiązanie to przyję-
to nie tylko z chęci przy-
wrócenia w praktyce oświa-
towej dawnego tradycyjnego 
modelu szkół gimnazjalnych, 
ale przede wszystkim dąże-
nia do wypracowania realne-
go oddziaływania formacyj-
nego szkoły, uwzględniające-
go odrębną specyfikę psycho-
fizyczną chłopców i dziew-
cząt w wieku szkolnym. In-
spiracją odrzucenia koedu-

kacji, nachalnie lan-
sowanej w oświacie 
od kilkudziesięciu lat, 
była nie tylko trady-
cja szkolnictwa kato-
lickiego, ale przede 
wszystkim wyśmie-
nite formacyjne do-

świadczenia wychowania har-
cerskiego, a także poświę-
cone wychowaniu chłopców 
refleksje wielu pedagogów. 
– Niestety, względy ekono-
miczne zmusiły do odejścia 
od modelu szkoły męskiej na 
rzecz koedukacji – mówi, nie 
bez żalu, dyrektor.

Uczą 
symultanicznie
Proces nauczania w szko-

le odbywa się według autor-
skiego programu nazwane-
go Systemem Indywidualne-
go Nauczania Symultaniczne-

tekst i zdjęcia 
KS. KRZYSZTOF 

PODSTAWKA

Szkoła, która mobilizuje do nauki 

        inna szkoła

Nie ma tradycyjnych 
lekcji, dzwonków 
czy klas, uczniowie 
spotykają się 
z nauczycielami w tzw. 
lektorium. Każdy uczeń 
dostaje plan, który 
wyznacza, czego powinien 
się nauczyć. Uczniowie 
sami określają, 
ile materiału chcą 
przyswoić. Jest taka 
szkoła w Lublinie!

Marysia, Sara, 
Amadeusz 
i Adam 
z dyrektorem 
szkoły Michałem 
Bobrzyńskim

        inna szkołaTrochę
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go (SINS). O co chodzi? To 
metoda inspirowana harcer-
skim systemem zdobywania 
kolejnych sprawności i stop-
ni. Uczeń sam wybiera, jakie-
go przedmiotu chce się uczyć 
w danej chwili, uzgadnia czas, 
ilość i problematykę dobro-
wolnych konsultacji z nauczy-
cielem. Wreszcie przystępuje 
do kolokwium zaliczeniowego, 
i zawsze ma możliwość po-
prawienia niesatysfakcjonują-
cej go oceny. Nad wszystkim 
czuwa specjalnie opracowany 
system komputerowy, do któ-
rego uczeń ma wgląd o każdej 
porze dnia i nocy przez Inter-
net. Czy tak duża samodziel-
ność pozostawiona ucznio-
wi nie grozi obniżeniem po-
ziomu wiedzy? Jak opanować 
materiał bez wykładu nauczy-
ciela? Sposobem na uniknię-
cie tego niebezpieczeństwa 
jest bardzo precyzyjne opra-
cowanie stawianych uczniowi 
kolejnych zadań, obejmują-
cych wszystkie treści progra-
mowe. Resztę określa szkol-
ny Regulamin Pracy Ucznia 
i Punktowej Oceny Postawy. 
Krótko mówiąc – SINS zakła-
da, że uczeń „się uczy”, a nie 
– „jest uczony”.

Ważną rolę w systemie od-
grywa realne ryzyko niepo-
wodzenia. To ono sprawia, że 
odnoszony sukces jest praw-
dziwy, dający nie tylko wiel-
ką satysfakcję, ale budują-
cy wiarę młodego człowieka 
we własne siły, zachęcając do 
kolejnych prób i zwycięstw, 
ucząc jednocześnie szacunku 
dla napotkanych zagrożeń czy 
niepowodzeń. Uczeń zdoby-
wa wiedzę pod kierunkiem i 
przy pomocy nauczyciela, ale 
uczy się sam!

