
Jak co roku, Caritas Archidiecezji 
Lubelskiej realizuje Wielkopostne 
Dzieło Pomocy. Tym razem odbywa 
się ono pod hasłem „Naszym 
powołaniem jest miłość”.

Ojciec Świety Benedykt XVI w 
tegorocznym orędziu na Wielki 
Post powiedział: „Niech w Wiel-
kim Poście każdy chrześcijanin 
zazna na nowo miłości Bożej, 
danej nam w Chrystusie, miło-
ści, którą my z kolei każdego 
dnia mamy „oddawać” bliźnie-
mu, zwłaszcza temu, który naj-
bardziej cierpi i jest w potrze-
bie.” – Słowa papieskiego prze-
słania wszystkim wierzącym uka-
zują drogę wielkopostnego na-
wrócenia, dla Caritas stały się in-
spiracją do podejmowania ko-
lejnych inicjatyw dobroczynnych 
– mówi ks. Andrzej Głos, dyrek-
tor lubelskiej Caritas. W okresie 
Wielkiego Postu, we wszystkich 
świątyniach archidiecezji znaleźć 
można specjalne puszki „Jałmuż-
ny wielkopostnej”, gdzie wierni 
mogą składać ofiary na rzecz po-
trzebujących. W kościołach, więk-

szych sklepach i na tere-
nie szkół wolontariusze 
parafialnych zespołów 
Caritas i szkolnych kół 
Caritas prowadzą zbiórki darów 
rzeczowych, a zwłaszcza trwałej 
żywności. Zgromadzone środki 
finansowe i dary rzeczowe zosta-
ną przeznaczone na różne formy 
wsparcia osób potrzebujących, 
a zwłaszcza rodzin wielodziet-
nych. Dla dzieci i młodzieży Cari-
tas przygotowała specjalne kate-
chezy, propagujące ideę wielko-
postnych umartwień oraz małe 
skarbonki „Jałmużny wielkopost-

nej”, które mogą peł-
nić rolę skarbonek kla-
sowych lub rodzinnych. 
Zebrane do nich wielko-

postne ofiary będą przeznaczone 
na leczenie i rehabilitację dzieci 
przewlekle chorych. Pod koniec 
Wielkiego Postu w parafiach zo-
staną zorganizowane nabożeń-
stwa dobroczynności, w czasie 
których dzieci złożą swoje skar-
bonki przy ołtarzu. W ubiegłym 
roku w ramach Wielkopostnego 
Dzieła Pomocy Caritas Archidie-
cezji Lubelskiej zebrała ponad 
70 tys. złotych.  (A)
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A gnieszka Gacek jest studentką 
Akademii Rolniczej w Lublinie, a 

Żaneta Staniec właśnie kończy SGH. 
Pisaliśmy o nich na dzień przed ich wy-
jazdem na wymarzone misje do Afryki. 
Po rocznych przygotowaniach dziew-
czyny trafiły do Nairobi, gdzie pomaga-
ły m.in. w szkole w slumsach Mukuru 
i Mitumba. Po powrocie rozpoczęły 
pracę z grupą misyjną przy Centrum 
Duszpasterstwa Młodzieży, opowia-
dając o prawdziwej Afryce i potrze-
bach misji. Za swoją pracę odebrały 
niedawno nagrodę dla Wolontariuszek 

Roku 2006. Wielu ta-
kich młodych ludzi 
działa w kilku or-
ganizacjach skupio-
nych wokół Centrum 
Duszpasterstwa Mło-
dzieży. 

Wolontariuszki 
Roku odebrały 
wyróżnienie 
w Pałacu 
Prezydenckim 
w Warszawie.

O tym, że młodzi są 
nadzieją i wiosną 

Kościoła, możemy przeko-
nać się nie tylko na wiosnę. 
To, co potrafią zdziałać dla 
innych, budzi nasz podziw, 
a podejmowanych przez 
katolicką młodzież inicja-
tyw nie brakuje. Gorące pa-
trole, pomoc uchodźcom, 
więźniom, dzieciakom w 
lubelskim szpitalu czy w 
dalekiej Afryce – to tylko 
niektóre z nich. Nie dziwi 
zatem, że już po raz dru-
gi dwie lublinianki zostały 
Wolontariuszkami Roku. 
Dziękujemy i gratulujemy.

KS. KRZYSZTOF 
PODSTAWKA
redaktor wydania
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Wielkopostne Dzieło Pomocy 2007

Jałmużna wielkopostna

Hojnego dawcę 
miłuje Bóg
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ZA TYDZIEŃ
   Rozpoczynamy cykl wspo-

mnień z wizyty Jana Pawła II 
w Lublinie

   O CENTRUM INTERWENCJI 
KRYZYSOWEJ

   Ks. Franciszek Greniuk 
– sylwetka kapłana

WOLONTARIUSZKI ROKU
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Sprostowanie 

Serdecznie przeprasza-
my Zgromadzenie Sióstr 

Rodziny Betańskiej, a szczegól-
nie Przełożoną Generalną, s. 
Barbarę Robak, za pomyłkę w 
opisie zdjęcia na str. 1 numeru 
z 18 lutego br. Przepraszamy 
również Siostrę, której foto-
grafię opublikowaliśmy wsku-
tek naszego błędu. 

KRAŚNIK. Stowarzyszenie 
Muzyczne Chór „Canticum 
Canticorum” przy kościele pw. 
Ducha Świętego w Kraśniku 
zaprasza 19 i 20 maja br. na 
Festiwal im. Jana Pawła II. 
Przegląd konkursowy plano-
wany jest w dwóch katego-
riach: utwory przekazujące na-
uczanie papieskie, opowiada-

jące o osobie i świadectwie 
życia Jana Pawła II; druga to 
utwory z muzyką do dosłow-
nych fragmentów twórczości 
Ojca Świętego. Festiwal jest 
częścią obchodów Dni Jana 
Pawła II, trwających w mieście 
od 13 do 20 maja. Więcej in-
formacji na stronie www.duch.
krasnik.pl/festiwal.

