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LUBELSKI
Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej

N

redaktor wydania

o i nadszedł grudzień.
Początek ostatniego
miesiąca w roku kojarzyć się
może z Barbórką. Dlatego
górnikom poświecony jest
tekst „Czarne złoto”. A jeśli grudzień, to, wiadomo,
zima. A jeśli zima, to, wiadomo, białe szaleństwo.
Dlatego miłośnicy sportów
zimowych odnajdą w tekście
„Szusowanie w środku miasta” kilka wskazówek, gdzie
i jak będzie się można pobawić z zimą. W tym numerze
piszemy także o wyróżnionych znakiem towarowym
Marka „Lubelskie” oraz o
akcji pomocy Polakom na
wschodzie. Zapraszam także do lektury kolejnego z
felietonów przygotowanych
przez OTS.


ZA TYDZIEŃ
 O BRACTWIE Miłosierdzia
 NOWA PREMIERA teatru ITP
 O UCZNIACH z Piotrowic

Ofiary stanu wojennego
„Ofiary stanu wojennego” to tytuł
wystawy, którą można oglądać
na placu Litewskim w Lublinie.
Składa się ona z 56 dużych zdjęć
działaczy Polski podziemnej
i trzech księży zamordowanych
w latach 80.
Często śledztwa wszczynane przez komunistyczne władze służyły nie odnalezieniu
i ukaraniu sprawców zbrodni, lecz ich ukryciu. Zacierano ślady, świadków zmuszano
do milczenia lub składania fałszywych zeznań. Oprawcy natomiast, byli instruowani jak
mają się zachowywać w śledztwie. Przez to starano się dowieść rzekomej „winy” ofiary.
Tam, gdzie nie udało się ukryć
udziału funkcjonariuszy SB lub
MO, sprawy umarzano, posiłkując się formułką o działaniu
„w obronie własnej”. Wprowadzenie 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego otworzyło nowy rozdział w dziejach komunistycznego terroru w Polsce.
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Blisko dziesięć tysię- Do fotografii
pozostaje nieznana.
cy osób internowano, dołączone są
Represje te nie ustały
tysiące aresztowano i noty biograficzne wraz z formalnym znieskazano na kary się- każdej z osób
sieniem stanu wojengające 10 lat więzienego 22 lipca 1983 r.
nia. Znacznie większa
Fotografie przedjest liczba zwolnionych z pra- stawiają osoby, których śmierć
cy, inwigilowanych i szykano- jest do dzisiaj niewyjaśniona.
wanych. Stan wojenny ośmielił I tak na kadrach znaleźli się
funkcjonariuszy aparatu repre- między innymi Marian Bednasji do stosowania stalinowskich rek, Jan Budny, Dorota Saszkiemetod. Liczba osób, które stra- wicz czy Mikołaj Czarny. Wyciły zdrowie na skutek prześla- stawa potrwa do 10 grudnia.
dowań, bicia w trakcie śledzBARTOSZ RUMIŃSKI
twa lub demonstracji ulicznych,
(za IPN)

POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ
imowe ubrania, zabawki, słodycze
– takie dary zbierali dla najbiedniejszych dzieci Lubelszczyzny wolontariusze akcji „Pomóż dzieciom przetrwać
zimę”. To już piętnasta edycja zbiórki.
Prezenty można było składać w kilkudziesięciu punktach na terenie Lublina i
innych miast województwa. Od kilku lat
akcja odbywa się również w innych miejscowościach w całej Polsce. W skali kraju liczba zarejestrowanych sztabów sięgnęła 400. Jeśli chodzi o mieszkańców
Lubelszczyzny, to dary nadal można przynosić do siedziby Polskiego Radia Lublin
przy ulicy Obrońców Pokoju 2. W odróżnieniu od innych zbiórek w Polsce wolontariusze akcji „Pomóż
dzieciom przetrwać ziNajmłodszym
mę” nie przyjmują piewiele
niędzy, jedynie rzeczy
ofiarowali
najstarsi
materialne.
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Nowa publikacja

Msza za zmarłych kapłanów

KATARZYNA ARTYMIAK

GAUDIUM. Nakładem
archidiecezjalnego wydawnictwa „Gaudium”
ukazała się nowa pozycja „Polska moralność społeczna”, Są to
rozmowy z ks. prof.
Januszem Nagórnym.
Rozważania dotyczą
całej palety społecznych problemów:
pokoju i wojny, sprawiedliwości, miłosierdzia i przebaczenia, modyfikacji genetycz-

Dzień pracowników socjalnych

kapłanów. Liturgii przewodniczył arcybiskup Józef Życiński.
Po Mszy duchowni przeszli do
krypty, gdzie modlili się w intencji zmarłych księży.