Nauczyciel-przewodnik

W tej szkole nie ma tra-
dycyjnych „lekcji”, podczas 

których wszyscy uczniowie  
słuchają wykładu nauczy- 
ciela, sporządzają notatki  
pod dyktando i po 45 mi-
nutach uradowani opuszcza-
ją klasę, ciesząc się, że na-
reszcie nadeszła przerwa.  
W SINS cały program nau- 
czania ujęto w działy zali- 
czeniowe, zadania określają- 
ce z góry wymagania na oce-
ny: dostateczną, dobrą i bar-
dzo dobrą. Nauczyciel nie re-
feruje uczniowi zagadnień, 
ale stara się ukierunkować je-
go własne poszukiwania do-
datkowymi, pomocniczymi 
poleceniami. Warto dodać, 
że obie strony – nauczyciel  
i uczeń – zachowują pełną 
wolność w przejmowaniu ini-
cjatywy. Typową „klasę szkol-
ną” zastępuje coś na wzór 
akademickiego lektorium, w 
którym nauczyciel jest gospo-
darzem sali, do której uczeń 
wchodzi i wychodzi zgod-
nie z własnym rytmem pracy.  
Tu nie ma stresujących dzwon-
ków!

Gimnazjalista wkuwa 
jak student
W tradycyjnej szkole uczeń 

podlega ocenie na podstawie 
udziału w zajęciach i przy-
swojonej wiedzy, weryfikowa-
nej mniej lub bardziej syste-
matycznym odpytywaniem. 
W SINS uczeń jest oceniany 
za prace z podręcznikiem i 
umiejętność wykonania ana-
litycznych notatek wstępnych 
(fiszek), za wykonanie opra-
cowań pomocniczych, rozwią-
zane zadania, dobór i jakość 
wykorzystanych źródeł wie-
dzy i ostatecznie – za jakość 
ustnego kolokwium zalicze-
niowego. Uczeń odpowiada 
minimum 8 razy po 20 minut 
– ośmiokrotnie więcej niż w 
powszechnie obowiązującym 
systemie lekcyjnym!

Szkoła katolicka

Katolickość mojej szkoły 
to przede wszystkim jej słu-
żebność wobec ucznia – mó-
wi Bobrzyński. – Chodzi o to, 
by doświadczył on szacun-
ku do własnej osoby, aspira-
cji, bolączek, uwikłań. Chcie-
liśmy przywrócić rangę  lek-
cji religii, aby nie była kokie-
towaniem uczniów albo pu-
stym wymaganiem znajomo-
ści formuł modlitewnych. Ka-
tolickość musi być przeżywa-
na przez uczniów jako odej-
ście od lalkowatego świata 
„Bozi”. Niepokoi mnie, gdy 
wymaga się od młodych pu-
stego powtarzania czy dekla-
rowania czegoś, w co nie wie-
rzą, albo czego nie pojmu-
ją. Dlatego staramy się uczyć 
rzetelnej egzegezy, w podsta-
wowym przynajmniej wymia-
rze, by nie opowiadać ucz-
niom „bajdurek”, które tyl-
ko potęgują bunt ucznia. Dru-
ga sprawa to podstawy teo-
logii, rzetelnej dogmatyki – 
dodaje. 

Lubią tę szkołę

Uczniowie, z którymi roz-
mawiałem, są zadowoleni z na-
uki w swojej szkole. Przyznają, 
że muszą uczyć się więcej niż w 
typowej szkole. Są jednak pana-
mi własnego czasu. Co ciekawe, 
chłopcy noszą krawat do koszu-
li, strój dziewcząt określiłbym 
jako skromny. – Najbardziej po-
doba mi się atmosfera, jaka pa-
nuje w tej szkole. Nauczycie-
le nie są służbistami w relacji 
do ucznia – mówi Sara, gimna-
zjalistka. – Przyszedłem do tej 
szkoły, aby „wyjść na ludzi” – 
mówi Adam. – Tu da się pogo-
dzić pracę i naukę, a z nauczy-
cielami można rozmawiać pra-
wie jak ze znajomymi, nie zapo-
minając oczywiście o tym kim 
kto jest – dodaje. 