Majowy festiwal100. rocznica urodzin 
ks. Zygfryda Berezeckiego

KUL. Już po raz 39. Koło 
Naukowe Teologów organizuje 
Tydzień Eklezjologiczny, który 
odbędzie się w dniach od 19 do 
21 marca 2007 roku w auli 1031 
Collegium Jana Pawła II. Mottem 
Tygodnia są słowa: „Znaki cza-
su – Czas znaków. Widzieć – 
Oceniać – Działać”.

Tydzień 
Eklezjologiczny
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NIEMCE. Parafia w Niemcach 
była organizatorem bezpłatnych 
półkolonii dla dzieci. Miejscem 
spotkań pięćdziesięciorga dzie-
ci z klas I–VI szkoły podsta-
wowej była dawna salka kate-
chetyczna. W organizację pół-
kolonii włączyli się nauczyciele 
– członkowie parafialnego od-
działu Akcji Katolickiej, wspo-
magani przez młodzież z KSM-u, 
Szkolnego Klubu Wolontariusza 
z Gimnazjum w Niemcach i scho-
li. Każdego dnia dzieci korzysta-
ły z posiłku: drożdżówki z herba-
tą lub jednego dania obiadowe-
go. W czasie zajęć uczestniczyły 

w zabawach i grach dydaktycz-
nych, poznawały tradycję pol-
skich zapustów, wykonały przy 
pomocy wolontariuszy stroje 
karnawałowe. Malowano także 
witraże, uczono się nowych pieś-
ni i piosenek religijnych, ogląda-
no filmy. Szczególnym wydarze-
niem dla wielu z nich była piel-
grzymka do sanktuarium Matki 
Bożej w Wąwolnicy oraz wy-
cieczka do Kazimierza. Głównym 
sponsorem półkolonii był ksiądz 
proboszcz, wspierany przez pry-
watnego przedsiębiorcę oraz 
emerytowaną nauczycielkę – 
członków AK.

Było super! 
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WOJEWÓDZTWO LUBEL-
SKIE. Do 5 marca samorządy 
miały przygotować dla kura-
torium w Lublinie listę szkół 
do likwidacji – podało Radio 
eR. Kurator oświaty ma na za-
opiniowanie propozycji 2 ty-
godnie, ale ostateczna decy-
zja należy do gminy prowa-

dzącej szkołę. Ze wstępnych 
szacunków wynika, że z edu-
kacyjnej mapy Lubelszczyzny 
może zniknąć 12 podstawó-
wek, 2 gimnazja i 20 szkół 
średnich. Na razie nie wia-
domo, czy wniosków będzie 
więcej, bo lokalne społeczno-
ści walczą o swoje szkoły.

Do likwidacji

Pamiątkowa fotografia uczestników półkolonii

KRAŚNIK. W niedzielę 4 mar-
ca zmarł po ciężkiej chorobie 
ks. Jan Wielgus, proboszcz 
parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Kraśniku i dziekan de-
kanatu kraśnickiego. Urodził 
się 12 marca 1942 roku w 
Wolicy (diecezja sandomier-
ska). Święcenia kapłańskie 
przyjął 6 sierpnia 1962 ro-
ku. Pracował m.in. jako pro-
boszcz w Dąbrowicy, Babinie 
i Urzędowie. Był diecezjal-
nym duszpasterzem rolni-
ków. Ks. kan. Jan Wielgus (1942–2007)

Zmarł ks. Jan Wielgus
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CHEŁM. W bazylice Na-
rodzenia NMP w święto 
Katedry św. Piotra, 22 lutego, 
odprawiono Mszę św. z okazji 
100. rocznicy urodzin chełm-
skiego kapłana, sługi Bożego 
ks. Zygfryda Berezeckiego. 
Główne uroczystości rozpo-
częły się o godz. 17.30 w koś-
ciele pw. Rozesłania Świętych 
Apostołów, skąd w kierunku 

bazyliki wyruszyła procesja z 
figurą Matki Bożej Fatimskiej. 
O godz. 18.00 w bazylice od-
prawiono Mszę świętą, której 
przewodniczył Ks. bp Ryszard 
Karpiński w towarzystwie kil-
kudziesięciu kapłanów. 22 lu-
tego jest również rocznicą po-
wołania (w 1994 roku) chełm-
skiej kapituły kolegiackiej oraz 
dniem odpustu parafialnego. 

Bp Ryszard Karpiński przewodniczył odpustowej Mszy świętej
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Dokładnie przez 71 dni trwała 
w Lublinie wystawa szopek 
krajów Unii Europejskiej 
We środę 28 lutego odbyła się 
ceremonia zamknięcia połączona 
z wręczeniem nagród uczestnikom 
konkursu plastycznego. 
Lubelski„Gość Niedzielny” 
był patronem medialnym wystawy. 
Gdy wystawa się kończy, można 
tylko westchnąć – kto nie widział, 
niech żałuje!