Jubileusz kapelmistrza
KRASNYSTAW. 28 listopada w sali widowiskowej
Krasnostawskiego
Domu
Kultury odbyły się obchody
dwudziestopięciolecia pracy z orkiestrami dętymi kapelmistrza Maurycego

Bobla. Uroczystościom towarzyszył rocznicowy koncert Młodzieżowej Orkiestry
Dętej. Ceremonię poprzedziła
okolicznościowa Msza święta
w kościele pw. św. Franciszka
Ksawerego.

Czy miasto się powiększy?
KRAŚNIK. Miasto może niedługo poszerzyć swoje terytorium o blisko 80 hektarów.
Trwają starania o przejęcie
terenów od pobliskiej gminy
Dzierzkowice. Poza tym miasto chce przyłączyć już należące do niego obszary w pobliskiej Suchydni oraz w gminie

wiejskiej Kraśnik. Na najbliższej sesji miejscy radni mają przedstawić projekt uchwały, która rozpocznie procedurę przesunięcia granic administracyjnych. Jednak ostateczna decyzje, czy Kraśnik się
powiększy, podejmie Prezes
Rady Ministrów.

II

K AZIMIERZ
DOLNY.
Stroiki, choinki, bombki, kule z szyszek – to wszystko i
dużo więcej można kupić na
bożonarodzeniowym kiermaszu w Kazimierskim
Ośrodku
Kultury.
Swoje prace wystawia około piętnastu wystawców
zrzeszonych w Kole
Twórców Ludowych
z Kazimierza. Ceny

artykułów wahają się od
kilku złotych za kartki
świąteczne do kilkuset na
przykład za ręcznie wyszywany obrus czy rzeźbę.
Kiermasz potrwa do
końca grudnia.

MONIKA DUDZIŃSKA
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Bożonarodzeniowy kiermasz

Ozdoba świąteczna
zrobiona z pozłacanych
orzechów włoskich

PONIATOWA. 22 listopada
świętowali pracownicy socjalni z gminy Poniatowa i powiatu opolskiego. Były podziękowania, gratulacje i kwiaty dla
pracowników ośrodków pomocy społecznej i organizacji świadczących szeroko pojętą pomoc potrzebującym.
Z programem artystycznym wystąpili podopieczni Świetlicy
Profilaktyczno-Wychowawczej,

Towarzystwa
Wspierania
Rodzin,
Środowiskowego
Ośrodka Wsparcia „Pinokio”,
Warsztatów Terapii Zajęciowej
oraz
klasy
integracyjnej
ze Szkoły Podstawowej w
Poniatowej. Uroczystość była
formą uczczenia tych, którzy na
co dzień zajmują się osobami
znajdującymi się w ciężkiej sytuacji życiowej, niepełnosprawnymi, samotnymi, chorymi.

Apel pamięci
KURÓW. W szkole podstawowej odbył się apel pamięci pod nazwą „żeby Polska
była Polską”. Były konkursowe recytacje wierszy romantyków:
Mickiewicza,
Słowackiego, Norwida oraz
innych wybitnych poetów, takich jak Tuwim, Baczyński czy
Słonimski. Spośród 33 uczestników reprezentujących szkoły podstawowe – I miejsce zajęła Barbara Samorek z SP w
Końskowoli Natomiast wśród
gimnazjalistów najlepsza była Klaudia Chabros z Żyrzyna.
Organizatorzy Anna Tarkowska
i Grzegorz Skwarek są zadowoleni, że udało się zainteresować dzieci i młodzież literaturą patriotyczną, przypomnieć,
że suwerenność została okupiona śmiercią naszych dziadów i pradziadów. Na przyszły
rok są plany, by zorganizować
drugą edycję „żeby Polska była Polską”. Szkoła z Kurowa słynie z licznych konkursów i inicjatyw przybliżających młodym
postawy patriotyczne.

ANNA TARKOWSKA

Biskupi modlili się za kapłanów w katedralnych kryptach

LUBLIN. Listopad jest miesiącem, w którym kościół szczególnie modli się za zmarłych. W
katedrze lubelskiej odbyła się
Msza święta w intencji zmarłych

nych, małżeństw
niesakramentalnych i kościoła
domowego, duszpasterstwa biznesmenów i demokracji. Był to ostatni
wywiad z księdzem
profesorem. Ksiądz
Janusz Nagórny zmarł
17 października 2006
roku. Autorami publikacji są ks. Robert Nocek i ks.
Piotr Gąsior.

Najmilszy moment – wręczenie nagród
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Między duchem
a psychiką

Oblicza
lęku

ARCHIWUM TEATRU

W

Pod patronatem „Gościa”

Kolędowo i anielsko

Włodzimierz Fełenczak stworzył
swego czasu lalkarskie święto
jasełek, nazwane „Betlejem
Lubelskie”. Czwarta edycja
„najbardziej bożonarodzeniowego
festiwalu teatralnego świata”
rozświetli nam oczy i serca
pomiędzy 14 a 16 grudnia 2007.