Szkoła, która mobilizuje do nauki 

        inna szkoła
Sonda

MÓWIĄ O SZKOLE
MARYSIA 
UCZENNICA III KLASY 
GIMNAZJUM
– To jest mo-
ja druga szko-
ła. Równolegle 
jestem uczenni-
cą Szkoły Mu-
zycznej. Tutaj 
oszczędzam bardzo dużo 
czasu na naukę, choć trze-
ba być bardzo wielkim in-
dywidualistą, aby sobie po-
radzić. Najważniejsze, że 
tu nie traci się czasu, sie-
dząc i biernie słuchając na-
uczyciela, ani nauczyciel 
nie traci czasu na „produ-
kowanie się” przed ucznia-
mi. Przychodzę z konkret-
nym celem do realizacji i sa-
ma planuje i decyduję, cze-
go chce się teraz uczyć. 

AMADEUSZ 
UCZEŃ III KLASY GIMNAZJUM
– W poprzed-
niej szkole nie 
chciałem się 
uczyć, miałem 
duże trudności. 
Męczył mnie sy-
stem, w którym 
traciłem czas na 45-minuto-
wej lekcji po to, by potem 
uczyć się do późna w do-
mu. Rok temu zapisałem się 
tutaj, by poprawić wyniki i 
zapisać się do hufca przy-
sposobienia obronnego. Tu 
nie jestem ubezwłasnowol-
niony, mogę koncentrować 
się na tych przedmiotach, 
które danego dnia lepiej mi 
wchodzą do głowy. Jak nie 
mam ochoty na matema-
tykę, mogę pójść na histo-
rię. Ta szkoła mobilizuje do 
nauki, bo od razu widać jej 
efekty. 



Dobiegły końca prace 
konserwatorskie lubelskiej 
archikatedry i prace przy 
organizacji nowego Muzeum 
200-lecia Diecezji. 23 listopada 
o 18.00 w dawnym Pałacu 
Konsystorskim (obecnie siedziba 
kurii metropolitalnej) odbędzie 
się uroczyste zakończenie prac. 
Wcześniej, na Zamku Lubelskim, 
odbędzie się okolicznościowa 
konferencja naukowa. 

Archidiecezja lubelska przy-
stąpiła do prac związanych z re-
nowacją archikatedry w 1998 ro-
ku. Prace remontowe, obejmu-
jące dwa pierwsze etapy, zosta-
ły przeprowadzone do 2004 ro-
ku. III etap renowacji kościoła 
oraz organizacja Muzeum 200- 
-lecia realizowano na podstawie 
projektu unijnego pod nazwą: 
„III etap renowacji Archikatedry 
św. Jana i organizacja Muzeum 
200-lecia Diecezji Lubelskiej” w 
ramach Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego, Działanie 1.4, współ-
finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalne-
go. Był to jeden z pierwszych w 
Polsce projektów unijnych opra-
cowanych przez Kościół rzym-
skokatolicki.  

Trochę historii
Konferencja Episkopatu Pol-

ski postanowiła, aby każda die-
cezja posiadała własne muze-
um kościelne. Podstawę prawną 
działania muzeum stanowią: Ko-
deks Prawa Kanonicznego, Kon-
stytucja o Liturgii Soboru Wa-
tykańskiego II oraz normy Po-
stępowania w Sprawach Sztu-
ki Kościelnej, uchwalone przez 
Konferencję Episkopatu Polski 
25 stycznia 1973 roku. W świet-
le powyższych wskazań muze-
um diecezjalne w Lublinie ofi-
cjalnie zostało powołane dekre-
tem bp. Bolesława Pylaka  26 
sierpnia 1975 r. Działa ono do 
chwili obecnej, a swoją siedzi-
bę ma w Wieży Trynitarskiej. W 
Jubileuszowym Roku 2000 abp 
Józef Życiński, zatroskany o lo-
sy i dalszy rozwój tej kultural-
no-oświatowej placówki w ar-
chidiecezji lubelskiej, podjął kil-
ka cennych inicjatyw mających 
na celu reorganizację Muzeum 
Archidiecezjalnego Sztuki Reli-
gijnej w Lublinie. W trosce o na-
leżyte zabezpieczenie dóbr kul-
tury, znajdujących się w posiada-
niu muzeum oraz na terenie ar-
chidiecezji lubelskiej, w kościo-
łach, kaplicach i na cmentarzach, 
arcybiskup powołał Archidiece-
zjalną Komisję Artystyczną, Ar-
chidiecezjalną Komisję Rewizyj-
ną ds. Muzeum Archidiecezjal-
nego, Radę Muzealno-Konser-

watorską oraz nowego 
dyrektora muzeum.