Kto pamięta zorganizowaną 
przed pięciu laty na Zamku Lu-
belskim wystawę „Szopki świa-
ta”, z pewnością wybrał się na 
kolejną odsłonę bożonarodze-
niowych tradycji urządzania szo-
pek. Tym razem wystawiono kil-
kaset ekspozycji ukazujących bo-
gactwo świątecznych tradycji 
krajów zjednoczonej Europy. Ini-
cjatorem i organizatorem wysta-
wy „Boże Narodzenie w Europie 
– wystawa szopek krajów Unii 
Europejskiej – sztuka i tradycja. 
W hołdzie papieżowi Janowi Pa-
włowi II” był Graziano Monaste-
ro prezes M.G. Poland (organiza-
tor wspomnianej wystawy „Szop-
ki świata”) wraz z pomysłodawcą 
i kuratorem wystawy Alfredo Tro-
isi, sekretarzem generalnym Fun-
dacji Verona per l’Arena, jak rów-
nież nadintendentem Międzyna-
rodowego Muzeum Narodzenia 
Pańskiego w Betlejem. Honoro-
wy patronat nad wystawą obję-
li: m.in.: abp. Józef Życiński, Mi-

nister Spraw 
Zagranicznych 
Włoch, Prezy-
dent Regionu 
Veneto i Woje-
woda Lubelski. 
Lublin był ko-
lejnym zagra-
nicznym mia-
stem, które gościło wystawę, po 
poprzednich edycjach w Medio-
lanie, Lublanie i Messynie, gdzie 
odnosiła wielki sukces wśród 
publiczności i krytyki. W czasie 
swojej pierwszej edycji w Medio-
lanie stała się częścią programu 
wydarzeń uświetniających sześ-
ciomiesięczną prezydencję wło-
ską w Unii Europejskiej (lipiec–
grudzień 2003 r.). Wystawa w ha-
li Międzynarodowych Targów Lu-
belskich cieszyła się wielką po-
pularnością. Od 16 grudnia od-
wiedziło ją kilkadziesiąt tysię-
cy osób, głównie uczniów szkól 
z terenu województwa. Organi-
zatorzy wystawy wraz z Kurią 
Metropolitalną w Lublinie zor-
ganizowali konkurs plastyczny 
dla dzieci. Nadesłano 3400 prac, 
z których jury wyłoniło laurea-
tów w pięciu kategoriach wieko-
wych od 5 do 19 lat. Przewod-
niczącym jury był Leszek Kracz-
kowski – zastępca dyrektora De-
partamentu Edukacji, Kultury i 
Sportu Urzędu Marszałkowskie-
go w Lublinie. Wkrótce wybrane 
prace konkursowe zostaną za-
prezentowane na miniwystawie 
w archidiecezjalnym Radiu eR, a 
niektóre z nich być może trafią 
na aukcje. 
 ELIASZ

Jak co roku duszpasterstwa 
akademickie Lublina orga-
nizują nabożeństwo Drogi 

Krzyżowej na miasteczku 
akademickim. W tym roku 
odbędzie się ono 23 mar-
ca. Rozważania zatytułowane 
„Chrystusowa droga wierno-
ści” przygotował arcybiskup 
Józef Życiński. Początek na-
bożeństwa o godz. 18.00 w 
kościele akademickim KUL. 
Uczestnicy proszeni są o za-
branie ze sobą świecy. Do 
udziału w drodze krzyżo-

wej zaproszeni są studenci 
wszystkich lubelskich uczel-
ni. KP

Nasz patronat dobiegł końca

Szopki odjechały

Akademicka Droga Krzyżowa

Studenci śladami 
męki Chrystusa

Laureaci 
konkursu 

plastycznego 
z patronami 

i organizatorami 
wystawy szopek 

krajów UE
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Dla nauczycieli w Świdniku

Nauczycielska 
Eucharystia

 R E K L A M A 

Dekanalne Duszpasterstwo 
Nauczycieli i parafia pw.

NMP Matki Kościoła w Świdni-
ku zapraszają na Mszę świę-
tą w intencji nauczycieli, ka-
techetów i wszystkich pra-
cowników oświaty dekanatu 
świdnickiego. Odprawi ją 26 

marca o godz. 16.00 ks. dr 
Piotr Goliszek – archidiece-
zjalny duszpasterz nauczycie-
li. Spotkanie to będzie kolej-
nym z cyklu wydarzeń mają-
cych na celu integrację lokal-
nego środowiska nauczycieli i 
wychowawców.  KP

W nabożeństwie uczestniczyli 
studenci wszystkich lubelskich uczelni
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Trafiają tu najczęś-
ciej studenci i oso-
by pracujące. Z ko-
lejna grupą zaintere-

sowaną tą nietypową formą 
pracy spotkali się wolonta-
riusze, którzy już zdążyli po-
znać smak bezinteresownej 
pomocy innym. Mówili o pro-
pozycjach, jakie czekają na 
nich w Centrum, ale i warun-
kach, które będą musieli speł-
nić, aby marzenie o pomocy 
innym stało się rzeczywistoś-
cią. Opowiadali o idei wolon-
tariatu oraz przedstawili li-
stę przygotowań niezbędnych 
przed podjęciem konkretnej 
posługi. Ponad rok temu w 
gronie takich kandydatów 
znalazły się Agnieszka Gacek 
i Żaneta Staniec. Wtrwały. Po 
roku wyjechały na trzy waka-
cyjne miesiące do Nairobi w 
Kenii. Podczas niedawnej Gali 
Wolontariatu prezydent Polski 
Lech Kaczyński wyróżnił je ty-
tułem Wolontariuszek Roku 
2006 w kategorii „Pomoc spo-
łeczna”. To już drugie wy-
różnienie dla lublinianek. W 
zeszłym roku otrzymała je 

Renata Dobrzyńska, która od 
kilku lat koordynuje program 
pomocy bezdomnym „Gorący 
patrol”.

Afrykanki z Lublina

Agnieszka Gacek jest stu-
dentką Akademii Rolniczej w 
Lublinie, a Żaneta Staniec właś-
nie kończy SGH. Pisaliśmy o 
nich na dzień przed ich wyjaz-
dem na ich wymarzone misje 
do Afryki. Po rocznych przy-
gotowaniach dziewczyny tra-
fiły do Nairobi, gdzie codzien-
nie pomagały m.in. w szkole w 
slumsach Mukuru i Mitumba. 
Po powrocie rozpoczęły pra-
cę z grupą misyjną przy Cen-
trum Duszpasterstwa Młodzie-
ży, opowiadając im o prawdzi-
wej Afryce i potrzebach misji. 