Sześć teatrów (w tym trzy
zagraniczne), dwudniowy panel dyskusyjny na temat pol-

skich scenografów i Za pomocą
świąt. Naprawdę polalkarzy tworzących lalek
lecam nie przegapić
w drugiej połowie XX można
tego wieczoru... Ciewieku spektakle jaseł- przedstawić
kawa jestem też spekkowe to tylko niektó- naprawdę
takli teatrów z Pragi,
re z atrakcji tegorocz- wzruszające
Opola i Gliwic. Najnego „Betlejem Lubel- historie
bardziej jednak cieskiego”. Clou jasełkoszę się na adwentowe
wego święta stanie się
widowisko plenerowe
z pewnością niedziel– nie znam słów, by
ny koncert, podczas które- opisać fuzję ludzkich serc i
go męski zespół wokalny Ka- dusz podczas Wigilii Starego
iros wraz z gośćmi zaczaruje Miasta!
publiczność magią śnieżnych


IV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRALNY
BETLEJEM LUBELSKIE 14–16 GRUDNIA 2007
 16 grudnia

godz.10.00 Teatr Buchty a loutky (Praga)
– spektakl „Andeli ek Toni ek”
godz.13.00 Teatr Rabcio (Rabka) – spektakl „Pastorałka”
 15 grudnia
godz.12.00 Teatr BeLarte (Opole) –
spektakl „Dzisiaj w Betlejem”
godz.13.30 panel dyskusyjny „Polscy mistrzowie scenografii w powojennej szopce teatru lalek”
godz.17.00 Teátro Neline (Bratysława) –
spektakl „Nesem vam novinu"

godz.12.00 Teatr A (Gliwice) – spektakl
„Kolaż adwentowy”
godz.13.30 panel dyskusyjny „Polscy mistrzowie scenografii w powojennej szopce teatru lalek”
godz.16.00 Teatr Arabesky (Charków) –
spektakl „Merry Christmas Jesus Christ"
godz.17.30 widowisko adwentowe –
„Wigilia Starego Miasta”
godz.20.00 koncert męskiego zespołu wokalnego Kairos i zaproszonych
gości


„Kasperowe kolędowanie”.
Wszystkie spektakle i koncert odbywać
się będą w Teatrze im. H.Ch. Andersena
(ul. Dominikańska 1). Wstęp za bezpłatnymi wejściówkami, które należy rezerwować w Biurze Organizacji Widowni
– tel.081-5321628 oraz 081-5323225
w godz.10.00–15.00.
Dyskusje odbywać się będą w klasztorze
ojców dominikanów.
Spektakl plenerowy – okolice klasztoru ojców dominikanów
lub Placu po Farze.
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 14 grudnia

p sychologii rozróżnia się wiele rodzajów lęku. Mówi się o
lęku neurotycznym, o lęku jako strachu, który jest adekwatną reakcją do sytuacji. Mówi się o lęku charakterologicznym – wrodzonej skłonności do reagowania lękiem, mówi się także o lęku egzystencjalnym, dotyczącym sensu życia, umierania, śmierci. Są też lęki dziedziczone, uwarunkowane
kulturowo.
Lęk w naszym życiu może
pełnić różne funkcje. Może nas
ostrzegać i chronić przed zagrożeniem, może być motywacją
do twórczych działań, ale może
też być zewnętrznym przejawem
wewnętrznych napięć. Zamiast
smutku, żalu czy złości, możemy
czuć lęk. Możemy bać się własnych emocji. Proces ten nie jest
do końca świadomy i jest główną przyczyną zaburzeń o charakterze nerwicowym.
Próbując wyjaśnić to zjawisko, można by przyrównać ludzką psychikę do przykrytego naczynia, w którym wrze. Kiedy ciśnienie rośnie, para uwalnia się w
najsłabszym miejscu. Pojawią się
np. bóle głowy, żołądka, nadciśnienie, duszności, bóle w okolicach serca. Pojawia się lęk przed
napadem, kompromitacją społeczną, przed przestrzenią otwartą albo zamkniętą. Ktoś dotknięty takimi dolegliwościami
jest przekonany, że jeden z tych
wtórnych przejawów lęku stanowi pierwotny problem, a w gruncie rzeczy jest to skutek tłumionych emocji.
W toku psychoterapii można zauważyć, jak trudno jest tym
osobom dotrzeć do stłumionych
emocji, mogą je nazywać, ale nie
potrafią ich przeżywać.
Cdn.
JAKUB KOŁODZIEJ
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Podziemne miasto,

B

a w nim miliony ton węgla.

