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24 września 
XXV Niedziela zwykła 
Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, 
że więcej dostaną; lecz i oni 
otrzymali po denarze. (Mt 20, 1−16a)
Czy Bóg powiedział, że będzie łatwo? Każ-
dy człowiek ma swoje problemy, jeden 
większe, drugi mniejsze. Często wybu-
chamy złością, bo ktoś ma lepsze oceny, 
chłopaka, rodziców, którzy wszystko ro-
zumieją, wyższą pensję, ktoś ma podane 
wszystko jak na tacy, a my musimy się 
sporo napracować, aby osiągnąć podobny 
efekt. Jezus uczy nas, że każdy człowiek 
jest inny, każdy ma inne życie i w innym 
momencie rozpoczyna drogę z Chrystu-
sem, ale cel jest dla każdego ten sam – 
życie wieczne. Wystarczy, że podejmiesz 
wyzwanie dane przez Chrystusa. Nieważ-
ne, w jakim momencie życia jesteś, czy 
dopiero zaczynasz żyć, czy na dobrą spra-
wę życie już przeżyłeś. Nigdy nie jest za 
późno. On czeka na Ciebie. I nawet jeśli 
byłeś daleko, i wrócisz, masz taką samą 
szansę na zbawienie jak Ci, którzy przez 
całe życie byli blisko Boga.

AM

1 października 
XXVI Niedziela zwykła 
Idę, Panie. (Mt 21, 28−32)
Ile razy przyrzekamy Bogu, że czegoś już 
nigdy nie zrobimy, a jednak notorycznie 
powtarzamy te same błędy… Oznajmiamy: 
„Boże, oddaję Ci swoje życie, rób ze mną, 
co chcesz” i chcąc Mu się przypodobać, 
rozgłaszamy, jacy to my jesteśmy wierzący. 
Lecz kiedy pojawiają się trudności, mamy 
do Boga pretensje i zrzucamy na Niego ca-
łą winę, nie wierząc w żadne Jego słowo. 
Skoro wcześniej tak ufaliśmy, to dlaczego 
teraz, kiedy jest ciężko, nie ufamy? Przecież 
Bogu trzeba ufać bezgranicznie na dobre 
i na złe. Bóg Ojciec obiecał, że zawsze bę-
dzie przy nas, szczególnie wtedy, kiedy 
zabraknie nam sił. Proś o siłę i wytrwa-
łość w spełnianiu woli Bożej. I nie żyj na 
pokaz, jak faryzeusz, ale bądź otwarty dla 
ludzi i dla Boga.

AM

4 października 
Świętego Franciszka z Asyżu 
Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy 
utrudzeni i obciążeni jesteście, 
a Ja was pokrzepię. (Mt 11, 25−30)
Choroba, ból, cierpienie są nieodłączną 
częścią naszego życia. Bóg swojego Jedyne-
go Syna zesłał, aby zbawić grzesznych ludzi. 
Przez mękę i zmartwychwstanie Chrystusa 
pokazuje, że jest z nami w każdym cierpie-
niu, a każdy ból przynosi owoc. Bóg obie-
cuje, że w Jego ramionach znajdziemy uko-
jenie. Ktoś kiedyś zapytał, gdzie był Bóg, 
kiedy w czasie wojny dzieci i dorośli szli na 
śmierć. Usłyszał wtedy odpowiedź, że Bóg 
szedł i umierał razem z nimi. Nie zawsze 
jest tak, że Bóg zabierze od razu ból, jeśli 
o to prosimy. Czasem Bóg chce nas „szli-
fować” jak brylant, który potem staje się 
diamentem. Człowiek „oszlifowany” staje 
się silniejszy i gotowy na bliskość Boga. 
Dziękuj Bogu za każde cierpienie, chwal 
Pana za wszystko, a nic, co się wydarzy, nie 
będzie dla Ciebie przeszkodą w drodze do 
Niego, a stanie się tylko nowym doświad-
czeniem przeżytym razem z Ojcem.

AM

8 października 
XXVII Niedziela zwykła 
Królestwo Boże będzie wam 
zabrane, a dane narodowi, który 
wyda jego owoce. (Mt 21, 33−43)
Dlaczego, Panie, Twoje słowa budzą tak 
wiele obaw? Czy mam się czegoś obawiać? 
Boże, tak często zamartwiamy się o sprawy, 
które dotykają nas w danej chwili, nie zwa-
żając jednak na Twoje rady i przypowieści, 
w których zawarty jest cały wachlarz uni-
wersalnych prawd o życiu, także doczes-
nym. Mówisz, Panie: „Idźcie i nauczajcie 
wszystkie narody”. Jak mam nauczać, kiedy 
dbam jedynie o zaradzenie własnym prob-
lemom? Czemu tak trudno jest mi wydać 
obfite owoce?… Może warto przystanąć na 
chwilę i poświęcić czas tylko Tobie, Panie. 
Może warto zastanowić się nad słowami, 
które budzą tak dużo lęku i znaleźć w nich 
nie ostrzeżenie, ale dobrą nowinę.

JG

15 października 
XXVIII Niedziela zwykła 
Bo wielu jest powołanych, 
lecz mało wybranych. (Mt 22, 1−14)
Nauczycielu, jak wiele prawdy jest w tym 
zdaniu. Boże, Ty nas stworzyłeś i nazwałeś 
swoimi dziećmi, dlaczego więc odtrącamy 
Twoją miłość, dlaczego nie pozwalamy Ci 
przeniknąć nas Duchem Świętym? Ty, 
Panie, nigdy nas nie przestałeś kochać, 
wręcz przeciwnie, nawet jeżeli grzeszy-
my i wciąż popełniamy te same błędy, Ty 
i tak jesteś z nami, nigdy nas nie opusz-
czasz. Zawsze dajesz nam szansę napra-
wy siebie, czekając na nas w sakramencie 
pokuty z otwartymi ramionami i z wiel-
ką miłością. Dostaliśmy od Ciebie wolną 
wolę. Proszę, pozwól nam dobrze wyko-
rzystać ten dar i odpowiedzieć na Twoje 
wezwanie z pełną mocą: „TAK”, abyśmy 
się stali jednymi z wybranych.

JG

22 października 
XXIX Niedziela zwykła 
Oddajcie więc Cezarowi to, 
co należy do Cezara… (Mt 22, 15−21)
Jak często udajemy kogoś, kim nie jesteś-
my, stwarzamy pozory uczciwości, podob-
nie jak faryzeusze, wystawiamy Boga na 
próbę? Często jest tak, że zapominamy, 
do kogo tak naprawdę należy nasze życie, 
zapominamy o wielkiej miłości Ojca. Boże, 
naucz nas, jak rozdzielać sprawy ludzkie od 
spraw Bożych. Naucz nas doceniać dane 
od Ciebie łaski, spraw, abyśmy potrafili żyć 
uczciwie, bo to za Twoją przyczyną żyjemy 
i z Twoją pomocą otrzymujemy wszystko. 
Pragnę, Panie, według Twoich słów – być 
uczciwym wobec państwa, ale czy potra-
fię oddać Tobie swoją miłość i zawierzyć 
Tobie swoje życie?