Co zobaczymy?

W nowym muze-
um, na poddaszu bu-
dynku kurii, przewi-
dziano cztery ekspo-
zycje: malarstwo, rzeź-
biarstwo, rzemiosło ar-
tystyczne i pamiątki ju-
bileuszu 200-lecia die-
cezji. Elementami słu-
żącymi do prezentacji ekspo-
natów są podświetlane gablo-
ty różnych rozmiarów, prze-
znaczone osobno dla wyrobów 
rzemiosła artystycznego, szat 
liturgicznych i ksiąg liturgicz-
nych, umieszczone pod ściana-
mi sali. Niektóre spośród szat 
przewidziano do ekspozycji w 
pozycji leżącej, inne zostaną 
umieszczone w gablotach sto-
jących na podeście, w środ-
ku sali wystawienniczej. Ze 
względu na krzywiznę dachu, 
są w nim umieszczone lukar-
na, ich nisze doskonale nada-
ją się do ekspozycji wyrobów 
sztuki rzeźbiarskiej. Obrazy są 
wyeksponowane na tzw. ścia-
nach parawanowych. Na spe-
cjalnym podeście przewidzia-
no miejsce na ekspozycję eks-
ponatów szczególnie ważnych 
ze względu na swoją wyjątko-
wą wartość artystyczną oraz 

związanych z jubileu-
szem 200-lecia diece-
zji. Ogółem teren prze-
znaczony pod ekspo-
zycje zajmuje ponad 
300 mkw powierzchni 
na poddaszu dawne-
go Pałacu Konsystor-
skiego przy ul. Stefana 
Wyszyńskiego 2. 

Zaproszenie

– Chcemy ukazać 
najpiękniejsze eksponaty, któ-
re w historii tych dwustu lat ist-
nienia diecezji zostały zgroma-
dzone – mówi ks. Tadeusz Pa-
jurek, dyrektor muzeum. Wie-
le z prezentowanych obiektów 
przebywało w magazynach al-
bo w parafialnych obiektach 
bez należytego zabezpiecze-
nia. Problemem dla wielu para-
fii było też pozyskiwanie środ-
ków na konserwację zabytków, 
która jest bardzo kosztowna i 
przekraczała możliwości finan-
sowe właścicieli. Dzięki otwar-
ciu muzeum przedmioty te nie 
tylko odzyskały swój pierwot-
ny blask, ale także mogą być 
dostępne dla wszystkich zwie-
dzających, ukazując bogactwo 
kultury chrześcijańskiej Lubel-
szczyzny. – Zachęcamy, aby od-
wiedzać odnowioną katedrę i 
nasze muzeum – mówi dyrek-
tor.  ELIASZ
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Prace 
konserwatorskie 
w Ośrodku 
Renowacji 
Sztuki Sakralnej 
w Lublinie. 
Odnowione 
eksponaty  
trafią m.in.  
do Muzeum  
200-lecia 
Diecezji 
Lubelskiej
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Wkrótce otwarcie Muzeum 200-lecia Diecezji Lubelskiej

Zapraszamy do zwiedzania!



Wszystko zaczęło się kilka tygodni 
po śmierci Jana Pawła II,  
kiedy to poznańska spółka  
„Pokolenie JP2” – własność Pawła 
Rydzyńskiego oraz Moniki  
i Tomasza Klubów – zaczęła 
rozprowadzanie bransoletek  
z nazwą firmy w jednym  
z internetowych portali aukcyjnych. 