Cz

Tysiące ludzi
codziennie pracujących
w ekstremalnych warunkach.
Dzięki nim rozwija się cała

Chcę załatwić sprawę na początku kadencji – mówi burmistrz. – Nie wiem jednak, czy
to się uda, szczególnie że trudno przewidzieć, kto będzie nowym prezesem „Bogdanki” –
dodaje. („Bogdanka” jest spółką z udziałem Skarbu Państwa,
więc można spodziewać się, że
po wyborach nastąpi wymiana
kierownictwa kopalni – przyp.
red.) Tylko czy jest sens tworzenia nowej placówki, skoro
młodzież nie garnie się do klas
górniczych

Lubelszczyzna.
O czym mowa? O kopalni
węgla kamiennego
w Bogdance.
tekst
BARTOSZ RUMIŃSKI

Z
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Problemy takie jak
wszędzie

IV

– Miasto rozwinęło się dzięki kopalni – potwierdza burmistrz Łęcznej Teodor Edwin
Kosiarski. – Osiągnęło jakiś poziom i na tym poziomie pozostało – dodaje. Chodzi o to, że
mimo warunków nie rozwija
się już budownictwo mieszkaniowe. Nie powstają nowe bloki, a co za tym idzie, nie rośnie liczba mieszkańców. Może
to dziwić, szczególnie że „Bogdanka” na najbliższe lata planuje zwiększenie wydobycia i
wiadomo, że będzie potrzeba
wielu rąk do pracy. Tym bar-

Nie tylko Łęczna

ARCHIWUM LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SA

drugiej strony, a ściślej na powierzchni,
powstał nowy świat.
Nowoczesne
miasto, w którym 70 proc. mieszkańców pracuje w kopalni.
Miejsce, gdzie tradycja górnicza sięga co najwyżej dwóch
pokoleń.
Łęczna. 20 kilometrów na
północny wschód od Lublina.
21,5 mieszkańców. Mimo że
miasto ma swoje lata (prawa
miejskie uzyskało w 1467 r.), to
prawdziwy rozwój zaczął się w
1975 roku wraz z narodzinami
kopalni. I tak Łęczna z zaściankowego miasteczka przerodziła się w prężnie rozwijający się,
młody ośrodek komunalny.

dziej niepokoi fakt, że Kopalnia
by to na wykorzystanie
młodzi łęcznianie nie „Bogdanka”
ogromnej wiedzy inżychcą iść w ślady swo- należy do
nierów pracujących w
ich rodziców i praca najbezpiecz„Bogdance”. Mieliby
pod ziemią ich nie in- niejszych
oni prowadzić zajęcia
teresuje. W pobliskim w Polsce.
z przyszłymi górnikaRocznie
Ludwinie od dwóch lat
mi. Burmistrz twierdzi
wydobywa
funkcjonuje oddział ponad 5 mln
jednak, że natknął się
Technikum Górnicze- ton węgla
na trudności ze strogo. Jednak w dwóch
ny radnych oraz śroklasach uczniów jest
dowiska oświatowego.
jak na lekarstwo. Nad
Radni podobno bali się
tym faktem ubolewa Kosiarski, podejmowania niepopularnych
który już 3 lata temu miał pla- decyzji przed końcem kadenny stworzenia w Łęcznej du- cji, a władze oświatowe zasłażej średniej szkoły górniczej. niały się brakiem pieniędzy na
Miałaby ona działać pod pa- naukę przedmiotów zawodotronatem kopalni. Pozwoliło- wych. Teraz pomysł wraca. –

Podobno jedną z najbogatszych gmin w Polsce jest Puchaczów. Dlaczego? Ponieważ kopalnia „Bogdanka” znajduje się
na terenie właśnie tej gminy.
Wiąże się to z odprowadzaniem
wielu podatków bezpośrednio
do jej kasy. – Gdyby nie było
wpływów z kopalni, nie udałoby
się zrealizować wielu inwestycji – wylicza wójt gminy Puchaczów Adam Grzesiuk. Są to między innymi: w całości zamknięte wodociągi gminne, w stu procentach utwardzone drogi, pełna telefonizacja całej gminy, a
także nowe sale gimnastyczne
i inne obiekty służące oświacie.
Innymi korzyściami z najbliższego sąsiedztwa kopalni są: bezrobocie nieprzekraczające w skali gminy 9 procent, wyższe od
przeciętnej dochody mieszkańców, a także fakt, że gmina Puchaczów jest w Polsce rozpoznawalna.