JG

Autorkami komentarzy do Ewangelii są 
Agnieszka Machoń i Justyna Giżka 

– uczennice IX LO w Lublinie

Ewangeliarz



VIII EDYCJA PROJEKTU „Z KULTURĄ DO NIEBA” 
 26 IX  Antymina – nie daj się wysterować na minę – warsztaty profilaktyki uzależnień. Projekt stworzony przez 

Mirosława „Kolę” Kolczyka. Amfiteatr, godz. 9.00 i 12.00 (zrealizowane)
 1 X Życie zwyczajne Siostry F. – spektakl Teatru Pierwszego Kontaktu. Amfiteatr, godz. 19.15
 22 X Koncert NEW BORN TRIO – Hutek/Derlak/Kierp. Amfiteatr, godz. 19.15
 23 X 20 milionów kroków – spotkanie z podróżnikiem Łukaszem Superganem. Amfiteatr, godz. 10.00
 12 XI Koncert patriotyczny Polska to nasza Ojczyzna – chór La Musica. Kościół, godz. 19.15
 17 XII  Spotkanie teatralne dla dzieci „Tańcobajki” – innowacyjna forma scenicznej zabawy, łącząca różne 

dziedziny sztuki, takie jak: teatr, taniec i muzykę, w jedno. Prowadzący: wodzirej Arkadiusz Jarosiewicz z Lublina. 
Amfiteatr, godz. 12.30

PATRONAT HONOROWY:

Minister Prowincjalny Warszawskiej Prowincji Braci 
Mniejszych Kapucynów o. Andrzej Kiejza

Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk

Przewodniczący Rady Miasta Lublin Piotr Kowalczyk

PATRONAT MEDIALNY:

Projekt „Z kulturą do Nieba” VIII edycja realizowany jest w ramach 
Franciszkańskiego Centrum Promocji Kultury Chrześcijańskiej 
w Lublinie przy wsparciu finansowym Miasta Lublin

T Y G O D N I K  K A T O L I C K I
niedziela
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Pogrubionym drukiem
Drodzy Parafianie i Sympatycy 
naszego kościoła na Poczekajce
Znów kolejne wakacje za nami. Pozostały 
miłe wspomnienia, nowe znajomości, przy-
jaźnie, zdjęcia i wiele innych pamiątek. Cie-
szy fakt, że spośród rozmaitych form wypo-
czynku wielu wybrało wyjazdy organizowane 
przez naszą parafię: rekolekcje oazowe dla 

dzieci i młodzieży, wyjazd ministrantów i scholi dziecięcej oraz 
Duszpasterstwa Młodzieży, pielgrzymki samolotowe do Fatimy 
i Hiszpanii, wrześniową pielgrzymkę po krajach Serbii, Albanii 
i Macedonii, a także pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. W stacjo-
narnych „Wakacjach na Poczekajce” w dwóch turnusach wzięło 
udział ok. 60 dzieci. Dziękujemy tym wszystkim, którzy wsparli 
wyjazdy dzieci i młodzieży. Trzeba też podkreślić, że wielu z nas 
znalazło czas na uczestnictwo we Mszy świętej, także w dzień po-
wszedni, oraz na systematyczną spowiedź. Świadczy to, że stara-
my się pogłębiać wiarę i wcielać w swoje codzienne życie zasady 
zawarte w Piśmie Świętym.

Uczniowie rozpoczęli kolejny rok szkolny. To czas zdobywa-
nia wiedzy w szkole i uczenia się chrześcijańskiego modelu życia 
przez poznawanie prawd Bożych na katechezie. Warto podkre-
ślić, że katecheza szkolna tylko wtedy przynosi konkretne owoce, 
kiedy jest połączona ze współpracą ze strony rodziców. Potrzeba 
troski domowego Kościoła, jakim jest każda rodzina, aby wiara 
nie zamykała się jedynie do lekcji religii. Potrzebne są rozmo-
wy, świadectwo życia rodziców i gorliwość w praktykach religij-
nych. Bardzo proszę rodziców o wrażliwość i troskę o wspólne 
uczestnictwo z dziećmi w niedzielnej Eucharystii, systematyczną 
spowiedź. Tylko przy wzajemnej współpracy trud katechetycz-
ny przynosi zamierzone owoce, a młode pokolenie autentycznie 
wchodzi w życie Kościoła.

W okresie wakacyjnym podejmowane były różne prace re-
montowe wokół kościoła i w jego wnętrzu: odnowione zostały 

ściany od strony Punktu Książki, na zapleczu zakrystii została 
wykonana duża szafa dwupoziomowa na ornaty i dekoracje, 
w kościele za ławkami pojawiły sie dwie duże komody, na któ-
rych obecnie leży prasa katolicka (przechowywane są w nich dy-
wany, które teraz łatwo rozłożyć i złożyć przy okazji ceremonii 
ślubnych). W najbliższym tygodniu będą montowane ławki na 
chórze organowym, co uporządkuje to miejsce (dotychczas, jak 
wiemy, były tam prowizoryczne ławki bez oparć i klęczników). 
Brakuje nam jeszcze na ten cel ok. 40 tysięcy zł. Zwracam się 
zatem z prośbą, aby w miarę możliwości wesprzeć finansowo to 
dzieło. Za każdą ofiarę z serca dziękuję! Podczas wakacji miała 
być wykonana modernizacja ogrzewania w kościele. Niestety, 
nie otrzymaliśmy na tę chwilę zgody wyższych przełożonych 
naszej prowincji zakonnej, tylko zalecenie, aby podejść kom-
pleksowo do tego tematu. 

Na przełomie sierpnia i września nastąpiła zmiana na sta-
nowisku organisty. Kilkuletnią posługę w naszej parafii zakoń-
czył p. Paweł Skakowski, który zmienia miejsce zamieszkania. 
Wśród jego licznych zasług warto podkreślić: wprowadzenie 
nowych pieśni z jednoczesnym przywróceniem bogactwa, nie-
słusznie zapomnianych, dawnych pieśni religijnych, a także 
stworzenie czterogłosowego chóru parafialnego. Nowym orga-
nistą jest p. Tomasz Wnuk, absolwent Wydziału Artystyczne-
go UMCS oraz Wydziału Zarządzania i Administracji UJ, ani-
mator kultury, artysta Teatru Muzycznego w Lublinie i Opery 
Krakowskiej, twórca Centrum Działań Kulturotwórczych. Obu 
panom organistom życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki 
Maryi i świętych oraz radości z ofiarowania swego talentu na 
służbę Panu Bogu i bliźnim.

Od 18 września czynna jest parafialna Poradnia Rodzinna. 
Również po wakacjach wznawiają swoją działalność grupy dusz-
pasterskie i modlitewne. Może warto wejść w głębszą relację z Bo-
giem i zaangażować się aktywnie w życie Kościoła. Zapraszamy!

Niech Patronowie naszej parafii i Kościoła wspomagają nas 
w trudach podejmowanych na rzecz pogłębienia relacji z Bogiem 
i troski o dobro naszych rodzin.

o. Waldemar Grubka, proboszcz



ZWIASTUN� 30 września 2017

4

HARCERSKIE PRZYGODY
Harcerstwo XXI wieku to już nie harcer-
stwo sprzed wojny. Zadaniem młodych lu-
dzi w mundurach nie jest już walka o ojczy-
znę, bronienie kraju przed nieprzyjacielem 
czy opór wobec zaborcy. Teraz harcerstwo 
to organizacja, w której dzieci i młodzież 
mogą zdobywać umiejętności, o których 
nie mówi się w szkole. Wystarczy jeden 
obóz, żeby dziecko umiało rozpalić ognisko 
(nawet wtedy, gdy drewno jest wilgotne), 
spakować porządnie plecak na wędrówkę, 
przygotować samodzielnie prosty posiłek, 
przyszyć guzik. Nauczy się też korzystać 

z mapy, wstawać bez zająknięcia w środ-
ku nocy, nie spóźniać się, działać w gru-
pie. Przeżyje mnóstwo przygód: od spania 
w namiocie, przez przeprawę przez rzekę. 
Harcerstwo to nie tylko las i ogniska. Z bie-
giem czasu w harcerskich szeregach dzieci 
rozwijają swoje umiejętności interperso-
nalne, logistyczne, zmysł organizacyjny. 