Poznańska firma „Pokolenie 
JP 2 sp. z o.o.” miała bardzo 
prosty pomysł na to, aby każ-
dy, kto chce pokazać przynależ-
ność do pokolenia Jana Pawła II, 
mógł to zrobić – bez zgłębiania 
słów Papieża Polaka, bez kształ-
towania w sobie „wyobraźni mi-
łosierdzia”, a nawet bez wyma-
gania od siebie czegokolwiek. 
Wystarczyło nabyć koszulkę, 
bransoletkę, dezodorant, oku-
lary przeciwsłoneczne, torbę 
plażową lub grę planszową czy 
napój – wszystko produkowa-
ne przez wspomnianą firmę. 
W niedługim czasie właściciele 
wystąpili do Urzędu Patentowe-
go o przyznanie praw ochron-
nych dla oznaczenia „Pokolenie 
JP2”, czyli o monopol wyłącz-
ności na jego używanie. Gdyby 
do tego doszło, każdy, kto użył-
by na ulotce, folderze, koszul-
ce czy jakimkolwiek innym pro-
dukcie oznaczenia zarezerwo-
wanego przez poznańską firmę, 
musiałby płacić jej właścicielom 
tantiemy, więcej – gdyby ktoś 
go użył bez zgody spółki, zro-
biłby to bezprawnie. Od tej po-
ry także wyrażenie „Pokolenie 
JP 2” stałoby się znakiem towa-
rowym, a każdy użytkownik ga-
dżetu z firmowym nadrukiem 
byłby potencjalną reklamą po-
znańskiej spółki. 

Reakcja Pokolenia

Na szczęście do takiej sy-
tuacji nie doszło, znalazły się 
bowiem osoby, które w porę 
dostrzegły problem. Jest wśród 
nich ks. Mieczysław Puzewicz, 
wikariusz biskupi ds. młodzieży 
w archidiecezji lubelskiej, oraz 

Katarzyna Surowiec. Oboje są 
także dziennikarzami Polskiego 
Radia Lublin. Dla ks. Puzewicza 
oczywiste było, że Pokolenie JP2 
to nie sklep i firma pod nazwą 
„spółka z o.o.”. – Dlatego zgrzy-
ta we mnie, gdy po otwarciu 
strony internetowej, opatrzonej 
hasłem „pokolenie JP2”, ukazuje 
mi się sklep, firma, gadżety, ka-
wa, bransolety. Tymczasem Po-
kolenie JP2 to Bóg, Chrystus, 
Jan Paweł II, cywilizacja miłości, 
solidarność, wolność, przyjaźń, 
modlitwa – mówi.

Reakcja spółki

W autorskim programie ks. 
Puzewicza „Radio Raport” Ry-
dzyński, właściciel firmy, po-
wiedział: „Pomysł narodził się 
przez wprowadzenie jakiegoś 
przedmiotu, który mógłby iden-
tyfikować ludzi z tego pokole-
nia w sposób widoczny. Padło 
na opaskę, gdyż był to znany 
wtedy produkt. Już na spotka-
niu w Lednicy, w czerwcu, poja-
wiliśmy się z naszą ideą pokole-
nia. Spotkała się ona z pozytyw-
nym odzewem, także ze strony 
duchowieństwa, które tam by-
ło”. Jednak o. Jan Góra, głów-
ny organizator lednickich spot-
kań, w wypowiedzi dla KAI z 9 
lutego 2006 r., dementował po-
głoskę, jakoby Rydzyński roz-
prowadzał wspomniane gadże-
ty: „Nigdy nie słyszałem o pa-
nu Pawle Rydzyńskim. Kłamie, 
nie mógł niczego rozdawać bez 
porozumienia się ze mną. A je-
śli rzeczywiście rozdawał, robił 
to nielegalnie”. 

Sprawa do urzędu

W krótkim czasie sprawa na-
brała rozgłosu i zaczęły szerzyć 
się protesty w związku z wnio-
skiem właścicieli poznańskiej 
spółki, skierowanym do Urzędu 
Patentowego. Młodzi lublinianie 
z Centrum Duszpasterstwa Mło-
dzieży wystosowali swoje pismo 
do tego samego Urzędu, pisząc: 
„Niniejszym pragniemy zgło-
sić nasz sprzeciw wobec zamia-
rów zarejestrowania w charakte-
rze znaku towarowego oznacze-
nia »pokolenie JP2« z różnymi 
dodatkami. Jako młodzi ludzie 
ukształtowani przez osobę, dzie-
ło i myśl Jana Pawła II uznajemy 
termin „pokolenie JP2” za nasze 
wspólne i wyjątkowe dobro, któ-
re nie może być w żadnym razie 
zmonopolizowane, a zwłaszcza 
zawłaszczone w celach komer-
cyjnych”. Podpisy pod listem by-
ły zbierane m.in. w szkołach, na 
uczelniach czy na ulicach Lub-
lina. Rydzyński wiedząc o tym, 
zmodyfikował nieco listę gadże-
tów, która miałaby być opatrzo-
na oznaczeniem „Pokolenie JP2”. 
Odpadły z niej m.in. dezodoran-
ty, gry, napoje, jako niezgodne w 
tej sytuacji z prawem własności 
przemysłowej.