Minusy
Ubocznym skutkiem działalności wielkiego przemysłu prawie zawsze jest degradacja środowiska. Pogórnicza hałda, lokalne podtopienia czy pękające
ściany to niestety codzienność.
Wójt Puchaczowa narzeka, że
z usypiska wydobywają się nie-
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Barbórka. Święto górników, również z Lubelszczyzny

zarne złoto
bezpieczne gazy. Zwał próbują będą mieli domki letniskowe
zagospodarować władze kopal- nie nad jeziorem, a co najwyni. – Rekultywujemy stopniowo żej nad bagnem. Oczywiście za
naszą hałdę, zasiewamy ją i ob- taki stan obwiniają kopalnię,
sadzamy drzewami i krzewami, twierdząc, że wyrobiska górnitak aby w przyszłości mogła sta- cze znajdują się bezpośrednio
nowić miejsce rekreacji. Być mo- pod taflą wody. Zarzuty te staże po zakończeniu rekultywacji nowczo odpiera Taras, nazywahałdy stworzymy na niej ośro- jąc je bzdurą, i dodaje: – Gdyby
dek sportów zimowych – mó- w istocie było w tym choć ziarwi Mirosław Taras, rzecznik pra- no prawdy, nie istniałoby już
sowy Lubelskiego Węgla „Bog- całe Pojezierze Łęczyńsko-Włodanka” SA.
dawskie, a we wszystkich studJeśli chodzi o uszkodzone niach nie byłoby kropli wody.
budynki czy o podtopienia, to Swoje zdanie w tej kwestii ma
kopalnia refunduje straty przez również prof. Zdzisław Michalnią spowodowane. Dodatkowo czyk, kierownik Zakładu Hydroprzez lata zmieniła się techno- grafii UMCS w Lublinie, który
logia budowy domów. Te nowo twierdzi, że nie ma dowodów,
wybudowane mają być odpor- by systematyczne obniżanie się
ne na ruchy tektoniczne.
poziomu wody miało związek z
Chyba najsłynniejszą sprawą działalnością górniczą. Profesor
ujemnego wpływu kopalni na przyznaje jednak, że pracowniśrodowisko jest problem znika- cy zakładu obserwują zmiany
jącego jeziora Piaseczw stanie wody jeziora
no. Wody w zbiorniku Kopalnia
Piaseczno.
ubywa z roku na rok. „Bogdanka”.
Właściciele pobliskich Podziemne
Plany na przyszłość
działek rekreacyjnych korytarze liczą
boją się, że za kilka- wiele
Do 2005 roku możnaście, kilkadziesiąt lat kilometrów
na było mówić o Bog-

dance, jako najbardziej rentownej kopalni w kraju. Teraz
kopalnia, co prawda, nie przynosi strat, ale jej zyski bardzo stopniały. W Łęcznej powszechne jest przeświadczenie, że jest to wynikiem niewłaściwej zachłannej polityki
właścicielskiej. W ciągu ostatnich lat spółka musiała wypłacić właścicielowi – Skarbowi
Państwa – ogromne dywidendy, tracąc tym samym środki
na inwestycje. Jednak mimo
problemów Lubelski Węgiel
„Bogdanka” SA przewiduje
rozbudowę zakładu podziemnego i w konsekwencji wzrost
wydobycia węgla z obecnego
poziomu 5,4 mln ton do około
11 mln ton w 2014 roku. Łączy
się to z powiększeniem obszaru górniczego kopalni do
77 km kwadratowych w drodze przyłączenia złóż sąsiadujących z południową częścią
aktualnego obszaru. Mówiąc
prościej, „Bogdanka” wchłonie połowę planowanej w latach 70. kopalni „K3”, tj. swojego sąsiada na południu. 

PROGRAM
OBCHODÓW
DNIA GÓRNIKA
4 GRUDNIA
godz. 9.00 uroczysta Msza św.
w kościele św. Józefa w Łęcznej
godz. 11.00 akademia w cechowni w
„Bogdance”
godz. 13.30 bankiet dla zaproszonych gości w stołówce
w „Bogdance”

Imprezy towarzyszące
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1 XII – biesiada związkowa organizowana przez ZZ Górników
2 XII – Ogólnopolski Barbórkowy
Bieg Solidarności na trasie
Bogdanka–Łęczna, organizowany przez Międzyzakładową Komisję
NSZZ „Solidarność” przy LW
„Bogdanka” SA
2 XII – koncert zespołów Łzy
i Feel w szkole nr 4 w Łęcznej, organizowany przez Lubelski Węgiel
„Bogdanka” SA
8 XII – karczma piwna i comber
babski, organizowane przez SITG w
„Bogdance”
8–9 XII – turniej bokserski, organizowany przez MGKS „Gwarek”
9 XII – turniej halowy oldbojów
w piłce nożnej o puchar prezesa
LW „Bogdanka” SA, organizowany
przez Górnik Łęczna SA
15 XII – biesiada górnicza – organizator NSZZ „Solidarność”
15 i 16 XII – turniej tenisa ziemnego
– organizator TKKF „Skarbek”
12 I 2008 – biesiada górnicza organizowana przez
zZZ „Przeróbka”
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Powstaje nowy stok narciarski