W taki sposób swoje wakacje spędzili 
również zuchy, harcerze i harcerki z na-
szej parafii. Prawie pięćdziesiątka zuchów 
wypoczywała na jedenastodniowej kolonii 
w pięknych Serpelicach. Zuchenki w licz-
bie 24 wyjechały w tym roku w góry do 

Ustrzyk, aby zdobywać szczyty. Harcerze 
rozbili swój obóz nad jeziorem Kozielnia, 
niedaleko Wdzydzkiego Parku Krajobra-
zowego, spędzając wspaniałe 3 tygodnie 
w 100% ekologicznych warunkach. Har-
cerki udały się do lasów w miejscowości 
Biskupin koło Legnicy. Wszyscy bezpiecz-
nie i bardzo zadowoleni wrócili do Lublina 
pełni nowych sił do działania w kolejnym 
roku harcerskim. Czuwaj!

br. pwd. Sebastian Piasek HR 

SCHOLA W ZAKOPANEM
Każda podróż to wielka przygoda, z któ-
rej pragniemy wyciągnąć jak najwię-
cej. Z obiektywem w ręce przemierzamy 
drogi, ścieżki, szlaki, aby zatrzymać czas, 
utrwalić piękno chwili i miejsca, zamknąć 
w ramce wycinek poznanego krajobrazu. 
Gromadzimy pamiątki, które będą nam 
przypominały minione chwile. Wreszcie 
dzielimy się wrażeniami z najbliższymi, 
rozsyłamy im pocztówki lub wyrażamy 
słowem to, co nas podczas podróży naj-
bardziej urzekło. Z każdej wędrówki przy-
wozimy jeszcze coś równie cennego: wie-
dzę na temat miejsca, które się odwiedziło.

W dniach 16−20 sierpnia 2017 r. odbyła 
się wakacyjna wycieczka parafialnej scholi 
„Barka” pod kierunkiem o. Andrzeja Cebu-
li do Zakopanego. Była to nagroda za ca-
łoroczne zaangażowanie i wspólną pracę. 

Po drodze zwiedziliśmy Bałtowski Ju-
raPark, gdzie dzieci mogły zobaczyć ponad 
100 modeli dinozaurów, obejrzeć wystawę 
Muzeum Jurajskiego, a także Prehistoryczne 
Oceanarium. Nie zabrakło również czasu na 
dobrą zabawę w tamtejszym parku rozrywki. 
Do Zakopanego dojechaliśmy późną nocą. 

Kolejny dzień przywitał nas pogodnie, to 
dobrze, bo w planach mieliśmy wycieczkę 
górską. Jednym z najchętniej odwiedza-
nych miejsc w okolicach Zakopanego jest 
Dolina Kościeliska. Można dostać się tam 
pieszo lub dorożką. Oczywiście wybraliśmy 
ciekawszą opcję, aby w pełni zachwycić się 
pięknem otaczającej przyrody. Widoki na 
Tatry zapierały dech w piersiach, trasa była 
dość łatwa, lekko wznosiła się w górę. Po 
około dwóch godzinach marszu zbliżyliśmy 
się do Jaskini Mroźnej, przejście przez nią 
dostarczyło nam wielu niezapomnianych 
wrażeń. I tak na przemian w słońcu i desz-
czu kroczyliśmy powrotnym szlakiem.

Kolejnego dnia podziwialiśmy górskie 
krajobrazy z Gubałówki. Tym razem pogoda 
nie zawiodła. Fotografowaliśmy malowni-
cze szczyty gór, imponująco prezentujące 
się na tle błękitnego, bezchmurnego nie-
ba. Skorzystaliśmy ze zjeżdżalni grawita-
cyjnej, a także parku linowego.

Mieliśmy okazję zwiedzić najpiękniej-
sze zakątki Zakopanego, móc przejść się 
Krupówkami, a po kolacji wyjechaliśmy 
autokarem na Krzeptówki, aby podziwiać 

WAKACJE Z POCZEKAJKĄ
Cały rok czekamy na wakacje. Planujemy wyprawy, odkładamy 
pieniądze… A potem rozkoszujemy się pięknem przyrody, poznajemy 
nowe miejsca, nowych ludzi, wysiłek związany z pokonywaniem często 
niełatwych szlaków przynosi nam dużo radości.
Wakacje się kończą, ale wspomnienia pozostają. Przeglądamy zdjęcia, 
przywołujemy na pamięć najlepsze przygody, zabawne sytuacje, 
podtrzymujemy przyjaźnie.
Różne inicjatywy wakacyjne podejmowane przez parafię na Poczekajce 
cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem. Podobnie jak w poprzed-
nich latach, również w minione wakacje zostały zorganizowane wyjazdy 
dla scholi i ministrantów, oazowicze kontynuowali całoroczną formację 
na rekolekcjach wyjazdowych, na miejscu odbyły dwa turnusy półko-
lonii, młodzież wzięła udział w Golgocie Młodych, wielu pielgrzymów 
przemierzyło szlak na Jasną Górę, w roku 100-lecia objawień fatim-
skich zorganizowano dwie pielgrzymki do portugalskiego sanktuarium, 
wreszcie – już we wrześniu – odbyła się pielgrzymka do Albanii, Serbii 
i Macedonii. 
Poniżej prezentujemy wakacyjne wspomnienia.

HARCERKI�Z�GROTU. ARCHIWUM DRUŻYNY
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urokliwy kościółek, wybudowany jako wo-
tum za uratowania życia Ojcu Świętemu 
Janowi Pawłowi II i podziękować za wspa-
niały wyjazd.

Następnego dnia o poranku w strugach 
deszczu pożegnaliśmy się z Zakopanem 
i udaliśmy w drogę powrotną do Lublina. 
Podczas przerwy w drodze udało nam się 
zwiedzić przepiękne Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Łagiewnikach.

W bogatym programie wycieczki nie 
zabrakło czasu na dobrą zabawę. Miło by-
ło spędzić czas wśród dobrych przyjaciół. 
I choć pogoda cudowna, góry piękne i żal 
się żegnać, nadszedł czas rozstania. Za 
wszystko serdecznie dziękujemy J

Anna Kulka

GOLGOTA MŁODYCH
Tegoroczne spotkanie Golgota Młodych 
miało miejsce w Serpelicach w dniach 
24−28 sierpnia 2017 r. Hasłem przewod-
nim było stwierdzenie: „Złoty cielec. Za 
czym biegniesz?”: wszystko, co odciąga 
nas od Pana Boga i stawiane jest na pierw-
szym miejscu. Golgota uzmysłowiła mi, 
że Pan Bóg interweniuje zawsze, jeśli coś 
za bardzo przykuwa moją uwagę. Może to 
być relacja z chłopakiem, bez którego nie 

wyobrażam sobie życia, praca, pieniądze, 
poczucie bezpieczeństwa czy komfort. 

Zachęcam wszystkich do udziału w Gol-
gocie w następnych latach. Warto pojechać, 
a nuż znajdziemy odpowiedzi na pytania, 
które nurtowały nas od zawsze.

uczestniczka

ŚLADAMI KS. JERZEGO
W dniach 8−12 sierpnia 2017 r. ministran-
ci z Poczekajki uczestniczyli w wycieczce 
autokarowej śladami bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki, pod opieką o. Andrzeja Cebuli 
i br. Dawida Napiwodzkiego. Trasa prze-
biegała przez Górsk (miejsce porwania bł. 
ks. Jerzego), Toruń, Włocławek (miejsce 
odnalezienia ciała bł. ks. Jerzego w Wiśle 
koło tamy), Płock i Warszawę (sanktua-
rium bł. ks. Jerzego). W czasie wyjazdu 
ministranci zapoznali się z postacią bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki i jego działalnością. 
Mieli także okazję poznać średniowieczną 
starówkę Torunia wraz z jej najważniej-
szymi zabytkami: katedrą, ruinami zamku 
krzyżackiego, domem Mikołaja Kopernika. 
Mogli również poprzez zabawę pogłębić 
swoją wiedzę z zakresu różnych dziedzin 
nauki w „Centrum Nowoczesności Młyn 
Wiedzy” oraz samodzielnie przygotować 

i wypiec pierniki. Natomiast w Płocku mi-
nistranci przebywali w Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego, w miejscu, w którym Pan 
Jezus objawił się św. Faustynie Kowal-
skiej i polecił namalować obraz ze swoją 
podobizną, czczony dziś na całym świe-
cie. W Płocku na ministrantów czekało 
wiele atrakcji, m.in. zwiedzanie katedry, 
najstarszej szkoły w Polsce – Małacho-
wianki, ogrodu zoologicznego, i wreszcie 
rejs statkiem po Wiśle, w Warszawie zaś 
zwiedzili muzea bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki i Powstania Warszawskiego. Wielkim 
wydarzeniem w czasie tego wyjazdu było 
przyjęcie do grona kandydatów na mini-
strantów na Poczekajce trzech chłopców: 
Bartłomieja Gumowskiego, Dawida Króla 
i Sebastiana Jusiaka.

