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„Solidarni z Gruzją” 
Wolontariuszami Roku 
2008 Lubelszczyzny! 
Grupa wolontariuszy, 
która od sierpnia 
na różne sposoby 
starała się pomóc 
poszkodowanym 
w konflikcie 
gruzińsko-rosyjskim, 
została nagrodzona 
podczas Gali 
Wolontariatu.

R uszyli z pomocą uchodźcom, 
gdy po wojnie w Gruzji ludzie 

stracili niemal wszystko. Nie miało 
znaczenia to, że Gruzja leży dale-
ko, że większość jej mieszkańców 
z katolicyzmem nie ma nic wspól-
nego. Po prostu ludzka bieda, nie-
zależnie od tego, gdzie się pojawia, 

skłania innych do działania. 
Tak było i w przypadku mło-
dych z Lublina. To właśnie za 
solidarność bez granic i na-
tychmiast podjęte działania 
wolontariusze programu 
„Solidarni z Gruzją” otrzymali 
główną statuetkę Wolontariusza 
– a właściwie Wolontariuszy 
Roku Lubelszczyzny. I chociaż 
statuetka jest jedna, trafiła w su-
mie do 40 osób. Są nimi wolonta-
riusze Stowarzyszenia Akademii 
Wolontariatu CDM oraz uczniowie 
szkół, którzy dołączyli do akcji. 

Pomysłów było dużo. Zaczęło się 
od spontanicznych zbiórek ulicz-
nych, które szybko przekształciły 
się w zbiórki szkolne, włączając do 
akcji licznych uczniów i nauczy-
cieli. Przy okazji powstała wielka 
kampania edukacyjna o Gruzji. No 
i dała o sobie znać wielka gościnność, 
kiedy to młodzi Gruzini przyjechali 
do Lublina, by oderwać się od wojen-
nych przeżyć.

Sami nagrodzeni 
odebrany tytuł przyjęli 
z satysfakcją, ale – jak 
mówili radiu eR – nadal 
najważniejsza pozosta-
je pomoc tym, którzy 

na nowo muszą się uczyć żyć. Poza 
głównym wyróżnieniem kapituła 
konkursu „Barwy Wolontariatu” 
spośród nominowanych uhonoro-
wała jeszcze czterech laureatów. 
Statuetki przyznano w kategoriach: 
pomoc społeczna, kultura i regio-
nalizm, pomoc niepełnosprawnym 
i edukacja. 

To była już VIII Gala Wolonta-
riatu. Tradycyjnie organizatorami 
byli: Centrum Wolontariatu w Lu-
blinie i Centrum Duszpasterstwa 
Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. 
Gala była jednocześnie podziękowa-
niem wszystkim zaangażowanym 
w pomoc. Wolontariusze Roku 2008 
Lubelszczyzny będą teraz reprezen-
towali nasz region podczas ogólno-
krajowej Gali Wolontariatu. mag

Wolontariusze roku 2008

Za solidarność  
bez granic
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S zczęśliwego nowego 
roku! Będzie on 

kolejnym, w którym, 
mamy nadzieję, 
zagościmy w Państwa 
domach. Możemy 
obiecać, że będziemy 
opisywać najważniejsze 
wydarzenia 
w regionie. A dziś 
w numerze: wizyta 
u lubelskich więźniów, 
armia zawodowa 
w Lubelskiem, 
historia mechanika 
samochodowego, 
a zarazem mistrza golfa 
oraz podsumowanie 
2008 roku. Miłej lektury!

krótko

Finał tuż-tuż
Lubelszczyzna. za tydzień 
na ulice naszego 
regionu wyjdzie 
kilkuset wolontariuszy 
Wielkiej orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 
Będą zbierać fundusze, 
które wspomogą 
działania na rzecz 
wczesnego wykrywania 
nowotworów u dzieci. 
to już XVii finał wielkiej 
ogólnopolskiej akcji. 
Przez kilkanaście lat 
udało się zebrać miliony, 
za które zakupiono sprzęt 
medyczny.

Ominą miasto
Kraśnik. W 2009 roku 
ma ruszyć budowa 
obwodnicy miasta. 
Będzie się na nią składać 
m.in. tunel, a także 200- 
-metrowa estakada. Przez 
kraśnik biegną krajowe 
trasy Białystok–rzeszów, 
a także Lublin–kielce.