Szusowanie w środku miasta
Stok powstaje za halą sportową na Globusie. Będzie się
składał z dwóch tras zjazdowych. Jedna długości 250 m ma
służyć dorosłym, druga, mniejsza, będzie przeznaczona dla
dzieci. Przy wyciągu mają działać wypożyczalnia nart, a także punkt gastronomiczny. Stok
ma być oświetlony, wyposażony w nagłośnienie, a także w
razie potrzeby sztucznie zaśnieżany. „Chcemy stworzyć takie warunki, by stok mógł być
czynny jak najdłużej, nawet
12 godzin” – podkreśla Mariusz Szmit, dyrektor MOSiR w
Lublinie. Ceny mają być zbliżo-

BARTOSZ RUMIŃSKI

Miłośnicy białego szaleństwa mogą
powoli wyciągać z piwnic sprzęt
narciarski. Za kilkanaście dni ma
ruszyć w Lublinie wyciąg
z prawdziwego zdarzenia.

ne do tych, jakie obo- Już niedługo
wy wyciągu to 2 mln
wiązują na innych sto- na górce pojawią 200 tys. złotych. Piekach w Polsce. I tak ce- się pierwsi
niądze na inwestycję
na zjazdu ma się wa- narciarze
pochodzą z budżetu
hać od 1,5 do 2 złotych
miasta. Wyciąg ma ruza przejazd. Jednak w
szyć tuż przed święokresie ferii zimowych prze- tami Bożego Narodzenia. W
widywane są zniżki dla mło- regionie będzie można podzieży szkolnej. Koszt budo- szusować na kilku innych sto-

Akcja Ruchu Odbudowy Polski

Certyfikaty przyznane

Rodacy czekają

Lubelskie – co za marka!

wszystkim do Lwowa, Gródka Jagiellońskiego oraz Żółkwi. W zeszłym roku udało się wysłać tam
ponad 400 paczek. Dary można przynosić w poniedziałki, środy i piątki w godz. 12.00–16.00
Potrzebna jest długotermino- do gmachu DOKP przy ul. Okowa żywność, zabawki oraz książ- powej 5 w Lublinie. Zbiórka poki. Słowem, wszystko to, co moż- trwa do 14 grudnia. Szacuje się,
na znaleźć w świątecznej pacz- ze na Ukrainie mieszka 145 000
ce. A ma być to nie byle jaki pa- Polaków. Wielu z nich niestety żykunek. „Prócz wartości material- je na granicy ubóstwa. Wielu nie
nej, najważniejsze jest to, że pa- ma żadnych perspektyw na lepmiętamy o Polakach. Do paczka- szą egzystencję. Wielu uważa,
mi będzie dołączona biało-czer- że my w Polsce o nich nie pawona kartka” – wyjaśnia
miętamy, nie pomagagłówny organizator ak- W tym budynku my, nie wspieramy. Tylcji senator Stanisław Go- przyjmowane są ko od nas zależy, czy
gacz. Dary trafią przede dary
zmienią zdanie.
BR
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Ruszyła ósma edycja akcji
„Polacy rodakom”. Jej celem
jest zbiórka darów dla polskiej
ludności mieszkającej na terenach zachodniej Ukrainy.

VI

kach. Między innymi w Rąblowie, Parchatce koło Puław, Sulowie, Batorzu, Bobliwie czy
Krasnobrodzie.
Jeśli chodzi o inne sporty
zimowe, to, podobnie jak w
zeszłym roku, ruszy lodowisko obok hipermarketu przy
ulicy Turystycznej. Nie będzie
to jedyna ślizgawka w mieście.
W połowie stycznia zacznie
działać lodowisko przy Alejach
Zygmuntowskich. Ma być zadaszone, a przede wszystkim
pełnowymiarowe. Pozwoli to
na rozgrywanie tam meczów
hokejowych. Koszt nowego lodowiska to 2 mln 800 tys. złotych. Jednocześnie przestaje
działać lodowisko w hali sportowej na Globusie. Obiekt ma
służyć niezimowym wydarzeniom sportowym oraz organizacji dużych imprez kulturalnych.
BRUM