br. Dawid Napiwodzki

JUBILEUSZOWA FATIMA 
W tym roku chyba najwięcej szlaków piel-
grzymkowych wiodło do Fatimy. Ja również 
zdecydowałam się tam pojechać, bo Rok 
Fatimski i 100-lecie Objawień, to chyba 
najlepszy czas pielgrzymowania do Matki 
Bożej. Trochę obawiałam się tłumów ludzi, 
upałów i rozproszeń, jak to zwykle w takich 
miejscach bywa. Nic z tych rzeczy. Plac przed 
Bazyliką MB Królowej Różańca w ciągu dnia 
był prawie pusty, zapełniał się tylko pod 
wieczór podczas nabożeństwa różańcowe-
go i procesji świateł. Pogoda również oka-
zała się łaskawa, bo Fatima przywitała nas 
lekkim deszczem i przyjemną temperaturą.

Na pielgrzymkę wybrałam się z 10-oso-
bową grupą z Poczekajki, która dołączyła 
do pielgrzymów ze wspólnoty kapucyńskiej 
w Gorzowie Wielkopolskim. Przewodnikiem 
duchowym grupy był o. Krzysztof Gajewski.

Na naszym pielgrzymkowym szlaku 
znalazły się obok Fatimy również inne cie-
kawe miejsca, jak Santiago de Compostela, 
Porto, Coimbra – dawna stolica Portugalii, 
Nazare – kurort nad Atlantykiem czy Liz-
bona. W miejscach tych kroczyliśmy śla-
dami św. Antoniego Padewskiego, Siostry 
Łucji i św. Jakuba.

GOLGOTA�MŁODYCH. FOT. TOMASZ MATUSZKIEWICZ

MINISTRANCI�WE�WŁOCŁAWKU. FOT. BR. DAWID NAPIWODZKI
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W Fatimie spędziliśmy 3 dni. Po wspól-
nym zwiedzaniu miejsc, związanych z ob-
jawieniami – najpierw Anioła, a później 
Maryi – było dużo czasu na własną mod-
litwę. Do Fatimy wiozłam wiele intencji, 
własnych i powierzonych przez innych. 
Jedne zapisane były na kartkach, inne 
ukryte gdzieś głęboko w sercu. Ktoś prosił 
o zdrowie, łaskę znalezienia pracy, zgodę 
w rodzinie czy rozeznanie drogi życiowej. 
I najważniejsza intencja, która najbardziej 
leży mi na sercu – prośba o dar potomstwa 
dla młodych małżonków. 

Kaplica Objawień, znajdująca się na 
ogromnym placu, jest niewielkich roz-
miarów, ale to ona stanowi serce Sank-
tuarium. Wzrok przykuwa piękna statua 
Maryi, o spokojnym, skupionym obliczu 
z rękami złożonymi do modlitwy, lekko 
pochyloną głową zwieńczoną koroną. Tu 
powierzam Matce Bożej wszystkie inten-
cje, z którymi przyjechałam.

Pierwszego dnia pobytu w Fatimie to-
warzyszy nam w wieczornej procesji mon-
strancja z Najświętszym Sakramentem 
z racji pierwszego czwartku miesiąca. At-
mosfera podobna do święta Bożego Ciała. 
Tłum ludzi kroczy za monstrancją, cały 
świat zebrał się, by towarzyszyć Jezusowi. 
Radość rozpiera serce. „Jezu dziękuję Ci, 
że mnie tu przywiodłeś”.

Następnego dnia idziemy już w pro-
cesji z figurką Pani Fatimskiej z Kaplicy 
Objawień. Dookoła tysiące świateł i śpiew 
„Ave, Ave, Ave Maria”. Wśród tłumu ludzi 
nagle spotykam znajome twarze z Lublina 
– to koleżanki ze wspólnoty Grupy O. Pio, 
pielgrzymujące do Fatimy z dużą grupą 
z Poczekajki wraz ojcem Proboszczem, o. 
Andrzejem Derdziukiemi i o. Mirosławem 
Ferencem. Co za radość, spotkać na końcu 
Europy znajome osoby.

Jeszcze większą radość odczuwam na-
stępnego dnia rano, kiedy to na Mszy św. 
odprawianej dla olbrzymiej rzeszy pol-
skich pielgrzymów w koncelebrze uczest-
niczą ojcowie kapucyni z naszej lubelskiej 
wspólnoty. Mszy św. przewodniczy o. Fe-
renc, w asyście o. Grubki, a homilię głosi 
o. Derdziuk. Czuję się jak na niedzielnej 
Mszy św. na Poczekajce w Lublinie.

Na olbrzymim placu przed Bazyliką 
znajduje się prawie stumetrowej długości 
kamienny szlak, wytarty kolanami pielgrzy-
mów, który wiedzie do Kaplicy Objawień. 
Od czasu do czasu ktoś klęka i powoli prze-
mierza tę trasę z różańcem w ręku. Kie-
ruję często wzrok na te osoby. Czuję się 
usprawiedliwiona, bo od kilku lat cierpię 
na ból kolan i wewnętrzny głos mówi mi, 
że nie dam rady, nie przejdę tak długiej 
drogi. Im bardziej uporczywe są te my-
śli, tym większe rodzi się pragnienie, aby 
jednak uklęknąć i spróbować na kolanach 
przemierzyć ścieżkę pokuty. Ktoś chce mi 
wziąć plecak, ktoś inny sugeruje ochrania-
cze na kolana, ale odrzucam tę pomoc, nie 
chcę, żeby było lżej. Centymetr po cen-
tymetrze przesuwam kolana do przodu 
wraz z paciorkami różańca. Nie wiem, jak 
długo trwało to przejście. Myślami ogar-
niam całe moje życie, przepraszam, żałuję 
i oddaję Matce Bożej zwłaszcza te trudne 
doświadczenia życia. Potem przychodzi 
dziękczynienie za wszystko, a zwłaszcza 
za nadmiar łaski, na którą nie zasługuję. 
Jeszcze parę metrów i prawie jestem już 
przy kaplicy. Na tym ostatnim etapie drogi 
powierzam Maryi tych wszystkich, którzy 
prosili o modlitwę. Najtrudniej jest prosić 
we własnych sprawach, jakoś nie umiem 
prosić dla siebie. Jestem u celu, nie czuję 
bólu kolan. Rozpoczyna się nabożeństwo 
różańcowe, a po nim procesja.

Mam lekki niedosyt, bo pielgrzymi szlak 
na kolanach wiedzie również wokół figur-
ki Matki Bożej, znajdującej się w środko-
wej części kaplicy. Podczas nabożeństwa 
bramki zamykają do niej dostęp.