Uroczystą 
Mszę św. dla 
wolontariuszy 
odprawił abp 
Józef Życiński
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Trzysta stron o powiecie
Świdnik. W miejskiej 
bibliotece promowa-
no książkę Lucjana 
Św iet lick iego pt. 
„Historia, biogramy, 
legendy i notki znad 
Giełczwi, Radomirki 
i Sierotki”. Jest to napi-
sane przystępnym 
językiem, bogato ilu-
strowane kompen-
dium wiedzy o historii i przy-
rodzie powiatu świdnickiego. 

C en n y m  u z up e ł-
nieniem publikacji 
jest zawarty w niej 
artykuł Arkadiusza 
Cholew y „Walor y 
przyrodnicze doli-
ny rzeki Giełczwi”. 
Książkę wydano dzię-
ki współfinansowa-
niu Wojewódzkiego 
F undusz u Ochro- 

ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie.  rb

Ku czci świętej Cecyli

Puławy. „Kto śpiewa, dwa 
razy się modli” przypomniał 
ks. dziekan Józef Brodaczewski 
na początku Mszy świętej, 
na której zgromadzili się człon-
kowie scholi, zespołów i chórów 
z puławskich parafii. To dla nich 
odbył się specjalny koncert. 
Inicjatorem i gospodarzem wie-
czoru muzycznego była parafia 
pw. Matki Bożej Różańcowej. 
W koncercie wzięło udział 6 

zespołów, od scholi dziecięcej 
przez zespoły młodzieżowe 
po dorosły chór. Grupy przedsta-
wiły różnorodne utwory o cha-
rakterze religijnym. Przegląd 
zakończyło wspólne odśpiewa-
nie hymnu spotkania młodych 
„Nie lękajcie się”. Patronką muzy-
ki kościelnej, a tym samym osób 
angażujących się w życie wspól-
noty poprzez śpiew jest św. 
Cecylia. AM

Puławski koncert ma szanse na trwałe wpisać się w kalendarium 
parafialnych wydarzeń

Pi
o

tr
 W

ó
jC

ik

Wieczerza ubogich
Lublin. Blisko 600 bezdomnych, 
bezrobotnych lub ubogich zasiadło 
przy wigilijnym stole w Bractwie 
Miłosierdzia im. św. Brata Alberta 
przy ul. Zielonej. Wcześniej 
z metropolitą lubelskim podzieli-
li się opłatkiem. – Dzięki tej wigi-
lii mogłam spotkać się z innymi 
ludźmi, którym też jest ciężko. 
Tu znalazłam przyjaciół, z któ-
rymi mogłam połamać się opłat-
kiem i po prostu radować się. Bez 
tego nie miałabym żadnej wigilii 
– mówiła Danuta Pastusiak. – 
Pierwszy raz w historii bractwa 
przygotowaliśmy aż 7 potraw. 
To wszystko dzięki sponsorom – 
cieszył się Wojciech Bylicki, prezes 
bractwa. – Pomagamy nie tylko 
w świątecznym okresie. Każdego 
dnia wydajemy ponad 300 posił-
ków, rozdzielamy też produkty 
pochodzące z unijnego banku żyw-
ności i Caritas – dodaje. Ubogim 
w czasie wigilii śpiewała młodzież 
z III LO im. Unii Lubelskiej. br

Rynek z kryształowych cegieł
Krasnystaw. W kategorii 
przestrzenie publiczne konkurs 
„O Kryształową Cegłę” wygrał 
miejski rynek. Nagrodzona 
inwestycja polegała na rewitaliza- 
cji zabytkowego centrum miasta 
zgodnie z zaleceniami Lubelskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Realizacja inwesty-
cji wpłynęła na udostępnieniu 
dużej przestrzeni o ogromnym, 
niew ykorzystanym dotych-
czas potencjale kulturalnym 
i gospodarczym w samym 

centrum miasta. Koszt wyniósł 
10 192 571,92 zł. „Kryształowa Ce- 
gła” za rynek miejski to już 
czwarta z kolei nagroda dla 
Urzędu Miasta Krasnystaw  
w tym prestiżowym konkursie. 
W latach ubiegłych „Kryszta- 
łową Cegłą” nagrodzono budy- 
nek Centrum Rehabilitacji 
Społecznej, wyróżniono kom-
pleks boisk przy Zespole Szkół 
nr 4, a także budynek Zespołu 
Szkół nr 1.
 kar

Z wigilii dla ubogich 
skorzystało blisko 600 osób
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Ks. prof.  
dr hab. Stanisław 
Wilk, SDB

Odzyskaliśmy wolność, 
wielu ludziom poprawiły 

się warunki materialne, 
ale jednocześnie 

obserwujemy 
niepokojące zagrożenia 

dla naszego życia 
duchowego (…). 