Tu organizują pomoc 
dla Afrykańczyków. W 
kilku organizacjach 
skupionych wokół Cen-
trum Duszpasterstwa 
Młodzieży działa wie-
lu podobnych młodych 
ludzi. „Rzadko mam 
okazję spotykać się z 
osobami należącymi 
do tej – jak się okazuje 
– tak licznej  w Polsce 
kategorii osób, któ-
re bezinteresownie po-
magają innym – mówił 
podczas warszawskiej 
Gali Lech Kaczyński. 
– Trzeba mieć bardzo 
wiele serca i odda-
nia innym, żeby na 
co dzień z 
własnej wo-
li stykać się 

z ludzkim nieszczęś-
ciem, i to takim, od 
którego ostatecznego 
odwrotu już nie ma, 
po to, żeby tym lu-
dziom ulżyć”. Jan Pa-
weł II o pracy wolon-
tariuszy mówił, że roz-
prasza mrok samotno-
ści, a oni sami dodają 
odwagi do przezwycię-
żenia pokusy przemo-
cy i egoizmu. A kiedy 

może się dać innym coś z 
siebie, doświadcza się ra-
dości, która przewyższa 
to, czego się dokonało – 

przekonywał w prze-
mówieniu na zakoń-

czenie Międzynaro-
dowego Roku 
Wolontariatu 
w 2001r.  

Bezdomni, więźniowie, 
uchodźcy, pacjenci 

szpitali i dzieci
 z zaniedbanych
 dzielnic miasta. 

Są z nimi 
wolontariusze z Centrum 

Duszpasterstwa Młodzieży 
w Lublinie, którzy 

w czwartek 1 marca 
zorganizowali 
kolejny nabór 

do swoich 
szeregów.

tekst
BARBARA PYCEL

odwagi do przezwycię-
żenia pokusy przemo-
cy i egoizmu. A kiedy 

może się dać innym coś z 
siebie, doświadcza się ra-
dości, która przewyższa 
to, czego się dokonało – 

przekonywał w prze-
mówieniu na zakoń-

czenie Międzynaro-
dowego Roku 
Wolontariatu 
w 2001r.  

osobami należącymi 
do tej – jak się okazuje 
– tak licznej  w Polsce 
kategorii osób, któ-
re bezinteresownie po-
magają innym – mówił 
podczas warszawskiej 
Gali Lech Kaczyński. 
– Trzeba mieć bardzo 
wiele serca i odda-
nia innym, żeby na 
co dzień z 
własnej wo-

ści, a oni sami dodają 
odwagi do przezwycię-do tej – jak się okazuje 

– tak licznej  w Polsce 
kategorii osób, któ-
re bezinteresownie po-
magają innym – mówił 
podczas warszawskiej 
Gali Lech Kaczyński. 
– Trzeba mieć bardzo 
wiele serca i odda-
nia innym, żeby na 
co dzień z 
własnej wo-

odwagi do przezwycię-
żenia pokusy przemo-
cy i egoizmu. A kiedy 

może się dać innym coś z 
siebie, doświadcza się ra-
dości, która przewyższa 
to, czego się dokonało – 

przekonywał w prze-
mówieniu na zakoń-

czenie Międzynaro-
dowego Roku 
Wolontariatu 
w 2001r.  

Na górze:
Żaneta 
Staniec 
i Agnieszka 
Gacek

Na dole:
Wyróżnienie 
dla 
Wolontariuszek 
Roku 2006

Wolontariusze na pomoc

Na dworcu i w Afryce
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A może ty?

Wolontariuszem może być 
każdy bez względu na wiek 
(wyjątek stanowią placówki 
opiekuńczo-wychowawcze, 
często ukończenie 18 lat jest 
wymagane w szpitalach), wy-
kształcenie, status material-
ny. Od ponad roku obowią-
zuje ustawa o działalności 
pożytku publicznego i o wo-
lontariacie, która m.in. okre-
śla prawa i obowiązki wolon-
tariuszy. Zgodnie z nią mo-
gą oni pracować w instytu-
cjach publicznych i jednost-
kach im podległych (central-
nych, np. w ministerstwach i 
samorządowych, np. w urzę-
dach gmin, szkołach), orga-
nizacjach pozarządowych 
(np. fundacjach, stowarzy-
szeniach), jednostkach dzia-
łających na podstawie prze-
pisów regulujących stosunek 
państwa do Kościoła katoli-
ckiego oraz innych Kościo-
łów. Wiele organizacji i in-
stytucji stosuje własne kryte-
ria naboru wolontariuszy. Są 
one często zależne od aktu-
alnie realizowanych progra-
mów. Choć wolontariat jest 
bezpłatny, to nie zwalnia to 
nikogo z odpowiedzialnej 
pracy. To szansa na zdobycie 
nowych umiejętności, pozna-
nie ciekawych ludzi, a nawet 
świata. Może być sposobem 
na samotność albo twórcze 
przetrwanie okresu bezro-
bocia. Pozwala oderwać się 
od codziennych obowiązków 
albo przygotować do przy-
szłej pracy. Dla jednych jest 
początkiem kariery zawodo-
wej, dla drugich jej uwień-
czeniem. Uczy cierpliwości, 
wrażliwości i tego, że obok 
nas żyją inni, którzy mogą 
potrzebować pomocy. 