Po procesji podchodzę do tylnej części 
kaplicy, wszyscy powoli się już rozchodzą 
i plac szybko pustoszeje. Podświadomie szu-
kam bliskości z Maryją. Nagle ktoś z ochrony 
podchodzi i pyta, czy chcę wejść do kaplicy 
i obejść na kolanach figurkę z Maryją. O ni-
czym innym nie myślę, będzie to dopełnie-
nie mojej drogi. Strażnik wpuszcza mnie 
na teren kaplicy i zamyka za mną bramkę. 
Jestem sam na sam z Maryją, mogę popa-
trzeć Jej w oczy. Radość tego wyjątkowe-
go spotkania jest tak wielka, że brakuje mi 
słów, w milczeniu klęczę przed Maryją. Ona 
przecież wie, co odczuwa moje serce. Wy-
chodzę z kaplicy ostatnia, jest prawie północ.

Modlitwa różańcowa była dla mnie jed-
ną z najtrudniejszych, może dlatego musia-
łam tak wiele lat czekać na tę pielgrzymkę 
do Fatimy. Dojrzewanie w wierze i modlit-
wie ma wymiar ponadczasowy i tylko Bóg 
zna czas i miejsce najbardziej odpowied-
nie dla człowieka.

Wierzę, że Maryja będzie mocno orę-
dować w sprawach świata, naszej ojczy-
zny, naszych rodzin i nas samych, że będą 
również wysłuchane moje intencje, jeśli są 
zgodne z wolą Bożą.

pątniczka Krystyna Rozdzialik 

PIELGRZYMI�W�FATIMIE. FOT. O. KRZYSZTOF GAJEWSKI

PÓŁKOLONIE�NA�POCZEKAJCE. FOT. MAŁGORZATA GRZENIA W�DRODZE�NA�JASNĄ�GÓRĘ. FOT. WIESŁAW BOJARSKI
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Jestem absolwentką jednego z pierwszych 
roczników liceum, który rozpoczął naukę 
wtedy, kiedy budynek był dzielony między 
Szkołę Podstawową Nr 42 i IX LO właśnie.
Traktujemy 45-lecie jako preludium do Półwiecza, które będzie-
my obchodzić w 2022 roku. 

Czy są jeszcze nauczyciele, którzy 
pracowali tu od początku?
Nie, ale matematyk, pan Mieczysław Sachadyn, uczył jeszcze 
w tamtym roku szkolnym, być może w tym także otrzyma naucza-
nie indywidualne, ale nie było na razie takiej potrzeby. Za to jako 
fotografik utrzymuje stały kontakt ze szkołą. Jest autorem części 
zdjęć do folderu, który powstał w ramach obchodów Jubileuszu. 
Z osób, które bardzo długo współpracują ze szkołą, w tym roku 
odeszły bądź odchodzą na emeryturę: pani Grażyna Kurczuk – 
biolog, pani Grażyna Przychodzeń – chemik. W ostatnim czasie 
rozstaliśmy się także z paniami Barbarą Najdą – język angielski 
oraz panią Danutą Juszkiewicz – wychowanie fizyczne. W ubieg-
łym roku odeszła na emeryturę pani Urszula Włodek-Sowińska 
– matematyk. Następuje więc pewnego rodzaju zmiana pokole-
niowa. Robię wszystko, co w mojej mocy, aby nie ucierpiał na tym 
poziom nauczania, zatrudniając np. w przypadku biologii i che-
mii nauczycieli ze stopniami naukowymi doktora. Dołączyli oni 
do pracujących już doktorów z informatyki, historii czy religii. 
Kadra nauczycielska w ogóle bardzo chętnie się dokształca. Ma-
my kilku pracowników naukowych lubelskich uczelni, którzy są 
na etapie otwierania przewodów doktorskich. Są wśród nas tak-
że przewodniczący zespołów egzaminacyjnych OKE Kraków na 
egzaminach zewnętrznych z: matematyki (2), języka polskiego 
(3), języka angielskiego (2), biologii (1). W tym roku nauczyciele 
pracują także w zespole Arbitrażu maturalnego przy CKE Warsza-
wa (3) oraz jako eksperci w Kuratorium Oświaty w Lublinie (2). 

Ilu uczniów jest w szkole?
Uczniowie uczą się w 24 oddziałach. Aktualnie do budynku przy 
A. Struga 6 uczęszcza 738 uczniów. Szkoła cieszy się dużym za-
interesowaniem, nie tylko wśród absolwentów gimnazjów Lub-
lina, kontynuują naukę u nas młodzi ludzie z Opola Lubelskiego, 
Bełżyc, Włodawy czy Sosnowicy. 

Czy klasy są profilowane?
W szkołach ponadgimnazjalnych od kilku lat nie funkcjonują pro-
file, mówi się raczej o rozszerzeniach. W „Koperniku” są nastę-
pujące rozszerzenia: matematyka, fizyka (klasa A); matematyka, 
fizyka, informatyka (klasa B); biologia, chemia (klasa C); język 
angielski, matematyka i geografia (klasa D); język francuski, ję-
zyk angielski, język polski i historia (klasa E); klasa dwujęzyczna 
„hiszpańska”, native speaker prowadzi w niej nauczanie: litera-
tury, historii i geografii Hiszpanii (klasa F); język polski, historia 
i wiedza o społeczeństwie (klasa G); biologia i chemia (klasa H 
– utworzona w związku z dużym zainteresowaniem medycyną). 
Szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym. Pierwsze klasy koń-
czą lekcje najpóźniej o godz. 18.50, regularnie zaczynają na dru-
gą zmianę. To świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu szko-
łą (przed rokiem byliśmy na pierwszym miejscu w Lublinie pod 
względem liczby kandydatów, teraz też jesteśmy w czołówce). 
Ledwie mieścimy się w szkole, dodatkowo za chwilę czeka nas 
rewolucja związana z likwidacją gimnazjów – kumulacja dwóch 
roczników w 2019 roku. Sen z powiek spędza mi „bezbolesne” 
przejście przez zmianę.

Jaki jest poziom nauczania w „9”?
Wolę określenie „Kopernik”. W rankingu Perspektyw i Rzecz-
pospolitej, najbardziej miarodajnym zestawieniu ogólnopol-
skim, gdzie brane są pod uwagę trzy czynniki: wyniki osiągane 

JUBILEUSZ 
KOPERNIKA
IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika, zwane często „Kopernikiem”, 
obchodzi właśnie 45-lecie swego istnienia. Jest 
pierwszym, a do roku szkolnego 2016/17 jedynym 
„ogólniakiem” na osiedlach LSM.
Jedynym, ale jakim! Jak czytamy w wydanym 
z tej okazji folderze, jest to szkoła przyjazna, 
zielona, ekologiczna i estetyczna, bezpieczna, 
kreatywna, innowacyjna i przedsiębiorcza oraz 
aktywna, otwarta, dobra i nowoczesna. 
Pierwszym dyrektorem „Kopernika” była 
p. Alina Wdowiak (1972−1982), następnie: 
p. Kazimierz Rodak (1982−1983), 
p. Henryk Dacewicz (1983−1984), 
p. Wiesław Miler (1984−1986), 
p. Wiesława Sosnowska (1986−1989), 
p. Janina Szymajda (1989−1999), 
p. Zofia Bielecka (1999−2014).

Rozmawiam z obecnym dyrektorem, panem 
Radosławem Borzęckim, który zarządza szkołą 
od 2014 roku.
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na maturze, rekomendacje wyższych uczelni i sukcesy uczniów 
w olimpiadach przedmiotowych, zdobywamy w skali całego kra-
ju „srebrne” i „brązowe” Tarcze. W tym roku tylko jedna osoba 
w naszym liceum nie zdała matury i nie została dopuszczona do 
egzaminu poprawkowego. Ciekawym narzędziem do mierzenia 
pracy szkoły jest tzw. czynnik EWD – edukacyjna wartość doda-
na. Zestawiany jest tu wynik egzaminu gimnazjalnego i matu-
ry. W IX LO różnica jest od lat dodatnia, pokazuje to, że szkoła 
wnosi coś istotnego do pracy ucznia i dlatego jest notowana jako 
„szkoła sukcesu”. Szcze-
gólnie z matematyki war-
tość EWD może impono-
wać, zajmujemy zwykle 
drugie-trzecie miejsce 
w Lublinie. Co roku ma-
my olimpijczyków, w zak-
resie przedmiotów artys-
tycznych, języków obcych 
czy nauk ścisłych. Od kil-
ku lat np. bardzo wysoko 
notowany jest nasz zespół 
w Ogólnopolskim Konkur-
sie Mechatroniki, Automa-
tyki i Robotyki Politechni-
ki Warszawskiej. Warto 
też zaznaczyć osiągnięcia 
literackie uczniów (np. 
I miejsce w Ogólnopol-
skim Konkursie Litera-
ckim „Złote Pióro” 2017). 
Co roku mamy stypendy-
stów Prezesa Rady Mini-
strów czy Ministra Eduka-
cji Narodowej. Uczniowie 
osiągają też znaczące suk-
cesy sportowe w zawodach 
wojewódzkich, ogólnopol-
skich czy poza granicami 
kraju. 