W ferworze walki 
i dyskusji politycznej (…) 

niszczy się autorytety; 
(…) bezkarnie znieważa 

się osoby piastujące 
w państwie najwyższe 

godności i urzędy. 
Często dzieje się tak 
przy nagłaśnianym 

przez media 
aplauzie klakierów 

i targowiskowej 
gawiedzi. Ileż razy 

język dyskusji w życiu 
publicznym bywa 

sprowadzany  
do poziomu języka 

używanego niegdyś  
pod budką z piwem.

(…) Jak można oczekiwać, 
że będzie się dbać 
o dobro prostego 

człowieka, starca, 
kaleki czy emeryta, 

jeśli zamiast tak 
bardzo potrzebnego 

Polsce człowieka 
sumienia, otrzymamy 

człowieka, który w życiu 
i w postępowaniu 

będzie się kierował 
bliżej nieokreślonymi 

„uzgodnionymi 
wartościami”. 

Z listu rektora KUL  
na Boże Narodzenie 2008 r.
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Rynek miejski w Krasnym- 
stawie, laureat nagrody
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Opłatek w więzieniu

Gdzie grzech,  
tam łaska

K ażdy ma prawo do świąt, 
ale nie każdy może je spę-

dzać z rodziną. O pozbawionych 
wolności pamiętał metropolita 
lubelski. W kazaniu podczas 
Mszy świętej (odprawionej 
wspólnie z kapłanem obrządku 
greckokatolickiego) starał się 
wlać nadzieję w ich serca. 
Po liturgii abp Życiński rozdał 
świąteczne obrazki. Później 
do biskupa ustawiła się kolejka 

więźniów proszących o świątecz-
ne dedykacje dla najbliższych 
na wolności. – Jeśli nie ma obok 
rodziny, to wiara podtrzymuje 
człowieka – mówił Zbigniew, je-
den z osadzonych. Pan Zbigniew 
nie jest jedynym głęboko wierzą-
cym więźniem. – Siłę, by znosić 
udrękę niewoli, daje mi Jezus 
Chrystus. Gdyby Pan Bóg nie da-
wał mi siły, to bym nie wytrzy-
mał. Codziennie odmawiam 

Koronkę do Miłosierdzia Bożego, 
co pomaga mi przetrwać – pod-
kreśla Marian (w więzieniu od 5 
lat).

Nad duchowym życiem ska-
zanych na co dzień czuwa dwóch 
księży. – Więźniowie zwracają się 
do nas z dużym zaufaniem. Szuka-
ją zwierzeń, rozmów, oczywiście 
też spowiedzi świętej. Wspaniałe 
jest świadectwo nawróceń, nawet 
po wielu latach. To dla nas kapła-
nów jest budujące. Tu człowiek 

może się ubogacić – twierdzi 
ks. Andrzej Oleszko. – Tu widać, 
jak ludzie, którzy zagubili się 
w życiu, zmieniają się diametral-
nie. Jak mówi Pismo Święte: tam, 
gdzie wzmógł się grzech, jeszcze 
obficiej rozlała się łaska Boża – 
dodaje ks. Mirosław Flak.

Więźniowie z lubelskiego 
aresztu włączają się w charyta-
tywne akcje. Niedawno uczestni-
czyli w kampanii Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę. brum

Kilkudziesięciu osadzonych wzięło  
udział w świątecznej liturgii odprawionej  
w Areszcie Śledczym w Lublinie.  
Po nabożeństwie długo rozmawiali  
z lubelskim metropolitą.

Osadzeni od metropolity lubelskiego otrzymali świąteczne 
obrazki. Na zdjęciu rozdaje je ks. Mirosław Flak
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Mechanik na polu golfowym

Liczą się umiejętności

Wojtek Świniarski jest uczniem szkoły 
zawodowej o profilu mechanicznym 

w Lubartowie. Jego wielką pasją jest golf. Ten 
osiemnastolatek ma już na swoim koncie wie-
le sukcesów. Przez ostatnie 5 lat zgromadził 
prawie 70 pucharów z różnych zawodów. 
W większości są to nagrody za miejsca na po-
dium. Od 2005 roku nieprzerwanie zdobywa 
tytuł Mistrza Województwa Lubelskiego. 
Największy triumf odniósł w roku 2008, kiedy 
to z zawodów we Wrocławiu przywiózł puchar 
wicemistrza Polski.