PROGRAMY REALIZOWANE W CENTRUM 
WOLONTARIATU:

Wolontariat w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym – asy-
stowanie przy łóżkach chorych dzieci, prowadzenie zajęć świetlicowych, 
organizowanie czasu dzieciom.  „Odzyskać młodość” – program 
wsparcia dla osób nieletnich będących w konflikcie z prawem, wskutek 
patologicznych sytuacji rodzinnych czy środowiskowych. Ten program re-
alizujemy w porozumieniu z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym 
dla Dziewcząt w Głębokiem.  „Most” – program skierowany do dzie-
ci i młodzieży z lubelskich dzielnic ubogich, polegający na tworzeniu 
szans edukacyjnych i kulturalnych dla najbardziej środowiskowo zagro-
żonych dzieci i młodych w mieście – zajęcia odbywają się na Starych 
Bronowicach oraz na osiedlu przy ulicy Grygowej.  „Pomoc uchodź-
com” – pomoc w lubelskim Ośrodku dla Cudzoziemców, w świetlicy 
dla dzieci uchodźców i praca na rzecz integracji kulturowej dorosłych;  
Praca w Klinice Psychiatrycznej – obecność przy pacjentach, 
pomoc w sensownym spędzeniu czasu podczas pobytu w szpitalu, wspar-
cie, próba przełamywania stereotypu człowieka chorego „Gorący pa-
trol” – pomoc i asystencja osobom pragnącym wyjść z bezdomności 
Pomoc byłym młodym więźniom w odnalezieniu się w rze-
czywistości po odbyciu kary. Zapraszamy także do działania na rzecz 
wspierania demokracji w krajach pozostających pod panowaniem ustro-
jów niedemokratycznych. 
Wszystkie programy koordynowane są przez organizacje skupione przy 
Centrum Duszpasterstwa Młodzieży, tzn. przez Centrum Wolontariatu, 
Stowarzyszenie Novo Millennio oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. 
CENTRUM DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY przy kościele Ducha Świętego, 
Krakowskie Przedmieście 1, tel.0/81-5321395, pneuma@duch.lublin.pl.
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Zarówno ja, przed ro-
kiem, jak i dziewczyny 

„Afrykanki” teraz, otrzyma-
łyśmy nagrodę w kategorii 
„Pomoc społeczna” w orga-
nizowanym co roku konkur-
sie „Barwy wolontariatu”. 
Tych, których zauważyło ju-
ry, było więcej. Za pomoc 
osobom niepełnosprawnym 
wyróżnienia zdobyli człon-
kowie Katolickiej Wspólnoty 
„Serce”, którzy 13 lat te-
mu odpowiedzieli na dra-
matyczny apel dla 3-letniej 
wówczas Igi, chorej na zapa-
lenie opon mózgowych. W 
kategorii „Edukacja, kultu-
ra, sport” nagrodę odebra-
li wolontariusze Centrum 
Młodzieżowego „Tlen”,  
działającego od 5 lat na te-
renie diecezji sosnowieckiej. 
Za „Wolontariat pracowni-
czy” nagrodę otrzymali wo-
lontariusze Citibanku han-
dlowego. Z czym wiąże się 
tytuł Wolontariusza Roku? 
Formalnie „do niczego” nie 
obliguje, bo jest to tytuł ho-
norowy. Ale właśnie dlate-
go zobowiązuje do jeszcze 
większych wysiłków podej-
mowanych na rzecz drugie-
go człowieka i jeszcze więk-
szego oddania. I do wierno-
ści. Moja praca po otrzyma-
niu nagrody się nie zmieni-
ła. Po szumie medialnym,  
który trochę mi towarzy-
szył, po otrzymaniu wyróż-
nienia i po udzieleniu paru 
wywiadów, wszystko wró-
ciło do normy. No i do-
brze, bo zdecydowanie le-
piej czuję się w noclegow-
ni czy na dworcu niż w pa-
łacu. 

Wolontariusze na pomoc

Na dworcu i w Afryce
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Już po raz szósty parafia 
pw. Chrystusa Odkupiciela 
w Świdniku zorganizowała 
zimowe ferie dla najmłodszych. 
Jak zwykle w akcję włączyło się 
liczne grono nauczycieli 
i wychowawców, 
wraz z duszpasterzami. 
Przedsięwzięcie wsparli miejscowi 
przedsiębiorcy oraz  władze 
miasta i liczne instytucje.

Program zajęć dla uczest-
ników spotkań opracowała Ja-
dwiga Dziuba, nauczycielka 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Świdniku. Zorganizowano 
m.in. konkurs recytatorski i mi-
nifestiwal piosenki religijnej. 
Uczestnicy odwiedzili starostę 
powiatu świdnickiego, Miro-
sława Króla, dzięki czemu na 
własne oczy mogli się prze-
konać, na czym polega praca 

w państwowej admi-
nistracji. Miejski Ośro-
dek Kultury zaprosił na 
projekcję filmów wy-
twórni Walta Disneya, a tajniki 
pracy dziennikarskiej i telewi-
zyjnego warsztatu zaprezento-
wała świdnicka telewizja kablo-
wa. Świdniccy strażacy i policja 
uczyli dzieci, jak zachować się 
w sytuacji zagrożenia podczas 
nieobecności rodziców. Ak-

cję zimową zakończy-
ło spotkanie uczestni-
ków zimowiska z ro-
dzicami, wychowaw-

cami i sponsorami. Za naszym 
pośrednictwem proboszcz pa-
rafii, ks. Andrzej Kniaź, dzię-
kuje wszystkim, którzy włą-
czyli się w organizację zimo-
wiska. Ich nazwiska podaje-
my obok.
 KP

Od kilku już lat młody nauczy-
ciel informatyki z Chełma Piotr 
Puźniak organizuje spotka-
nia poświęcone popularyzacji 
macintoshy w polskich szko-
łach.  Słynne „Jabłuszka”, albo 
„Maki”, to proste w obsłudze, 
bezawaryjne i wyposażone w 
doskonałe oprogramowanie 
osobiste komputery stworzone 
przez firmę Apple. 