Staramy się, aby szko-
ła wpływała na całokształt 
osobowości ucznia. Wokół 
szkoły zostały zrewitalizo-
wane tereny zielone, po-
wstała tu Akademia Ko-
pernikańska, w której to 
zaciszu można odpocząć 
na przerwie lub przepro-
wadzić lekcję w plenerze. 
Wymieniono okna, prze-
prowadzono termomodernizację (daje to duże oszczędności). 
Ścianę szczytową szkoły zdobi tekst wiersza Tadeusza Różewi-
cza „Włosek poety”, w postaci murala. Gruntownie odnowiono 
korytarze, zamontowano m.in. podwieszane sufity, i sale lekcyj-
ne, powstały zupełnie nowe pracownie informatyczne. Szkoła 
zrobiła się kolorowa, „ekologiczna” (pozbyto się uporczywego, 
brzydkiego zapachu stęchlizny). Wymieniono także stary węzeł 
sanitarny, włącznie z przeprowadzeniem generalnego remontu 
łazienek. Stołówka nabrała nowego blasku, sala gimnastyczna 
otrzymała nowy parkiet. W całej szkole wymieniono oświetlenie. 
W pomieszczeniach administracyjnych zainstalowano klimaty-
zację. Biblioteka, która w roku szkolnym 2014/2015 przeszła 
gruntowny remont, dzięki środkom zewnętrznym, wzbogaciła 
się o woluminy ogólnej wartości 20 tys. złotych.

W szkole aktywnie działa Chór Copernicus oraz teatr „Teatr 
Kropka Po Prostu” (bardzo często korzystamy z gościnności 

parafii na „Poczekajce”, aby wystawiać sztuki na deskach „po-
czekajkowskiego” amfiteatru), znany też poza Lublinem. Trzy 
ostatnie spektakle: Pożegnanie z Mikołajem, Próba i Jednoko-
mórkowce zostały zaprezentowane i uzyskały najwyższe nagro-
dy w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Przeglądu Form Tea-
tralnych inspirowanych myślą Jana Pawła II. Co roku wspólnie 
z UMCS organizujemy Ogólnopolski Festiwal Piosenki Autorskiej 
i Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego pt. Metamorfozy Senty-
mentalne. Jako gwiazdy występowali tu tacy wykonawcy, jak 

Renata Przemyk czy ze-
spół „Raz Dwa Trzy”. Ma-
my wolontariat na rzecz 
kultury (70 wolontariuszy 
obsługuje „Metamorfozy”) 
oraz wolontariat sporto-
wy, wspomagający obsługę 
ogólnopolskich i między-
narodowych imprez spor-
towych (m.in. Młodzieżo-
wych Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej 2017). Par-
tycypujemy z zbiórkach 
pieniężnych na rzecz róż-
nych instytucji, m.in. dla 
domów dziecka na Ukra-
inie i dla Hospicjum im. 
Małego Księcia w Lublinie, 
łącząc to z zabawą – co-
roczne mecze w koszyków-
kę nauczyciele-uczniowie 
w hali Globus, podczas 
których zbieramy datki dla 
potrzebujących. Te działa-
nia zaowocowały uzyska-
niem w 2016 roku certy-
fikatu „Szkoły Promującej 
Zdrowie”. 

Od kilku lat wyjeżdżamy 
na obóz integracyjny dla 
klas pierwszych nad Jezio-
ro Bielskie, gdzie spędzamy 
razem dwa dni na różnego 
rodzaju zabawach, które 
służą bliższemu poznaniu 
młodzieży.

Ciekawą inicjatywą 
jest tutoring szkolny. Ja-
ko jedna z dwóch szkół po-
nadgimnazjalnych w wo-
jewództwie lubelskim, 

realizujemy od bieżącego roku szkolnego projekt „Wychować 
człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej 
i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego 
jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”. Jest 
to projekt ministerialny. Do jego realizacji zostało przeszkolonych 
24 nauczycieli. To innowacyjna metoda edukacji zindywiduali-
zowanej, oparta na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem, 
nakierowana na integralny rozwój podopiecznego, obejmujący 
wiedzę, umiejętności i postawy. Projekt obejmie na razie 180 
uczniów i ma na celu wspieranie ich w rozwijaniu zdolności, 
wypracowanie własnego stylu zdobywania wiedzy i budowanie 
osobistej ścieżki rozwoju.

Jest to zupełna zmiana sposobu patrzenia na ucznia. Bio-
rąc udział w szkoleniu „tutorskim”, które obejmowało ponad 
70 godzin zajęć, nauczyciele m.in. uczyli się technik zadawa-
nia pytań. Symbolicznie można porównać ideę tutoringu do 

WYMIANA�MŁODZIEŻY�Z�FRANCUSKIM�LICEUM�W�SAINT-QUENTIN
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obrazu na średniowiecznej ikonie (z VI/VII wieku, tzw. Ikona 
Przyjaźni), przedstawiającej Chrystusa i proroka Menasa. Chry-
stus kładzie Menasowi rękę na ramieniu, wskazując mu drogę. 
Obydwie postaci są tej samej wielkości. Treść ikony może być 
odwołaniem do słów Chrystusa z Ewangelii św. Jana: „Już was 
nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale 
nazwałem was przyjaciółmi”. 

„Kopernik” jest lubiany przez uczniów, bo tutaj, nawet jeszcze 
bez programu tutorskiego, są bliskie mu relacje między nauczy-
cielami i uczniami. Od lat tworzona jest „pedagogika dialogu”. 
Takie partnerskie stosunki przełożyły się na uzyskanie certyfi-
katu „Szkoły demokrakcji” przyznanego przez Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej.

Jaki jest stosunek uczniów do nauczycieli?
To jest bardzo wyselekcjonowana młodzież, w ubiegłym roku 
trzeba było mieć 120, a do niektórych klas nawet 150 punktów 
(na 200 możliwych), więc nie każdego przyjmujemy. Nie mamy 
wielkich problemów wychowawczych, nie ma agresji i wandali-
zmu. Są to raczej problemy cywilizacyjne innego rodzaju, np. fo-
bie szkolne, stąd potrzeba nauczania indywidualnego. 

Jaki jest stosunek uczniów do nauki religii?
Nie mamy wielu zwolnień. Prowadzący zajęcia z religii nie skar-
żą się na zachowanie uczniów. Wielką pracę wykonują tu Bra-
cia Kapucyni z Proboszczem o. Waldemarem Grubką na czele. 
Dla mnie osobiście wyjątkowe są spotkania w „starym kościele”. 
Tam zawsze rozpoczynamy i kończymy rok szkolny. To niezwykłe 
miejsce. Czuć tu moc wspólnoty, jaką przez lata udało się stwo-
rzyć społeczności „Kopernika”. Siła tych surowych murów poz-
wala uwierzyć, że możemy wspólnie przenosić góry. 