Apis, Pol-SKONE, OSM Krasnystaw, Uzdrowiska Nałęczów
i Zomar. Co łączy te firmy?
Wszystkie mogą legitymować
się tytułem Marka „Lubelskie”
Teraz wyżej wymienione
firmy mogą na swoich produktach umieszczać oznaczenie
Marka „Lubelskie”. Jest to wyróżnienie ich jakości, solidności przedsiębiorców oraz podkreślenie ścisłego związku z
Lubelszczyzną. To w oczywisty sposób przekłada się na
podniesienie prestiżu nagrodzonych firm i zwiększenie
ich sprzedaży. Rangę wydarzenia podkreślił Krzysztof Grabczuk, członek Zarządu Województwa Lubelskiego, mówiąc: „Nie zdajemy sobie
sprawy, jak cenione są te wyróżnione produkty na rynkach
światowych”. W pierwszej
edycji konkursu wzięło udział
26 firm. Do drugiej, której
rozstrzygnięcie ma nastąpić w

najbliższych tygodniach, zgłosiło się ich już ponad 40.
Marka regionalna „Lubelskie” to największa akcja promocyjna Lubelszczyzny w 2007
r. Trzymiesięczna kampania reklamowa objęła swoim zasięgiem obszar województwa lubelskiego. Celem kampanii jest
budowanie wśród mieszkańców świadomości posiadania
w regionie markowych produktów i usług oraz promocja znaku jakości, którym będą oznaczane. Projekt budowania marki regionalnej jest działaniem
długofalowym. Drugi etap kampanii w 2008 roku zakłada promocję towarów i usług, oznaczonych marką „Lubelskie”, na
terenie kraju oraz Unii Europejskiej. Obecnie trwają prace
nad przygotowaniem wniosku
o dofinansowanie tej kampanii
ze środków Wspólnoty. Twarzą kampanii jest Miss Polski
2004 Elżbieta Sawerska.
BRUM
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Na drodze do kapłaństwa

Dostali strój duchowny

Uroczystej Mszy świętej
przewodniczył bp Mieczysław
Cisło. 26 alumnów trzeciego
roku otrzymało strój duchowny
i posługę lektoratu. Byli to: Andrzej Aleksandrowski, Jarosław
Ceglarski, Wojciech Chmielowiec, Piotr Czarniecki, Damian
Dorot, Krzysztof Flis, Łukasz
Głaz, Robert Grzegorczyk, Mariusz Grzelak, Adam Janczara,
Marcin Jasiński, Krzysztof Jastalski, Paweł Kościuk, Arka-

KATARZYNA ARTYMIAK

Na drodze powołania
w seminarium duchownym są
już trzy lata i choć to dopiero
połowa drogi do kapłaństwa,
mogą już nosić sutannę.
Uroczystość obłóczyn odbyła się
w lubelskiej archikatedrze.

diusz Kot, Wojciech Lisiecki,
Mariusz Łukasik, Tomasz Makara, Paweł Moskwiak, Piotr
Niewiadomski, Dawid Nowicki,
Łukasz Obydź, Maksymilian Robak, Łukasz Stasiewicz, Emil
Szurma, Łukasz Wiśniewski i
Kamil Zaborek.

Lubartów

Otrzymanie sutanny jest jednym z etapów na drodze formacji. Od momentu jej
włożenia kandydat na
kapłana jest jeszcze
bardziej czytelnym
znakiem dla innych,


Uroczystość
otrzymania
sutanny przez
alumnów III
roku seminarium

R

E

K

L

A

M

świadczącym o tym, że
swoje życie chce ofiarować Chrystusowi.
Wszystkim alumnom
życzymy błogosławieństwa Bożego, wytrwania na drodze do kapłaństwa.
A
A



Akcja Mikołaj

czas koncertu wystąpią: Antonina Krzysztoń, zespół Czarna Mamba, Małgorzata Boguszewicz wraz z zespołem, Sebastian Pikula i Joanna Zawłocka. Wstęp wolny.
A

2 grudnia 2007 GOŚĆ NIEDZIELNY

Celem tego muzycznego
spotkania jest zbiórka ofiar
na paczki dla najbardziej potrzebujących dzieci z Lubartowa i okolicznych miejscowości.
Dzięki koncertowi i życzliwości naszych przyjaciół, sponsorów, co roku około 350 dzieci
może się cieszyć podarunkami
– mówią bracia kapucyni.
Charytatywny koncert mikołajkowy odbędzie się 2
grudnia 2007 o godz. 18.00 w
Lubartowskim Ośrodku Kultury przy ul. Cichej 6. Organizatorami koncertu są bracia
kapucyni z Lubartowa, młodzież oraz przyjaciele. Pod-

ARCHIWUM GN

Postać św. Mikołaja, który
obdziela podarkami, wzbudzając uśmiech i radość na twarzach dzieci, jest nam szczególnie bliska. Dlatego widząc
potrzebę pomocy dzieciom
pochodzącym z ubogich
rodzin, tradycyjnie od 11 lat
bracia kapucyni z Lubartowa
wraz z młodzieżą organizują
koncert mikołajkowy.
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Targi pracy na KUL-u