23 i 24 lutego br. odbył się VI 
Zjazd Użytkowników Macinto-
shy w Edukacji. Do Chełma przy-
jechali miłośnicy tych kompute-
rów z całego kraju. – Dołożyłem 
wszelkich starań, aby program 
spotkań był ciekawy i przyniósł 
rzeczywiste korzyści nauczycie-
lom informatyki, którzy biorą 
udział w zjeździe. W tym roku 
wykłady oraz zajęcia warsztato-
we poprowadzi łącznie dwuna-
stu edukatorów oraz dwóch cer-

tyfikowanych trenerów Apple,
czyli coś w rodzaju inżynierów 
Microsoftu – powiedział „Goś-
ciowi” Piotr Puźniak, organizator 
zjazdu. Jednym z najciekawszych 
punktów programu były dwa wy-
kłady, prowadzone dro-
gą internetową przez 
naukowców z Uniwersy-
tetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu: „Elementy 
e-Learningu w polskich 
szkołach”, który popro-
wadziła dr Małgorzata 
Mironowicz, oraz „Ele-
menty składowe e-Le-
arningu” i „Platforma 
Mac OSX w e-Learnin-
gu”, który wygłosił dr Ni-
kodem Mironowicz. Wykładow-
cy pokazali w praktyce, jak moż-
na drogą internetową prowadzić 
wykłady, podzielili się własnymi 
uwagami i spostrzeżeniami na 
ten temat oraz odpowiedzieli na 

wiele pytań zadawanych przez 
chełmskich słuchaczy. Uczestni-
cy zjazdu mogli też wziąć udział 
w wybranych zajęciach warszta-
towych: narzędzia do pracy gru-
powej, 

podcasting video, pages – szkol-
ne DTP oraz mogli uczestniczyć 
w lekcji otwartej prowadzonej 
właśnie na macintoshach. Duże 
zainteresowanie wśród uczest-
ników wzbudziła nowoczesna 
forma edukacyjna zwana pod-
castingiem. Łącząc ze sobą przy-
gotowane zdjęcia, krótkie filmy, 
muzykę i nagrany głos, w pro-
sty sposób, w programie iMo-

vie, można zrelacjono-
wać wydarzenie, zapre-
zentować siebie i in-
nych czy wykonać krót-
ki film promocyjny. W 
drugim dniu uczestni-
cy warsztatów, prowa-
dzonych przez Daniela 
Dajaczka, wypróbowa-

li podcasting w prakty-
ce, opracowując relację z 
pierwszego dnia zjazdu.
 MARIUSZ 
 KWIETNIEWSKI 

Po zimowej akcji w Świdniku

Chrześcijanin na feriach
ZORGANIZOWALI 

FERIE
Mirosław Król – starosta powia-
tu, Waldemar Jakson – burmistrz 
miasta, Jadwiga Dziuba, Anna 
i Grzegorz Olchowie, Jolanta i 
Roman Sudzikowie, Mirosław 
Madurowicz, Eliza Dudka, Urszu-
la Dul, Barbara Dziadosz, 
Barbara Kondrak, Helena Kubik, 
Justyna Legocka, Marzena 
Purc, Joanna Woroch, Joanna 
Borysiuk, Ewa Leszczyńska, Gra-
żyna Podgórska, Mirosława 
Żydek. Akcja Katolicka, 
Katolickie Stowarzyszenie Ko-
lejarzy, Legion Maryi, Wspólnota 
Krwi Chrystusa, Policja, PSP, TK 
Świdnik, MOK.



Uczestnicy 
ferii 
zimowych 

punktów programu były dwa wy-

kodem Mironowicz. Wykładow-
cy pokazali w praktyce, jak moż-
na drogą internetową prowadzić 
wykłady, podzielili się własnymi 
uwagami i spostrzeżeniami na 
ten temat oraz odpowiedzieli na 

powej, 
forma edukacyjna zwana pod-
castingiem. Łącząc ze sobą przy-
gotowane zdjęcia, krótkie filmy, 
muzykę i nagrany głos, w pro-
sty sposób, w programie iMo-

vie, można zrelacjono-
wać wydarzenie, zapre-
zentować siebie i in-

li podcasting w prakty-
ce, opracowując relację z 
pierwszego dnia zjazdu.

 KWIETNIEWSKI 

Zjazd miłośników macintoshy w Chełmie

Mac, czyli komputer dla ludzi
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Piotr Puźniak, 
organizator 

VI Zjazdu 
Macintoschy, 

podczas 
otwarcia
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Premiery w lubelskim Teatrze 
im. Juliusza Osterwy przełamują 
nieco ospały, lokalny krajobraz 
kulturalny. Ci z nas, których nie 
porywa śledzenie losów bohaterów 
kolejnych odcinków telenowel, 
powinni wybrać się do teatru. 

Tym razem zapraszamy 
na dwa wydarzenia, które w 
najbliższym czasie zaprezen-
tują lubelscy aktorzy. Choć ab-
solutnie różne w treści, z pew-
nością zasługujące na naszą 
uwagę i warte są obejrzenia.

Zaproszenie  
do Wiednia
Burżuazyjny „przedan- 

schlussowy” Wiedeń – uwie-
dziony Straussem, jeszcze 
wolny od brunatności nazi-
zmu – choć już nią zagrożo-
ny. Dwoje młodych ludzi – 
Alfred i Marianna – z w mia-
rę zaplanowaną przyszłością, 
każde z nich uwikłane w ja-
kiś związek. Ciążą im okowy 
moralności i konwenansów, 
a te skruszyć niełatwo. Uda-
je im się to za cenę skanda-
lu, odrzucenia przez wszyst-
kich i utraty wszystkiego te-
go, co jest dla nich cenne. Od-
powiedzialność i codzienność 
bezlitośnie „uczą ich życia” – 
zwłaszcza Mariannę. Mrocz-
ne, smutne, destrukcyjne – 
choć nader refleksyjne i ade-
kwatne do naszej codzien-
ności – są pejzaże, które w 
swych „Opowieściach Lasku 
Wiedeńskiego” maluje Õdõn 
von Horvath. Ascetyczna, a 
przy tym pomysłowa sceno-
grafia Aleksandry Semeno-
wicz jest świetnym tłem dla 
muzyki obu Straussów (ojca i 
syna) zinterpretowanej przez 
Piotra Salabera. Walce i pol-
ki stają  się tutaj elementa-
mi akcji, a nie tylko tłem – 
wielka w tym zasługa choreo-
grafii Przemysława Śliwy oraz 
współgrania całego będące-
go na scenie zespołu aktor-
skiego. Dodajmy do tego 17 