Czy patron szkoły, Mikołaj Kopernik, jest jakoś 
obecny w dydaktyce i w świadomości uczniów?
Tak, na ścianach są grafiki, ilustrujące jego odkrycia astrono-
miczne, chcemy też stworzyć Izbę Pamięci. Ostatnio na Miko-
łaja Kopernika spojrzeliśmy jako na ekonomistę. Podpisaliśmy 
umowę z Narodowym Bankiem Polskim, który wydał pamiąt-

kową srebrną monetę z wizerunkiem Kopernika. Ciągle stara-
my się nieść etos swojego Patrona, łącząc tradycję z nowoczes-
nością. Z jednej strony kultywujemy zwyczaje, pielęgnujemy 
pamięć bohaterów poprzez organizowanie sesji naukowych, 
dotyczących np. Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski na Za-
mku Lubelskim. Z drugiej zdobywamy certyfikaty „Szkoły In-
nowacji”, współpracując z lokalnymi firmami, np. CompuGroup 
Medical Polska – liderem nowych technologii w kraju, budując 
patriotyzm lokalny. 

Bardzo serdecznie zapraszam wszystkie osoby, którym bliskie 
jest IX Liceum im. Mikołaja Kopernika 21 października br. na 
obchody jubileuszu 45-lecia szkoły. Rozpoczną się one o godzi-
nie 9.00 Mszą świętą w kościele na Poczekajce, skąd przejdzie-
my do szkoły na część mniej oficjalną – spotkanie w sali gim-
nastycznej, a potem spotkania wszystkich absolwentów, którzy 
odpowiedzą na nasze zaproszenie. O tych uroczystościach infor-
mują plakaty, także od drugiej połowy września będą ogłoszenia 
na biletach MPK, jest fanpage na stronie Stowarzyszenia Absol-
wentów i wydarzenie na Facebooku. Zapraszają też uczniowie 
i nauczyciele liceum.

Czy będzie okazja do spotkania dawnych nauczycieli? 
Tak, do wszystkich nauczycieli-emerytów zostaną wysłane za-
proszenia.

A jakieś pamiątki?
Wydaliśmy folder o „Koperniku”, wydajemy też dużą pozycję 
książkową (370 stron) o historii liceum, od jego powstania po 
dzień dzisiejszy. Jej autorem jest pracujący w naszym liceum pan 
dr Ireneusz Sadurski, historyk. 18 października o godz. 17.00 od-
będzie się promocja książki w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
im. Łopacińskiego. W tej chwili odbywają się ostatnie korekty. 
Nakład książki to 500 egzemplarzy. Będzie można ją nabyć, do-
rzucając cegiełkę dla Rady Rodziców IX LO. 

Bardzo dziękuję za rozmowę. 
Tekst: Małgorzata Brzozowska

Zdjęcia: Małgorzata Grzenia

INTEGRACJA�KLAS�PIERWSZYCH
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Kochane 
dzieciaki

Opowieść o tym, 
jak święty 
Jan z Dukli 
ocalił Lwów

Tekst: Małgorzata Brzozowska 
Ilustracja: Adam Bojaczuk 

Zdjęcie: Małgorzata Grzenia

Święty Jan z Dukli pochodził z Dukli właś-
nie, leżącej na skraju Beskidów, ale kiedy 
został już kapłanem, długo pracował we 
Lwowie. Był tam gwardianem klasztoru 
franciszkanów, potem kustoszem częś-
ci prowincji zakonnej, tzw. Kustodii Ru-
skiej Franciszkanów z siedzibą we Lwowie. 
W klasztorze był  spowiednikiem i kaz-
nodzieją, a początkowo pełnił też proste 
funkcje w kuchni i w ogrodzie. Był rów-
nież kaznodzieją niemieckiej mniejszości 
we Lwowie, przyczynił się też do zmniej-
szenia obciążeń mieszkańców jednej z oko-
licznych wsi. W 1463 roku opuścił klasztor 
franciszkanów konwentualnych i wstąpił 

do franciszkańskiego klasztoru bernardy-
nów we Lwowie. Tam nie pełnił żadnych 
ważnych funkcji zakonnych, poświęcając 
się życiu zakonnemu. Mógł wyjechać ze 
Lwowa i przenieść się do jakiegoś klasz-
toru bliżej stron rodzinnych, ale Lwów był 
tak bliski jego sercu, że postanowił w nim 
pozostać. 

W sumie spędził tam ponad czterdzie-
ści lat, to jest prawie pół wieku, będąc tam 
kilkakrotnie wsparciem dla mieszkańców 
w czasie obrony Lwowa przed Tatarami. 
Kiedy w 1474 roku Lwów był oblężony przez 
Tatarów, Jan zorganizował procesję po wa-
łach i dodał tym otuchy i sił mieszczanom, 
dzięki czemu odparli atak. Od tego czasu 
nazywali go „gromem na bisurmanów”.

Pamiętano na pewno o tym we Lwo-
wie, więc wiara lwowian jeszcze dwukrot-
nie za pośrednictwem św. Jana z Dukli 
pomogła obronić swoje miasto – w 1648 
roku i w 1672. 

To właśnie w 1648 roku, podczas ob-
lężenia Lwowa przez Kozaków, doszło do 
niespodzianego odwrotu wojsk kozackich 
i tatarskich. 

Legenda głosi, że stało się to na skutek 
cudu. Opowiadają, że Bohdan Chmielnicki, 
który dowodził Kozakami, i stojący na czele 
Tatarów Tuhaj-bej (może znani Wam z kart 
Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewi-
cza?) przed uderzeniem na Lwów w mgłach 
i chmurach, które wieczorem w sposób na-
turalny uniosły się nad klasztorem bernar-
dynów, zobaczyli nagle postać zakonnika. 
Zakonnik klęczał i modlił się, trzymając ręce 
podniesione do góry. Był w tej modlitwie 
podobny do Mojżesza, który podczas walki 

z Amalekitami w taki właśnie sposób błagał 
Boga o zwycięstwo Izraelitów. Przerazili się 
tym widokiem i następnego dnia nakaza-
li odwrót i wycofali swoje wojska. Ojcowie 
bernardyni uznali, że to Jan z Dukli wsta-
wił się za swoim ukochanym miastem i je-
go mieszkańcami. Po opuszczeniu Lwowa 
i jego okolic przez wrogów urządzono do 
grobu Jana z Dukli procesję, w której wzięli 
udział wszyscy mieszkańcy i złożyli tam ko-
ronę. Rok później wystawili przed kościo-
łem bernardynów kolumnę, a na jej szczy-
cie umieścili postać Jana z Dukli w takiej 
pozycji, w jakiej był widziany w chmurach 
nad kościołem. Ta kolumna jest do dziś, 
a na niej widnieje napis: „Miasto Lwów 
za przyczyną Jana z Dukli 1648 cudownie 
uwolnione od oblężenia Bohdana Chmiel-
nickiego i Tohaja-beja, chana tatarskiego 
(sic!), pomnik ten wystawiło 1649”.  
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Czas wakacji to czas wypoczynku, ucieczki od pracy i gwaru miasta, 
w miejsca spokojne, tętniące życiem przyrody i zaskakujące pięk-
nem krajobrazu. To także czas, kiedy pasjonaci fotografii mogą 
wreszcie rzucić wszystko i czy to razem z innymi, czy też samotnie, 
przemierzać świat w poszukiwaniu pięknych ujęć.

Podczas wakacji nasze koło fotograficzne zorganizowało wspólne 
plenery i spływy kajakowe. Gościliśmy także z dwiema wystawami 
w lubelskim Ogrodzie Botanicznym UMCS. 

Pierwszy plener, na który się wybraliśmy, był całodziennym wy-
jazdem do Kazimierza Dolnego. Od wczesnego rana, kiedy jeszcze 
było zupełnie pusto, aż do wieczora chodziliśmy uliczkami same-
go miasta, wyruszyliśmy także na Albrechtówkę, do Mięćmierza 
i jeszcze dalej w stronę Podgórza, gdzie biegaliśmy po łąkach po-
lując z obiektywami na pięknego pazia królowej. 