Lekki sparing na 9 dołków
Jego przygoda z golfem zaczęła się 7 lat 

temu. Rozpoczynał jako pomocnik do poda-
wania piłek. Gdy miał chwilę, zajmował się 
pielęgnacją pola golfowego: sprzątanie, pomoc 
w czasie zawodów, koszenie trawy. W zamian 
dostawał możliwość darmowego trenowania. 
Podpatrywał najlepszych i dużo ćwiczył. Obec-
nie gra w klubie PLKG (Pierwszy Lubelski Klub 
Golfowy).

– Przełożeni nazywają mnie nadzieją klubu 
– wyznaje Wojtek.

Jedyne pole golfowe w regionie lubelskim 
jest w Wierzchowiskach niedaleko 
Lubartowa. Tam Wojtek trenuje ok. 
6 godzin dziennie. Pod koniec dnia 
rozgrywa lekki sparing na 9 dołków, 
żeby monitorować formę. Dysponu-
je najdłuższym wybiciem. Posyła 
piłkę na odległość 270 metrów. Dla 

porównania, średnia jego kolegów z klubu to 
230 metrów.

Grałem z Wójcikami.  
Tylko ani mru-mru

– Na polu poznałem wielu ciekawych ludzi. 
Grałem z Wójcikami z kabaretu Ani Mru Mru, 
Piotrem Gąsowskim czy Tadeuszem Drozdą. To 
normalni ludzie, nie wywyższają się. Tylko nie 
można przy nich się skupić, ciągle się śmieją – 
wyznaje Wojtek.

Michał i Marcin Wójcikowie są pomy-
słodawcami Otwartego Turnieju Golfowego 
w Wierzchowiskach. We wrześniu 2008 roku 
odbyła się już druga edycja.

Plany na przyszłość
Wojtek po zdaniu matury będzie starał się 

o uzyskanie Status Pro. Jest to uprawnienie do 
bycia instruktorem golfa.

– Nie czekam na cud. Robię wszystko, żeby 
zrealizować swoje marzenia. Teraz przygoto-
wuję sobie prowizoryczne pole golfowe pod 
Lubartowem – mówi z dumą.

Dzięki wsparciu zamożnych przyjaciół do-
stał teren o powierzchni 6 hektarów. Czeka go 

sporo pracy, żeby zamienić to w małe 
pole golfowe na własny użytek.

– Jestem bardzo wdzięczny spon-
sorowi – Wiesławowi Paszkowskie-
mu, bez którego nie miałbym szansy 
grać. To zacny człowiek – dodaje. 

 Dariusz Hryciuk
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Mieszkańcy miasta kolędowali wspólnie 
z rodzinami i przyjaciółmi. Można też było 
posłuchać pastorałek wykonywanych przez 
lokalne zespoły.

L icznie zebrani krasnostawianie wysłu-
chali kolęd oraz utworów muzycznych 

nieodłącznie kojarzących się ze świętami 
Bożego Narodzenia. Wśród w ykonaw-
ców byli m.in. Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Krasnostawskiego Domu Kultury, 
Chór KDK, Zespół Śpiewaczy „Biesiada”, 
Kapela Ludowa „Krasnostawiacy”, dzieci 
biorące udział w warsztatach wokalnych 
Krasnostawskiego Domu Kultury oraz zapro-
szeni goście. Organizatorem przedsięwzięcia 
był Krasnostawski Dom Kultury.  kt

Przyszli wszyscy do stajenki

Kolędowanie  
na rynku
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Wspólne śpiewanie kolęd rozgrzało 
mieszkańców Krasnegostawu

Dla niesakramentalnych
Księża i bracia pallotyni zaprasza-

ją wszystkie pary żyjące w związkach 
niesa kramentalnych na św iąteczny 
opłatek. Uroczystość z udziałem jedne-
go z lubelskich biskupów odbędzie się  
11 stycznia o godzinie 15. Więcej informacji 
można uzyskać pod nr tel. (081)533 30 24. Ko-
ściół pw. Wieczerzy Pańskiej mieści się przy 
al. Warszawskiej 31 w Lublinie.