zmian lokacji scenicz-
nych oraz mikrokos-
mos ludzkich emocji, 
namiętności i skrajno-
ści. Bogdanowi Toszy 
przyszło się zmierzyć 
z  pozornie prostym 
i nader przewrotnym 
tekstem von Horvat-
ha – synchronizacja 
przestrzeni, rytmu 
i aktorstwa dała na-
prawdę świetne efek-
ty. Skoro mowa o ak-
torstwie. Gdyby nie siedmiu 
facetów (na co dzień „tech-
nicznych”) oraz Małgorzata 
Bigelmajer (na co dzień „pa-
ni inspicjentka”), to można 
by zapomnieć o udanej reali-
zacji „teatru w teatrze” – naj-
większym atucie tego spek-
taklu! Chylę czoła w najwyż-
szym uznaniu – scena gry w 
szachy to jedna z perełek tej 
inscenizacji.  „Opowieści...” 
to wspaniałe i różnorodne 
spektrum ludzkich zachowań 
i charakterów. Z pewnością 
scenę zdominowała dama 
imieniem Waleria, którą gra 
Magdalena Sztejman-Lipow-
ska. Jest dynamiczna i ży-
wiołowa, lecz w połączeniu 
z emocjami i siłą charakteru 

Walerii staje się sce-
niczną wersją huraga-
nu Katrina! Partnero-
wanie takiej nawałni-
cy uczuć to zadanie 
dla mężczyzny o sta-
lowym charakterze. 
Wszystko można by 
o Ferdynandzie Her-
lingerze powiedzieć, 
ale nie to, że był on 
tytanem. Gratula-
cje dla Henryka So-
biecharta za „aktyw-

ną walkę z żywiołem kobie-
cym”! Cudem zaś będzie, je-
śli jakaś feministka nie obra-
zi się sromotnie na Tomasza 
Bielawca za jego „Hawliczko-
we podejście do kobiet i ży-
cia”...  Łajdak i lawirant Al-
fred (Szymon Sędrowski) – 
po trosze sam sobie winien – 
oraz jego specyficzna rodzin-
ka... O ile na mamę (Jolanta 
Rychłowska) zawsze może li-
czyć, o tyle o babci, stworzo-
nej przez Ninę Skołubę-Ury-
gę, można powiedzieć tyl-
ko jedno: tej to by się Alfred 
Hitchcock nie powstydził...! 
Jeśliście ciekawi reszty – sa-
mi przyjrzyjcie się temu bar-
wnemu wiedeńskiemu kalej-
doskopowi. Spektakl można 

obejrzeć 9–11 marca oraz 13–
15 kwietnia.

Temu, który poszedł  
do domu Ojca
Za niespełna dwa miesiące 

miną dwa lata od śmierci Jana 
Pawła II. Rok temu aktorzy lu-
belskiego „Osterwy” uczcili je-
go pamięć wieczorem poświę-
conym poezjom Karola Wojty-
ły. W tym roku zapraszają na 
montaż poetycki „Karol Woj-
tyła – Dramaturg. W II roczni-
cę śmierci Jana Pawła II”. Ak-
tor Teatru im. Juliusza Oster-
wy Witold Kopeć wybrał teks-
ty i zaraził ideą swoje kole-
żanki i kolegów; rezultat bę-
dzie można podziwiać 4 kwiet-
nia 2007 r.  Będzie to wieczór 
wyjątkowy także z innego po-
wodu – prawdopodobnie po 
raz pierwszy ze sceny teatral-
nej padną słowa dramatów – 
wydanych  drukiem, lecz ni-
gdy nie inscenizowanych – „Je-
remiasz” oraz „Promieniowa-
nie ojcostwa”. Bezpłatne wej-
ściówki na ów rocznicowy wie-
czór dostępne będą w kasie Te-
atru im. Juliusza Osterwy od 27 
marca 2007 r.

ANNA RZEPA-WERTMANN

Teatralna wiosna

Zapraszamy do „Osterwy”

Magdalena 
Sztejman- 
-Lipowska  
i Anna Zawiślak 
w „Opowieściach 
Lasku Wie-
deńskiego”. 
Sztuka 
wystawiana 
w lubelskim 
Teatrze  
im. Juliusza 
Osterwy 
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Są studentami. Żyją szybko, uczą 
się dużo, chcą wykorzystać szanse, 
które daje im życie. W tym codzien-
nym zabieganiu, tysiącu spraw do 
załatwienia nie czują się zagubieni. 
Wszystko układa się na swoim miej-
scu i nabiera właściwego znaczenia 
dzięki ciszy. To ona właśnie pociąga młodych. 
Przychodzą do kościoła karmelitów na Świę-
toduską, by pomilczeć. Stają u stóp krzyża, 
nikt nie namawia do dzielenia się przemyśle-
niami, nie prowadzi dyskusji. – Trwanie w ci-
szy przed Panem Bogiem jest jak łyk świeże-
go powietrza, jak odpoczynek po męczącym 
biegu – przekonują. I wcale nie czują się dzi-
wakami. Przeciwnie. Z dumą idą pod prąd 
modom. – Kiedyś mój kolega ze studiów po-
wiedział mi, że jestem inna, że inaczej pod-
chodzę do wielu spraw niż moi rówieśnicy. 
Pamiętam też z katechezy, że wszyscy świę-
ci byli w jakiś sposób inni, cieszę się więc, 
że jestem inna. Jak ktoś mówi mi, że jestem 
normalna, zastanawiam się, co jest nie tak, to 
znaczy, że zeszłam trochę z drogi do święto-
ści – opowiada Iza.