Drugi wyjazd, na który wybraliśmy się grupą, to spływ kajakowy 
rzeką Wieprz. Wybraliśmy trasę mniej uczęszczaną, dłuższą i tro-
chę trudniejszą. Popłynęliśmy ze Zwierzyńca do Szczebrzeszyna. 
Przepiękne widoki, możliwość obserwowania przyrody z zupełnie 
innej perspektywy, bo z poziomu rzeki, i towarzysząca nam piękna 
pogoda – to wszystko sprawiło, że ten wyjazd przyniósł nam wiele 
radości. Nie obyło się oczywiście bez zabawnych problemów. Otóż 
piszący te słowa wraz z kolegą, który po raz pierwszy w życiu pły-
nął w ten sposób, zaliczyli test kajaka w formie łodzi podwodnej. 
Mniej więcej w połowie trasy znajduje się próg wodny o wysokości 
około 50 cm i każdy, kto tam przepływa, nabiera trochę wody do 
wnętrza kajaka. My także nabraliśmy trochę wody, jednak chwilę 
po tym uderzył w nas drugi kajak i przechylił burtę tak, że woda 
wypełniła całe wnętrze. Dzięki Bogu rzeka w tym miejscu nie jest 
specjalnie głęboka i wydostaliśmy się wraz z kajakiem na brzeg. 
Nic nam się nie stało, a ile śmiechu przy tym było i jakie wspo-
mnienia pozostały do końca życia!

Trzecim wyjazdem była rekonstrukcja w Kamieniołomach w Jó-
zefowie. Niepowtarzalne walory widokowe dodatkowo sprzyjały 
inscenizacji walk między Niemcami a wojskami Sprzymierzonych. 
Odegrano też między innymi kilka scenek z walk o Monte Cassino.

Czwarty raz wyjechaliśmy na rekonstrukcję bitwy pod Komaro-
wem. Jak w poprzednich latach pojechaliśmy do Komarowa, gdzie 
mieliśmy okazję fotografować zmagania około 250 kawalerzystów 
odgrywających wydarzenia z 31 sierpnia 1920 roku. Na miejscu 
byliśmy kilka godzin wcześniej, aby móc porozmawiać z rekon-
struktorami w obozie i zrobić kilka dodatkowych zdjęć. W tym 
roku dodatkową atrakcją był pokaz współdziałania współczesnej 
kawalerii z oddziałami wojska i terytorialsami. W pokazie brały 
również udział śmigłowce.

W jedną z sierpniowych sobót wybraliśmy się do miejscowości 
Stary Bubel, gdzie w pięknych plenerach nadbużańskich podziwiać 
można kilkadziesiąt rzeźb i instalacji nazywanych landartami, wy-
konanych przez artystów z wielu krajów Europy. Tu także spotka-

ła nas przygoda. Fotografowałem stojąc w ciemnościach w wodzie 
po kolana, kiedy nagle usłyszałem odgłosy zbliżania się czegoś al-
bo kogoś w moją stronę. Krew w żyłach mi się zmroziła i włączy-
łem latarkę w telefonie. Jakież miłe było zaskoczenie, że oto całe 
stado saren przyszło napić się wody z sadzawki, w której stałem.

Już we wrześniu ponownie wybraliśmy się na spływ kajakowy. 
Tym razem była to nasza piękna Bystrzyca. Popłynęliśmy z Osmolic 
do Mariny na Zalewie Zemborzyckim. Po drodze dwie przenoski 
kajaków, dużo podwodnych gałęzi, przez co ciężko było przepchnąć 
kajak. I tu znów przepiękne widoki, zupełnie niedoceniane, a tak 
blisko Lublina. Znów Pan Bóg dał nam piękną pogodę.

16 września wybraliśmy się jeszcze na następną rekonstrukcję. 
Tym razem związaną z Podziemiem Zbrojnym Ziemi Kraśnickiej. 
Kolejny raz mieliśmy okazję spotkać się ze wspaniałymi ludźmi 
pełnymi pasji. Przy tworzeniu tej rekonstrukcji, oprócz Grup Re-
konstrukcji Historycznej: GRH Gregor i SRH Wrzesień 39, udział 
brali jak co roku okoliczni mieszkańcy. Jest to impreza cyklicz-
na. W tamtym roku rekonstruowane były wydarzenia z września 
1939 roku rozgrywające się na ziemi kraśnickiej, a na rok przyszły 
planowana jest inscenizacja dotycząca Żołnierzy Niezłomnych. 
Pogoda nie była na początku łaskawa i cała próba odbywała się 
w deszczu i chłodzie, ale już podczas samej rekonstrukcji zaczęło 
się wypogadzać, by na koniec zaświecić przepięknie słońcem. Nie-
samowite przedstawienie, z 60 statystami, w tym w dużej części 
mieszkańcami okolic, i niesamowitym proboszczem ks. Andrze-
jem Mizurą, który napisał scenariusz i wszystko reżyserował. Za 
ocenę i realizm niech zaświadczą osoby ze łzami w oczach, które 
zauważyliśmy pośród widzów.

W lipcu i sierpniu w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie 
mogliśmy pokazać nasze dwie wystawy, które były już prezentowa-
ne w galerii w amfiteatrze. Były to wystawy Piotra Kozioła i Mirka 
Maligłówki „Islandia na dwa motocykle” oraz Emila Zięby „Nauka 
czy sztuka”. Wystawa o Islandii zakończyła się spotkaniem z auto-
rami, na które przybyło tak wielu słuchaczy, że brakowało krzeseł.

Przed nami nowy rok działalności Koła Fotograficznego „Pocze-
kajka”. Nowe wyzwania, choćby zmiana dotychczasowego sposobu 
zawieszania zdjęć na bardziej profesjonalny i wymiana ram do zdjęć 
na trwalsze. Jednak przede wszystkim to wspólne fotografowanie, 
nauka i wspaniałe spotkania oraz wyjazdy bądź chociaż wyjścia na 
plenery fotograficzne. Już w październiku będzie wystawa podsu-
mowująca cały rok działalności parafii, a po niej gościnnie Klub 
Podróżników Uniwersytetu Medycznego z fotowyprawą do Iranu. 

Zapraszamy też nowych pasjonatów fotografii na spotkania, 
które od października odbywać się będą w każdy czwartek o go-
dzinie 18.00 w sali konferencyjnej.

Emil Zięba, Jarosław Czerniak 
Zdjęcie: Adam Szwałek 

Więcej zdjęć z wakacyjnych plenerów koła zamieszczamy na str. 12

Nasi fotografowie na letnich szlakach

WAKACJE Z PASJĄ



PLENERY KOŁA FOTOGRAFICZNEGO

RZEŹBA�PLENEROWA�„MIGRACJA”�JANA�SAJDAKA� �
FOT.�EMIL�ZIĘBA

ŻYDOWSKA�RODZINA�ZŁAPANA�
PRZEZ�NIEMCÓW.�REKONSTRUKCJA�„PODZIEMIE�
ZBROJNE�ZIEMI�KRAŚNICKIEJ”� FOT.�EMIL�ZIĘBA

NA�TATRZAŃSKIM�SZLAKU� �
FOT.�MAGDALENA�GRUDZIŃSKA�

SPŁYW�KAJAKOWY�RZEKĄ�WIEPRZ� �
FOT.�JAKUB�SUSZYŃSKI

PLENER�KOŁA�W�KAZIMIERZU�NAD�WISŁĄ� �
FOT.�DANIEL�MAŁYSIAK

INSCENIZACJA�BITWY�O�MONTE�CASSINO� �
FOT.�JAROSŁAW�CZERNIAK

INSCENIZACJA�BITWY�POD�KOMAROWEM� �
FOT.�KATARZYNA�KOŁODZIEJ


	_GoBack