Praca dla młodych
Na targach studenci oraz absolwenci mogli zapoznać się z warunkami, jakie proponuje
potencjalny pracodawca. Do podjęcia współpracy namawiali przedstawiciele między innymi firm budowlanych, marketingowych, branży spożywczej, a także służby mundurowe.
„Na nasze targi zgłosiły się firmy nawet z
Wrocławia i Poznania. Oznacza to, że impreza cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem
przedsiębiorców” – twierdzi Marta Wziątek,
kierownik Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów KUL. Studenci bardzo chwalili pomysł zorganizowania tego typu przedsięwzięcia. „Mogę tutaj spotkać się
twarzą w twarz z przyszłym pracodawcą”
– twierdzi Magda, studentka czwartego roku psychologii KUL. Podobnego zdania jest
23-letni Michał z prawa, który szuka dorywczej pracy w kancelarii. Niemałym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Nadbużańskiego
Oddziału Straży Granicznej. „Prowadzimy nabór do służby przygotowawczej na stanowisko referenta. Najbardziej zależy nam na osobach z wykształceniem prawniczym” – mówi
kapitan Dariusz Grąd. Z kolei inne firmy kusiły przyszłych pracowników obietnicami wysokich zarobków, pracy w młodym zespole
oraz elastycznym czasem zatrudnienia. Wiele

ROMAN CZYRKA

Oferty pracy, praktyk i staży można było
znaleźć na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Jana Pawła II. W IV edycji Targów Pracy brało
udział aż 39 wystawców.

z nich oferowało na starcie możliwość Studenci mogli
5 godzin przez hol nowego gmauczestnictwa w specjalnych szkole- przebierać
chu KUL przewinęło się kilkaset
niach podnoszących kwalifikacje za- w ofertach
osób. Większość znalazła to, czewodowe. Na przykład jedna z najwiękgo szukała. Jednak nie wszyscy.
szych firm cukierniczych na świecie
Wielu, szczególnie młodych, żaszuka najpierw praktykantów, z których śred- ków odeszło z kwitkiem, ponieważ firmy
nio 60 proc. przyjmuje na stałe. W czasie prak- kierowały swoje oferty do osób, które mają
tyk, które najczęściej odbywają się w waka- już za sobą drugi rok studiów.
cje, chętni dzieleni są na zespoły. W grupach
Targi pracy nie są domeną Katolickiego
są osoby odpowiedzialne za stworzenie i pro- Uniwersytetu Lubelskiego. Podobne wywadzenie konkretnego projektu związanego z darzenia mają miejsce również na innych
działalnością przedsiębiorstwa. Co ważne, fir- uczelniach w Kozim Grodzie. Ich częstotlima nie ogranicza się jedynie do konkretnych wość jest imponująca. W samym tylko likierunków studiów. „Liczy się dla nas oso- stopadzie odbyły się przynajmniej dwie tabowość, chęć nauki i rozwoju” – podkreśla kie imprezy. Jeśli chodzi o targi w KUL-u,
przedstawicielka spółki Anna Lichota.
to następne odbędą się najprawdopodobZainteresowanie targami przerosło naj- niej wiosną.
śmielsze oczekiwania organizatorów. Przez
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Zarząd województwa dofinansuje przewozy regionalne

Kolej na kolej

VIII

Dokładna suma przekazana spółce PKP
Przewozy Regionalne w porównaniu z bieżącym rokiem będzie wyższa o 1,4 mln
złotych. To pozwoli na zwiększenie liczby kursów na najpopularniejszych trasach,
np. Łuków–Terespol. Jeśli chodzi o trasę
Chełm–Lublin, to nowością będzie cykliczny rozkład jazdy. I tak do Lublina pociągi

LUBELSKI

lublin@goscniedzielny.pl
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Nie będzie problemów z komunikacją
kolejową na Lubelszczyźnie. Samorząd
Województwa Lubelskiego w 2008 roku
dofinansuje przewozy regionalne kwotą
prawie 29 milionów złotych.

Władze województwa i przedstawiciele kolei
podpisują umowę o przekazaniu pieniędzy

Adres redakcji: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin
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będą przyjeżdżały 2 minuty po pełnej godzinie, między 6.00 a 8.00 rano, a także 32
minuty po pełnej godzinie. Natomiast odjazdy z Lublina do Chełma są zaplanowane
na 28 minut po pełnej godzinie, a w popołudniowym szczycie także o 15.58. Ponadto w najbliższym czasie przewidywane jest
wprowadzenie specjalnej promocji na trasie Chełm–Dorohusk.
Przekazana kwota jest konsekwencją
wykonania trzyletniej umowy ramowej.
Według jej zapisów, Samorząd Województwa Lubelskiego ma przekazać spółce PKP
Przewozy Regionalne 90 mln złotych. Dofinansowanie kolei jest możliwe dzięki
przepisom ustawy o transporcie kolejowym. Pociągami regionalnymi na Lubelszczyźnie podróżuje miesięcznie prawie
550 tysięcy osób.
BR