Opłatek dla Przyjaciół
Oddział Lubelski Towarzystwa Przyja-

ciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II zaprasza na doroczne spotka-
nie opłatkowe, które będzie miało miejsce  
11 stycznia. Rozpocznie się o godz. 12.30  
Mszą św. w kościele akademickim KUL.  
Na dalszą część organizatorzy zapraszają  
do stołówki akademickiej.

Zapraszamy

Wojtek  
uderza 
500–600 piłek 
dziennie

Mechanik spod Lubartowa jest golfowym wicemistrzem Polski. 
Teraz buduje własne pole.
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III Świetlicowy Przegląd Poezji 
Bożonarodzeniowej

Wierszowane święta

Cel uroczystości najlepiej odda-
wał tytuł cyklu dyskusji wo-

kół postaci i dorobku literackiego 
pisarza: „Herbert na językach. 
Recepcja twórczości Zbigniewa 
Herberta w Polsce i na świecie”.

Ciągle żywy
– Zbigniew Herbert był na na-

szych językach, tam też zostanie 
w przyszłości, bo na języku właśnie 
poeta zostawia swoje publiczne 
piętno i intymne wspomnienia 
smaków, które będziemy starali się 
rozpoznać i wyznać w kolejnych 
warstwach interpretacji – mówił 
we wprowadzeniu do konferencji 
poeta, prozaik i dramaturg Artur 
Grabowski. 

O Herbercie ciągle mówiło się 
i mówi, czyta się go i interpretuje, 
stąd wśród prelegentów dyskutują-
cych o możliwościach różnorodnej 

recepcji twórczości pisarza znaleź-
li się herbertolodzy nie tylko pol-
scy, ale też m.in. z Anglii, Węgier 
czy Czech.

Ujęcia mówiące wiele
W pierwszym dniu konferen-

cji nastąpiło otwarcie wystawy 
„Zbigniew Herbert 1924–1998. Por-
trety i autoportrety z archiwum 
pisarza”. Wystawa ta (czynna do 14 
lutego 2009 r.) prezentuje kolejne 
etapy życia i twórczości pisarza. 
Otwarciu ekspozycji towarzyszyło 
przekazanie Bibliotece Narodowej 
przez siostrę twórcy – Halinę Her-
bert-Żebrowską – korespondencji 
rodzinnej. 

Dla warszawiaków
Listy pisane przez rodziców 

i siostrę do twórcy oraz korespon-
dencja autora do najbliższych zło-
żyły się na jedną z najnowszych 
pozycji książkowych opublikowa-
nych przez Wydawnictwo Archi-
diecezji Lubelskiej Gaudium pt. 
„Zbigniew Herbert. Koresponden-
cja rodzinna”. Książkę tę w trakcie 
trwania uroczystości promowali 
przedstawiciele wydawnictwa 
– Urszula Patejuk, Anna Poziom-
kowska, Ernest Błaszczak, a z prze-
mówieniem na jej temat w imieniu 
dyrektora wydawnictwa ks. Piotra 
Kawałki wystąpił kierownik Dzia-
łu Marketingu, Promocji i Sprze-
daży Gaudium Zbigniew Kiełb. 

Urszula Patejuk

Dyskusje, wykłady, 
ekspozycja 
portretów Pana 
Cogito i promocja 
wydanej przez 
Gaudium książki 
„Zbigniew Herbert. 
Korespondencja 
rodzinna”. W ten 
sposób zakończył się 
rok wielkiego poety.

Kolejny festiwal  liryki gwiazd-
kowej zorganizowała parafia 
Dobrego Pasterza w Lublinie.

D zieci startowały w trzech ka-
tegoriach wiekowych: grupa 

przedszkolna (5–6 lat), dzieci klas 
I–III oraz dzieci klas IV–VI. W tym 
roku w przeglądzie wzięło udział 
blisko 90 uczestników. Nie było 
przegranych i wygranych, gdyż 

organizatorom chodziło jedynie 
o świąteczną atmosferę. Oprócz 
recytacji poezji bożonarodze-
niowej były warsztaty zajęciowe, 
wspólne robienie stroików świą-
tecznych, wyjaśnianie symboli-
ki świąt, dzielenie się opłatkiem  
i modlitwa. Na przegląd przyby-
ły całe rodziny. Organizatorem 
przeglądu była działająca przy 
parafii świetlica „Pasterzówka”. 

Całość koordy-
nował ks. Adam 
Gucwa SCJ.