Gadżety znikają, 
Pokolenie zostaje
Uszczuplenie listy gadżetów 

nie wpłynęło jednak na decy-
zję Urzędu Patentowego i spra-
wa w ostatnich dniach znalazła 
swój finał. Urząd wydał decyzję 
odmowną w kwestii rejestracji 
nazwy „Pokolenie JP2” jako zna-
ku towarowego. Działania firmy 
zmierzają w stronę zmiany kon-
trowersyjnej nazwy firmy „Po-
kolenie JP2” sp. z o.o. na „Ge-
neration”. E-sklep poznańskiej 
firmy wstrzymał swoją działal-
ność, a niektóre towary oferuje 
na jednym z portali aukcyjnych. 
Oto opis jednego z produktów: 
„silikonowa opaska na rękę bę-
dąca dowodem przynależności 
do pokolenia naszych czasów, 
do pokolenia JP2”. Czy o takie 
świadectwo chodziło Papieżo-
wi? Czy noszenie opaski może 
być równoważnikiem modlitwy, 
uczynków miłosierdzia wobec 
bliźnich, wyznacznikiem wiary 
w Boga i Bogu? Odpowiedź na 
te pytania zna zapewne każ-
dy, kto choć raz z uwagą słu-
chał nauczania sługi Bożego Ja-
na Pawła II.

LUCYNA RUCHAŁA
dziennikarka Radia eR
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Lublinianie obronili Pokolenie JP2

Ich nie można kupić

 R E K L A M A 

Strona kontrowersyjnego serwisu 
„Pokolenie JP2.com”. Po protestach 
m.in. lubelskiej młodzieży 
zamknięto sklep internetowy 
zarządzającej stroną spółki
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LUBELSKI

PANORAMA PARAFII 
Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Tętni życiem

ZDANIEM PROBOSZCZA
Ogromnie mnie cieszy to, że wierni w koście-
le zwyczajnie dobrze się czują. Mówią, że jest 
u nas atmosfera, która ich przyciąga. Skąd ona 
się bierze? Myślę, że ważne jest zwyczajne by-
cie z ludźmi we wszystkich ich sprawach. Nie 
tylko na poważnie, ale także wtedy, gdy żar-
tują, cieszą się z czegoś. Niektórych może za-
skakują żarty podczas ogłoszeń parafialnych, 
ale potem przyznają, że one także przyczynia-
ją się do wytwarzania tej szczególnej domo-
wej atmosfery. Uważam, że kapłan powinien 
być wśród swoich wiernych, nie zamykać się 
na plebanii jak w twierdzy, ale wyjść po Mszy 
przed kościół, zamienić z ludźmi słowo, poka-
zać im, że się nimi interesuje. Staram się być z 
ludźmi i w ich troskach i radościach – zwyczaj-
nie na co dzień, to przecież do nich zostałem 
posłany. Moi parafianie czują się odpowiedzial-
ni za naszą wspólnotę, przychodzą do kościo-
ła jak do siebie, i to jest też ogromna radość. 
Wspólnie udaje się nam wiele zrobić. To dzięki 
wielkiej liczbie ludzi dobrej woli, ich życzliwo-
ści i pomocy możemy podejmować ciągle no-
we inicjatywy.

Porządek Mszy św. 
  niedziela: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00
  dzień powszedni: 7.00 i 18.00
  dni świąteczne: 7.00, 9.00, 18.00

KS. ADAM WEŁNA
Urodzony w 1960 r., świę-
cenia kapłańskie przy-
jął 15 grudnia 1984 ro-
ku, jest kanonikiem hono-
rowym Kapituły Lubelskiej, 
budowniczym kościoła i 
proboszczem parafii NMP 
Nieustającej Pomocy w 
Lublinie.