Karmelitańska wspólnota Communio 
Crucis to grupa studentów z różnych lubel-
skich uczelni, którzy spotykają się regular-
nie, by wspólnie się modlić i korzystać z du-
chowości Karmelu. Jej powstanie było odpo-
wiedzią na apel Jana Pawła II, by modlić się 
jeszcze więcej. Lubelscy karmelici bosi spo-
strzegli, że wśród różnych propozycji dusz-
pasterskich skierowanych do młodych jest 
pewna luka. Większość grup zachęca do ja-
kiegoś działania, ale brak wspólnoty, której 

jedynym celem byłaby zwyczajnie 
tylko modlitwa. Skierowano więc 
zaproszenie do wszystkich semina-
riów lubelskich, wspólnot sióstr za-
konnych i studentów, by włączyć się 
w to dzieło. Propozycja była pro-
sta – spotkamy się na trzygodzin-

nej modlitwie w ciszy. To, co na pierwszy 
rzut oka mogło się wydawać nudą, okazało 
się strzałem w dziesiątkę. Młodzi potrzebu-
ją ciszy. Czerpią z niej radość i siłę do dzia-
łania. – Kiedy szłam pierwszy raz na spot-
kanie, przerażało mnie troszkę, że tak dłu-
go to będzie trwało, a tu nagle okazało się, 
że ani się spostrzegłam, jak ten czas minął. 
Nie mogłam uwierzyć, że to już 3 godziny – 
opowiada Kasia

– Jako ludzie potrzebujemy wzajemnie 
się poznawać i wspólnie pośmiać, dlatego 
raz w miesiącu staramy się też wyjechać po-
za Lublin, zwiedzać okolicę i cieszyć się swo-
ją obecnością – opowiada o. Józef odpowie-
dzialny za wspólnotę. Spotkania odbywają 
się w każdy piątek u karmelitów na Święto-
duskiej o godz. 19.00. Zaczyna je modlitwa 
indywidualna w ciszy, potem jest Msza św. 
albo nieszpory, podczas których głoszone 
jest słowo związane z życiem duchowym. Na 
zakończenie młodzi otrzymują tekst do me-
dytacji na cały tydzień. Zapraszamy. Wspól-
nota nie ma swojego krzyża, który mogłaby 
adorować, obecny pożyczany jest od maria-
nów. Młodzi chcieliby kupić swój, na to jed-
nak nie ma funduszy, zachęcamy wszystkich, 
którzy mogliby wspomóc wspólnotę, do skła-
dania ofiar na ten cel. AGA

G O Ś Ć  L U B E L S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
11

 m
ar

ca
 2

00
7

VIII

Adres redakcji: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 
20-950 Lublin  tel./faks 081 534 61 36
Redagują: ks. Krzysztof Podstawka – dyrektor 
oddziału, Agnieszka Przytuła, Barbara Pycellublin@goscniedzielny.pl

LUBELSKI

Communio Crucis

Młodzi chcą ciszy
O COMMUNIO CRUCIS

KASIA
Zaprosiła mnie koleżanka. W 
zabieganym studenckim życiu 
odczułam potrzebę zatrzyma-
nia się przed Bogiem. Przy-
szłam i okazało się, że mogę z 
innymi adorować krzyż i Mat-
kę Bożą. Poczułam, że tu jest głębia, że 
chcę jej doświadczać.

ALENA
Przyjechałam do Polski na stu-
dia z Białorusi. Szukałam w 
Lublinie miejsca dla siebie. 
Któregoś dnia brat Marcin za-
czepił po Mszy moją koleżan-
kę, mówiąc, że karmelici po-
szukują ludzi, którzy chcieliby się mod-
lić. Koleżanka powiedziała mi o tym 
i przyszłam. Zachwyciłam się tym, że 
przez modlitwę mogę ofiarować sie-
bie innym.

IZA
W tej wspólnocie odkrywam 
swoje miejsce. Nie ma sensu 
opowiadać, jak tu jest wspa-
niale. Mogę powiedzieć tyl-
ko jedno – przyjdźcie i sa-
mi zobaczcie. Tu przesta-
je się mówić, ale po prostu się jest. 
Tu wszyscy stajemy pod krzyżem na 
modlitwie, a spod krzyża widać naj-
lepiej.

MIRIAM
Dostałam od pewnego ojca 
ulotkę zapraszającą na mod-
litewne spotkanie. Ktoś po-
wie – przypadek. Ja mówię – 
Opatrzność. Wspólna adora-
cja w ciszy ujęła mnie tak bar-
dzo, że odkryłam w niej wielką wartość 
i głębię. Z tej ciszy rodzi się radość i to 
jest najcenniejsze we wspólnocie.

ANDRZEJ
Pociągnął mnie duch modli-
twy, ale nie wiedziałem, jak 
się modlić. Oddanie wszyst-
kiego Niepokalanej nauczyło 
mnie czerpać ze skarbów Koś-
cioła. Wystarczy zachwycić się 
liturgią, wspólnotą, zacząć praktykować 
modlitwę i post. To dziś jest niemodne, 
a okazuje się, że ma ogromną moc.

Cisza ich zachwyca. Wszystko inne zostaje 
na zewnątrz. Trzy godziny milczenia upływają 
niepostrzeżenie. Wychodzą z modlitwy 
i już czekają na kolejny piątek, by znów się 
spotkać i pomilczeć przed krzyżem. To młodzi 
z karmelitańskiej wspólnoty Communio Crucis.

Przedstawiciele 
Communio 
Crucis – w ciszy 
lepiej słychać 
Pana Boga
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