Ewa 
Bondyra-Flis 

Promocja jednej z najnowszych propozycji wydawnictwa 
Gaudium „Zbigniew Herbert. Korespondencja rodzinna”
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Promocja Gaudium w stolicy

Podsumowanie  
Roku Herberta

Każdy 
uczestnik 
był zwycięzcą 
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Najlepsze dopiero przed nami

D zieje się! I to w niemal wszystkich 
dziedzinach. Ostatnie 12 miesięcy 
obfitowało w wydarzenia gospodar-
cze, kulturalne i religijne. Niektóre 

były zabawne, inne wzbudzały w mieszkańcach 
regionu nadzieję na lepsze dni, jeszcze inne 
nie przeszły bez echa w ogólnopolskich me-
diach. Przypominamy te najważniejsze. 

„Gospodarka, głupcze”
W lutym ruszyła Lubelska Specjalna Strefa 

Ekonomiczna. Oznacza to powstanie setek no-
wych miejsc pracy. Pierwszym zakładem, który 
wyraził chęć zbudowania w strefie swojej fabry-
ki, była firma wytwarzająca aluminiowe opa-
kowania do napojów. Produkcja miała ruszyć 
w pierwszym kwartale 2009, ale już wiadomo, 
że inwestycja opóźni się o rok. Czy to oznacza, 
że rozbudowa strefy przyhamuje? Nie wiado-
mo, ale z pewnością trzeba mieć na uwadze 
światowy kryzys.

Między innymi żeby zminimalizować 
skutki recesji, w Świdniku powstaje wreszcie 

lotnisko dla Lubelszczyzny. Prace w końcu 
wyszły poza architektoniczne plany, a na pla-
cu budowy już widać ciężki sprzęt. Kolejne 
domy znajdujące się w miejscu przyszłego 
pasa startowego zostały rozebrane. Kończą się 
przenosiny cmentarza wojennego, a na wiosnę 
zostanie wmurowany kamień węgielny pod 
budowę portu lotniczego. Wtedy prace mają 
ruszyć w oszałamiającym tempie. Wystarczy 
wspomnieć, że trzeba wykarczować hektary 
lasu. Za 3 lata z „radiobudzika” (tak żartobliwie 
mieszkańcy regionu nazwali zaprojektowany 
budynek terminalu) odleci pierwszy samolot. 

Kultura
Stolica regionu intensywnie się promu-

je. Władze miasta postawiły na kulturę. Gra 
jest warta świeczki, ponieważ Lublin w 2016 
roku ma szansę być Europejską Stolicą Kultury. 
2008 rok obfitował w kulturalne wydarzenia. 
Nie sposób wymienić wszystkich. Były to m.in. 
festiwale: „Rozstaje Europy” „Sąsiedzi”, „Konte-
stacje” oraz wyjątkowe przedsięwzięcia, tj. „Noc 

Jaki był ubiegły rok?  
Co wydarzyło się  
na Lubelszczyźnie?  
Czy region idzie  
do przodu? Czy nadal 
jesteśmy Polską „B”?  
Czy coś tu się  
w ogóle dzieje?

tekst
Bartosz Rumiński

bruminski@goscniedzielny.pl
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Najlepsze dopiero przed nami

Kultury”, „Tydzień poezji” czy „Jarmark Jagiel-
loński”. Jednak władze miasta chcą również po-
łożyć nacisk na kulturalne oferty znajdujące się 
poza Kozim Grodem. – W naszych planach są 
także propozycje spoza Lublina, jak choćby za-
proszenie do Kazimierza nad Wisłą, Puław, Na-
łęczowa, Kozłówki i innych ciekawych miejsc, 
które mają interesujące oferty. Jeśli otrzymamy 
ten tytuł, zyska nie tylko miasto, ale cały region 
– podkreśla Włodzimierz Wysocki, wicepre-
zydent odpowiedzialny za kulturę.

Tymczasem za promocję miasta wzięli się 
lubelscy skaterzy. Powstał cieszący się w In-
ternecie sporym powodzeniem film „Kocham 
Lublin 2008”. W nagrodę władze obiecały wy-
budować pasjonatom deskorolek miejsca, w któ-
rych będą szlifować swoje umiejętności.