Kończąca właśnie  
11 lat parafia Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy  
nie ma za sobą wielu lat 
historii i doświadczeń, 
a jednak tyle się tutaj 
dzieje, że można by 
pomyśleć, że to efekt 
głębokiej tradycji. 

O jakiejś wielkiej tra-
dycji nie można mówić 
po upływie 10 lat, tym 
bardziej że tę młodą pa-
rafię tworzą ludzie z róż-
nych stron nie tylko Lu-
belszczyzny, ale i Polski. 
Kiedy zaczęto budować 
kościół na Czechowie, 
wokół było kilka bloków 
i same chaszcze. Scep-
tycy pytali, kto do tego 
kościoła będzie tak da-
leko chodził. Dziś wyda-
je się to odległą historią. 
Chaszcze dawno zniknę-
ły, a nowe osiedla sąsia-
dują bezpośrednio z pla-
cem kościelnym.

Młodość

Wspólnotę parafii 
Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Lublinie two-
rzą w większości mło-
dzi ludzie. Tutaj, ku ra-
dości księdza probosz-
cza i budowniczego koś-
cioła Adama Wełny, licz-
ba chrztów przewyższa 
kilkakrotnie liczbę po-
grzebów. – Mieszka u 
nas wiele młodych mał-
żeństw, ludzi, którzy po-
kończyli w Lublinie stu-
dia i osiedli w tym miej-
scu. Wielu moich para-
fian pochodzi z różnych 
zakątków Polski, ale tu-
taj założyli rodziny, ku-

pili mieszkanie i stali się 
członkami naszej wspól-
noty parafialnej – opo-
wiada ks. Adam.

Budujący się kościół 
stał się miejscem integra-
cji mieszkańców nowe-
go osiedla. Uczestnicząc 
w życiu parafii, podej-
mując ciągle nowe dzie-
ła i realizując pomysły, 
których duszpasterzom 
nie brakuje, ludzie ma-
ją okazję poznawać się, 
nawiązywać znajomości 
sąsiedzkie, ale i tworzyć 
ogromną wspólnotę, za 
którą czują się odpowie-
dzialni.

Inicjatywy

Liczne grupy i wspól-
noty, które działają przy 
parafii są jednym ze zna-
ków wiary mieszkających 
tu ludzi. Wielkim prze-
życiem dla całej wspól-
noty był Dzień Papieski. 
Młodzież przygotowała 
specjalny program, któ-
ry był przedstawiany pod-
czas każdej Mszy świętej. 
– Można powiedzieć, że 
młodzi całą niedzielę pra-
cowali, ale pomagali im 
w tym również inni para-
fianie, przygotowując na 
plebanii herbatę, kanap-
ki czy ciasto – opowiada 
ksiądz proboszcz.

W obchody Dnia Pa-
pieskiego włączył się Ze-
spół Szkół nr 5, który 
16 października otrzy-
mał imię Jana Pawła II. 
Z tej okazji jej uczniowie 
przygotowali specjalną 
księgę zobowiązań, da-
jąc wyraz swojego przy-
wiązania do Papieża Po-
laka. Wielu młodych zo-
bowiązało się do częst-
szej i regularnej modli-

twy, do podejmowania 
konkretnych dzieł pomo-
cy innym czy do walki ze 
swoimi słabościami. Je-
den egzemplarz tej księ-
gi został złożony w da-
rze na Jasnej Górze.

Długo trzeba by wy-
mieniać wszystkie ini-
cjatywy podejmowane 
w parafii, dzieła, w któ-
re włączają się młodzi, 
specjalne propozycje 
dla dzieci i dorosłych. 
Warto jednak wymie-
nić jeszcze jedno – są 
to katechezy dla doro-
słych przygotowywane 
przez księdza probosz-
cza na podstawie Kate-
chizmu Kościoła Kato-
lickiego. W ten sposób 
każdy chętny może nie 
tylko formować się jako 
chrześcijanin, ale i zdo-
bywać konkretną wie-
dzę. Mądrych i uformo-
wanych katolików wciąż 
nam trzeba w każdej 
dziedzinie życia. AGA

Kościół NMP 
Nieustającej Pomocy
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