Innego rodzaju wielkim wydarzeniem był 
wrześniowy Kongres Kultury Chrześcijańskiej. 
Do Lublina zjechały dziesiątki najwybitniej-
szych umysłów humanistycznych Polski i Eu-
ropy. Przez trzy dni naukowcy, dziennikarze 
oraz goście honorowi debatowali, dyskutowali, 
a nierzadko prowokowali. Rozmawiano m.in. 
o roli kobiety w Kościele. – W polskim Kościele 
ciągle niedojrzała jest świadomość jego wspól-
notowości, zarówno ze strony kapłanów, jak 
i świeckich. Od wychowania kapłanów na-
leżałoby zacząć – podkreślała s. Małgorzata 
Chmielewska

Który habit włożyć?
Wiele kontrowersji wzbudził kwietniowy 

pokaz zakonnej mody. Na I Targach zakonnych 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pre-
zentowało się 20 zgromadzeń. Celem targów 

było przybliżenie młodym ludziom życia za-
konnego, a zdecydowanym pomoc w wyborze 
najodpowiedniejszego zgromadzenia. – Chcie-
liśmy pokazać zagadnienie powołania w sposób 
namacalny, kolorowy, piękny. Chodzi o to, żeby 
młody człowiek mógł spotkać się w bezpiecznej 
przestrzeni z różnymi formami życia zakonne-
go – wyjaśniał ojciec Andrzej Batorski z Dusz-
pasterstwa Akademickiego KUL. 

Jednak rola sióstr zakonnych modelek 
nie każdemu przypadła do gustu. – Idea ogól-
na była bardzo dobra. Natomiast forma, jaką 
to przybrało, i cała otoczka, którą stworzyły 
media, niekoniecznie musi wyjść na dobre nam, 
siostrom, i Kościołowi – mówiła s. Maria, naza-
retanka. – Powołanie jest darem od Pana Boga, 
który czuje się w sercu, i to On da konkretne 
wskazówki – dodała.

Nowy biskup
W 2008 roku archidiecezji lubelskiej 

przybył nowy duszpasterz. Chodzi o Józefa 
Wróbla, który 28 czerwca otrzymał nomi-
nację na biskupa pomocniczego. Wcześniej 
bp Wróbel pełnił funkcję ordynariusza die-
cezji Helsinki – jedynej katolickiej diecezji 
w Finlandii.

Z pewnością w naszym regionie może 
dziać się więcej. Tylko od nas zależy, czy Lu-
belszczyzna rozkwitnie. Czas już chyba wyjść 
z marazmu i wziąć sprawy w swoje ręce. Jesz-
cze więcej organizować i działać. Pokażmy, 
że mieszkańcy województwa lubelskiego 
są wzorowym społeczeństwem obywatel-
skim, a nie biedakami ze ściany wschodniej. 
� •

Za promocję miasta wzięli się skaterzy. Na sąsiedniej stronie: Siostra z pasją – targi 
zakonne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 

Bp Józef Wróbel. Poniżej: Koncepcja 
architektoniczna zwycięskiego 
projektu. Na dole: Noc Kultury
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szczęśliwego 
nowoczesnego 
Lublina!
K iedyś byłem świadkiem 

spektakularnego otwierania butelki 
szampana. W sylwestrowy wieczór 
gospodarz niczym z instrukcją w ręku 
wykręcił drucik blokujący korek. Tak 
bardzo skupił się na butelce, iż zapomniał, 
że znajduje się nad nim sufit. Korek odbił 
się od żyrandola i uderzył wątpliwego 
profesjonalistę w głowę. Obrażenia nie 
były poważne, ale natychmiast przyszła 
refleksja nad nieprzypadkowością 
zdarzeń. Ucichły już w naszym mieście 
petardy, które niejednego jamnika 
przyprawiły o zawał serca. Początek 
nowego roku jest okazją do przypomnienia 
sobie rzeczy dobrych. Są też takie 
wydarzenia, przy wspominaniu których 
lampka szampana powinna być ostatnim 
atrybutem, bo po prostu nie ma czego 
świętować. Cztery ściany zazwyczaj 
wieńczy jakiś sufit, a zaniedbania i porażki 
dadzą się naprawić przy odrobinie dobrej 
woli i sprawnego działania. Jest więc też 
miejsce na plany i nadzieje. Co nam się 
w Lublinie udało? A co niczym korek 
przypomina o skomplikowanej strukturze 
świata stworzonego. Cieszy poprawa 
wielu nawierzchni i dróg. W tym roku św. 
Mikołaj mógł spokojnie jeździć po nowo 
wyremontowanych ulicach, natomiast 
oczekiwanie na zielone światło przy kilku 
fatalnie ustawionych sygnalizatorach na 
pewno wystawiły na próbę jego świętość. 
Lublin to miasto ciekawych imprez 
kulturalnych i sportowych. Do plusów 
zaliczam niewątpliwie renowację Teatru 
Starego i powstanie kompleksu basenów 
na Zalewie Zemborzyckim. Jest to jednak 
propozycja tylko na lato, chyba że ktoś 
jest morsem i wytnie sobie przerębel 
w lodowej tafli. Nici więc z obiecywanego 
aquaparku. Wydaje się, że poprawiła 
się czystość miasta. Nie wypada, aby 
miasto starające się o tytuł Europejskiej 
Stolicy Kultury 2016 reklamowały 
dekoracje ze skórek od banana i mroczne 
kompozycje papierosowych niedopałków 
na miejskich chodnikach. Życzmy sobie 
w Nowym Roku Lublina mocnego 
wartościami duchowymi, nowoczesnego, 
z uśmiechniętymi mieszkańcami i rzeszą 
nowych�inwestorów.�� •

Okiem wikarego

felieton
ks. Adam Jaszcz 

wikariusz parafii 
św. michała archanioła w Lublinie

Wojsko kusi młodych 

Za mundurem mundurówki

Wysokie zarobki, 
trzynastka, darmowe 
zakwaterowanie, pierwsze 
pełne umundurowanie 
gratis, nagrody za zasługi 
i możliwości dalszego rozwoju. 
Wojsko Polskie kusi dziś 
młodego człowieka. 

S zefost wo Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Lublinie może być z sie-

bie zadowolone.
– Jako region jesteśmy chwaleni za efek-

ty na arenie ogólnopolskiej – mówi z dumą 
rzecznik prasowy WSzW, kapitan Tomasz 
Kanaszewski.

Lubelszczyzna wyróżnia się największą 
liczbą chętnych do służby w korpusie szere-
gowych zawodowych. Obecnie jest około 1500 
wniosków.

– W naszym regionie już jest 534 zawodo-
wych żołnierzy – podaje kapitan Kanaszew-
ski. Imponujące?

Optymizm jednak znika, gdy zdamy sobie 
sprawę, jakie są powody tego stanu rzeczy. 
Nasz region należy do najuboższych w Pol-
sce. Młodzi ludzie, nie widząc alternatywy, 
zaciągają się do wojska.

Jest jeszcze jeden lubelski akcent w pol-
skiej armii. Profesjonalną kampanią rekla-
mową promującą zawód żołnierza zajęła się 
agencja reklamowa właśnie z Lublina.

Pensja w wojsku
Uposażenie miesięczne starszego szere-

gowego to 2200 zł brutto. Od stycznia 2009 r. 
przewidywana jest podwyżka o 20 procent. 
Do tego dodatki za długoletnią służbę. Trwają 
prace nad nowelizacją ustawy o zakwaterowa-
niu sił zbrojnych, zgodnie z którą zawodowy 
szeregowy będzie miał częściową refunda-
cję kosztów wynajmu mieszkania na terenie 
garnizonu (od 350 do 800 zł). Po 15 latach służ-
by jest możliwość przejścia na emeryturę. 
Przysługuje wówczas 40 procent ostatniego 
wynagrodzenia. Z każdym następnym rokiem 
pracy emerytura będzie wyższa. 

mieszkanie na dwa domy
Żołnierz zawodowy musi być dyspozy-

cyjny. Wymóg ten jest dużym utrudnieniem 
dla jego życia rodzinnego. Często zdarza się, 
że wojskowy pracuje w jednostce daleko od 
miejsca zamieszkania. Wówczas widuje się 
z najbliższymi raz na tydzień. To niewątpli-
wie poważny minus tego zawodu. Ponadto 
istnieje prawdopodobieństwo powołania na 
misję zagraniczną.

– Zawodowiec musi pogodzić się z miesz-
kaniem na dwa domy – mówi rzecznik.

Wśród chętnych do służby wojskowej są 
też kobiety. Przyjmowane są do szkół wojsko-
wych na tych samych zasadach co mężczyźni. 
Kapitan Kanaszewski pytany, czy płeć piękna 
jest inaczej traktowana w wojsku, odpowiada 
twierdząco. – Kobiety mają inne mundury – 
dodaje żartobliwie.

Dariusz Hryciuk

W lubelskim garnizonie służy już 534 żołnierzy zawodowych, a z pewnością będzie ich 
więcej
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